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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα δψζεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηεο 

πνιπδηάζηαηεο δξάζεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ απφ ηελ ζχζηαζή ηνπ θαη, 

θπξίσο, ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηνπο ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Σακείνπ ηδηαίηεξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν γηα λα 

παξνπζηαζηεί ζηελ εξγαζία απηή είλαη αξρηθά ε παγθφζκηα εκβέιεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

απηνχ. Απνηειεί έλα δηεζλή νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο επεξξεάδεη, παξαθνινπζεί 

θαη πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, άιινηε επηηπρεκέλα θαη άιινηε απνηπρεκέλα. Σν 

2010 δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ είρε 

μεθηλήζεη ζηελ Διιάδα.  Σν δήηεκα ηεο παξέκβαζεο ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηελ ειιεληθή θξίζε 

ρξένπο πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά, ιφγσ ηεο εθηακίεπζεο 

ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ βνήζεηαο ηνπ Γ.Ν.Σ. πξνο ηελ Διιάδα. Δπίζεο πξνζεγγίδεηαη 

λνκηθά δηφηη πξνθχπηνπλ ζέκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν. Σέινο, εμεηάδεηαη θαη ε πνιηηηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο, δηφηη ε 

απφθαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κέζσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ 

Γ.Ν.Σ. ήηαλ πνιηηηθή, χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ κε ηνπο 

δαλεηζηέο ηεο ρψξαο. 

ην πξώην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ 

ηελ ίδξπζή ηνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 1947 έσο 

ζήκεξα. Αλαθέξνληαη νη ζθνπνί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, ηφζν 

ηνπ Σακείνπ φζν θαη ησλ κειψλ ηνπ πνπ αμηψλνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. Αθφκε, αλαθέξεηαη ε Γηνηθεηηθή Γνκή ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα θχξηα 

ζπζηαηηθά κέξε πνπ ηελ απνηεινχλ θαη ηα θχξηα δαλεηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην Σακείν γηα λα πξνζθέξεη δαλεηαθή βνήζεηα ζε θξάηε-κέιε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη, πψο ε Διιάδα ζηαδηαθά απνθφπεθε απφ ηηο αγνξέο 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη βξέζεθε ζε δπζκελή ζέζε έρνληαο αδπλακία λα δαλεηζηεί κε 

ινγηθά επηηφθηα απφ απηέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ηεο. Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 
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πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο λα αλαζηξέςεη ην αξλεηηθφ θιίκα ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο, νη νπνίεο δελ είραλ ζεηηθφ απνηέιεζκα. Άκεζν επαθφινπζν ήηαλ ε Διιάδα λα 

αλαδεηήζεη βνήζεηα ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείρε - ηελ ΔΔ θαη 

ην Γ.Ν.Σ.. ην πιαίζην απηφ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεξγνπνηήζεθε ν 

κεραληζκφο ζηήξημεο ηεο Διιάδαο θαη πψο δηακνξθψζεθε ην ρξεκαηνδνηηθφ παθέην. Σν 

βαζηθφ εξγαιείν ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζηήζεθε ην 2010 γηα ηελ Διιάδα είλαη ην 

Μλεκφλην. 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη πψο δηακνξθψζεθε ην Μλεκφλην, πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη, ε 

θχζε ηνπ θαη ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ. Γηαηί επηιέρηεθε έλα εξγαιείν, φπσο είλαη ην 

Μλεκφλην, ην νπνίν ήηαλ θαζαξά εξγαιείν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη 

ηέινο, πνηά είλαη ε δεζκεπηηθφηεηά ηνπ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, αιιά θαη ζηηο 

έλλνκεο ηάμεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε πεξίνδνο κεηά ην 

Μλεκφλην θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πψο πεξάζακε ζηελ 

ππνγξαθή ηνπ δεχηεξνπ Μλεκνλίνπ κε ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη 

ζπλερίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη αθφκα θαη ζηελ παξνχζα ζηηγκή γηα ηελ έμνδν ηεο ρψξαο 

απφ ηελ θξίζε θαη ηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ρξεκαηνδφηεζε κε κε 

δπζκελείο φξνπο. 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ 

Διιεληθή θξίζε ρξένπο, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Δπξσπατθή Έλσζε, Μεραληζκφο 

ηήξημεο, Μλεκφλην, πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο 
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ABSTRACT  

This postgraduate thesis provides a presentation of the work of the International 

Monetary Fund since its creation and involvement of Greece in its areas of activity, 

especially in recent years. International Monetary Fund has been chosen as a topic of this 

paper due to its wide power as an institution. The IMF is an international financial 

institution which affects, monitors and takes action to ensure global economic and 

financial stability, sometimes successfully and sometimes unsuccessfully. In 2010, the 

Greek government sought assistance from the IMF as a way to address the economic 

crisis that had began in Greece. The issue of the intervention of the IMF in the Greek debt 

crisis is approached from an economic perspective due to the involvement of the IMF in 

the aid package to assist Greece. It is also approached from a legal viewpoint because of 

the issue of the constitutionality of the measures taken during the crucial period. Finally, 

it is examined from a political side because the decision to tackle the economic crisis 

through the intervention of the IMF was political following the negotiations of the 

political world with the country‘s lenders. 

Σhe first chapter, provides some basic information about the International Monetary 

Fund of its establishment, and a brief history from its inception -March 1, 1947- until 

today. There are refered the purposes of the function and financing operation of both, 

Fund and its members, that claim financial assistance from the organization. Also, it 

indicates the Administrative Structure of the organization with the main components that 

it is constituted and the main loan programs using the Fund to provide loan assistance to 

its member states.  

The second chapter shows how Greece was gradually cut off the markets of government 

bonds and, being in a difficult position, also became unable to borrow at reasonable rates 

from them, to finance the current budget deficit and refinance its debt. This chapter also 

refers to the efforts of the Greek side to reverse a negative sentiment in international 

markets, which have not been successful thus far. An immediate consequence of the 

abovementioned situation was that Greece sought international assistance from 

international organizations - the EU and the IMF. This paper also illustrates the way in 

which a supporting mechanism for Greece was activated and how the financial package 

was formed. The main tool of the mechanism, set up in 2010, has been the Memorandum.  



7 
 

The third chapter presents the Memorandum: its purposes, nature and special status; the 

reason a tool such as the Memorandum has been chosen, when it clearly was a tool of the 

International Monetary Fund; the paper also deals with the binding nature of the 

Memorandum in the Greek legal order and the legal systems of the other parties involved. 

The paper then examines the period after the application of the Memorandum and its 

impact to the economy. How Greece was led to a signing of a second Memorandum with 

the countries of the Eurozone and the International Monetary Fund. The paper finally 

deals with the economic circumstances that have been shaped thus far from the 

perspective of the country's exit from the crisis and its return to international markets for 

funding with non-discriminatory terms. 



8 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηηο αξρέο ηνπ 2009, ε Διιάδα βξέζεθε αληηκέησπε κε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ φπσο, 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ζνβαξή χθεζε, δηφγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε, εμαηηίαο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, 

αδπλαηνχζε λα δαλεηζηεί κε ινγηθά επηηφθηα απφ ηηο αγνξέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο, κε 

απνηέιεζκα ν θίλδπλνο ζηάζεο πιεξσκψλ Διιάδαο λα είλαη νξαηφο θαη άκεζνο. Η 

δηεζλήο θνηλφηεηα άξρηζε λα αλαξσηηέηαη αλ έλα ηέηνην γεγνλφο ζηε ρψξα καο ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ 

ηεο επξσδψλεο θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  Η  θπβέξλεζε 

πξνζπάζεζε  λα αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ρσξίο φκσο 

ζεηηθφ απνηέιεζκα. Καηφπηλ απηψλ, ε Διιάδα θαηέθπγε ζηε βνήζεηα ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ζην εμήο: Γ.Ν.Σ./ ζηελ αγγιηθή γιψζζα: International Monetary 

Fund, I.M.F.), ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πνπ 

ζπγθξφηεζαλ απφ θνηλνχ κεραληζκφ βνήζεηαο γηα ηελ Διιάδα. Η ζπκθσλία απηή 

απνηχπσζε ηελ έληνλε αλεζπρία ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ καο θαη ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα. Η ρξεκαηνδφηεζε απφ ην κεραληζκφ ζηήξημεο 

έγηλε ππφ ηνπο φξνπο φηη ε Διιάδα ζα ιάβεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

 Η ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΔ θαη ην Γ.Ν.Σ. είρε σο βαζηθφ εξγαιείν ην 

Μλεκφλην, ην νπνίν είλαη ην θεληξηθφ εξγαιείν ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Γ.Ν.Σ.. Γηα ηε 

δηακφξθσζή ηνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηνπ, αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ηνπ Σακείνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

 

1.1 Ηζηοπική αναδπομή 

 

1.1.1. ςνεπγαζία και αναζςγκπόηηζη-  Ζ ςμθυνία ηος Bretton Woods (1944-1971)
1
 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗30, ηα θξάηε πξνζπάζεζαλ 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, κε ηελ απφηνκε 

αχμεζε ησλ εκπνδίσλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, ηελ ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπο γηα 

λα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ πνιηηψλ ηνπο λα θαηέρνπλ μέλν ζπλάιιαγκα. 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο απνδείρζεθαλ  θαηαζηξνθηθέο. Σν παγθφζκην εκπφξην κεηψζεθε 

ζεκαληηθά, ελψ ε απαζρφιεζε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν επίζεο κεηψζεθαλ θαηαθφξπθα ζε 

πνιιέο ρψξεο. Απηή ε θαηάξξεπζε ηεο δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο νδήγεζε 

ηνπο ηδξπηέο ηνπ Γ.Ν.Σ. λα ζρεδηάζνπλ έλα θνξέα, επηθνξηηζκέλν κε ηελ επνπηεία ηνπ 

δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο θαη 

δηεζλψλ πιεξσκψλ, πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο ρψξεο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπο λα αγνξάδνπλ 

αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ θάπνην άιιν θξάηνο. Ο ζηφρνο ήηαλ ε λέα παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

θαη λα ελζαξξχλεη ηηο ρψξεο κέιε ηεο έηζη ψζηε λα εμαιείςνπλ ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ παξεκπφδηδαλ ην εκπφξην. 

Σν Γ.Ν.Σ. ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1945 ζηελ Οπάζηγθηνλ, πξσηεχνπζα ησλ ΗΠΑ, 

κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 29 θξαηψλ πνπ είραλ ζπκβάιεη ζην 80% ηνπ θεθαιαίνπ. 

Η ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ επηλνήζεθε ελάκηζη ρξφλν πξηλ, ηνλ Ινχιην δειαδή ηνπ 

1944, θαη ηε Γηεζλή Ννκηζκαηηθή θαη Υξεκαηνδνηηθή πλδηάζθεςε  πνπ ζπλήιζε ζην 

Bretton Woods ηνπ New Hampshire ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο.   

                                                           
1 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι. International Monetary Fund, (2014),  « Cooperation and Reconstruction (1944-

71)», http://www.imf.org/external/about/histcoop.htm, [πξφζβαζε 11/03/2014] 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://www.imf.org/external/about/histcoop.htm
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Χο έδξα ηνπ λένπ νξγαληζκνχ νξίζζεθε ε Οπάζηγθηνλ, επεηδή ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηνπ 

θξάηνπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν Γ.Ν.Σ. άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηελ 1ε 

Μαξηίνπ 1947, ελψ αξγφηεξα ην ίδην έηνο  ε Γαιιία έγηλε ε πξψηε ρψξα πνπ δαλείζηεθε 

απφ ην Γ.Ν.Σ.. 

Η ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ ζην Γ.Ν.Σ. άξρηζε λα κεγαιψλεη απφ ηα ηέιε ηνπ 1950 θαη 

έγηλε εληνλφηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, φηαλ πνιιέο πξψελ απνηθίεο 

ηεο Αθξηθήο αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ θαη ππέβαιαλ αίηεζε γηα έληαμε. Αληηζέησο, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θξάηε πνπ αλήθαλ ζηε ζνβηεηηθή ζθαίξα επηξξνήο δελ 

πξνζρψξεζαλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ Γ.Ν.Σ. ιφγσ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κεηαμχ ΗΠΑ θαη 

ΔΓ. 

Σα θξάηε πνπ πξνζρψξεζαλ ζην Γ.Ν.Σ. κεηαμχ 1945 θαη 1971, ζπκθψλεζαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηνπο ηζνηηκίεο  ζε νξηζκέλα επίπεδα – ε αμία ησλ 

λνκηζκάησλ ηνπο ζε φξνπο ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δνιαξίνπ, ζε 

φξνπο ρξπζνχ – θαη κπνξνχζαλ λα ηηο κεηαβάιινπλ κφλν ζε πεξίπησζε ζνβαξήο 

αληζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γ.Ν.Σ.. Σν 

ζχζηεκα απηφ, γλσζηφ σο ζχζηεκα Bretton Woods, επηθξάηεζε κέρξη ην 1971, φηαλ ε 

θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ αλέζηεηιε ηε κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ. 

 

1.1.2. Σο ηέλορ ηος ζςζηήμαηορ ηος Bretton Woods (1972-1981)
2
 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε ζηαζεξή αμία ηνπ δνιαξίνπ ΗΠΑ έλαληη ηνπ 

ρξπζνχ, ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods γηα ηηο ζηαζεξέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ζεσξήζεθε ππεξηηκεκέλε. Δπίζεο, κηα αξθεηά κεγάιε 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο δαπάλεο γηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ ηνλ ηφηε 

πξφεδξν ησλ ΗΠΑ Lyndon Johnson θαη ε αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ιφγσ ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ, επηδείλσλε ζηαδηαθά ηελ θαηάζηαζε. 

Σν ζχζηεκα δηαιχζεθε κεηαμχ 1968 θαη 1973. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1971, ν Πξφεδξνο ησλ 

ΗΠΑ Ρίηζαξλη Νίμνλ αλαθνίλσζε ηελ " πξνζσξηλή " αλαζηνιή ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο 

ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ. Καη κεηά απφ θάπνηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

επαλαθνξά ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 1973, νη 

                                                           
2 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι. International Monetary Fund, (2014),  «The end of the Bretton Woods 

system(1972-81)», http://www.imf.org/external/about/histend.htm, [πξφζβαζε 11/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/histend.htm
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ζπλαιιαγκαηηθέο  ηζνηηκίεο άξρηζαλ λα θπκαίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Έηζη, κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods, ηα κέιε ηνπ Γ.Ν.Σ. ήηαλ ειεχζεξα 

λα δηαιέμνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο (εθηφο απφ ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ ζε ρξπζφ). Πνιινί θνβήζεθαλ φηη ην ηέινο ηνπ Bretton Woods ζα 

ζεκαηνδνηνχζε ην ηέινο ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο. Αληηζέησο δελ ζπλέβε απηφ θαη κάιηζηα 

βνήζεζε ηηο ρψξεο αλ αληαπεμέιζνπλ ζηελ πεηξειατθή θξίζε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1973 πην 

εχθνια, πξνζαξκφδνληαο ηηο ηζνηηκίεο ζηηο απμήζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

1.1.3. Υπέορ και επώδςνερ μεηαππςθμίζειρ (1982-1989)
3
 

Οη πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ ΄70 αλάγθαζαλ πνιιέο ρψξεο εηζαγσγείο πεηξειαίνπ λα 

δαλεηζηνχλ ρξήκαηα απφ ηξάπεδεο, θαζψο νη απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ ζηηο βηνκεραληθέο 

ρψξεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ειέγμνπλ  ηνλ πιεζσξηζκφ, νδήγεζαλ ζε δηεζλή θξίζε 

ρξένπο.  

Όηαλ μέζπαζε θξίζε ζην Μεμηθφ ην 1982, ην Σακείν ζπληφληζε κηα παγθφζκηα 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, κε ηε ζπκκεηνρή αθφκε θαη ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Δίρε γίλεη θαηαλνεηφ φηη θαλείο δελ ζα είρε φθεινο εάλ ε κηα ρψξα 

κεηά ηελ άιιε απνηχγραλε λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο. Ο αξρηθφο παληθφο κεηψζεθε 

κεηά απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Σακείνπ, αιιά ε πηνζέηεζε ζθιεξψλ θαη επψδπλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο θξίζεο. 

 

1.1.4. Οι εξελίξειρ ζηην Αναηολική Δςπώπη και η Αζιαηική Κπίζη (1990-2004)
4
 

Η πηψζε ηνπ ηνίρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1989 θαη ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην 

1991 θαηέζηεζαλ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δηεζλή νξγαληζκφ. ε ηξία πεξίπνπ  

ρξφληα ηα κέιε ηνπ απμήζεθαλ απφ 152 ζε 172, - ε κεγαιχηεξε είζνδνο κειψλ κεηά ηελ 

είζνδν ησλ  αθξηθαληθψλ κειψλ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο, ην πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ απμήζεθε ζρεδφλ θαηά 30% κέζα ζε 

έμη ρξφληα.  

                                                           
3 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι. International Monetary Fund, (2014),  «Debt and painful reforms (1982-89)», 

http://www.imf.org/external/about/histdebt.htm, [πξφζβαζε 11/03/2014] 

4
Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  «Societal Change for Eastern Europe and 

Asian Upheaval(1990-2004)» http://www.imf.org/external/about/histcomm.htm, [πξφζβαζε 11/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/histdebt.htm
http://www.imf.org/external/about/histcomm.htm
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Σν Σακείν δηαδξακάηηζε θεληξηθφ ξφιν ζηε κεηάβαζε ησλ πξψελ νβηεηηθψλ ρσξψλ, 

απφ ηηο θεληξηθά ζρεδηαδφκελεο νηθνλνκίεο, ζηηο νηθνλνκίεο ειεχζεξεο αγνξάο. Η 

δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε. Σε  

δεθαεηία ηνπ ΄90, νη ρψξεο απηέο έγηλαλ απνδέθηεο ηεο θαζνδήγεζεο, ηεο ηερληθήο 

βνήζεηαο, θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνπ πξνζέθεξε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν.  

Δπίζεο ην 1997, ζε νηθνλνκηθή θξίζε πεξηήιζε θαη ε πεξηνρή ηεο Αζίαο. ρεδφλ θάζε 

επεξεαδφκελε απφ ηελ θξίζε ρψξα δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ Σακείνπ γηα νηθνλνκηθή 

βνήζεηα θαη γηα κεηαξξπζκηζηηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Βέβαηα, ππήξμαλ πνιιέο 

επηθξίζεηο εηο βάξνο ηνπ Σακείνπ γηα ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θξίζεο. Μεηά ηελ αζηαηηθή θξίζε, ην Σακείν απέθηεζε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζε 

κειινληηθέο θξίζεηο πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ.  

 

 

1.1.5. Παγκοζμιοποίηζη και Κπίζη (2005 μέσπι ζήμεπα)
5
 

Σελ πεξίνδν απηή ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν απνηειεί ηνλ θχξην δαλεηζηή ησλ 

ρσξψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ θξίζε. Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ππξνδνηήζεθε 

απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλεηζκνχ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2007. Σν  

2008 εμαπιψζεθε ε θξίζε, δεκηνπξγψληαο ζνβαξέο θαη κεγάιεο αληζνξξνπίεο ζηελ 

παγθφζκηα ξνή θεθαιαίνπ. 

Η ηειεπηαία νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ αδπλακία ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, 

ε νπνία νδήγεζε ζηελ ρεηξφηεξε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε κεηά ηελ Μεγάιε Ύθεζε 

ην 1929. Σν Γ.Ν.Σ. θαηαθιχζηεθε απφ αηηήκαηα γηα νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βνήζεηα απφ 

ρψξεο πνπ έρνπλ ρηππεζεί απφ ηελ θξίζε. Η δηεζλήο θνηλφηεηα αλαγλψξηζε φηη νη πφξνη 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ήηαλ απαξαίηεηνη φζν πνηέ γηα λα μεπεξαζηεί ε 

θξίζε. Με ηελ επξεία ππνζηήξημε ησλ ρσξψλ πηζησηψλ ε δαλεηνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

Σακείνπ ηξηπιαζηάζηεθε ζε πεξίπνπ 750 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ, ην Γ.Ν.Σ. αλαζεψξεζε ηελ 

δαλεηνδνηηθή πνιηηηθή ηνπ, πξνζαξκνδφκελν ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

 

 

 

                                                           
5
Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  «Globalization and Crisis(2005-present), 

http://www.imf.org/external/about/histglob.htm, [πξφζβαζε 11/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/histglob.htm
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1.1.6. Οι εμπνεςζηέρ ηος Γ.Ν.Σ. Harry Dexter White και John Maynard Keynes και η 

διαμάση ηοςρ. 

 

Σν Γ.Ν.Σ. επηλνήζεθε ην 1944 –φπσο έρεη ήδε απνηππσζεί ζηα πξνεγνχκελα 

ππνθεθάιαηα- φηαλ εθπξφζσπνη 45 ρσξψλ απφ φιν ηνλ θφζκν ζπλαληήζεθαλ ζην 

Bretton Woods. πκθψλεζαλ λα ζέζνπλ έλα πιαίζην κηαο λέαο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο, πνπ ζα ζεζπηδφηαλ κεηά ηνλ Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν, κε ζθνπφ λα 

απνηξέςνπλ ηελ επαλάιεςε κίαο θξίζεο ηφζν ζνβαξήο φζν εθείλεο ηεο Μεγάιεο 

Ύθεζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. 

Οη εκπλεπζηέο ηνπ Γ.Ν.Σ. ήηαλ δχν ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο, ν βνεζφο 

ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ησλ ΗΠΑ, Harry Dexter White ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ηελ 

ηφηε αλεξρφκελε δχλακε θαη ν δηεζλνχο θήκεο Άγγινο νηθνλνκνιφγνο John Maynard 

Keynes πνπ εθπξνζσπνχζε ηελ Βξεηαλία. Οη δπν άληξεο πίζηεπαλ φηη έλα ηέηνην πιαίζην 

ήηαλ απαξαίηεην γηα λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε θαηαζηξνθηθψλ πνιηηηθψλ. 

πκθσλνχζαλ φηη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε επεκεξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απαηηεί ηε 

ζπζηεκαηηθή αλαθχθισζε ησλ πιενλαζκάησλ ησλ πιενλαζκαηηθψλ ρσξψλ ππφ κνξθή 

παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ειιεηκκαηηθέο ρψξεο, έηζη ψζηε λα αλαπαξάγεηαη ε 

δήηεζε γηα ηα αγαζά ησλ πιενλαζκαηηθψλ.
6
 

 

Οη  ΗΠΑ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε κφλε πιενλαζκαηηθή ρψξα θαη ν κεγαιχηεξνο 

πηζησηήο ζηνλ θφζκν. Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ειιεηκκαηηθή ρψξα θαη κεγάινο 

νθεηιέηεο κεηά ην ηέινο ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Απηή αθξηβψο ε δηαθνξά έθαλε 

ηνλ White θαη ηνλ Keynes αληίζηνηρα λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν έπξεπε λα γίλεη ε αλαθχθισζε ησλ πιενλαζκάησλ ησλ ΗΠΑ.  

Σν βξεηαληθφ ζρέδην Keynes πξνέβιεπε φηη ε επζχλε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ ράξηε ζα ήηαλ ζπιινγηθή. Δπίζεο πξνέβιεπε έλα εληαίν ινγηζηηθφ 

παγθφζκην λφκηζκα, θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία κίαο δηεζλνχο θεληξηθήο ηξάπεδαο κε 

ηζφηηκε εθπξνζψπεζε φισλ ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, ε νπνία ζα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιενλαζκάησλ ησλ ΗΠΑ. 

Σν ακεξηθαληθφ ζρέδην White απέβιεπε ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ δνιαξίνπ, ζέηνληάο ην 

ζην επίθεληξν ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηζνηηκηψλ θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ζην έλα θαη 

                                                           
6
 Βαξνπθάθεο, Γ., (2012), «Σν δηπιφ ρξένο ηεο Λαγθάξλη ζηνλ Κέηλο», 

https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/01/4-cf84cebf-ceb4ceb9cf80cebbcebf-cf87cf81ceb5cebfcf83-

cf84ceb7cf83-lagarde-cf83cf84cebfcebd-keynes.pdf , [πξφζβαζε 20/12/2014] 

https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/01/4-cf84cebf-ceb4ceb9cf80cebbcebf-cf87cf81ceb5cebfcf83-cf84ceb7cf83-lagarde-cf83cf84cebfcebd-keynes.pdf
https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/01/4-cf84cebf-ceb4ceb9cf80cebbcebf-cf87cf81ceb5cebfcf83-cf84ceb7cf83-lagarde-cf83cf84cebfcebd-keynes.pdf
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κνλαδηθφ δηεζλέο λφκηζκα, ην κφλν κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ. Επίσης απζβλεπε στην 

απνθιεηζηηθή αλαθχθισζε ησλ πιενλαζκάησλ απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε.  

 

Δπεθξάηεζε ην ακεξηθαληθφ ζρέδην, πνπ απνηχπσλε ηε βνχιεζε ηεο λέαο αλαδπφκελεο 

δχλακεο. «Καζηζηνχζε ην δνιάξην λφκηζκα αλαθνξάο, κε ηηο απνθιίζεηο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ λα είλαη ζε ζρέζε κε ην δνιάξην εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ΗΠΑ έδσζαλ εγγπήζεηο φηη αλά πάζα ζηηγκή ζα 

κπνξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηα απνζέκαηα δνιαξίσλ ζε ρξπζφ.»
 7

 

 Έηζη, κεηά ην ηέινο ηεο δηάζθεςεο ζην Bretton Woods θαη ηεο δηακάρεο ησλ δπν 

αληξψλ, δεκηνπξγήζεθε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (ε 

νπνία είρε πεξηνξηζκέλε δχλακε). 

Σν Γ.Ν.Σ. ζα ιεηηνπξγνχζε σο κηα παγθφζκηα πεγή δαλείσλ γηα μέλα θξάηε, αιιά κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη δάλεηα γηα λα θξαηήζνπλ ζηαζεξή ηελ ηζνηηκία ηνπο κε 

ην δνιάξην, θάηη ζαλ Μλεκφλην δειαδή. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ δχν ζεζκψλ ν Keynes 

ηνπνζεηήζεθε ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, έρνληαο βέβαηα πεξηνξηζκέλε δχλακε. Ο White 

πξννξηδφηαλ γηα ην αλψηεξν αμίσκα ηνπ Γ.Ν.Σ.. ην ελδηάκεζν, φκσο ππήξμαλ ελδείμεηο 

φηη ν White  ελεξγνχζε σο νβηεηηθφο θαηάζθνπνο. Έηζη δηνξίζηεθε ζε ππνδεέζηεξε 

ζέζε απφ απηή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή.
8
 

Η δηαθσλία ησλ Keynes θαη White γηα ην πνηφο ηειηθά ζα δηαρεηξηδφηαλ ηα ακεξηθαληθά 

πιενλάζκαηα (νη ΗΠΑ γηα ηνλ White ή κία παγθφζκηα θεληξηθή ηξάπεδα θαηά ηνλ 

Keynes) έκειιε λα ζθξαγίζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία, αθνχ εάλ είρε 

εηζαθνπζζεί ν Keynes, ίζσο φια ιεηηνπξγνχζαλ δηαθνξεηηθά ζήκεξα. Σειηθά, θαλέλαο 

απφ ηνπο δχν δελ θαηάθεξε λα δεη ζε ιεηηνπξγία ην δεκηνχξγεκά ηνπ, αθνχ ν Keynes, 

πέζαλε ην 1946 θαη ν White ην 1947.
9
 

 

 

                                                           
7
Γεσξγαθφπνπινο, ., (2014), «Πψο ην δνιάξην έγηλε λφκηζκα αλαθνξάο», Τπεχζπλνο ζχληαμεο: Άξεο Καιηηξηκηδήο 

http://www.dw.de/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%BF-

%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-

%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-

%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/a-17747563 ,[πξφζβαζε 20/12/2014] 

8
 Βαξνπθάθεο, Γ., (2012) ν.π. «Σν δηπιφ ρξένο ηεο Λαγθάξλη ζηνλ Κέηλο» 

9 Newpost, (2014), «Η ηζηνξία, ε δηαδξνκή θαη ε κεηεμέιημε ηνπ ΓΝΣ... πνπ κνηξάδεη ιεθηά µε ην «αδεκίσην»», 

http://newpost.gr/post/349696/h-istoria-h-diadro-micro-h-kai-h-micro-etekseliksh-toy-dnt-poy-micro-oirazei-lefta-

micro-e-to-azh-micro-iwto, [πξφζβαζε  20/12/2014] 

http://www.dw.de/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/a-17747563
http://www.dw.de/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/a-17747563
http://www.dw.de/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/a-17747563
http://www.dw.de/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/a-17747563
http://www.dw.de/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/a-17747563
http://newpost.gr/post/349696/h-istoria-h-diadro-micro-h-kai-h-micro-etekseliksh-toy-dnt-poy-micro-oirazei-lefta-micro-e-to-azh-micro-iwto
http://newpost.gr/post/349696/h-istoria-h-diadro-micro-h-kai-h-micro-etekseliksh-toy-dnt-poy-micro-oirazei-lefta-micro-e-to-azh-micro-iwto
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1.2 Γιοικηηική δομή ηος Γιεθνούρ  Νομιζμαηικού Σαμείος 

Η δηαθπβέξλεζε ηνπ Γ.Ν.Σ. έρεη εμειηρζεί ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ επεξεαδφκελε απφ 

ηηο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, επηηξέπνληαο ζηνλ νξγαληζκφ λα δηαδξακαηίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζεκεξηλή δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ.
10

 

Γηάγξακκα 1: Η δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 

 

Πεγή: Θζηνζειίδα Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ 

(http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm)  

 

 

                                                           
10

 International Monetary Fund, (2014),  «Governance Structure» http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm, 

[πξφζβαζε 11/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm
http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm
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1.2.1 ςμβούλιο ηυν Γιοικηηών -Board of Governors 

Σν πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Γ.Ν.Σ.. 

Απνηειείηαη απφ έλαλ Γηνηθεηή (Governor) θαη έλαλ αλαπιεξσηή Γηνηθεηή (alternative 

governor) γηα θάζε ρψξα κέινο. Ο Γηνηθεηήο δηνξίδεηαη απφ ηελ θάζε ρψξα μερσξηζηά 

θαη είλαη ζπλήζσο ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ή ν επηθεθαιήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Δλψ ην πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ έρεη κεηαβηβάζεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην (Executive Board), δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη 

απμήζεηο ησλ πνζνζηψζεσλ, λα απνδερζεί λέα κέιε, λα απνξξίςεη κέιε θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηα Άξζξα ηεο Αξρηθήο πκθσλίαο (Αrticles of Αgreement) θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

Σν πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ επίζεο εθιέγεη θαη δηνξίδεη Δθηειεζηηθνχο Γηεπζπληέο 

(Executive Directors) θαη είλαη ν απφιπηνο  θξηηήο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξκελεία ησλ Άξζξσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Γ.Ν.Σ.. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Γηνηθεηψλ ζεκειηψλνληαη κε βάζε ην Άξζξν XII, ηκήκα 2, ηεο αξρηθήο 

πκθσλίαο(Αrticles of Αgreement). 

 Σo πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη ην αληίζηνηρν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

ζπλεδξηάδνπλ ζπλήζσο κία θνξά ην ρξφλν, γηα λα ζπδεηήζνπλ ην έξγν ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγάλσλ ηνπο. Οη ζπλεδξηάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ην επηέκβξην ή ηνλ Οθηψβξην, 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Οπάζηγθηνλ γηα δχν ζπλαπηά έηε θαη θαηά ην ηξίην 

έηνο ζε θάπνηα άιιε ρψξα κέινο. Οη εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

ζπλεδξηάζεηο νινκέιεηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη Γηνηθεηέο δηαβνπιεχνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ησλ ρσξψλ ηνπο γηα ηα ηξέρνληα δηεζλή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλειεχζεσλ, ηα πκβνχιηα ησλ 

Γηνηθεηψλ, παίξλνπλ επίζεο απνθάζεηο, γηα ην πψο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

ηξέρνληα δηεζλή λνκηζκαηηθά δεηήκαηα θαη λα εγθξίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο. 

ηηο εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ζπλήζσο πξνεδξεχεη έλαο Γηνηθεηήο ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο θαη ηνπ Γ.Ν.Σ., κε ηελ πξνεδξία λα αιιάδεη κεηαμχ ησλ κειψλ θάζε ρξφλν. 

Κάζε δχν ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηήζησλ ζπλφδσλ, νη Γηνηθεηέο ηεο Σξάπεδαο θαη 

ηνπ Σακείνπ εθιέγνπλ ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηεπζπληέο ζηα αληίζηνηρα Δθηειεζηηθά 

πκβνχιηα. 
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1.2.2 Τποςπγικέρ επιηποπέρ-  Ministerial Committees 

Σν πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ ηνπ Γ.Ν.Σ. πιαηζηψλεηαη θαη δέρεηαη ζπκβνπιέο απφ δχν 

ππνπξγηθέο επηηξνπέο, ηελ Γηεζλή Ννκηζκαηηθή θαη Υξεκαηνπηζησηηθή Δπηηξνπή 

(International Monetary and Financial Committee) (IMFC) θαη ηελ Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

(Development Committee). 

Η (IMFC) έρεη 24 κέιε, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 188 Γηνηθεηψλ ηνπ 

Σακείνπ. Η δνκή ηνπ αληαλαθιά εθείλε ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

IMFC εθπξνζσπεί φιεο ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ Σακείνπ. πλεδξηάδεη δχν θνξέο ην ρξφλν. 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο εκπίπηεη ε ππνβνιή πξνο ην πκβνχιην Γηνηθεηψλ: 

 εθζέζεσλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγηά ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

 πξνηάζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε θαη ην πεξηερφκελν ηεο αλαζεψξεζεο 

δηαηάμεσλ ησλ Άξζξσλ ηεο πκθσλίαο. 

ην ηέινο ησλ ζπλεδξηάζεσλ εθδίδεη αλαθνίλσζε φπνπ ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο ηεο. 

Απηέο νη αλαθνηλψζεηο παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ Γ.Ν.Σ.. 

Η Δπηηξνπή Αλάπηπμεο είλαη κηα θνηλή επηηξνπή, επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζην πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο αλαδπφκελεο θαη ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η Δπηηξνπή έρεη 24 κέιε, ζπλήζσο ηνπο ππνπξγνχο 

Οηθνλνκηθψλ ή Αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. 

Καη νη δπν παξαπάλσ επηηξνπέο ζπζηάζεθαλ απφ ην πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ κε 

ςήθηζκα ην 1974. Γελ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ.
11

 

 

1.2.3 Δκηελεζηικό ςμβούλιο – The Executive Board 

Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ απνηειείηαη απφ 24 

κέιε θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπ Σακείνπ. Σα 24 κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηηο 188 ρψξεο. Οη κεγάιεο νηθνλνκίεο, φπσο νη ΗΠΑ 

                                                           
11

 ηεθάλνπ Κ.-Γθφξηζνο Υ.,(2006), Δηεζλέο Οηθνλνκηθό Δίθαην, Αζήλα, Δθδφζεηο: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζει.236-237 
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θαη ε Κίλα, έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζην ηξαπέδη ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ εθπξνζσπνχλ 

ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ  

ζεκειηψλνληαη κε βάζε ην Άξζξν XII, ηκήκα 3, ηεο αξρηθήο πκθσλίαο(Αrticles of 

Αgreement). 

 

 

1.2.4 Γιεςθύνυν  ύμβοςλορ - Managing Director 

 

Σν Σακείν έρεη έλα Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ν νπνίνο εγείηαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη είλαη 

Πξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ. Σνλ βνεζάεη ν πξψηνο Αλαπιεξσηήο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη δχν άιινη Αλαπιεξσηέο Γηεπζχλνληεο χκβνπινη. Η νκάδα 

δηαρείξηζεο επηβιέπεη ην έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δηαηεξεί πςειά επίπεδα επηθνηλσλίαο 

κε ηα κέιε ησλ θπβεξλήζεσλ, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπο κε-θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ. Οπνηνζδήπνηε Δθηειεζηηθφο 

Γηεπζπληήο κπνξεί λα ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζέζε. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ζεκειηψλνληαη κε βάζε ην Άξζξν XII, ηκήκα 4, ηεο αξρηθήο 

πκθσλίαο(Αrticles of Αgreement). 

Απφ ηηο 5 Ινπιίνπ ηνπ 2011 κέρξη θαη ζήκεξα, Managing Director ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ είλαη ε Christine Lagarde απφ ηελ Γαιιία. 
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1.3 κοπόρ ηος Γιεθνούρ  Νομιζμαηικού Σαμείος 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηδξχζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1945. πγθεθξηκέλα, ηα Άξζξα ηεο πκθσλίαο (Articles of Agreement) 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1945 κε ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηηο θπβεξλήζεηο 29 

ρσξψλ. Μία απφ ηηο ρψξεο απηέο είλαη θαη ε Διιάδα. Με ην ΦΔΚ 315/27-12-1945 

Σεχρνο Α΄ ε Διιάδα επηθχξσζε ηα Άξζξα ηεο πκθσλίαο θαη εηζήιζε ζην Γ.Ν.Σ..  

θνπφο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ κε βάζε ην Άξζξν Ι θαη ηελ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη:
12

 

(i) «Η πξναγσγή ηεο δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, κέζσ ελφο κφληκνπ 

νξγαληζκνχ ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ηελ ζπλελλφεζε 

θαη ζπλεξγαζία ζε δηεζλή λνκηζκαηηθά πξνβιήκαηα. 

(ii) Η δηεπθφιπλζε ηεο επέθηαζεο θαη ηεο ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, θαη ηελ ζπκβνιή γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε πςειήο ζηάζκεο 

παξνρήο εξγαζίαο θαη πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ φισλ ησλ κειψλ σο πξσηαξρηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

(iii) Η πξναγσγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε θαλνληθψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθαλνληζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, θαη ε απνθπγή 

αληαγσληζκνχ ππνηηκήζεσο ζπλαιιάγκαηνο. 

(iv) Η ελίζρπζε κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ελφο πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ 

ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηελ άξζε 

ησλ εηο εμσηεξηθψλ ζπλάιιαγκα πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη παξεκπνδίδνπλ ηελ 

πξφνδν ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ. 

(v) Η παξνρή εκπηζηνζχλεο ζηα κέιε κέζσ ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ, κε ηελ δηάζεζε 

απηψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ παξνρή ζηα κέιε ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ 

εμνκάιπλζε αλσκαιηψλ ζηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ ηνπο, ρσξίο λα θαηαθεχγνπλ ζε 

κέηξα θαηαζηξνθηθά γηα ηελ εζληθή ή δηεζλή επεκεξία.» 

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Γ.Ν.Σ. απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, 

ήηαλ ε επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Μεηά ηελ 

θαηάξξεπζε, ζηηο αξρέο ηνπ 1970, ηνπ πζηήκαηνο Bretton Woods θαη ησλ ζηαζεξψλ 

                                                           
12

 Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 766 (27.12.1945)  Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Bretton Woods ππνγξαθείζεο ηειηθήο πξάμεσο θαη 

εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ππνγξαθήλ ησλ ζρεηηθώλ ζπκθσληώλ, ΦΔΚ (315/27-12-1945 Σεχρνο Α΄) 

http://el.wikipedia.org/wiki/1945
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ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ν ξφινο ηνπ Γ.Ν.Σ. άιιαμε. Απφ ηε δεθαεηία 1980 ν 

νξγαληζκφο έγηλε ν βαζηθφο θνξέαο ζηήξημεο ησλ θξαηψλ κε πξνβιήκαηα εμσηεξηθνχ 

ρξένπο. 

Έηζη, ε βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γ.Ν.Σ. πιένλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο. Δπηπιένλ βνεζά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηα κέιε ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηελ αλαθνχθηζε ηεο θηψρεηαο. Σξία είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ:  

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ κειψλ 

(surveillance) 

 ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε ρψξεο κε δπζθνιίεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ (lending) 

 ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ (technical assistance) 

Απηέο νη ιεηηνπξγίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ έξεπλα θαη ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ Γ.Ν.Σ.. 

 

1.3.1 Δπιηήπηζη – surveillance
13

 

Όηαλ κηα ρψξα γίλεηαη κέινο ζην Γ.Ν.Σ., ζπκθσλεί ζηελ επζπγξάκκηζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. 

Δπίζεο, δεζκεχεηαη λα αθνινπζήζεη πνιηηηθέο πνπ επλννχλ ηελ νκαιή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, λα απνθεχγεη ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηηκψλ γηα ηελ απνθπγή  αζέκηηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη 

λα παξέρεη δεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο. Η παξαθνινχζεζε απηή ησλ νηθνλνκηψλ 

απφ ην Γ.Ν.Σ. έρεη σο ζηφρν λα εληνπίζεη  αδπλακίεο πνπ νδεγνχλ ή κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε νηθνλνκηθή αζηάζεηα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο επηηήξεζε θαη 

γίλεηαη ηαθηηθά ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

 

 

                                                           
13 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  «Surveillance», 

http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm, [πξφζβαζε 20/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm
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1.3.1.1 Επηηήξεζε ρώξαο
14

 

Η επηηήξεζε κηαο ρψξαο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε, 

ζπλήζσο κία θνξά ην ρξφλν. Σν  Γ.Ν.Σ. δηεμάγεη έξεπλα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο θάζε ρψξαο-κέινπο. Οκάδα εηδηθψλ επηζθέπηεηαη ηε ρψξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ θπβέξλεζε 

θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνσζνχληαη ζηε 

Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη παξνπζηάδνληαη ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ζην νπνίν 

αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.Ν.Σ.. Σέινο, νη θπξηφηεξεο απφςεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ πξνσζνχληαη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ κέινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη απφςεηο 

ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο επεξεάδνπλ ηηο 

εζληθέο πνιηηηθέο. 

 

1.3.1.2 Πεξηθεξεηαθή  Επηηήξεζε
15

  

Η πεξηθεξεηαθή επηηήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ 

ελψζεηο φπσο ε  Δπξσδψλε, ε Γπηηθναθξηθαληθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, 

ε  Κεληξναθξηθαληθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή θαη άιιεο. 

           

1.3.1.3 Παγθόζκηα  Επηηήξεζε
16

 

Η παγθφζκηα επηηήξεζε πεξηιακβάλεη εθζέζεηο απφ ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γ.Ν.Σ. γηα ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο θαη εμειίμεηο. Σα θπξηφηεξα ζρφιηα 

βαζίδνληαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ World Economic Outlook θαη ηνπ Global Financial Stability 

Report, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο εμειίμεηο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα δεηήκαηα πνιηηηθήο ζηηο 

δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Δπίζεο, νη εθζέζεηο ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηεξίδνληαη θαη ζην 

Fiscal Monitor, φπνπ εθεί αλαιχνληαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. 

Καη νη ηξεηο εθζέζεηο δεκνζηεχνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, κε ηηο ελεκεξψζεηο λα είλαη 

δηαζέζηκεο  ζε ηξηκεληαία βάζε.  

 

 

                                                           
14

 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  « Country Surveillance», 
http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm#country  , [πξφζβαζε 20/03/2014] 
15

 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  « Regional Surveillance», 
http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm#regional  , [πξφζβαζε 20/03/2014] 
16

  Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  « Global Surveillance», 
http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm#global  , [πξφζβαζε 20/03/2014] 

http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm#country
http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm#country
http://www.imf.org/external/about/econsurv.htm#country
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1.3.2 Γανειζμόρ- lending
17

 

Μηα ρψξα κε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, πνπ αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηηο δηεζλείο 

ππνρξεψζεηο ηεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ην Γ.Ν.Σ. θαιείηαη λα πξνζηαηεχζεη. Κάζε 

ρψξα κέινο, είηε πινχζηα είηε κεζαίνπ εηζνδήκαηνο είηε θησρή, κπνξεί λα απεπζπλζεί 

ζην Γ.Ν.Σ. γηα ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ ηεο – θαη απηφ επεηδή δελ κπνξεί λα βξεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε κε 

πξνζηηνχο φξνπο ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ γηα λα θάλεη ηηο δηεζλείο πιεξσκέο ηεο θαη λα 

δηαηεξήζεη έλα αζθαιέο επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ηεο. 

Σα δάλεηα ηνπ Γ.Ν.Σ. έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηηο ρψξεο κέιε ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο 

θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

Πεξίπνπ ηέζζεξηο ζηηο πέληε ρψξεο - κέιε ηνπ Γ.Ν.Σ. έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ηα θεθάιαηα ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ ιήςε δαλείνπ. Όκσο, ην πνζφ ησλ 

δαλείσλ θαη ν αξηζκφο ησλ δαλεηνιεπηψλ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ.  

Σηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Γ.Ν.Σ., ν κηζφο δαλεηζκφο είρε απνδέθηεο  

βηνκεραληθέο ρψξεο.  Αιιά, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη ρψξεο απηέο ήηαλ ζε 

ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπο αλάγθεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο.  

Η πεηξειατθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε θξίζε ρξένπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

νδήγεζε πνιιέο ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο λα δαλεηζηνχλ απφ ην Γ.Ν.Σ.. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθή Δπξψπεο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη νη θξίζεηο ζηηο αλαδπφκελεο απηέο νηθνλνκίεο, νδήγεζαλ 

ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πφξσλ ηνπ Γ.Ν.Σ..  

Σν 2004, νη επλντθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε παγθφζκην επίπεδν είρε σο απνηέιεζκα 

πνιιέο ρψξεο  λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο πξνο ην Γ.Ν.Σ.. Χο εθ ηνχηνπ, ε δήηεζε 

γηα ηνπο πφξνπο ηνπ Σακείνπ κεηψζεθε απφηνκα.  

                                                           
17 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  «Lending by the IMF», 

http://www.imf.org/external/about/lending.htm, [πξφζβαζε 20/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/lending.htm
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Σν 2008, ην Γ.Ν.Σ. άξρηζε πάιη λα ρνξεγεί δάλεηα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. ήκεξα ην Γ.Ν.Σ. ηξέρεη πξνγξάκκαηα ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 50 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη έρεη δηαζέζεη πεξηζζφηεξα απφ 325 δηο $ ζε πφξνπο 

γηα ηηο ρψξεο κέιε πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Απηή ε 

μαθληθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ είρε σο απνηέιεζκα ε 

Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ λα επαλεμεηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δαλεηζκνχ 

ζηηο ρψξεο-κέιε. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αλαθνίλσζε κηα πνιχ ζεκαληηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ δαλεηζκνχ ηνπ, εθζπγρξνλίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο 

δαλεηζκνχ, εηζάγνληαο κηα λέα επέιηθηε γξακκή πίζησζεο, εληζρχνληαο ηελ επειημία ηνπ 

νξγαληζκνχ, επηηαρχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο δαλεηζκνχ θαη πξνβαίλνληαο ζε 

εμνξζνινγηζκφ ησλ κέζσλ δαλεηζκνχ πνπ ζην παξειζφλ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπάληα. 

 

ήκεξα, ν δαλεηζκφο κέζσ ηνπ Γ.Ν.Σ. εμππεξεηεί ηξεηο βαζηθνχο ζθνπνχο: 

 

1. Σελ νκαιή πξνζαξκνγή κηαο ρψξαο ζε δηάθνξεο θξίζεηο, βνεζψληαο ηελ λα απνθχγεη ηε 

δχζθνιε νηθνλνκηθή πξνζαξκνγή ή ηε ρξενθνπία, θάηη πνπ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

δαπαλεξφ, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ ρψξα θαη ελδερνκέλσο γηα άιιεο ρψξεο πνπ ζα ηε 

δάλεηδαλ. 

2. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Σακείνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ απειεπζέξσζε απφ άιιεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα πξνγξάκκαηα δαλεηζκνχ πνπ αθνινπζεί κηα ρψξα 

απνδεηθλχνπλ ζπρλά φηη ε θπβέξλεζή ηεο αθνινπζεί ηηο ζσζηέο πνιηηηθέο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ επελδπηψλ. 

3. Ο δαλεηζκφο ηνπ Γ.Ν.Σ. κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ. Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη λα ηα θαηαπλίμεηο ελ ηε γελέζεη 

ηνπο, πξηλ εμειηρζνχλ ζε εθηεηακέλε θξίζε. 
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1.3.3 Σεσνική βοήθεια- technical assistance
18

 

Σν Γ.Ν.Σ. κνηξάδεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηα κέιε ηνπ, παξέρνληαο  ηερληθή βνήζεηα θαη 

θαηάξηηζε ζε επξχ θάζκα ηνκέσλ, φπσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο, ηε 

λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή, ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη δηνίθεζε θαη ηηο 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο. Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ κειψλ, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ θνξέσλ, φπσο ηα ππνπξγεία νηθνλνκηθψλ, θεληξηθέο ηξάπεδεο, θαζψο θαη 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο.  

Η ηερληθή βνήζεηα είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γ.Ν.Σ.. Δπηθεληξψλεηαη 

ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπνπ ην Σακείν έρεη ην 

κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Υάξε ζηελ ζρεδφλ θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ρσξψλ ζην Γ.Ν.Σ., ν νξγαληζκφο έρεη απνθηήζεη πνιχηηκε εκπεηξία θαη γλψζε απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο. Πεξίπνπ ην 80% 

ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ηνπ Γ.Ν.Σ. πεγαίλεη ζε ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, 

ηδίσο ζηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Οη Μεηαπνιεκηθέο ρψξεο είλαη επίζεο απφ 

ηνπο  θπξηφηεξνπο απνδέθηεο. 

Η ηερληθή βνήζεηα ηνπ Γ.Ν.Σ. παίξλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο θαη πξνζθέξεηαη κε πνηθηιία ηξφπσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Ν.Σ. κπνξεί 

λα επηζθεθζεί ηηο ρψξεο κέιε γηα λα ζπκβνπιεχζεη ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή κπνξεί λα παξάζρεη βνήζεηα κε εηδηθνχο πνπ 

θαηνηθνχλ ζηε ρψξα ζε βξαρππξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε βάζε. 

 

1.3.4 Σα μέλη ηος Γιεθνούρ Νομιζμαηικού Σαμείος και η λογιζηική απεικόνιζη 

ηυν ζςναλλαγών ηοςρ με ηο Σαμείο.  

 

Όηαλ κηα ρψξα γίλεηαη κέινο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αλαιακβάλεη θάπνηεο 

ππνρξεψζεηο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε 

είλαη ε θαηαβνιή ελφο κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο. Η ιεγφκελε πνζφζησζε- Quota. Σν χςνο 

ηνπ κεξηδίνπ θάζε θξάηνπο κέινπο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Οη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη, βάζεη ησλ 

                                                           
18

 Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βι.  International Monetary Fund, (2014),  «Technical Assistance», 

http://www.imf.org/external/about/techasst.htm, [πξφζβαζε 20/03/2014] 

 

http://www.imf.org/external/about/techasst.htm
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νπνίσλ γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ κεξηδίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ηε ζρεηηθή ζεκαζία θάζε θξάηνπο κέινπο ζηε δηεζλή νηθνλνκία είλαη : ην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηα επίζεκα 

απνζεκαηηθά. Βέβαηα, ην πκβνχιην ησλ Γηνηθεηψλ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, φρη πέξαλ φκσο ηεο πεληαεηίαο, ζε γεληθή αλαζεψξεζε ησλ 

κεξηδίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα πξνηείλεη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο. (Άξζξν ΙΙΙ 

αξρηθήο πκθσλίαο- Αrticles of Agreement). Η θαηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ θαηά ηελ έληαμε 

ησλ κειψλ ζην Γ.Ν.Σ., αιιά θαη κεηαγελέζηεξα ζην πιαίζην ησλ αλαζεσξήζεσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 25% ζε Δηδηθά Σξαβεθηηθά Γηθαηψκαηα ή ζηα λνκίζκαηα πνπ 

είλαη ζην θαιάζη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο αμίαο ησλ ΔΣΓ θαη ην ππφινηπν 75% ζην 

εζληθφ ηνπο λφκηζκα.
 19

 

Δπίζεο, ην χςνο ηνπ κεξηδίνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο θαζνξίδεη θαη ηελ έθηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

1. Απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ 

δηαζέηεη θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Γ.Ν.Σ. 

2. Οξηνζεηεί ηελ έθηαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο πνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 

αλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπ. 

3. Απνηειεί ηνλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πνπ 

ηνπ αλαινγεί θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ εηδηθψλ ηξαβεθηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Σα Δηδηθά Σξαβεθηηθά Γηθαηψκαηα είλαη έλα δηεζλέο απνζεκαηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην Γ.Ν.Σ. ην 1969 κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

επίζεκσλ απνζεκαηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ θαη ηε ζηήξημε ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπε ηελ πεξίνδν εθείλε. Σα 

ΔΣΓ θαηαλέκνληαη ζηα θξάηε κέιε αλαινγηθά κε ην κεξίδηφ ηνπο ζην Γ.Ν.Σ.. Η αμία 

ηνπο δηακνξθψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ην Γ.Ν.Σ. ζχκθσλα κε ηελ αμία ελφο 

θαιαζηνχ λνκηζκάησλ. Η αλαινγία ηνπο ζην θαιάζη αλαζεσξείηαη θάζε 5 ρξφληα. 
20

 

Η ηειεπηαία αλαζεψξεζε έγηλε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2015. Σα πέληε λνκίζκαηα πνπ 

πιεξνχλ ην θξηηήξην επηινγήο γηα ηελ έληαμε ζην θαιάζη απνηίκεζεο ησλ Δηδηθψλ 

Σξαβεθηηθψλ Γηθαησκάησλ είλαη, ην δνιάξην ΗΠΑ κε πνζνζηφ 41,73%, ην Δπξψ κε 

πνζνζηφ 30,93%,  ε Λίξα Αγγιίαο κε πνζνζηφ 8,09%,  ην Γηελ Ιαπσλίαο κε πνζνζηφ 

                                                           
19

 ηεθάλνπ Κ.-Γθφξηζνο Υ., ν.π. ζει 239-240 
20

 ηεθάλνπ Κ.-Γθφξηζνο Υ., ν.π. ζει 242  
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8,33% θαη ην γνπαλ ηεο Κίλαο κε πνζνζηφ 10,92% ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην θαιάζη ζηελ 

ηειεπηαία αλαζεψξεζε. Η αιιαγή απηή ζα ηζρχεη απφ 1 Οθησβξίνπ 2016. 

 

 

1.4 Οι πποϋποθέζειρ και ηα κπιηήπια πος θέηει ηο Γ.Ν.Σ. για ηην σοπήγηζη 

βοήθειαρ- Conditionality 

 

Όηαλ κηα ρψξα πξνβαίλεη ζε δαλεηζκφ απφ ην Γ.Ν.Σ., ε θπβέξλεζή ηεο ζπκθσλεί λα 

πξνζαξκφζεη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία ηελ νδήγεζαλ αξρηθά ζηελ αλαδήηεζε ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. Οη ελ ιφγσ φξνη δαλείνπ ρξεζηκεχνπλ σο εγγχεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνπιεξσκή πξνο ην Σακείν.  

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (IMF 

conditionality) εηζήρζεζαλ αξρηθά ην 1950 σο έλα κέζν γηα λα επαλέιζεη ζε βηψζηκα 

επίπεδα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ κηαο ρψξαο, δηαβεβαηψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη νη πφξνη 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ δελ ζα πήγαηλαλ ρακέλνη θαη φηη ν νξγαληζκφο ζα 

κπνξνχζε λα πάξεη πίζσ ηα ρξήκαηα πνπ δάλεηδε ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο. 

Η δαλεηνδφηεζε απφ ην Γ.Ν.Σ. πεξηιάκβαλε πάληνηε πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Μέρξη  ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Γ.Ν.Σ. επηθεληξψλνληαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή. Δλ ζπλερεία, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαξζξσηηθψλ φξσλ νη νπνίνη 

ζπλφδεπαλ ηα δάλεηα απφ ην Γ.Ν.Σ.. Απηή ε δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ αληηθαηφπηξηδαλ ελ κέξεη ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αλάκεημε ηνπ 

Γ.Ν.Σ. ζε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ή ρψξεο πνπ βξίζθνληαλ ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην, 

φπνπ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία παξαθσιχνπλ ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξά.
21

 

ηηο 25 επηεκβξίνπ 2002, ην Executive Board ελέθξηλε κηα λέα δέζκε θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ- ―Guidelines on Conditionality‖, ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ αληηθαζηζηά 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ είραλ ηεζεί ζε ηζρχ απφ ην 1979.
22

 

                                                           
21 International Monetary Fund, (2014),  «IMF Conditionality», http://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm, 

[πξφζβαζε 20/03/2014] 

22
 International Monetary Fund,(2002), Guidelines on Conditionality,(Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ  http://www.imf.org/External/np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.pdf) 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm
http://www.imf.org/External/np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.pdf
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Σνλ  Μάξηην ηνπ 2005 επαλεμεηάζηεθε ε εθαξκνγή ησλ λέσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη είρε ζεκεησζεί νπζηαζηηθή πξφνδνο, ελζαξξχλνληαο 

ην πξνζσπηθφ λα πξνάγεη πεξαηηέξσ ηηο ελ ιφγσ πξνζπάζεηεο.
23

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, ην Γ.Ν.Σ. εθζπγρξνλίδεηαη πεξαηηέξσ ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο 

κεηαξξχζκηζεο γηα λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη επίιπζε 

θξίζεσλ. Σν αλαζεσξεκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δίλεη νδεγίεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

Σακείνπ θαη νξίδεη φηη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

θάζε ρψξαο-κέινπο πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη λα επηθεληξψλνληαη ζηα δηαθνξεηηθά 

ζεκεία εθθίλεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο.
24

 

 

1.4.1. Σπόπορ αξιολόγηζηρ ηηρ ζςμμόπθυζηρ με ηοςρ όποςρ ηος ππογπάμμαηορ  

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ην 

Γ.Ν.Σ. είλαη νη ζηαδηαθέο εθηακηεχζεηο θαη ε ζχλδεζε πξφζζεησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζε 

επαπφδεηθηεο δξάζεηο πνιηηηθήο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ην Γ.Ν.Σ.. Οη αλαζεσξήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε απφ ην Δθηειεζηηθφ 

πκβνχιην ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα πνπ ζηεξίδεη ην Γ.Ν.Σ. πινπνηείηαη 

γεληθά κε επηηπρία θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη αλαζεσξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππνθείκελσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ελφο πξνγξάκκαηνο απφ απφςεσο 

αλαδξνκηθήο ηζρχνο (αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

αλάινγα κε ην ζπκθσλεζέλ ρξνλνδηάγξακκα) θαη απφ κειινληηθήο απφςεσο 

(αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο ελ φςεη λέσλ 

εμειίμεσλ). Οη αλαζεσξήζεηο ζπλήζσο ζπλεπάγνληαη παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν πιεξνχληαη νη ζπκθσλεζέληεο ζηφρνη (πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο). Οη ζηφρνη 

κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο: 
25

 

                                                           
23

 International Monetary Fund,(2005), Review of the 2002 Conditionality Guidelines,(Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/030305.pdf) 

 
24

 International Monetary Fund,(2010), Operational Guidance to IMF staff on the 2002 Conditionality 

Guidelines,(Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ  

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/012510a.pdf) 

 
 
25

 International Monetary Fund,(2002), Guidelines on Conditionality, Άξζξν 11, (Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ  http://www.imf.org/External/np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.pdf) 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/030305.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/012510a.pdf
http://www.imf.org/External/np/pdr/cond/2002/eng/guid/092302.pdf
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 Οη πποκαηαπκηικέρ ενέπγειερ (Prior actions) είλαη κέηξα ηα νπνία κηα ρψξα ζπκθσλεί 

λα ιάβεη πξηλ ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ή ηελ νινθιήξσζε αλαζεψξεζεο απφ ηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γ.Ν.Σ.. Σα ελ ιφγσ κέηξα δηαζθαιίδνπλ φηη ην πξφγξακκα 

δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ζεκέιηα γηα λα θαηαζηεί επηηπρέο ή φηη αθνινπζεί θαη πάιη ζσζηή 

πνξεία θαηφπηλ παξεθθιίζεσλ απφ ζπκθσλεζείζεο πνιηηηθέο. Οη πξνθαηαξθηηθέο 

ελέξγεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ εμάιεηςε ειέγρσλ ηηκψλ ή ηελ 

επίζεκε έγθξηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Σα ποζοηικά κπιηήπια απόδοζηρ (Quantitative performance criteriα-QPCs) είλαη 

εηδηθνί θαη κεηξήζηκνη φξνη νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ην ζπκθσλεζέλ πνζφ ηεο 

πξνο εθηακίεπζε πίζησζεο. Σα θξηηήξηα απηά ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε 

καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ππφ ηνλ έιεγρν ησλ αξρψλ, φπσο νξηζκέλα λνκηζκαηηθά 

θαη πηζησηηθά ζπλνιηθά κεγέζε, δηεζλή απνζεκαηηθά, δεκνζηνλνκηθά ηζνδχγηα ή 

εμσηεξηθφο δαλεηζκφο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλεη 

έλα ειάρηζην επίπεδν θαζαξψλ δηεζλψλ απνζεκαηηθψλ, έλα αλψηαην επίπεδν θαζαξψλ 

εγρψξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ή έλα αλψηαην επίπεδν 

θξαηηθνχ δαλεηζκνχ. Σα QPCs κπνξεί λα ζπκπιεξψλνληαη κε ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο, γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη παξαίηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζνχλ. Οη ελ ιφγσ 

ζηφρνη ζπρλά ζέηνληαη γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ελ ζπλερεία 

κεηαηξέπνληαη ζε QPCs, κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, θαζψο νη νηθνλνκηθέο ηάζεηο 

ζηαζεξνπνηνχληαη.  

 Σα διαπθπυηικά ζημεία αναθοπάρ (Structural benchmarks) είλαη ζπρλά κε 

πνζνηηθνπνηήζηκα κέηξα, ηα νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα ελ ιφγσ ζεκεία αλαθνξάο πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ, 

πρ. λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα, ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο ή ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ.  
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1.4.2  Οι επικπίζειρ πος δέσεηαι ηο Γιεθνέρ Νομιζμαηικό Σαμείο για ηοςρ όποςρ πος 

θέηει για ηην σοπήγηζη βοήθειαρ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ρνξεγείηαη πάληνηε ππφ φξνπο. Σν 

αηηνχκελν θξάηνο κέινο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην Γ.Ν.Σ., έηζη, ψζηε κε ηελ 

πξνζσξηλή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ ηνπ.
26

 Βέβαηα, ε θξηηηθή πνπ δέρεηαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν είλαη 

επξεία, αθξηβψο ιφγσ ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθεί ζηα θξάηε, ζην θαηά πφζνλ απηά, ηεξνχλ 

ηνπο φξνπο θάησ απφ ηνπο νπνίνπο έιαβαλ βνήζεηα απφ ην Σακείν. πλήζσο ηα κέηξα 

είλαη πνιχ ζθιεξά. Ιδηαίηεξα γηα ηα κεζαία θαη ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα νη 

επηπηψζεηο είλαη δπζκελείο  (πρ. κεηψζεηο κηζζψλ, ζπληάμεσλ, πεξηθνπέο βνεζεκάησλ 

θαη επηδνκάησλ, απνιχζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ). Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί απφ ην Γ.Ν.Σ. φηη ε βνήζεηα πνπ ρνξεγήζεθε δελ απνξξνθάηαη γηα ηνλ 

ζθνπφ πνπ δεηήζεθε, πξνβαίλεη ζε ζεηξά πνηλψλ πνπ αξρίδνπλ απφ ζπζηάζεηο πξνο ηηο 

θπβεξλήζεηο, πξνρσξάεη ζηε δηαθνπή παξνρήο βνήζεηαο θαη θηάλεη κέρξη θαη ηελ 

απνβνιή ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ζπκθψλα κε ην άξζξν XXVI παξάγξαθνο 2 

ηεο αξρηθήο  πκθσλίαο (Articles of Agreement).
27

 

Γεληθφηεξα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην Γ.Ν.Σ. έρεη θαηεγνξεζεί γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί, νη νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη 

ζνβαξφηαηεο επηθξίζεηο. Θεσξείηαη έλαο απφ πην ακθηιεγφκελνπο παγθφζκηνπο 

νξγαληζκνχο. Κάπνηεο απφ ηηο επηθξίζεηο πνπ δέρεηαη είλαη: 

 Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Γ.Ν.Σ., απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ήηαλ ε επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ε πξναγσγή ηεο δηεζλνχο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ε δηεπθφιπλζε ηεο επέθηαζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σν Γ.Ν.Σ. 

θαηεγνξείηαη φηη νη ζηφρνη έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αξρηθνχο.
28

 Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη θαηεγνξεζεί φηη επεκβαίλεη απξφθιεηα θαη 

ππνλνκεχεη ηηο λφκηκεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ κειψλ ηνπ, 

επηβάιινληαο δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ 

                                                           
26

 ηεθάλνπ Κ.-Γθφξηζνο Υ., φ.π., ζει.251 
27

Νάζθνπ-Πεξξάθε, Π.(2005),Σν δίθαην ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ, Η ζεζκηθή δηάζηαζε, Αζήλα: Δθδφζεηο Αλη. Ν. 

αθθνπια, ζει. 219 

28 Simon Lee, «The International Monetary Fund», New Political Economy Vol 2 No 2, (2002), ζει. 283-298 
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νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θπξηαξρία ησλ κειψλ πνπ έρνπλ ιάβεη βνήζεηα απφ ην 

Σακείν.
29

 

 Δπίζεο ην Γ.Ν.Σ. δέρεηαη επηθξίζεηο φηη νη πνιηηηθέο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο θαη 

απζηεξήο λνκηζκαηηθήο πνιίηηθεο πνπ επηβάιιεη σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, απνηπγράλνπλ λα επηθέξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εμφδνπ απφ ηελ θηψρεηα ησλ κειψλ πνπ αηηνχληαη 

ηελ βνήζεηα ηνπ Σακείνπ. 
30

 

 Οη επηθξηηέο ηνπ Γ.Ν.Σ. επίζεο ιέλε, φηη δελ ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, 

θάλεη ηηο πνιηηηθέο απηέο δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, πεξηηηέο, ή αθφκα θαη 

αληηπαξαγσγηθέο.
31

 

 Μηα αθφκα θξηηηθή πνπ αληηκεησπίδεη ην Γ.Ν.Σ., είλαη φηη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δαλεηνδνηηθέο ζπκθσλίεο, είλαη πνιηηηθά 

θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο ΗΠΑ, θαη φρη πξαγκαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σακείνπ φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν IV ηεο Αξρηθήο πκθσλίαο.
32

 

 Σέινο νη επηθξηηέο ηνπ Γ.Ν.Σ. ιέλε φηη ν νξγαληζκφο δελ είλαη πνηέ αλνηρηφο ζηελ 

θξηηηθή ή ηελ δεκφζηα επνπηεία φηαλ εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα ζηηο ρψξεο πνπ 

έρνπλ δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Globalization101, (2015), «Why is the IMF Controversial», http://www.globalization101.org/why-is-the-imf-

controversial/ , (πξφζβαζε 30/06/2015) 
30

 Simon Lee, ν.π. 
31

Globalization 101,  ν.π. 
32

 Bessma Momani, «American politicization of the International Monetary Fund», Review of International Political 

Economy Vol 11 Issue 5, (2004) ζει. 880-904 
33

 Globalization 101,  ν.π. 
 

http://www.globalization101.org/why-is-the-imf-controversial/
http://www.globalization101.org/why-is-the-imf-controversial/
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1.5 Ζ θέζη ηηρ Δλλάδαρ ζηο Γιεθνέρ Νομιζμαηικό Σαμείο 

Η Διιάδα έγηλε κέινο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1945 κε 

ηελ ππνγξαθή  ησλ Άξζξσλ ηεο πκθσλίαο (Articles of Agreement). Με ην ΦΔΚ 

315/27-12-1945 Σεχρνο Α΄ επηθχξσζε ηα Άξζξα ηεο πκθσλίαο θαη εηζήιζε ζην Γ.Ν.Σ.. 

Όπσο θάζε ρψξα πνπ εηζέξρεηαη ζην Γ.Ν.Σ. θαηαβάιιεη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο 

ηεο(quota). ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε πνζφζησζε ηεο Διιάδαο απφ ηελ 

είζνδν ηεο κέρξη ζήκεξα. Σειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο πνζφζησζεο ηεο Διιάδαο έγηλε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 φπνπ θαη ππεξδηπιαζηάζηεθε. 

 

Πίνακαρ 1 : Δλλάδα: Ποζοζηώζειρ (ε σιλιάδερ ΔΣΓ)  

Ζμεπομηνία Ηζσύορ Ποζόζηυζη 

Ππιν ηιρ 30 Αππιλίος, 1973 138,000 

25 Αππιλίος 1978 185,000 

29Γεκεμβπίος , 1980 277,500 

29 Γεκεμβπίος, 1983 399,900 

25 Νοεμβπίος, 1992 587,600 

08 Φεβποςαπίος, 1999 823,000 

04 Αππιλίος, 2011 1,101,800 

03 Φεβποςαπίος, 2016 2,428,900 

Πεγή: Θζηνζειίδα Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν 

  (http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exquota.aspx?memberKey1=360&date1key=2014-08-31) 

 

 

 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exquota.aspx?memberKey1=360&date1key=2014-08-31
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ηνλ Πίλαθα  2 κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ Διιάδα  κε θάπνηεο άιιεο ρψξεο -κέιε 

ηνπ Γ.Ν.Σ., ζε φ,ηη αθνξά ηηο πνζνζηψζεηο θαη ηελ δχλακε πνπ έρνπλ ζηηο ςεθνθνξίεο. 

Βιέπνπκε φηη ε Διιάδα θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο παξαδνζηαθά είλαη ε ρψξα κε ηηο κεγαιχηεξεο πνζνζηψζεηο θαη ςήθνπο. 

Πίνακαρ 2: Ποζοζηώζειρ διαθόπυν μελών και ηα δικαιώμαηα επί ηυν τηθοθοπιών 

Πεγή: Θζηνζειίδα Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν  (http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΟΟΣΧΖ ΦΖΦΟΗ 

 ε εκαηομ. 

ΔΣΓ 

% επί ηος 

ζςνόλος 
Απιθμόρ 

% επί ηος 

ζςνόλος 

Δλλάδα 2,428.90 0.51 25,747 0.51 

ΖΠΑ 42,122.4 17.69 421,961 16.7 

Γεπμανία 14,565.5 6.12 146,392 5.81 

Ζν. Βαζίλειο 752.5 0.32 8,262 0.33 

Σοςπκία 1,455.8 0.61 12,295 0.61 

Ηαπυνία 15,628.5 6.56 157,022 6.23 

Κίνα 9,525.9 4.00 95,996 3.81 

Ηνδία 5,821.5 2.44 58,952 2.34 

Ηηαλία 7,882.3 3.31 79,560 3.16 

Απγενηινή  2,117.1 0.89 21,908 0.87 

Ηπλανδία 1,257.6 0.53 13,313 0.53 

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
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Μεηά ηα γεγνλφηα πνπ εθηπιίρηεθαλ ζηα κέζα ηνπ 2010 (θαη πνπ ζα αλαιπζνχλ 

δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα), ε Διιάδα δήηεζε βνήζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε ρξένπο θαη λα 

απνθχγεη ηελ ρξενθνπία. ηνλ Πίλαθα 3 κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο δαλεηαθνχο 

δηαθαλνληζκνχο ηνπ Γ.Ν.Σ. κε ηελ Διιάδα.  

 

Πίνακαρ 3:Δλλάδα: Ηζηοπία ηυν δανειακών διακανονιζμών με ηο Γ.Ν.Σ. από 01 Μαΐος 1984 έυρ 31 Μαΐος  

2016  (ε σιλιάδερ ΔΣΓ)  

ςμθυνία σπημαηικήρ 

διεςκόλςνζηρ 

Ζμεπομηνία  

ςμθυνίαρ 

Ζμεπομηνία 

Λήξηρ 

 ςμθυνίαρ ή 

ακύπυζηρ 

ςμθυνηθέν 

 Ποζό 

Δκηαμιεςθέν 

Ποζό 

Οθειλόμενο  

Ποζό 

Extended Fund Facility 
15 Μαξηίνπ 

2012 

14 Μαξηίνπ 

2016 
23,785,300 10,224,500 10,224,500 

Stand by Arrangement 
09 Μαΐνπ 

2010 

14 Μαξηίνπ 

2012 
26,432,900 17,541,800 1,081,350 

                                                                 χλνιν 50,218,200 27,766,300 11,305,850 

Πεγή: Θζηνζειίδα Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=360&date1key=2016-05-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=360&date1key=2016-05-31
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΠΧ ΟΓΖΓΖΘΖΚΔ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

2.1  Πώρ και γιαηί αποκόπηκε η Δλλάδα από ηιρ αγοπέρ 

2.1.1. Η αγοπά κπαηικών ομολόγων 

Η ζπκκέηνρε ηεο Διιάδαο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, κε κεγάιν ζηαζκφ ηελ έληαμή 

ηεο ζηε δψλε ηνπ επξψ ην 2001, ηελ θαηέηαμε αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ αλαπηπγκέλσλ  

θξαηψλ ηεο γεο. Οη αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ αλαγλψξηδαλ ζηηο αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ην πξνλφκην λα ρξεκαηνδνηνχλ κε θζελφ θφζηνο ην έιιεηκκά ηνπο θαη λα 

αλαρξεκαηνδνηνχλ ρσξίο δπζθνιία ην ρξένο ηνπο. Η πξσηνγελήο αγνξά θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ φπνπ απεπζπλφηαλ ε ρψξα καο, είλαη κηα εμ νινθιήξνπ δηεζλνπνηεκέλε αγνξά 

θεθαιαίσλ ζηελ νπνία αιινδαπνί θαη εγρψξηνη ζεζκηθνί επελδπηέο ηνπνζεηνχλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο. Σα νκφινγα απηά πνπ εθδίδνπλ ηα αλαπηπγκέλα θξάηε ζεσξνχληαη 

αζθαιή θαη κε ρακειή επηθηλδπλφηεηα, δηφηη ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ηα ελ ιφγσ θξάηε 

δελ ζα παχζνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο θαη ζα εμππεξεηνχλ ηα ρξέε ηνπο θαλνληθά. Βέβαηα, ε 

απφδνζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη ρακειή, απφξξνηα ηεο 

κεησκέλεο επηθηλδπλφηεηαο.
34

 

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηνπο ζεζκηθνχο 

επελδπηέο, απηά απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ δεπηεξνγελή 

αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. ηελ αγνξά απηή κπνξνχλ λα επελδχζνπλ φινη, ζεζκηθνί ή 

θνηλνί, εγρψξηνη ή αιινδαπνί. Οη επελδπηέο απηνί είλαη καθξάο δηάξθεηαο, δελ έρνπλ 

άκεζεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο θαη έρνπλ ζπληεξεηηθή επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά. ‘ απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά πξνζβιέπνπλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο φηαλ αγνξάδνπλ θξαηηθά νκφινγα 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηελ πξσηνγελή αγνξά. Δάλ νη επελδπηέο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά 

δελ δεηνχλ πςειέο απνδφζεηο, ηφηε θαη νη ζεζκηθνί επελδπηέο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ηα 

νκφινγα απηά κε ρακειέο απνδφζεηο.
35

 

 

 

                                                           
34 Γθιαβίλεο, Π.(2010), Σν Μλεκόλην ηεο Ειιάδνο ζηελ επξσπατθή, ηε δηεζλή θαη ηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, Αζήλα: 

Δθδφζεηο αθθνπια, ζει 1-2 

35 Γθιαβίλεο, Π. φ.π., ζει.3 
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2.1.2. Η αποκοπή ηηρ Ελλάδαρ από ηην αγοπά κπαηικών ομολόγων 

 

Η Διιάδα γηα λα θαιχςεη ηηο δαλεηαθέο ηεο αλάγθεο ην 2010, έπξεπε λα δηαζθαιίζεη έλα 

επηπιένλ πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 40 δηο € κφλν γηα ην ηξέρνλ έηνο. Με ην πνζφ απηφ έπξεπε 

λα: 

1. ρξεκαηνδνηήζεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ έιιεηκκα, έηζη, ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο. 

2. θαιχςεη ηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ ιήγαλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Καηά ηελ πξαθηηθή παξειζφλησλ εηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρσξά ζεσξείην 

αλεπηπγκέλε, ζα εμαζθάιηδε ην πνζφ απηφ κε ηελ έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ηε 

δεκνπξάηεζε απηψλ ζηελ πξσηνγελή αγνξά, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. Όκσο 

απηφ δελ έγηλε.
36

 

 

 

Άλνδνο ηνπ ειιεληθνύ spread 

Σέινο Απξηιίνπ 2010 ε ρψξα αδπλαηνχζε λα «βγεη» ζηηο αγνξέο γηα ηελ άληιεζε ησλ 

απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο δαλεηζκνχ. Σν πςειφ θφζηνο 

δαλεηζκνχ δηακνξθσλφηαλ κε βάζε ηo ιεγφκελν spread
37

 πνπ απνηππψλεη αλά πάζα 

ζηηγκή ηελ δηαθνξά ηεο απφδνζεο πνπ δεηνχλ νη επελδπηέο ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά, 

(ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηα 10εηή νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ), ζε 

ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ αληίζηνηρσλ γεξκαληθψλ νκνιφγσλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε αλαθνξάο γηα ηα νκφινγα ζηελ Δπξσδψλε, επεηδή 

ζεσξνχληαη ηα πην αζθαιή.
38

 Σελ πεξίνδν εθείλε ην spread ηεο Διιάδαο δηακνξθσλφηαλ 

άλσ ησλ 800 κνλάδσλ βάζεο (8%), ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ην spread δελ 

μεπεξλνχζε ηηο 100 κνλάδεο βάζεο (1%). 

 

 

 

 

                                                           
36

 Γθιαβίλεο, Π. φ.π., ζει.3-4 
37

«Με ηνλ φξν spread ελλννχκε ηε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ κεηαμχ δχν ρσξψλ. πλήζσο ε κία 

ρψξα είλαη απηή πνπ εμεηάδνπκε θαη ε άιιε κία ρψξα κε ηζρπξή θαη ζηαζεξή νηθνλνκία. Χο κνλάδα κέηξεζεο νξίδεηαη 

ε κνλάδα βάζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο είλαη 11%, ελψ ηεο Γεξκαλίαο είλαη 3%, ε 

δηαθνξά ησλ δχν είλαη 8%, ζπλεπψο ην ειιεληθφ spread θπκαίλεηαη ζηηο 800 κνλάδεο βάζεο.» (Οξηζκφο απφ 

Wikipedia) 

38
 Γθιαβίλεο, Π. φ.π., ζει.4 
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Τπνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Ειιάδαο 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 νη νίθνη αμηνιφγεζεο S&P‘s, Moody‘s θαη Fitch ππνβαζκίδνπλ 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο. Ο δείθηεο απηφο αμηνινγεί ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο ρψξαο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο. 

  

Πινάκαρ 4:Τποβαθμίζειρ ηηρ πιζηοληπηικήρ ικανόηηηαρ ηηρ Δλλάδαρ ηον Γεκέμβπιο 2009 

8 Γεκεμβπίος 2009 Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην επίπεδν Α- ζην 

ΒΒΒ+ 
39

 

16 Γεκεμβπίος 

2009 

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor‘s ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην 

επίπεδν Α- ζην ΒΒΒ+
 40

 

23 Γεκεμβπίος 

2009 

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody‘s ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην επίπεδν Α1 

ζην A2
41

 

 

 

Η ππνβάζκηζε απφ ηνπο 3 νίθνπο επεξέαζε ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ησλ επελδπηψλ, 

θάηη πνπ νδήγεζε ην spread ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζε απφηνκε άλνδν. ηε ζπλέρεηα 

ππήξμαλ καδηθέο ξεπζηνπνηήζεηο ζέζεσλ ζε ειιεληθά νκφινγα, θάηη πνπ νδήγεζε ζε 

πεξαηηέξσ άλνδν ηνπ spread. Σειηθά ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 νη ηξείο νίθνη ππνβάζκηζαλ 

αθφκα κηα θνξά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο. 

 

 

 

 

                                                           
39 Σν Πξψην Θέκα (2009), «Τπνβάζκηζε ηεο Διιάδαο ζε ΒΒΒ+ απφ ηε Fitch» 

http://www.protothema.gr/economy/article/54343/ypobathmish-ths-elladas-se-vvv-apo-th-fitch/, (πξφζβαζε 

03/04/2014) 
40

   Newsroom ΓΟΛ (2009), «ε ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνρψξεζε ε Standard & Poors», 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1086572, (πξφζβαζε 03/04/2014) 
41 Νίθαο, ., (2009), «Σξίηε ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 

Γεθέκβξην»,http://www.kathimerini.gr/380168/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/trith-ypova8mish-ths-ellhnikhs-

oikonomias-ton-dekemvrio, (πξφζβαζε 03/04/2014) 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Moody%E2%80%99s&action=edit&redlink=1
http://www.protothema.gr/economy/article/54343/ypobathmish-ths-elladas-se-vvv-apo-th-fitch/
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1086572
http://www.kathimerini.gr/380168/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/trith-ypova8mish-ths-ellhnikhs-oikonomias-ton-dekemvrio
http://www.kathimerini.gr/380168/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/trith-ypova8mish-ths-ellhnikhs-oikonomias-ton-dekemvrio
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Πινάκαρ 5:Τποβαθμιζειρ ηηρ πιζηοληπηικήρ ικανόηηηαρ ηηρ Δλλάδαρ ηον Αππίλιο 2010 

9 Αππιλίος 

2010 

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην επίπεδν ΒΒΒ+ ζην 

ΒΒΒ- 
42

 

22 Αππιλίος 

2010 

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody‘s ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην επίπεδν Α2 ζην 

A3
43

 

27 Αππιλίος 

2010 

Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor's ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην επίπεδν 

ΒΒΒ+ ζην ΒΒ+
44

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα κπνξνχκε λα δνχκε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ηξηψλ 

νίθσλ. 

Γιάγπαμμα 2: ύζηημα αξιολόγηζηρ πιζηοληπηικήρ ικανόηηηαρ ηυν οίκυν Moody’s,Standard & 

Poors, Fitch  

 

Πεγή:  http://www.euretirio.com/2011/06/oikoi-axiologisis.html 

                                                           
42 Ηιεθηξνληθή Έθδνζε Διεπζεξνηππίαο, (2010), «Τπνβάζκηζε ηεο Διιάδαο απφ Fitch», 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=149833, (πξφζβαζε 03/04/2014) 

43 Μαπξνπ, Γ., (2010), «Τπνβάζκηζε ηεο Διιάδαο θαη απφ Moody‘s», 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=27611145, (πξφζβαζε 03/04/2014) 

44
 Ιζνηηκία, (2010), «Standard & Poor's ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα απφ ην επίπεδν ΒΒΒ+ ζην ΒΒ+», 

http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=83222, (πξφζβαζε 03/04/2014) 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitch&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Moody%E2%80%99s&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_%26_Poor%27s&action=edit&redlink=1
http://www.euretirio.com/2011/06/oikoi-axiologisis.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=149833
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=27611145
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_%26_Poor%27s&action=edit&redlink=1
http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=83222
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Επέλδπζε ζεκαληηθώλ θεθαιαίσλ ζε CDS- Credit Default Swaps 

Πξφθεηηαη γηα ζπκβφιαηα παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Απνηεινχλ  

«αζθάιηζηξα» έλαληη νκνιφγσλ πνπ εθδίδνπλ είηε θξάηε είηε επηρεηξήζεηο, ηα νπνία νη 

επελδπηέο αγνξάδνπλ γηα λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηνπ θξάηνπο ή ηεο 

επηρείξεζεο.
45

 Γεληθά, είλαη ζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ κηαο ρψξαο, παξά ηελ επηδείλσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο. 

Βέβαηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, δηφηη ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ην θφζηνο αζθάιηζεο ζε CDS. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ απμάλεηαη φζν ζα 

κπνξνχζε λα απμεζεί εάλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο ηνπ επελδπηή.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, επελδχζεθαλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε CDS γηα ηα νκφινγά 

ηεο, ηελ πεξίνδν εθείλε. Σν γεγνλφο απηφ θαηά θάπνην ηξφπν επηδείλσζε ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο. Σν ζεκαληηθφηεξν ξφιν φκσο είραλ ηo spread θαη ε ππνβάζκηζε 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηεο.
46

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

απφ ην 2008 θαη κεηά δελ είλαη θαζφινπ θαιά. Δίλαη κηα νηθνλνκία ζε χθεζε κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα, κε ππεξβνιηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν θαη ηξνθνδνηεί ην ήδε πςειφ 

ρξένο. Με ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ην ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα νηθνλνκία είλαη 

λα δαλείδεηαη κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ψζηε λα έρεη ην πεξηζψξην λα πξνβεί 

ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηαο γηα λα αλαθάκςεη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Σν Βήκα, (2010), «Ση είλαη ηα πεξίθεκα CDS», http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=320081, 

(πξφζβαζε 25/04/2014) 
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 Γθιαβίλεο, Π. φ.π., ζει.6 
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Πίνακαρ 6: Ηζηοπία ηος ελληνικού σπέοςρ και ηυν ελλειμμάηυν(2005-2013) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 

Γημόζιο σπέορ 

 (διρ €)
47

 
195.4 224.2 239.3 263.3 299.7 329.5 355.7 303.9 318.7 

Σο σπέορ ζε 

ποζοζηό ηος 

ΑΔΠ (%)
48

 

101.2 107.5 107.2 112.9 129.7 148.3 170.3 157.2 175.1 

Ανάπηςξη (%)
49

 2.3 5.5 3.5 −0.2 −3.1 −4.9 −7.1 -7.0 -3.9 

Έλλειμμα (% 

GDP)
50

 
-5.2 -5.7 -6.5 -9.8 -15.7 -10.9 -9.6 -8.9 -12.7 

Πεγή: Eurostat 

Γπζηπρψο ε Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, κεηά ηηο ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη απφ ηνπο 3 νίθνπο αμηνιφγεζεο, δαλεηδφηαλ κε 

δηαξθψο απμαλφκελν θφζηνο. Η εθηίλαμε ήηαλ ηέηνηα, ψζηε φζα κέηξα θαη λα ιάκβαλε ε 

ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο, ήηαλ αλψθεια. Δπίζεο είρε ραζεί θαη ε αμηνπηζηία ηεο ζηηο 

αγνξέο. 

Έηζη θαη κε ηηο ηειεπηαίεο ππνβαζκίζεηο απφ ηνπο νίθνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, ηα 

ειιεληθά νκφινγα ππνβηβάζηεθαλ ζε κε επελδχζηκν πξντφλ. Η Διιάδα είρε πιήξε 

αδπλακία αλεχξεζεο επελδπηψλ, κε απνηέιεζκα λα απνθνπεί ηειείσο απφ ηηο αγνξέο. Η 

πνξεία πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο είρε ήδε μεθηλήζεη. 

 

 

                                                           
47

 Eurostat, (2013), « General government gross debt» 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdde410&language=en 

(πξφζβαζε 02/05/2014) 
48

  Eurostat, (2013), « General government gross debt» 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdde410&language=en, 

(πξφζβαζε 02/05/2014) 

49 Eurostat, (2013), « Real GDP growth rate - volume», 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115,(πξφζβαζε 

02/05/2014) 
50 Eurostat, (2013), « General government deficit/surplus»,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1,(πξφζβαζε 

02/05/2014) 
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2.2   Σα μέηπα πος λήθθηκαν ππιν ηην πποζθςγή ζηο μησανιζμό ζηήπιξηρ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Διιάδα, πξηλ ηειηθά πξνζθχγεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο, έιαβε θάπνηα κέηξα ζην εζσηεξηθφ ηεο. ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ 

ηνπ 2010, ν πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο Α. Παπαλδξένπ βξηζθφηαλ 

ζην Νηαβφο ηεο Διβεηίαο γηα ην εηήζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ. ηε δηάξθεηά 

ηνπ δέρηεθε έληνλεο πηέζεηο απφ μέλνπο εγέηεο γηα άκεζε ιήςε κέηξσλ. Λίγν κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ απφ ην Νηαβφο, ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε κέηξα γηα 

ηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλνιηθνχ νθέινπο απφ ηηο πεξηθνπέο ζηα εηζνδήκαηα πεξίπνπ 800 

εθαη. επξψ.  

πγθεθξηκέλα, αλαθνηλψζεθε: 

• Σν "πάγσκα" ησλ κηζζψλ φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε αλαζηνιή ηεο 

ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ζε φια ηα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπεηαη. 

• Η  πεξηθνπή επηδνκάησλ θαηά 10%. Δμαηξνχληαη ην θίλεηξν απφδνζεο πνπ ιακβάλνπλ 

φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, φπσο θαη ηα επηδφκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε 

νηθνγελεηαθή παξνρή θαη ηα επηδφκαηα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. 

• Η πεξηθνπή ησλ ππεξσξηψλ θαηά 30%. 

• Η θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαη επηηξνπέο εξγαζίαο.  

• Η πεξηθνπή ησλ νδνηπνξηθψλ, κέζσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

• Η εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή αθνξά θαη ζηα κηζζνιφγηα ησλ ΓΔΚΟ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ 

ΟΣΑ, αλαδξνκηθά απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ.
 
 

Παξάιιεια, αλαθνηλψζεθε φηη ε δεκηνπξγία εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο 

κηζζνχο θαη ε ζεζκνζέηεζε Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πινπνίεζεο. 
51
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 Ηιεθηξνληθή Έθδνζε Διεπζεξνηππίαο, (2010), « Πάγσκα κηζζψλ θαη πεξηθνπέο επηδνκάησλ αλαθνίλσζε ε 

θπβέξλεζε» http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=130472, (πξφζβαζε 05/05/2014) 
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Παξφια ηα κέηξα ε θαηάζηαζε θαη ε ζέζε ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο δελ βειηηψζεθε. ην 

επφκελν δηάζηεκα άξρηζε λα αλαθέξεηαη έληνλα ην ελδερφκελν ηεο ζηάζεο πιεξσκψλ. 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ ελδερνκέλνπ ε θπβέξλεζε έιαβε ζηηο 3 Μαξηίνπ λέα ζθιεξά 

κέηξα. Σα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ: 

 Μείσζε 30% ζηα δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, αδείαο 

 Μείσζε 12% ζε φια ηα επηδφκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 

 Μείσζε 7% ζηηο απνδνρέο ππαιιήισλ ΓΔΚΟ, ΟΣΑ, ΝΠΙΓ 

 Αχμεζε ΦΠΑ απφ 4,5 ζην 5%, απφ 9 ζην 10%, απφ 19 ζην 21% 

 Αχμεζε 15% ζην θφξν ηεο βελδίλεο 

 Δπηβνιή επηπιένλ 10% έσο 30% ζηνπο (ήδε ππάξρνληεο) θφξνπο εηζαγσγήο επί 

ηεο αμίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηζαγφκελσλ απηνθηλήησλ. 

 Δπαλαθνξά ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα απηνθίλεηα (είραλ 

θαηαξγεζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003), αθφκα θαη ζηα κηθξφηεξνπ θπβηζκνχ. 

 Δπέθηαζε ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα αθίλεηα, αθφκα θαη 

ζηα κηθξφηεξα.
 52

 

 

 

2.3  Με ποιό ηπόπο ενεπγοποιήθηκε ο μησανιζμόρ ζηήπιξηρ 

Η Διιάδα δελ θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε απνηέιεζκα 

ηελ πιήξε  απνθνπή απφ απηέο, παξά ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ. Έηζη, γηα λα δηαζθαιίζεη ηα 

40 δηο € πνπ ρξεηαδφηαλ, έπξεπε λα πξνζθχγεη ζηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη κέινο. ηηο 23 Απξηιίνπ δεηά ηελ βνήζεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο  θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο. Ο κεραληζκφο είρε ζην κεηαμχ ζηεζεί γηα ηελ Διιάδα απφ ηα άιια 

θξάηε ηεο Δπξσδψλεο ζηηο 11 Απξηιίνπ, (ζε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο πλφδνπ 

Κνξπθήο ηεο Δ.Δ. ηεο 25εο Μαξηίνπ 2010 γηα ηελ ίδξπζε πξνζσξηλνχ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξσδψλεο 

ζην ζχλνιφ ηεο.
53 
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 Κσζηαξέινπ, Δ.,(2010), «Αμέραζηε(!) θαη δπζνίσλε ε 3ε Μαξηίνπ», 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=04/03/2010&id=137789, (πξφζβαζε 05/05/2014) 
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Η αλαθνίλσζε ηεο πξνζθπγήο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 απφ 

ηνλ πξσζππνπξγφ ν νπνίνο βξηζθφηαλ εθείλε ηελ εκέξα ζην Καζηειφξηδν. 

Έηζη ζηηο 2 Μαΐνπ ν επξσπατθφο κεραληζκφο ζηήξημεο ελεξγνπνηήζεθε θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, νη Τπνπξγνί ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζπκθψλεζαλ 

νκφθσλα ( πκβνχιην Δ.Δ., SN 2492/10, 5-5-2010)
54

 λα ελεξγνπνηήζνπλ ην κεραληζκφ 

ζηήξημεο κε δηκεξή δάλεηα πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππφ ηνπο φξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηεο 11εο Απξηιίνπ. 

Σν θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ ππεγξάθε ζηηο 3 Μαΐνπ 2010 απφ ηνλ Τπνπξγφ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, σο εθπξνζψπσλ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη απφ ην κέινο θαη Αληηπξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Όιη Ρελ, πνπ ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Σελ ίδηα 

κέξα ην Μλεκφλην εζηάιε θαη ζην Γ.Ν.Σ., σο ζπλνδεπηηθφ κηαο επηζηνιήο πξνζέζεσο, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, κε ηελ φπνηα δεηήζεθε ε έγθξηζε ελφο Stand – By Arrangement 

"Γηαθαλνληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο Ακέζνπ Δηνηκφηεηαο"  ηξηεηνχο δηάξθεηαο γηα ην πνζφ 

ησλ 30€ δηο.
55

 

ηηο 4 Μαΐνπ 2010 θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην ζρέδην «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ 

θαη ην Γ.Ν.Σ..», φπνπ πξνζαξηήζεθε σο Παξάξηεκα ην θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ. ηηο 6 

Μαΐνπ  ην Μλεκφλην ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή θαη έγηλε Νφκνο ηνπ Κξάηνπο 

(Ν.3845/2010, ΦΔΚ Α‘ 65/6-5-2010).
56

 Η ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ έγηλε κε ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Διιεληθήο Βνπιήο θαηεπείγνπζα δηαδηθαζία, 

δεδνκέλνπ φηη ζηηο 16 Μαΐνπ 2010 έιεγε νκφινγν εθδφζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

χςνπο 18 δηζ. επξψ θαη ελ ησ κεηαμχ ζα έπξεπε λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πνιπκεξνχο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο 

δφζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δαλεηζηέο. Σν Διιεληθφ Κνηλνβνχιην δελ έιαβε 

κέξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο δηφηη απηή ε αξκνδηφηεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ζην Διιεληθφ χληαγκα. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ δεηήκαηνο 

                                                           
54 πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (2010), «Γήισζε γηα ηελ ππνζηήξημε πξνο ηελ Διιάδα - Βξπμέιιεο, 2 Μαΐνπ 

2010» https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/sn02492.el10.pdf, (πξφζβαζε 20/05/2014) 

55
 Γθιαβίλεο, Π. φ.π., ζει.15 
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θαη ησλ αζθπθηηθψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ, δελ έγηλε νξγαλσκέλε δηαβνχιεπζε ησλ 

κέηξσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο.
57

 

ηηο 8 Μαΐνπ ππνγξάθεθε ε "χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο" ("Loan Facilit 

Agreement") κε ηα άιια θξάηε ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ.
58

 Σελ ίδηα εκεξνκελία, ππνγξάθεθε 

κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, εθηφο απφ ηελ Διιάδα, ε πκθσλία 

ησλ Γαλεηζηψλ (Intercreditor Agreement), πνπ ξχζκηδε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γαλεηαθή χκβαζε.  

ηηο 9 Μαΐνπ εγθξίζεθε απφ ην Executive Board ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη ην Stand- by- 

Agreement.  Σελ ίδηα εκεξνκελία εγθξίζεθε ε άκεζε εθηακίεπζε πφζνπ 5,5 € δηο κε ηελ 

εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, ψζηε λα θαιπθηνχλ άκεζεο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο.
59

 

ηηο 10 Μαΐνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ε νπνία πηνζεηεί ηα κέηξα 

ηνπ Μλεκνλίνπ σο κέηξα κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ε Διιάδα ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ άξζξνπ 126(9) ΛΔΔ θαη ε νπνία 

δεζκεχεη ηελ Διιάδα απφ ηελ επίδνζή ηεο.
60

 

Έηζη, κε βάζε ηα παξαπάλσ ν κεραληζκφο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ελεξγνπνηήζεθε πιήξσο κε λνκηθά δεζκεπηηθφ ηξφπν γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

 

2.4  Πώρ διαμοπθώθηκε ηο σπημαηοδοηικό πακέηο ζηήπιξηρ  

Σν ρξεκαηνδνηηθφ παθέην ζηήξημεο, πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε ηειηθά ζηηο 2 Μαΐνπ θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, ηνπ Eurogroup θαη ηνπ Γ.Ν.Σ., 

πξνέβιεπε ηελ ρνξήγεζε ελφο κείγκαηνο ηξηεηνχο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζηελ Διιάδα 

ζπλνιηθνχ πςνπο € 110 δηο, πνπ ζα πξνέξρνληαλ θαηά € 80δηο απφ ηα άιια θξάηε ηεο 

Δπξσδψλεο θαη θαηά € 30δηο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Η ζηήξημε απηή ζα 

παξερφηαλ κε ηελ κνξθή νξγαλσκέλσλ δαλείσλ. Πξνυπφζεζε ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ 

                                                           
57 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,(2014), «Δξσηεκαηνιφγην ππνζηεξηθηηθφ ηεο έθζεζεο ηδίαο πξσηνβνπιίαο ζρεηηθά κε ηε 
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wtikoimf_2010_06_04_A.pdf ,[Πξφζβαζε 02/06/2014] 
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ήηαλ ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε βαζηθνχο άμνλεο παξέκβαζεο ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ηελ ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. 

 

 

2.5  Ζ ελληνική κπίζη σπέοςρ και πώρ ηην ανηιμεηώπιζαν οι Δςπυπαίοι εηαίποι και 

η διεθνήρ κοινόηηηα 

Η ειιεληθή θξίζε ρξένπο έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ θαηά η‘ άιια εζθαικέλε παξαδνρή 

πνπ επηθξαηνχζε, φηη δειαδή ηα αλαπηπγκέλα θξάηε δελ πησρεχνπλ πνηέ θαη φηη νη 

αγνξέο κε βάζε απηφ, επέλδπαλ ζηα νκφινγά ηνπο έλαληη ρακειψλ απνδφζεσλ, 

επηηξέπνληάο ηα λα ρξεκαηνδνηνχλ κε ρακειφ θφζηνο ηα ειιείκκαηά ηνπο. Η Διιάδα 

έθηαζε έλα βήκα πξηλ ηελ ρξεσθνπία, κε απνηέιεζκα ε αλεζπρία ησλ ζπληεξεηηθψλ 

επελδπηψλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ λα κεγαιψλεη. Έηζη,  ν 

θίλδπλνο επέθηαζεο ηεο θξίζεο δελ άγγηδε κφλν ηα άιια επξσπατθά θξάηε, αιιά θαη φια 

ηα αλεπηπγκέλα θξάηε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Γειαδή, ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο 

Διιάδαο ζα πξνθαινχζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη άιισλ ππεξρξεσκέλσλ 

αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ ηα νπνία βξηζθφηαλ ζε πεξίνδν αλάθακςεο θαη ην ηειεπηαίν πνπ 

ήζειαλ ήηαλ λα πιεξψλνπλ απμεκέλεο απνδφζεηο γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο 

ηνπο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη ε ειιεληθή θξίζε απαζρφιεζε 

έληνλα ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα. 

Οη Δπξσπαίνη εηαίξνη, βέβαηα, κέρξη λα πάξνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε γηα λα βνεζήζνπλ 

νπζηαζηηθά ηελ Διιάδα ράζεθε πνιχο πνιχηηκνο ρξφλνο. Δπηθξαηνχζαλ δχν ζθέςεηο γηα 

ηνλ ελδερφκελν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ρξένπο ηεο Διιάδαο.
61

  Η πξψηε άπνςε 

ήηαλ φηη ε Διιάδα έπξεπε λα αθεζεί λα πησρεχζεη, θάηη πνπ κε βεβαηφηεηα ζα επεξρφηαλ 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ άξζξνπ 126 ηεο πλζήθεο γηα 

ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ(ΛΔΔ) θαη ηεο αλαπφθεπθηεο απνθνπήο ηεο απφ ηηο αγνξέο. 

Δπίζεο, νη ππέξκαρνη ηεο άπνςεο απηήο είραλ έλα ζνβαξφ πξφζζεην επηρείξεκα ζε 

ζρέζε κε ηελ ρψξα καο: ε Διιάδα δελ κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ηελ ξήηξα ησλ 

εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 122(2) ηεο ΛΔΔ, δπλάκεη ηεο νπνίαο 
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ρξεκαηνδνηήζεθαλ ρψξεο φπσο ε Οπγγαξία θαη ε Λεηνλία απφ ηελ ΔΔ, δηφηη κε 

ππαηηηφηεηά ηεο είρε νδεγεζεί ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθε αξρέο ηνπ 2010, ηε 

ζηηγκή κάιηζηα πνπ είρε επαλεηιεκκέλα απνθξχςεη ηελ πξαγκαηηθή δεκνζηνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε ζην παξειζφλ. Δπίζεο, ε άπνςε απηή αληινχζε ζνβαξά επηρεηξήκαηα θαη 

απφ ηνλ θίλδπλν, εάλ ζηεξηδφηαλ ε Διιάδα, λα ππνρξεψλνληαλ ηα δεκνζηνλνκηθά πγηή 

θξάηε ηεο Δπξσδψλεο λα δηαζψζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη άιια θξάηε εάλ αληηκεηψπηδαλ 

ηελ ίδηα θξίζε, φπσο ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιξιαλδία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία. 

Η δεχηεξε άπνςε ππνζηήξηδε φηη ε Διιάδα έπξεπε κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν λα 

δηαζσζεί ράξηλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ θνηλνχ ηεο λνκίζκαηνο, δηφηη δελ ζα άληεραλ ηελ 

επέθηαζε ηεο θξίζεο θαη ζε άιια επξσπατθά θξάηε.  

Σειηθά, σο γλσζηφλ, απνθαζίζηεθε λα ζηεξηρζεί ε Διιάδα θαη λα επηθξαηήζεη ε δεχηεξε 

άπνςε. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ είρε ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέγεζνο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο είραλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο επξσπατθέο ηξάπεδεο. Απηφ απεηινχζε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πνξείαο εμφδνπ ηεο ΔΔ απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

ηε δηεζλή θνηλφηεηα αμηνζεκείσην είλαη φηη ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην ηνπ 2010, 

ππήξμαλ ζπλαληήζεηο ηνπ G7, φπνπ κεγάιν κέξνο ηεο ζπδήηεζήο ηνπο αθηεξψζεθε ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε Διιάδα. Γήισλαλ πσο έπξεπε λα δνζεί ιχζε ζηε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδα, θαη πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε 

πεξίπησζε κε επίιπζεο. Η έγθξηζε απφ ην Γ.Ν.Σ. ηνπ Stand-By-Arrangement γηα ηελ 

Διιάδα απνηέιεζε ηζηνξηθή απφθαζε ζηα 65 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ιφγσ ηνπ χςνπο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ απφθαζε απηή ήηαλ ζχκθσλεο θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ 7 

ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ πνπ ζπλαπνθάζηζαλ ζην πιαίζην ηνπ G7 γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ηνπ Executive Board ηνπ Γ.Ν.Σ., ην νπνίν θαη  

έιεγραλ θαηά 44,44% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
 62

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη γηα ηελ δηάζσζε ηεο ρψξαο απφ ηελ 

θαηάξξεπζε,  ε θηλεηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ήηαλ ηεξάζηηα θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελν ζηελ ζχγρξνλε παγθφζκηα ηζηνξία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ  

3.1   Πώρ διαμοπθώθηκε ηο Μνημόνιο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ειιεληθήο θξίζεο ρξένπο θαη ηελ δηάζσζε ηεο Διιάδαο απφ 

ηελ ρξενθνπία, φπσο πξναλαθέξακε, ππήξμε κηα πξσηνθαλήο δηεζλήο θηλεηνπνίεζε. 

Καηφπηλ φισλ ησλ ελεξγεηψλ ακθφηεξσλ, -ησλ δαλεηζηψλ θαη ηεο ρψξαο καο- πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα εμφδνπ απφ ηελ 

θξίζε ηεο Διιάδαο, δηακνξθψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσδψλεο, ηνπο δαλεηζηέο καο δειαδή, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν πξφγξακκα απηφ απνηππψζεθε ζε ηξία δεζκεπηηθά 

θείκελα: 

- Memorandum of Economic and Financial Policies- Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο 

- Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality- 

Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο 

- Technical Memorandum of Understanding-  Σερληθφ Μλεκφλην πλλελφεζεο 

Σα ηξία απηά θείκελα απνηεινχλ ην Μλεκφλην.
 63

 

Η Διιάδα δήηεζε €80δηο απφ ηηο ππφινηπεο (15) ρψξεο ηνπ Δπξψ θαη €30δηο απφ 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Τπνγξάθνληεο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά ήηαλ ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ  θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο Γεψξγηνο Πξνβφπνπινο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ν Olli 

Rehn, ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ησλ Κξαηψλ- Μειψλ ηεο Δπξσδψλεο. Γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ ησλ €110δηο απφ ηελ ρψξα καο ζην Μλεκφλην 

ελζσκαηψζεθαλ ηα δχν ζρεηηθά δαλεηαθά εξγαιεία: 

-Loan  Facility Agreement – χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο 

-Stand-By Arrangement – Γηαθαλνληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο Ακέζνπ Δηνηκφηεηαο 
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Σα εκπιεθφκελα κέξε ζε επίπεδν θξαηψλ εθηφο απφ ηελ Διιάδα, είλαη φια ηα θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσδψλεο. ε επίπεδν νξγαληζκψλ εκπιέθνληαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. ε επίπεδν νξγάλσλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ εκπιέθνληαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Eurogroup, ην πκβνχιην ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ην νπνίν νξίζηεθε αξκφδην γηα 

ηελ επίιπζε ησλ  δηαθνξψλ ηεο Γαλεηαθήο χκβαζεο - Loan  Facility Agreement θαη ηεο 

χκβαζεο Γαλεηζηψλ.
64

 

 

 

3.2  Οι ανηικειμενικοί ζηόσοι ηος Μνημονίος 

Οη επηδηψμεηο ηνπ Μλεκνλίνπ ήηαλ λα αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηα δχν ζθέιε ηεο 

ειιεληθήο θξίζεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ ζηελ 

εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. 

1. Να βάιεη ην δεκφζην ρξένο ζε θαζνδηθή ηξνρηά θαη ηάμε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 

ηεο Διιάδαο 

2. Να αληηζηξέςεη ηηο απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

 

3.2.1 Δημοζιονομικοί ζηόσοι 

Η πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Μλεκνλίνπ ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

κέρξη ην 2013 θαη ε κεηέπεηηα κείσζή ηνπ. Απηφ ζεσξνχληαλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επηζηξνθή ηεο Διιάδαο ζηηο αγνξέο. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απαηηνχζε ηε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ ρακειφηεξν ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2014 

(απφ ην 15,7% ηνπ 2009). Δπίζεο, απαηηνχληαλ ν εληφο δπν εηψλ κεδεληζκφο ηνπ 

πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο, ε κεηαηξνπή ηνπ ζε πιεφλαζκα θαη ε δηαηήξεζή 

ηνπ ζε πςειά πιενλαζκαηηθά επίπεδα γηα πνιιά ρξφληα. Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα 

ηνπ Μλεκνλίνπ αξζξψζεθε γχξσ απφ ηνπο ζηφρνπο γηα ην ζπλνιηθφ θαη ην πξσηνγελέο 

έιιεηκκα. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπο ην Μλεκφλην πξνέβιεπε κέηξα πεξηθνπήο δαπαλψλ θαη 

αχμεζεο εζφδσλ χςνπο 30 δηζ. επξψ πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο 
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πεληαεηίαο 2010-14. Πξνζζέηνληαο θαη ηα κέηξα πνπ είραλ ήδε ιεθζεί πξηλ ηνλ Μάην 

ηνπ 2010, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ παξεκβάζεσλ μεπεξλνχζε ηα 40 δηζ.
65

 

 

 

3.2.2 Διαπθπωηικέρ αλλαγέρ ζηη λειηοςπγία ηος κπάηοςρ 

Οη ζηφρνη ηνπ Μλεκνλίνπ ζην πεδίν απηφ  ήηαλ ε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ κέζα απφ ηελ 

εθινγίθεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ. Δπεδίσθε ηελ αιιαγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βάζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Η 

θεληξηθή επηδίσμε ήηαλ κφληκεο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα είραλ 

πηνζεηεζεί ζα ήηαλ δχζθνιν λα αληηζηξαθνχλ. 

Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο επηθεληξψλνληαλ ζηηο θχξηεο 

πεγέο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ απηέο ήηαλ: ηα 

ειιείκκαηα ησλ ηακείσλ, ην κηζζνινγηθφ θφζηνο, νη δαπάλεο πγείαο, νη ΓΔΚΟ θαη ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πξνκεζεηψλ. ηελά ζπλδεφκελεο κε ηηο εζηίεο απηέο 

ήηαλ νη δπζιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σέινο, ην Μλεκφλην έζεηε ην ζέκα ηεο ξηδηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εζφδσλ, ηα δεηνχκελα ήηαλ ε αλαδηάηαμε ηνπ 

θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ θαη ε εθινγίθεπζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

Δηδηθφηεξα: 

 

● Γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ πξνβιεπφηαλ άκεζε επέκβαζε ζηηο βαζηθέο παξακέηξνπο (φξηα 

ειηθίαο, πνζνζηά αλαπιήξσζεο θ.ιπ.) ηνπ ζπζηήκαηνο θχξηαο ζχληαμεο. Δπίζεο, 

πξνβιεπφηαλ ε ζπγρψλεπζε ησλ ππαξρφλησλ ηακείσλ ζε ηξία. Η κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ε αλαζεψξεζε ηεο ιίζηαο ησλ βαξέσλ θαη 

αλζπγηεηλψλ αθήλνληαλ γηα κεηαγελέζηεξν ρξφλν. 
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● Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνβιέπνληαλ: ην 

πέξαζκα ηεο κηζζνδνζίαο ζε κηα Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, ε πηνζέηεζε ελφο λένπ 

κηζζνινγίνπ, ε θαηάξγεζε δεκφζησλ θνξέσλ πνπ δελ παξήγαγαλ έξγν θ.ι.π. 

 

● Γηα ην χζηεκα Τγείαο πξνβιέπνληαλ: ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ 

πξνκεζεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο αζθάιηζεο πγείαο απφ ηα ηακεία 

ζπληάμεσλ. 

 

●  Οη ΓΔΚΟ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαινχληαλ λα κεηψζνπλ ηα ειιείκκαηά ηνπο 

κέζα απφ ηε δηνηθεηηθή ηνπο αλαδηνξγάλσζε, ηε κείσζε ηνπ ππεξάξηζκνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ πεξηθνπή ησλ πην δεκηνγφλσλ θνκκαηηψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπο. 

 

● Οη πξνκήζεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζα πεξλνχζαλ ζηνλ έιεγρν κηαο εληαίαο αξρήο 

δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. 

 

● Οη εηήζηνη Πξνυπνινγηζκνί ζα εληάζζνληαλ ζηα πιαίζηα ελφο κεζνπξφζεζκνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ ζα 

ζπζηεκαηνπνηνχληαλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα βειηησλφηαλ. 

 

●   Η θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη εηζθνξνδηαθπγήο απαηηνχζε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο θνξνινγηθήο κεραλήο θαη ηελ αιιαγή ησλ κεζφδσλ ηεο. Οη 

πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο πεξηιάκβαλαλ: ηελ επηθέληξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

ζηηο πςεινχ θηλδχλνπ νκάδεο θνξνινγνπκέλσλ, ηε ζπγθεληξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ΓΟΤ θ.ιπ.
66

 

 

 

3.2.3 Μεηαππςθμίζειρ για ηη βεληίωζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηηρ οικονομίαρ 

Δμίζνπ θξίζηκε κε ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ήηαλ θαη ε επηδείλσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2008. Η επηδείλσζε απνδίδεηαη, ζε 
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κεγάιν βαζκφ, ζηελ απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Η 

ζηξαηεγηθή ηνπ Μλεκνλίνπ απέλαληη ζην ζέκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θηλνχληαλ πάλσ 

ζε ηξεηο άμνλεο: α)Δζσηεξηθή ππνηίκεζε, β)κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά πξντφλησλ θαη 

εξγαζίαο, γ)θηιηθφηεξν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. 

α) Η εζσηεξηθή ππνηίκεζε (ε κείσζε ηηκώλ θαη απνδνρώλ) ζηφρεπε ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο απψιεηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκψλ θαη θφζηνπο. Σνχην ζα επηηπγραλφηαλ κέζσ ηεο 

χθεζεο πνπ ζα ζπκπίεδε ηηκέο θαη κηζζνχο. Σν πξφγξακκα ππέζεηε φηη ε χθεζε ηνπ 

2010-11 ζα αληέζηξεθε κέξνο ηεο ζσξεπκέλεο απψιεηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2009. 

 

β) Οη ζπλδπαζκέλεο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά πξντόλησλ (θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ππεξεζηώλ) θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ δηπιφο: πξψην, λα 

αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο παξάιιειεο κείσζεο 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο, θφζηνπο εξγαζίαο θαη θφζηνπο παξαγσγήο, θαη δεχηεξν λα 

ελζαξξχλεη –ζε βάζνο ρξφλνπ– ηελ αλαδηάηαμε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο κέζα απφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ ηερλεηψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ επλννχλ κηα ζεηξά απφ επαγγέικαηα θαη 

ππεξεζίεο. ην επίθεληξν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ ήηαλ ην άλνηγκα 

ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. 

 

γ) Ο ηξίηνο άμνλαο ηεο ζηξαηεγηθήο ήηαλ ε δηεπθόιπλζε ησλ επελδύζεσλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Πξνβιέπνληαλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ δηαηππψζεσλ θαη ησλ 

εκπνδίσλ γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο ή γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ θαη 

αλαζηξνθήο ηνπ ερζξηθνχ θιίκαηνο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
67
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3.3  Ζ νομική θύζη ηος Μνημονίος και ηο ειδικό καθεζηώρ 

Ο ηξφπνο πνπ δηακνξθψζεθε ην Μλεκφλην απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε πνπ 

ζπλήξγεζαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο, αιιά θαη ν ζθνπφο πνπ 

επηδηψθεηαη κε απηφ, πξνζδίδνπλ ζε απηφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κοινού επγαλείος γηα ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά ζπγρξφλσο θαη ηνπ 

κοινού θεμέλιος φισλ ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ γηα λα 

πινπνηήζνπλ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

κπνξνχκε αθελφο λα πξνζδψζνπκε ζην Μλεκφλην έλα εληαίν θαζεζηψο θαη αθεηέξνπ λα 

ην εξκελεχζνπκε κε εληαίν ηξφπν.
68

 

 

Βέβαηα, απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αιιά κε δπν: 

ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο  θαη ηνλ Γηεζλή Μεραληζκφ ηήξημεο. Οη δύν 

κεραληζκνί ιεηηνχξγεζαλ ζπληνληζκέλα σο έλαο, κε βαζηθφ θνηλφ εξγαιείν θαη θνηλφ 

ζεκέιην ην Μλεκφλην. 

 

Ο Επξσπατθόο Μεραληζκόο ηήξημεο ζεζκνζεηήζεθε κε ηξείο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup. 

Αξρηθά, ζηηο 25 Μαξηίνπ 2010 ζε επίπεδν θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ κειψλ 

ηεο Δπξσδψλεο, πάξζεθε ε απφθαζε ζεζκνζέηεζεο ελφο κεραληζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξσδψλε ζπλνιηθά. Η ρψξα πνπ ζα έθαλε 

ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ, ζα έπξεπε λα ιάβεη κεηξά ζθιεξά, σο πποϋπόθεζη γηα ηελ 

εθηακίεπζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ. ηελ ζπλέρεηα  ε δεχηεξε απφθαζε ηνπ 

Eurogroup  ειήθζε ζηηο 11 Απξηιίνπ 2010 ζε επίπεδν ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ. Απηή 

αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε απηή ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

άξρηζαλ λα επεμεξγάδνληαη έλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα θνηλήο απνδνρήο. Σν Μλεκφλην  

είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη. ηηο 2 παξαπάλσ απνθάζεηο είλαη εκθαλήο ε επηξξνή 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γ.Ν.Σ., ζην επίπεδν ηεο ρνξήγεζεο βνήζεηαο αιιά κε 

πξνυπνζέζεηο ( conditionality).  

 

Η ηξίηε απφθαζε πνπ πάξζεθε είλαη ζηηο 2 Μαΐνπ απφ ην Eurogroup φπνπ αλαθέξεηαη 

θαζαξά ζην Μλεκφλην θαη επηζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο δψλεο ηνπ επξψ 
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ζα δνζεί ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, βάζεη πξνγξάκκαηνο, εμαξηψληαο ηελ εθηακίεπζε 

ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ απφ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ. 

ηηο 3 Μαΐνπ ην Μλεκφλην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά θαη ηελ πιεπξά 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο. Έηζη, κε ηελ ππνγξαθή ζηηο 3 Μαΐνπ ηνπ 

Μλεκνλίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 3 απνθάζεηο ηνπ Eurogroup ζηηο 25 Μαξηίνπ, ζηηο 11 

Απξηιίνπ θαη ζηηο 2 Μαΐνπ, ελεξγνπνηείηαη ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
69

 

 

Ο Δηεζλήο Μεραληζκόο ηήξημεο πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ σο εκπιεθφκελνπ κέξνπο ζην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η Διιάδα, φπσο θαη φια ηα θξάηε ηεο Δπξσδψλεο είλαη κέιε θαη 

ηνπ Γ.Ν.Σ.. Η ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο βνήζεηαο απφ ην Γ.Ν.Σ. ήηαλ 

γλσζηέο εμ αξρήο ζε φινπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζπλέπξαμε κε ην Γ.Ν.Σ., ε πξψηε ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ζπκπιεχζεη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ δεχηεξνπ, νη νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα κεηαβιεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο 

ζηήξημε ηεο Διιάδαο εηδηθά, γηαηί ην Γ.Ν.Σ. ζηεξίδεη πάλσ απφ 180 άιιεο ρψξεο ζηνλ 

θφζκν θαη είλαη ππνρξεσκέλν λα κεηαρεηξίδεηαη φια ηα κέιε ηνπ ηζφηηκα θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο, κε βάζε ην Άξζξν Α.5 ησλ Guidelines of Conditionality ηνπ Γ.Ν.Σ..
70

 

 

 

Δπνκέλσο ν Δπξσπατθφο κεραληζκφο πξνζαξκφζηεθε θαη δνκήζεθε κε ηξφπν ηέηνην 

ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα, ζπληνληζκέλα  θαη ελαξκνληζκέλα κε ην 

κεραληζκφ ηνπ Γ.Ν.Σ. γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σν Μλεκφλην είλαη ην 

θεληξηθφ εξγαιείν ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη έγηλε ην θνηλφ εξγαιείν θαη ησλ δπν 

κεραληζκψλ. Απηφ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε θαη ζην Άξζξν 10 ησλ Guidelines of 

Conditionality ην νπνίν πξνβιέπεη επί ιέμε: 
71

 

 

«Members’ program documents. 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 
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(TMU). These documents will be prepared by the authorities, with the cooperation and 

assistance of the Fund staff, and will be submitted to the Managing Director for circulation to 

the Executive Board……» 

 

«Έγγξαθα  πξνγξάκκαηνο κειώλ. Οη πξνζέζεηο ησλ Αξρώλ ζα πεξηγξάθνληαη ζε  έγγξαθα, όπσο απηό ηεο 

Επηζηνιήο Πξνζέζεσο, ή ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο  πνπ κπνξεί λα 

ζπλνδεύεηαη από έλα Σερληθό Μλεκόλην πλελλόεζεο . Σα έγγξαθα απηά ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη από ηηο 

Αξρέο, κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Σακείνπ, θαη λα ππνβάιινληαη ζηνλ 

Δηεπζύλνληα ύκβνπιν γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή…..» 

 

Δπίζεο, εθηφο ησλ άιισλ, κπνξνχκε λα πξνζδψζνπκε ζην Μλεκφλην έλα ενιαίο 

θαζεζηψο ζην κέηξν πνπ ζπλδηακνξθψζεθε µε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ, ηέζεθε ζε ηζρχ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζπγρξφλσο, ζην δηάζηεκα απφ 2  

έσο 10 Μαΐνπ 2010 πξηλ αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη αμηνινγείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ µε εληαίν ηξφπν.  

 

Σέινο, ην θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ είλαη ειδικό, δηφηη ην Μλεκφλην είλαη ην βαζηθφ 

λνκηθφ εξγαιείν ζην:
 72

 

 θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Eurogroup ζηηο 2 Μαΐνπ ζην πιαίζην 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο, ν νπνίνο ζεζκνζεηήζεθε θαη 

ελεξγνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 136 ΛΔΔ 

 θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ πξνζππνγξάθεθε ζε δηκεξέο επίπεδν απφ φια ηα θξάηε 

µέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηελ Διιάδα ζηηο 3 Μαΐνπ ζε έλα πιαίζην εμσζπκβαηηθφ µελ σο 

πξνο ηηο πλζήθεο ηεο Δ.Δ., ζπκβαηφ φκσο µε ην άξζξν 136 ΛΔΔ 

 θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ζηηο 6 Μαΐνπ, έγηλε λφκνο ηνπ 

Κξάηνπο 3845/2010 θαη ππφθεηηαη ζην Διιεληθφ χληαγκα 

 θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηε Γαλεηαθή χκβαζε, ε νπνία 

ππεγξάθε απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ηα άιια θξάηε µέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

ζηηο 8 Μαΐνπ 
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 Γθιαβίλεο, Π. φ.π., ζει.80-82 
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 θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Executive Board ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηηο 9 

Μαΐνπ, ζχκθσλα µε ην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ 

 θαζεζηψο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ πηνζέηεζε ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. ζηηο 10 Μαΐνπ ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ άξζξνπ 126(9) ΛΔΔ. 

Έρεη φια απηά καδί θαη μερσξηζηά, ππφ ηελ ζθέπε, φκσο, κηαο θαη κφλεο έλλνκεο ηάμεο, 

ηεο δηεζλνχο, ε νπνία θαη πξνζδίδεη ηειηθά ζην Μλεκφλην ην ενιαίο ειδικό καθεζηώρ 

πνπ ζέιεζαλ λα ηνπ πξνζδψζνπλ φια ηα πςειά εκπιεθφκελα κέξε, θξάηε θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, ηα νπνία ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα ην ζπλδηαµνξθψζνπλ σο εληαίν βαζηθφ 

εξγαιείν θαη γηα λα ην ζέζνπλ ηαπηφρξνλα ζε ηζρχ ζην εζσηεξηθφ ηεο έλλνκεο ηάμεο 

ηνπο, πξηλ απηφ αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη λα αλαπηχζζεη έλλνκα απνηειέζκαηα γηα 

φινπο.  

Καηά ζπλέπεηα, ην Μλεκφλην δηέπεηαη απφ έλα εληαίν εηδηθφ θαζεζηψο, θνηλφ γηα φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, πνπ ηνπ ην πξνζδίδεη ε δηεζλήο έλλνκε ηάμε, απφ ηελ νπνία ηειηθά 

θαη αληιεί ηελ δεζκεπηηθφηεηά ηνπ γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηηο επηκέξνπο 

έλλνκεο ηάμεηο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα µηα δηεζλή ζπκθσλία, ζηελ νπνία έθηαζαλ φια ηα 

πςειά εκπιεθφκελα κέξε γηα λα αληηκεησπίζνπλ µε εληαίν θαη ζπληνληζκέλν ηξφπν µηα 

θαηάζηαζε θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο. 

 

3.4  Ζ δεζμεςηικόηηηα ηος Μνημονίος για ηην ελληνική έννομη ηάξη 

 

Απφ ηε ζθνπηά ηνπ δηεζλνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην Μλεκφλην απνηειεί κηα άηππε δηεζλή 

ζπκθσλία, ηχπνπ «δηαθαλνληζκνχ» (arrangement), ή αιιηψο κηα δηεζλή ζπκθσλία 

απινπνηεκέλεο κνξθήο, δεζκεπηηθή σζηφζν θαηά ην δηεζλέο δίθαην γηα ηελ Διιεληθή 

Γεκνθξαηία.  

Οη  άηππεο ζπκθσλίεο αλαπηχρηεθαλ ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, σο 

πην επέιηθηα εξγαιεία παξαγσγήο δηεζλψλ θαλφλσλ, πνπ κπνξεί λα κελ ζπληζηνχλ  

δηεζλείο ζπλζήθεο κε ηελ έλλνηα ηνπ Γηεζλνχο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, γίλνληαη φκσο 

ζεβαζηά ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη ξπζκίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο ησλ ρσξψλ. Οη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο εκθαλίδνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο ελ γέλεη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θξάηε κεηαμχ ηνπο ζηελ δηεζλή 

έλλνκε ηάμε. Δίλαη ζρέζεηο πνπ απαηηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηαρχηεηα, επειημία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. πλάπηνληαη ζπλήζσο απφ ηα πην ηερλνθξαηηθά Τπνπξγεία φπσο, 
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ησλ Οηθνλνκηθψλ, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο, ή Αλάπηπμεο, πνπ δελ απαξηίδνληαη απφ 

δηπισκάηεο, αιιά απφ ππαιιήινπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αγνξά θαη γλσξίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο. Έηζη, κε ηηο άηππεο ζπκθσλίεο απνθεχγνληαη νη 

βαξηέο δηπισκαηηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο δηεξγαζίεο ηεο ζχλαςεο θαη ηεο επηθχξσζεο 

κίαο δηεζλνχο ζπλζήθεο. 
73

 

Η Διιεληθή Γεκνθξαηία νθείιεη λα ηεξεί ηα ζπκθσλεζέληα ζην Μλεκφλην θαη ε 

ζπκκφξθσζή ηεο ζπληζηά δηεζλή ππνρξέσζή ηεο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ δηεζλή 

δέζκεπζε πνπ αλέιαβε ππνγξάθνληαο ην Μλεκφλην σο θπξίαξρν θξάηνο, απέλαληη ζηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γ.Ν.Σ. θαη ΔΚΣ θαη ηα θξάηε-κέιε.  

Σν Μλεκφλην απνηειεί πξνυπφζεζε εθηέιεζεο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. Η ζπκκφξθσζε 

ηεο Διιάδνο πξνο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μλεκνλίνπ απνξξέεη άξα, σο φξνο, απφ ηε 

δαλεηαθή ρξεκαηνδφηεζή ηεο ηφζν απφ ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ φζν θαη απφ ην Γ.Ν.Σ.. Η κε 

ζπκκφξθσζή ηεο δελ έρεη κελ λνκηθέο ζπλέπεηεο, έρεη φκσο σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο ή ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεο ηνπ Γαλείνπ.  

Άξα, ε δηεζλήο απηή ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Διιάδνο ζπλαξηάηαη κε ηελ ππνρξέσζε 

ηεο ίδηαο λα ηεξήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηηαγέο ηνπ Μλεκνλίνπ πινπνηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε 

ηάμε δπλάκεη ππνρξέσζεο πνπ αλέιαβε ε ρψξα ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα αμηψζεη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα 

κε ηα ζπκθσλεκέλα ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε. 

Με ηε ξεηή αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην «Μλεκφλην» απφ ην Νφκν 3845/2010 θαη κε ηελ 

πξνζάξηεζή ηνπ ζε απηφλ, σο παξάξηεκα, δελ απνθηά ην θείκελν απηφ, φπσο ιέγεηαη, 

κνξθή ή ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ. Γηφηη δελ θπξψλεηαη νχηε επηθπξψλεηαη ε άηππε απηή 

δηεζλήο ζπκθσλία, απινπνηεκέλεο κνξθήο απφ ηνλ ελ ιφγσ λφκν, ζηνλ νπνίν απιψο 

πξνζαξηάηαη ζην ηέινο ηνπ, κεηά ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηέρεη. Οχηε βέβαηα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη δηεμαρζεί εηδηθή ή μερσξηζηή ςεθνθνξία ζηε Βνπιή γηα ηελ 

έγθξηζή ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη, π.ρ., κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ή γηα ηελ θχξσζή ηνπ αλ είρε 

ηνλ ραξαθηήξα δηεζλνχο ζχκβαζεο. Ο λφκνο άξα 3845/2010 δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

δελ είλαη λφκνο θπξσηηθφο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ιφγσ ηεο 

κνξθήο ηνπ. Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο πξνζαξηήζεθε ζην λφκν, πξψηνλ γηα ιφγνπο 

δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο ηεο Βνπιήο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη δεχηεξνλ γηα ηε 

                                                           
73 Γθιαβίλεο, Π(2009), Δηεζλέο Οηθνλνκηθό Δίθαην, Γεληθέο Αξρέο, Δηεζλέο Εκπόξην, Ξέλεο Επελδύζεηο, Αζήλα: 

Δθδφζεηο αθθνπια, ζει 153-154 
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δηθαηνιφγεζε ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο θαη αζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην. Σα κέηξα απηά, λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα, ιήθζεθαλ πξνο 

πινπνίεζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ππεξβνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. 

Μεηνπζηψλνληαη ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο έηζη πινπνηνχληαη νη 

δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη πνπ πεξηγξάθνληαη θαη έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε 

θαη ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε. Σν πεξηερφκελν ηνπ Μλεκνλίνπ απνηειεί άξα γηα ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε πξφγξακκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηεο πνιηηηθήο, ην νπνίν έρεη 

πηνζεηήζεη θαη ελζηεξληζηεί ε ίδηα σο πξφγξακκα ηεο θπβεξλεηηθήο ηεο πνιηηηθήο. 

Παξάιιεια, βέβαηα, ην Μλεκφλην παξακέλεη θαη θείκελν άηππεο δηεζλνχο ζπκθσλίαο. 

Σν γεγνλφο φηη ην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο έρεη ππαγνξεπηεί ζηελ ίδηα 

απφ κηα δηεζλή ζπκθσλία δείρλεη κελ φηη ην πεξηερφκελν ηεο εζληθήο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα δηακνξθψλεηαη πιένλ, ιφγσ ηεο έληαμήο καο ζην 

Δπξψ θαη ηεο δαλεηαθήο καο εμάξηεζεο απφ ηηο ρψξεο ηνπ Δπξψ, απφ θνηλνχ ή θαηά 

πξψην ιφγν απφ δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη κε 

πνιηηηθή επζχλε θαη ηειηθή απφθαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

82 ηνπ πληάγκαηνο.
74

 

 

3.4.1 Γιαηί άηςπη διεθνήρ ζςμθυνία και όσι Γιεθνήρ ύμβαζη ή ςνθήκη; 

 

Δάλ ηα πςειά εκπιεθφκελα κέξε, ζηελ θνηλή ηνπο πξνζπάζεηα γηα ηε δηάζσζε ηεο 

ρψξαο µαο, επέιεγαλ λα απνηππψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε µηα Γηεζλή 

πλζήθε (treaty), ηεο νπνίαο ε δηαπξαγκάηεπζε, ε θαηάξηηζε, ε ππνγξαθή θαη ε ζέζε ζε 

ηζρχ κεηά ηελ θχξσζή ηεο απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζχκθσλα µε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο ή ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαζελφο, ζα θαζπζηεξνχζαλ ππεξβνιηθά 

-θαη γη' απηφ αλεπίηξεπηα- ηελ άκεζα επηβεβιεκέλε δηεζλή ζπληνληζκέλε αληίδξαζή 

ηνπο, αθπξψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ πξάμε. Δπέιεμαλ έλα ιηγφηεξν 

θνξκαιηζηηθφ δηεζλέο εξγαιείν νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, πιελ φκσο ην ίδην 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξάμε. Μπνξεί λα µελ έρεη ηελ ηππηθή λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα 

κηαο ζπλζήθεο, έρεη φκσο αδηακθηζβήηεηε ιεηηνπξγηθή ηζρχ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε, θαη ράξε ζ' απηήλ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα ζηηο 

                                                           
74 Μαληηάθεο Α. (2011), «Σα ζπληαγκαηηθά δεηήκαηα ηνπ Μλεκνλίνπ» http://www.constitutionalism.gr/site/wp-

content/uploads/2013/08/2013.08_Manitakis_Syntagmatika.zitimata.mnimoniou.DtA2011.pdf (πξφζβαζε 15/06/2014) 

 

http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/08/2013.08_Manitakis_Syntagmatika.zitimata.mnimoniou.DtA2011.pdf
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εζσηεξηθέο έλλνκεο ηάμεηο: ηελ επξσπατθή, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ.
75

 

 

3.4.2 Ζ απόθαζη ηος ςμβοςλίος ηηρ Δπικπαηείαρ για ηην ςνηαγμαηικόηηηα ηος 

Μνημονίος 

ηηο 29/7/2010 θαηαηέζεθε αίηεζε αθπξψζεσο απφ ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ, 

ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία 

Πνιηηηθψλ πληαμηνχρσλ, ηελ Δ..Η.Δ.Α., ην Σ.Δ.Δ. θιπ θνξείο, πξνζβάιινληαο κηα 

ζεηξά απνθάζεσλ θαη εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ λφκνπ 3845/2010. πγθεθξηκέλα, κε 

ηελ αίηεζε αθχξσζεο πξνζβάιινληαλ νη ππ‘ αξηζκ. 2/14924/1.4.2010 («παξνρή νδεγηψλ 

γηα ηελ πινπνίεζε εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο έηνπο 2010») θαη 2/35981/28.5.2010 

(«παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κηζζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ») απνθάζεηο ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ε ππ‘ αξίζκ. Φ.80000/14254/1097/6.7.2010 Κ.Τ.Α. ησλ 

Τθππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζψο θαη νη 

πξάμεηο πεξί αλαιχζεσο απνδνρψλ, βεβαηψζεσλ απνδνρψλ ή απνδείμεσλ πιεξσκήο 

απνδνρψλ. 

Η απφθαζε 668/2012 ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δεκνζηεχζεθε 

ζηηο 20/2/2012 ζρεηηθά κε ην Μλεκφλην  (Ν. 3845/2010). Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο 

είλαη:
76

 

α) Σο Μνημόνιο δεν έσει σαπακηήπα Γιεθνούρ ςνθήκηρ. 

«…….ην γεγνλόο όηη ην θαηαξηηζζέλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ 

ππεγξάθε ζηηο 3.5.2010 γηα ινγαξηαζκό ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο από ηνλ Τπνπξγό 

Οηθνλνκηθώλ θαη ηνλ Δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο θαη γηα ηελ Επξσπατθή 

Επηηξνπή, σο εθπξόζσπν ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσδώλεο, από ηνλ αξκόδην γηα ηηο 

Οηθνλνκηθέο θαη Ννκηζκαηηθέο Τπνζέζεηο Επίηξνπν, δελ πξνζδίδεη ζε απηό ην ραξαθηήξα 

δηεζλνύο ζπλζήθεο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσδώλεο θαη ηεο Ειιάδαο, νύηε 

πνιύ πεξηζζόηεξν κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο θαη ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ, ην 

                                                           
75

 Γθιαβίλεο, Π. (2010), Σν Μλεκόλην ηεο Ειιάδνο… φ.π., ζει.86 
76 Οινκέιεηα πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, (2012), «ηΔ.Οι 668/2012» 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/668.htm (πξφζβαζε 15/06/2014) 

 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/668.htm
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νπνίν δελ έρεη ππνγξάςεη ην Μλεκόλην θαη θαηά ηελ έλλνκε ηάμε ηνπ νπνίνπ, νη 

δηαθαλνληζκνί γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ, θαη 

κάιηζηα από ηα ηδξπηηθά, είλαη θαη ε Ειιάδα) δελ απνηεινύλ δηεζλείο ζπλζήθεο.» 

«Δελ απνηειεί δε ην Μλεκόλην δηεζλή ζπλζήθε, δηόηη κε απηό δελ αλαιακβάλνληαη 

ακνηβαίεο δεζκεύζεηο ησλ κεξώλ πνπ ππέγξαςαλ ην θείκελν ηνπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα, 

νύηε, άιισζηε, πξνβιέπνληαη λνκηθά κέζα γηα ηνλ εμαλαγθαζκό ησλ ειιεληθώλ αξρώλ 

ζηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ ή άιινπ είδνπο λνκηθήο θύζεσο θπξώζεηο, κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα επηηπγραλόηαλ εκκέζσο ν ίδηνο ζθνπόο, νύηε πξνθύπηεη όηη ηα 

ππνγξάςαληα ην αλσηέξσ θείκελν κέξε ζέιεζαλ λα πξνζδώζνπλ, θαη' εμαίξεζε, λνκηθή 

δεζκεπηηθόηεηα ζην θείκελν απηό.» 

«Κπξίσο δε νπνηεζδήπνηε ππνρξεώζεηο ηεο Ειιάδνο έλαληη ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο 

Επξσδώλεο σο πξνο ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ σο πξνο ηε 

δεκνζηνλνκηθή ή νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή ή ζπλέπεηεο από ηελ κε ζέζπηζε ησλ κέηξσλ 

απηώλ, αιιά ελδερνκέλσο από ηελ ππνγξαθείζα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3845/2010, 

ζηνλ νπνίν πξνζαξηάηαη ην ελ ιόγσ Μλεκόλην, ύκβαζε Δαλεηαθήο Δηεπθόιπλζεο ή από 

ηελ εθδνζείζα, επίζεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, 2010/320/ΕΕ απόθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.» 

Με βάζεη ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ ρξεηαδφηαλ λα ςεθηζηεί ην 

Μλεκφλην κε πιεηνςεθία ησλ 3/5 (180) βνπιεπηψλ (ζχκθσλα κε ην 28 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο), εθφζνλ δελ απνηειεί Γηεζλή πλζήθε.  

Πεξαηηέξσ θξίζεθε φηη κε ην Μλεκφλην δελ εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, ε νπνία παξακέλεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, νχηε ηίζεηαη 

ζέκα πεξηνξηζκνχ ηεο εζληθήο καο θπξηαξρίαο. Αλαιπηηθφηεξα:  

«Με ηα δεδνκέλα απηά θαη, ελόςεη ηνπ όηη νύηε κε ην Μλεκόλην νύηε κε ηνλ λ. 3845/2010 

παξαρσξνύληαη αξκνδηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρώξαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Επξσδώλεο, ζε όξγαλα ηεο Επξσπατθήο Ελώζεσο 

θαη ζην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν, νύηε αλαγλσξίδνληαη εμνπζίεο ζε όξγαλα δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ, πεξηνξίδνπζεο ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ε Ειιεληθή Κπβέξλεζε 

δηαηεξεί ηελ θαη' άξζξν 82 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο εμνπζία ηεο γηα ηε ράξαμε ηεο γεληθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρώξαο. 
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β) Σα πεπιοπιζηικά μέηπα πος επιβάλλονηαι με ηο Μνημόνιο (πεπικοπέρ 

αποδοσών και ζςνηάξευν, επιδομάηυν θεπινών διακοπών και δώπυν εοπηών κλπ) 

είναι ζςμβαηά ηόζο με ηο ύνηαγμα όζο και ηο 1
ο
 Ππόζθεηο Ππυηόκολλο ηηρ 

Δ..Γ.Α. και άλλερ διεθνείρ ζςνθήκερ.  

«Η ζεζπηζζείζα κε ηνπο λόκνπο 3833/2010 θαη 3845/2010 πεξηθνπή απνδνρώλ θαη 

επηδνκάησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην θαη ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα θαη 

ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ απνηειεί ηκήκα ελόο επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη πξνσζήζεσο δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ην νπνίν, ζπλνιηθώο εθαξκνδόκελν, απνζθνπεί ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε άκεζεο αλάγθεο θαιύςεσο νηθνλνκηθώλ ηεο ρώξαο όζν θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο κειινληηθήο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο θαηαζηάζεσο, δειαδή ζηελ 

εμππεξέηεζε ζθνπώλ, πνπ ζπληζηνύλ θαη' αξρήλ ζνβαξνύο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

θαη απνηεινύλ, ηαπηνρξόλσο, θαη ζθνπνύο θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο 

Επξσδώλεο, ελ όςεη ηεο θαζηεξνπκέλεο από ηε λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Ελώζεσο 

ππνρξεώζεσο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη δηαζθαιίζεσο ηεο ζηαζεξόηεηαο ηεο δώλεο 

ηνπ επξώ ζην ζύλνιό ηεο.» 

 

Σέινο, κε ηελ απφθαζε 668/2012 ηνπ ηΔ ηνλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Μλεκνλίνπ δελ 

πξνζθξνχνπλ ζε άξζξα ηνπ πληάγκαηνο, φπσο είλαη ην άξζξν 2 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο αμίαο, ην άξζξν 4, πνπ θαηνρπξψλεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ην άξζξν 5 πεξί 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ην άξζξν 17 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο, ζηελ έλλνηα ηεο 

νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ν κηζζφο θαη ε ζχληαμε, ην άξζξν 20, πνπ αθνξά ην δηθαίσκα 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ην άξζξν 22, πνπ πξνβιέπεη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο σο κέζν 

θαζνξηζκνχ ησλ απνδνρψλ, ην άξζξν 23 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

ειεπζεξίαο, θαη ην άξζξν 25, πνπ αθνξά ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
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3.5 Ζ πεπίοδορ μεηά ηο Μνημόνιο και αξιολόγηζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηάρ ηος 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα κέηξα ηνπ  Μλεκνλίνπ νδήγεζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο θπξίσο ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο:  

Πξψηνλ, ζηελ εκπξνζθνβαξή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θπξίσο κε νξηδφληηα κέηξα, 

πνπ ζα κείσλαλ ην έιιεηκκα θάησ ηνπ 3% κέρξη ην 2014 θαη ζα κεδέληδαλ ην πξσηνγελέο 

απνηέιεζκα ζε δχν ρξφληα.  

Γεχηεξνλ, ζηελ ακέζσο επφκελε θάζε, απφ ην 2011 θαη κεηά, ην Μλεκφλην πξνέβιεπε 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν ηε 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηε δεκηνπξγία πςειψλ πξσηνγελψλ 

πιενλαζκάησλ γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο.  

Σξίηνλ, ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο.  

Δπίζεο, ην Μλεκφλην πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ελφο Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο, ην νπνίν ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2011. θνπφο ηνπ ε δηαθχιαμε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Δληζρχζεθε κε 10 δηο επξψ (απφ ηα 110 δηο επξψ ηνπ 

δαλείνπ), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ρνξεγνχληαλ ζε ηξάπεδεο πνπ ζα παξνπζίαδαλ 

πξνβιήκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.
77

 

 

Σνπο πξψηνπο κήλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εμειίμεηο ήηαλ ελζαξξπληηθέο. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε
78

 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γ.Ν.Σ., ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε εληππσζηαθφ μεθίλεκα. Παξφιε ηελ γεληθά ζεηηθή 

εηθφλα, κε ηελ δεχηεξε αμηνιφγεζε,
79

 ε νπνία έγηλε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 

Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2010, επηβεβαηψζεθαλ 

                                                           
77

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2014) «Σν Υξνληθφ ηεο Μεγάιεο Κξίζεο, Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2008-2013», Γεκφζηεο 

Παξεκβάζεηο θαη Θεζκηθέο Γξάζεηο γηα ηε Γηαθχιαμε ηεο Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηελ Τπέξβαζε ηεο 

Κξίζεο, Κέληξν Πνιηηηζκνχ Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, ζει 92-93,  Γηαζέζηκν ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A4%CE%BF%20X%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%

BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20M%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82%

20K%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf , (πξφζβαζε 15/09/2014) 
78

 International Monetary Fund,   «GREECE: First Review Under the Stand-By Arrangement», 26/08/2010,  Γηαζέζηκν 

ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10286.pdf  

(πξφζβαζε 15/09/2014) 
79

 International Monetary Fund,   «GREECE: Second Review Under the Stand-By Arrangement», 06/12/2010, 

Γηαζέζηκν ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10372.pdf (πξφζβαζε 15/09/2014)    

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A4%CE%BF%20X%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20M%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82%20K%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A4%CE%BF%20X%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20M%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82%20K%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A4%CE%BF%20X%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20M%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82%20K%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10286.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10372.pdf
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πιήξσο νη ρξφληεο αδπλακίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Παξάιιεια, επηζεκαίλνληαλ φηη 

έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δηαξζξσηηθά δεηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη βηψζηκε ε 

πξνζαξκνγή. ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ζεκεησλφηαλ φηη ε χθεζε ήηαλ βαζχηεξε ηνπ 

αλακελνκέλνπ, ελψ ν πιεζσξηζκφο ηνλ Οθηψβξην είρε πεξηνξηζηεί ειάρηζηα (5,2%) ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ινχιην (5,5%). Σέινο, ε αλεξγία έθζαζε ην 12,2% ηνλ Αχγνπζην. Αληίζεηα 

κε ηελ πξψηε αμηνιφγεζε, αλαγλσξηδφηαλ φηη ε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο (θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο) ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε, ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα 

απμάλνληαλ θαη ε θεξδνθνξία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο παξέκελε ππνηνληθή.
80

 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2013 δεκνζηεχεηαη κηα κειέηε κε ηίηιν  «Σν Μλεκφλην σο Δξγαιείν 

Πνιηηηθήο» ζηα πιαίζηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο Ρπζκηζηηθψλ Πνιηηηθψλ απφ ηνπο 

θπξίνπο Καηζηκάξδν Πέηξν θαη Μπνχα Κσλζηαληίλν. θνπφο ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη ε 

αλάιπζε ηνπ Μλεκνλίνπ Ι σο θαηεμνρήλ εξγαιείνπ πνιηηηθήο κέζα απφ ηε κεζνδηθή 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ. ην πιαίζην απηφ αξιολογούνηαη ην 

πεπιεσόμενο θαη νη δπάζειρ ηνπ, ζε ζσέζη με ηα επιδιυκόμενα αποηελέζμαηα. 

Αλαθέξεηαη φηη:
81

 

«……ε απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο πξνγξάκκαηνο από ηε ζθνπηά ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο 

νξίδεηαη σο ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ. ’ απηό ην πιαίζην, ε αμηνιόγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Μλεκνλίνπ Θ θξίλεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 

πνπ είραλ ηεζεί θαη ζπγθεθξηκέλα: i) ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ii) ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο iii) ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, iv) ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ αγνξώλ θαη v) ηε ζεκειίσζε ελόο κνληέινπ 

αλάπηπμεο βαζηδόκελν ζηηο εμαγσγέο. Εμεηάδνληαο ινηπόλ ην βαζκό επίηεπμεο ή κε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ Μλεκνλίνπ Θ, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα πξώηα ζπκπεξάζκαηα:  

1. Δημοζιονομική εξςγίανζη: Δύζθνια κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλόο 

πσο, ην ζύλνιν ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ Θ, σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ 

βαζηθόηεξσλ δεηθηώλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνθιίλεη ζεκαληηθά ησλ 

πξαγκαηηθώλ κεγεζώλ. Καηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 

                                                           
80

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2014) «Σν Υξνληθφ ηεο Μεγάιεο Κξίζεο, Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2008-2013»  ν.π. ζει 94 
81

 Καηζηκάξδνο Π., Μπνχαο Κ.(2013) «Σν Μλεκφλην σο Δξγαιείν Πνιηηηθήο», Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο Ρπζκηζηηθψλ 

Πνιηηηθψλ, Γηαζέζηκν ζηελ Ιζηνζειίδαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Έξεπλαο Ρπζκηζηηθψλ Πνιηηηθψλ, 

http://files.capital.gr/files/_%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%

B9%CE%BF_%CF%89%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf,  (πξφζβαζε 

15/09/2014)    
 

http://files.capital.gr/files/_%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%89%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf
http://files.capital.gr/files/_%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%89%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf
http://files.capital.gr/files/_%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%89%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf
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έιιεηκκα ήηαλ ζηαζεξά πςειόηεξν από ηνπο ζηόρνπο, ελώ ην δεκόζην ρξένο 

παξακέλεη πςειόηεξν, παξά ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ κέζσ ηνπ PSI θαη ηεο κείσζεο ησλ 

επηηνθίσλ δαλεηζκνύ, δειαδή κηαο εμσγελνύο παξέκβαζεο. Οη δεκνζηνλνκηθνί 

ζηόρνη ηειηθώο αλαπξνζαξκόζηεθαλ (βάζεη ηνπ Μλεκνλίνπ ΘΘΘ), ελώ ε πεξίνδνο 

πξνζαξκνγήο επεθηάζεθε ρξνληθά έσο ην 2016. 

2. Σηαθεποποίηζη ηος σπημαηοπιζηωηικού ζςζηήμαηορ: ε κεγάιε έθζεζε ηνπ 

εγρώξηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο νκνινγίεο πνπ εμέδσζε ε Ειιεληθή 

Δεκνθξαηία, κε δεδνκέλε ηελ ππνβάζκηζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

νκνιόγσλ, δεκηνύξγεζε ζνβαξέο δπζθνιίεο αλαρξεκαηνδόηεζεο ησλ ειιεληθώλ 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Από ηελ άιιε ε δηαξθήο εθξνή θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθό 

ζε ζπλδπαζκό κε κηα θιηκαθνύκελε αίζζεζε αλαζθάιεηαο ζηελ ηξαπεδηθή θαη 

αζθαιηζηηθή αγνξά απνηέιεζε πιήγκα γηα ηε ξεπζηόηεηα θαη ηε θεξεγγπόηεηα ησλ 

ηξαπεδώλ. Η ελεξγνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ κεραληζκνύ PSI θαη ε 

ππνθαηάζηαζε ησλ νκνιόγσλ ειιεληθνύ δεκνζίνπ κε λέεο ζαθώο κεησκέλεο θαη 

καθξνπξόζεζκεο σξίκαλζεο νκνινγίεο, απνζηαζεξνπνίεζε ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ θαζηζηώληαο απηέο πιήξσο εμαξηεκέλεο από 

ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο. 

3. Ενίζσςζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ: ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

ζπλδέζεθε κε ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ. Ωζηόζν, όπσο πξνθύπηεη από ηε 

ζρεηηθή αλάιπζε, ν πιεζσξηζκόο παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα, παξά ηε κείσζε ησλ 

εηζνδεκάησλ, ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο. Εμάιινπ, ε απνηπρία 

ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο αλαγλσξίδεηαη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό 

ηξόπν από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Μλεκνλίνπ ΘΘ, όπνπ ξεηώο αλαθέξεηαη 

όηη ε ειιεληθή νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα πζηεξεί ζην δήηεκα ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο. Μάιηζηα, ην έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο, παξά ηελ δηεηή 

εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ Θ, είλαη ηόζν κεγάιν, ώζηε ν πεξηνξηζκόο ηνπ λα 

θαζίζηαηαη πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ ΘΘ. Αθόκα θη’ αλ γίλεη 

απνδεθηό όηη ππήξμε θάπνηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, απηό δελ ζπληζηά 

από κόλν ηνπ επηηπρία, θαζώο ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο απνηεινύζε ην 

κέζν γηα ηελ αλάπηπμε θαη όρη απηνζθνπό. Σν γεγνλόο όηη ε όπνηα βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο δελ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηελ θιηκάθσζε ηεο ύθεζεο ην 

δηάζηεκα 2010-2012 –πόζν κάιινλ λα νδεγήζεη ζε αλάπηπμε- απνδεηθλύεη ηελ 

απνηπρία επίηεπμεο θαη απηνύ ηνπ ζηόρνπ. 
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4. Αποκαηάζηαζη ηηρ εμπιζηοζύνηρ ηων αγοπών: αθή έλδεημε ηεο αλαθνινπζίαο 

ζηόρσλ θαη απνηειεζκάησλ ππήξμε, δίρσο άιιν, ε κε απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζύλεο ησλ αγνξώλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαη ε αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ 

εμόδνπ ηεο Ειιάδνο από ηε δώλε ηνπ επξώ. Η αλάθηεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο 

Ειιάδαο λα δαλείδεηαη από ηηο δηεζλείο αγνξέο κε βηώζηκνπο όξνπο, έρεη κεηαηεζεί 

ζην απώηεξν κέιινλ, όηαλ αξρηθώο είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ην 2012. Σν γεγνλόο 

άιισζηε ηεο αλάγθεο εθ λένπ ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ελόο δεύηεξνπ θαη εληέιεη ελόο ηξίηνπ Μλεκνλίνπ (2/2012 θαη 

1/2013 αληίζηνηρα) απνδεηθλύεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξώηεο 

παξέκβαζεο.  

5. Ανάπηςξη βαζιζμένη ζηιρ εξαγωγέρ: Αλ θαη ην εμσηεξηθό ηζνδύγην ζπλαιιαγώλ 

βειηηώζεθε, απηό νθείινληαλ θπξίσο ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ ιόγσ 

πεξηνξηζκνύ ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. Η όπνηα αύμεζε ησλ εμαγσγώλ δελ επαξθνύζε 

ζε θακία πεξίπησζε γηα λα αληηζηξέςεη ηελ πθεζηαθή δπλακηθή θαη λα απνηειέζεη 

ηε βάζε ελόο λένπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ. 

 

Όπσο πξνθύπηεη, ην Μλεκόλην σο εξγαιείν πνιηηηθήο δελ ππήξμε απνηειεζκαηηθό θαζώο 

έσο ζήκεξα θαλέλαο από ηνπο ζηόρνπο πνπ είρε ζέζεη δελ έρεη πιήξσο επηηεπρζεί. Είλαη 

βέβαηα γεγνλόο όηη νη αλσηέξσ ζηόρνη εκθαλίδνπλ κεγάιν βαζκό αιιειεμάξηεζεο. 

πλεπώο, είλαη αλακελόκελν ε απόθιηζε ή κε επίηεπμε ελόο λα επεξεάδεη αξλεηηθά θαη  

ηνπο ππόινηπνπο. Ωζηόζν, ην κέγεζνο ησλ απνθιίζεσλ, ε ρξνληθή κεηάζεζε ησλ ζηόρσλ, ε 

επηβνιή πξόζζεησλ κέηξσλ, ε αλάγθε επηπιένλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ε εθαξκνγή ελόο  

δεύηεξνπ πξνγξάκκαηνο (Μλεκόλην ΘΘ), ζαθώο απνηεινύλ ελδείμεηο ηεο απνηπρίαο ηνπ  

Μλεκνλίνπ Θ, ηνπιάρηζηνλ ζε όξνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο.» 
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ηνλ παξαθάησ Πηλάθα 7 παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά νη ζηφρνη ηνπ Μλεκνλίνπ, ηα 

πνζνηηθά ή πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ έζεηε θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ επεηεχρζε. Όινη 

νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί δελ επεηεχρζεζαλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίζεθε αλαγθαίν λα 

γίλνπλ  πξφζζεηεο παξεκβάζεηο. 

 

Πίνακαρ 7: Ζ αποηςσία ηος Μνημονίος Η 

 ηόσορ Ποζοηικό-Ποιοηικό 

κπιηήπιο 

Αποηέλεζμα (2013) 

 

Αποηελεζμαηικόηηηα Έιιεηκκα 

 

<3% έσο ην 2014 ΟΥΙ 

Γεκφζην Υξένο 

 

145% ην 2012 ΟΥΙ 

Αλάθηεζε 

εκπηζηνζχλεο αγνξψλ 

 

Δπηζηξνθή ζηηο αγνξέο: 

2013 

 

ΟΥΙ 

Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηζηξνθή ζε ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 

2012 

ΟΥΙ 

2012: 

Ύθεζε/ΑΔΠ (6.5%) 

Αποδοηικόηηηα πλνιηθφ θφζηνο ησλ 

κέηξσλ 

43δηο € 60δηο € 

 

Αλάπηπμε Δπηβξάδπλζε ΑΔΠ 

2009-2012: 7% 

Αζξνηζηηθή κείσζε 

ΑΔΠ 2009-2012: 22% 

Αλεξγία 17% ην 2012 24,5%ην 2012 

 

Πεγή: Καηζηκάξδνο Π., Μπνχαο Κ.(2013) «Σν Μλεκφλην σο Δξγαιείν Πνιηηηθήο», ηνηρεία απφ :IMF Country 

Report 10/110 (2010) & Country Report 13/20 (2013), Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΜΠΓ 2013-2016.  
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3.5.1 Ζ τήθιζη ηος Μεζοππόθεζμος Ππογπάμμαηορ Γημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 

2011 - 2015 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ πεξίνδν κεηά ην Μλεκφλην ε ειιεληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε λα 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθήο αληζνξξνπίαο. Σα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ παξνπζίαζαλ λέα πζηέξεζε. Τπήξμε ππέξβαζε δαπαλψλ ζε θνξείο 

εθηφο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Οη αζηνρίεο απηέο απνηππψζεθαλ ζηελ ηξίηε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔ, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011.
82

 

 Έηζη ε θπβέξλεζε,  ζρεδφλ έλα ρξφλν κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Μλεκνλίνπ, ζηηο 29 Ινπλίνπ 

2011, θαηαθεχγεη ζηελ ςήθηζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2011-2015.
83

  

ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνλίδεηαη φηη ε παξνχζα 

πζηέξεζε ησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζζεί θαηά ην β‘ εμάκελν, κε ηελ 

απφδνζε ησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ εθαξκνζηηθφ λφκν ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2011 - 2015.
84

  

Πεξηιάκβαλε κηα ζεηξά απφ επηπιένλ  κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη 

αχμεζε ησλ εζφδσλ. Πεξηνξίδνληαλ νη κηζζνινγηθέο θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη 

πξνζηέζεθαλ λέα θνξνινγηθά κέηξα.  

Δπίζεο, πξνβιέθζεθε ε άκεζε δεκηνπξγία Οξγαληζκνχ Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Σακείν 

Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο) γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε  αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηηο 

απνθξαηηθνπνηήζεηο αλά ηξίκελν έσο θαη ην 2015.  ηφρνο : έζνδα 50 δηζ.. επξψ 

ζπλνιηθά, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε 5 δηζ. επξψ ην 2011, θαζψο θαη ζσξεπηηθά 15 δηζ. 

επξψ έσο ην 2012 θαη 50 δηζ. επξψ έσο ην 2015.
85
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 International Monetary Fund,   «GREECE: Third Review Under the Stand-By Arrangement», 28/02/2011, Γηαζέζηκν 

ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1168.pdf 

(πξφζβαζε 15/09/2014) 
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 Νφκνο  Τπ‘ Αξίζ. 3985, (01.07.2011), ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΘΘΟ ΔΗΜΟΘΟΝΟΜΘΚΗ ΣΡΑΣΗΓΘΚΗ 

2012−2015,ΦΔΚ (151/01-07-2011 Σεχρνο Α΄) 
84 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,(2011), «Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ιαλνπαξίνπ-Ινπληνπ 
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24/05/2014) 
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Σέινο, ζεκαληηθέο αιιαγέο ππήξμαλ ζηα εξγαζηαθά φπνπ ζεζπίδεηαη ην κέηξν ηεο 

εξγαζηαθήο εθεδξείαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ θαηαξγνχληαη. Δπίζεο, φζνη 

πξνζιακβάλνληαη ρσξίο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζα ακείβνληαη κε κηζζφ ρακειφηεξν 

θαηά 20% απφ ην φξην ηεο Δζληθήο πιινγηθήο χκβαζεο, θαη ε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πεγαίλεη απφ ηα 2 ζηα 3 ρξφληα.
86

 

 

 

3.5.2 Πυρ οδηγηθήκαμε ζηο Μνημόνιο ΗΗ 

 

ην ηέινο Απγνχζηνπ 2011 αλαθνηλψζεθε πσο ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο βξηζθφηαλ 

εθηφο ζηφρσλ, θαζψο ππήξρε κεγάιε πζηέξεζε εζφδσλ θαη αχμεζε δαπαλψλ. Η 

θαηάζηαζε απηή ζπλεπηθνπξνχκελε θαη απφ ηελ απεηιή γηα ηελ κε θαηαβνιή ηεο έθηεο 

δφζεο ηνπ δαλείνπ ηνπ πξψηνπ παθέηνπ δηάζσζεο, νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ζε κία ζεηξά 

έθηαθησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία αλαθνηλψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επηεκβξίνπ.
87

 

Σα ζεκαληηθφηεξα κέηξα απφ απηά πνπ αλαθνηλψζεθαλ είλαη: 

 Γηεχξπλζε ηνπ κέηξνπ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο θαη ζε νξγαληζκνχο πνπ δελ 

θαηαξγνχληαη 

 Δπέθηαζε έσο θαη ην 2014 ηνπ κέηξνπ ηνπ ηέινπο αθηλήησλ κέζσ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΗ 

 Πεξηθνπή ζπληάμεσλ θαη κεγάιεο πεξηθνπέο ζην εθάπαμ 

 Νέεο πεξηθνπέο κηζζψλ ζην δεκφζην θαη εθαξκνγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ 

 Μείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ απφ ηηο 8.000€ ζηηο 5.000€ 

 Άλνηγκα φισλ ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ
88

 

 

Μεηά ηελ ιήςε ησλ λέσλ κέηξσλ νη επηθξίζεηο ήηαλ πνιιέο. Η δπζαξέζθεηα ζηελ 

θνηλσλία απφ ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε ήηαλ έληνλε θαη άξρηζε λα εθθξάδεηαη κε 

απνδνθηκαζίεο πνιηηηθψλ πνπ εκθαλίδνληαλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. ην δηάζηεκα απηφ 
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άξρηζαλ λα εληζρχνληαη θηλήκαηα πνιηηψλ πνπ δελ ζπλδένληαλ κε πνιηηηθά θφκκαηα 

φπσο ην θίλεκα «δελ πιεξψλσ» πνπ έθαλε έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ. 

 

 

Η κεγάιε χθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο αξρηθέο 

πξνβιέςεηο θαη ε έθξεμε ηεο αλεξγίαο απνηέιεζαλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ηνπ  

2011. Η κεγάιε χθεζε νθεηιφηαλ θπξίσο ζηε ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

Φαίλεηαη σζηφζν φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεγάιε ππνρψξεζε είρε θαη ε αβεβαηφηεηα 

φζνλ αθνξνχζε ηελ έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο. 

Οη αλαβνιέο θαη νη θαζπζηεξήζεηο νδεγνχζαλ θάζε θνξά ζε αλαζεσξήζεηο ησλ 

ζπκθσληψλ κε ηνπο εηαίξνπο θαη ζε λέα κέηξα, κε απνηέιεζκα αθελφο ην θφζηνο ηεο 

πξνζαξκνγήο λα είλαη ηειηθά κεγαιχηεξν απφ φηη εάλ ηα κέηξα είραλ ιεθζεί εγθαίξσο 

θαη αθεηέξνπ ν ρξφλνο εκθάληζεο ησλ αλακελφκελσλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ λα 

κεηαηίζεηαη πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. Δκπεδψζεθε έηζη ε αληίιεςε φηη ην πξφγξακκα 

πξνζαξκνγήο απέηπρε θαη φηη απηφ πνπ ζπλέβαηλε ήηαλ ε ιήςε κηαο ζεηξάο επψδπλσλ 

κέηξσλ, ρσξίο νξαηφ απνηέιεζκα. Σν γεγνλφο απηφ είρε βαξχηαηεο επηπηψζεηο: 

 

 Ιζρπξνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο φηη ην κέιινλ πξνδηαγξάθεηαη ζπλερψο 

δπζκελέζηεξν, κε απνηέιεζκα λα αλαβάιινληαη ζπζηεκαηηθά νη θαηαλαισηηθέο 

θαη θπξίσο νη επελδπηηθέο απνθάζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε 

χθεζε απφ φηη ζα δηθαηνινγνχζε ε πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή, γεγνλφο πνπ επέηεηλε 

ηνλ θαχιν θχθιν. 

 Τπνλφκεπζε ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπκθσλίαο ζηήξημεο, ε νπνία αληηκεησπίζηεθε 

αξλεηηθά θαη ζεσξήζεθε απφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλήο γλψκεο σο θχξηα αηηία 

φισλ ησλ δεηλψλ. 

 Δλέηεηλε ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή γηα καθξφ δηάζηεκα, φπνπ ν δεκφζηνο 

δηάινγνο αλαθπθισλφηαλ ζπλερψο γχξσ απφ ην θφζηνο ησλ ζπδεηνχκελσλ 

κέηξσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ αλαβαιιφηαλ δηαξθψο. 

 Κιφληζε ηελ θπβεξλεηηθή ζπλνρή θαη ππνλφκεπζε ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα.  
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Όια ηα παξαπάλσ δηεχξπλαλ ην θελφ αμηνπηζηίαο, κε απνηέιεζκα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

κε ηνπο εηαίξνπο λα απαηηνχληαη δηαξθψο ηζρπξφηεξεο δηαβεβαηψζεηο φηη ε Διιάδα ζα 

εθαξκφδεη φζα ζπκθσλεί. 
89

 

 

Έηζη ε πνξεία πξνο ην δεχηεξν Μλεκφλην είρε ήδε μεθηλήζεη κεηά ηελ δηαπίζησζε φηη ε 

Διιάδα παξφια ηα κέηξα ηνπ πξψηνπ Μλεκνλίνπ θαη φια ηα κεηέπεηηα, ζπλέρηζε λα 

βξίζθεηαη εθηφο ζηφρσλ.  

ηηο 23 Οθησβξίνπ 2011 ζπγθιήζεθε έθηαθηε ζχλνδνο θνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ελφο νξηζηηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο 

ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε. Η ζχλνδνο θαηέιεμε ζε ζπκθσλία πνπ αλαθνηλψζεθε ηα 

μεκεξψκαηα ηεο 27εο Οθησβξίνπ θαη απέβιεπε ζε «θνχξεκα» θαηά 50% ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο θαη πξφζζεην παθέην βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα χςνπο 130 δηο €. Απφ απηά ηα 30 

δηζ. επξψ αθνξνχλ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ (PSI-Private Sector 

Involvement). Απφ ηα ππφινηπα 100 δηζ. επξψ ηα 70 δηζ. πξννξίδνληαλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ (δειαδή, νκνιφγσλ πνπ ιήγνπλ, ηφθσλ θαη 

ειιεηκκάησλ) θαη ηα 30 δηζ. επξψ γηα ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. 

Με βάζε ηελ ζπκθσλία νη ηδηψηεο  έπξεπε  λα  απνδερηνχλ ζε εζεινληηθή βάζε, κείσζε 

ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ δηέζεηαλ θαηά 50%. Η ζπκθσλία ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε δηάξθεηα κέρξη ην 2021 

θαη δεκηνπξγία κεραληζκνχ κφληκεο επνπηείαο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
 90

  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα κεηά ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο 27
εο

 Οθηψβξηνπ ν ηφηε 

Πξσζππνπξγφο Γ. Α. Παπαλδξένπ αληηκεησπίδεη έληνλεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο κε 

απνηέιεζκα ζηηο  31 Οθησβξίνπ λα αλαγγείιεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε 

δεκνςήθηζκα γηα ηε λέα δαλεηαθή ζχκβαζε. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε θνξχθσζε ηεο 

πνιηηηθήο αλαηαξαρήο θαη ηειηθά ζε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο. 

 

ηηο 11 Ννεκβξίνπ ζρεκαηίζηεθε λέα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ππφ ηνλ Λνπθά 

Παπαδήκν, ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΝΓ, ηνπ 
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ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΛΑΟ. Η εληνιή ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο 27
εο

 Οθησβξίνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε εθινγέο.  

Η ζπλεξγαζία ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ηφζν ζηελ ςήθηζε ηεο λέαο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο φζν θαη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο Παπαδήκνπ, απνηέιεζε έλα πξψην 

ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν, πνπ άξρηζε λα επεξεάδεη ζεηηθά ην θιίκα.
91

 

 

ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 27
εο

 Οθησβξίνπ 2011, ζηηο αξρέο ηνπ 2012 

νινθιεξψζεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (PSI). 

Οη ειιεληθέο αξρέο έθαλαλ δεκφζηα πξνζθνξά, βάζεη ηεο νπνίαο, ε αληαιιαγή ησλ 

παιαηψλ νκνιφγσλ ζα γηλφηαλ εθφζνλ νη ηδηψηεο επελδπηέο απνδέρνληαλ ηα εμήο: 

1) ην θνχξεκα ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηψλ νκνιφγσλ θαηα 53,5% 

2) ηελ αληαιιαγή ησλ παιαηψλ νκνιφγσλ κε λέα, νλνκαζηηθήο  αμίαο 31,5% ηεο 

αμίαο ησλ παιαηψλ νκνιφγσλ 

3) ηελ ελδεθαεηή ή ηξηαθνληαεηή πεξίνδν ιήμεο ησλ λέσλ νκνιφγσλ  

4) ην 15% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηψλ νκνιφγσλ πιεξψλνληαλ κε νκφινγα 

ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

5) ην επηηφθην θαζνξίζηεθε ζην 2% γηα ηα λέα νκφινγα πνπ αληαιιάρηεθαλ κε 

παιαηά πνπ έιεγαλ κέρξη ην 2015, ζην 3% γηα εθείλα πνπ έιεγαλ κεηαμχ 2015 

θαη 2020 θαη ζην 4,3% γηα εθείλα πνπ έιεγαλ κεηαμχ 2020 θαη 2045.
92

 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ήηαλ κηα λέα 

ζπκθσλία γηα ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία. Οη λέεο απηέο παξεκβάζεηο 

απνηππψζεθαλ ζην «Μλεκφλην Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πνιηηηθψλ» 

(ΜΟΥΠ) θαη ζην «Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο». Σν Μλεκφλην ΙΙ  ήηαλ γεγνλφο.  Φεθίζηεθε ηηο πξψηεο πξσηλέο 

ψξεο ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ - ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΙΘΜ. 4046/2012 ΦΔΚ Α‘ 28/14-2-

2012.
93
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Δπηγξακκαηηθά ηα λέα κέηξα πνπ ην ζπλφδεπαλ πεξηειάκβαλαλ ηα εμήο: 

 

 Μείσζε θαηά 22% ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζε φια ηα θιηκάθηα ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ (απφ 751€ ζε 586€) θαη 32% ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο κέρξη 25 εηψλ. 

 Καηάξγεζε 150.000 ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ην δεκφζην ηνκέα έσο ην 2015, εθ ησλ 

νπνίσλ 15.000 κέζα ζην 2012. 

 Αηνκηθέο ή επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο αληί γηα ηηο θιαδηθέο. Άξζε 

κνληκφηεηαο ζε ΓΔΚΟ θαη ππφ θξαηηθφ έιεγρν ηξάπεδεο. 

 Πεξηθνπέο ζπληάμεσλ, επηδνκάησλ, δαπαλψλ πγείαο, άκπλαο, ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

θξάηνπο θαη εθινγψλ. 

 Καηάξγεζε ησλ Οξγαληζκψλ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο θαη Δζηίαο. 

 Αχμεζε αληηθεηκεληθψλ αμηψλ θαη ελνπνίεζε θφξσλ ζηα αθίλεηα. 

 Πιήξεο άλνηγκα 20 θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. 

 Αχμεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζηηο Αζηηθέο πγθνηλσλίεο θαη ζηνλ ΟΔ θαηά 25%. 

 Κιείζηκν 200 εθνξηψλ, θαηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ θαη ρακεινχ ΦΠΑ ζηα 

λεζηά.
94

 

 

ην πιαίζην ηνπ λένπ Μλεκνλίνπ, ε Δπξσδψλε ζα θάιππηε ηελ Διιάδα κε κηα επηπιένλ 

ρξεκαηνδφηεζε 109 δηο επξψ, ε νπνία καδί κε ην ππνιεηπφκελν αξρηθφ δάλεην ησλ 80 δηο 

επξψ, ζα αλέβαδε ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηεο Δπξσδψλεο ζηα 144 δηο επξψ. Σν Γ.Ν.Σ. 

ζα ζπκκεηείρε ζην λέν πξφγξακκα κε 28 δηο επξψ θαη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζα 

έθηαλε ζηα 58 δηο επξψ πεξίπνπ.
95

 Σν δαλεηαθφ εξγαιείν ηνπ ελζσκαηψζεθε ζην λέν 

πξφγξακκα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Ν.Σ. είλαη ην Extended Fund Facility – Γηεπξπκέλε 

Υξεκαηηθή Γηεπθφιπλζε. 

 

Η αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαη ε λέα ζπκθσλία ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο αλέθνπηαλ 

ηελ ηξνρηά θαηάξξεπζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηα ηέιε ηνπ 2011. 

Πξνυπφζεζε φκσο γηα λα νινθιεξσζνχλ απηά ηα πξψηα ζεηηθά βήκαηα ήηαλ λα 

πξνρσξήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ε εθαξκνγή φζσλ είραλ ζπκθσλεζεί. Γπζηπρψο  νη 

εθινγέο πνπ εμαγγέιζεθαλ ζηηο 11 Απξηιίνπ γηα ηηο 6 Μαΐνπ θαη επαλαιήθζεθαλ ζηηο 17 
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Ινπλίνπ δεκηνχξγεζαλ λέεο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη επέηεηλαλ εθ λένπ ηελ 

αβεβαηφηεηα ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ.
96

 

ην ηέινο ηνπ 2012, κεηά απφ ηηο ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο 

ρψξαο,  ηεο λέαο πιένλ θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζρεκαηίζηεθε κεηά ηηο εθινγέο ηεο 

17
εο

 Ινπλίνπ 2012, θαηέιεμαλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016. Σν πνιπλνκνζρέδην θαηαηέζεθε ζηε βνπιή 

ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο. ηηο 7 Ννεκβξίνπ ςεθίζηεθε ν 

Ν. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-

2016 –Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016».
97

  

ην παθέην κέηξσλ πεξηιακβάλνληαλ κεηαμχ άιισλ: 

 Αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαηά 2 έηε, απφ 1-1-2013 

 Μείσζε ζηηο ζπληάμεηο απφ 5 έσο θαη 15%, απφ ηα 1.000 επξψ θαη άλσ 

 Μεηψζεηο ζην εθάπαμ έσο 83%  

 Καηάξγεζε ηεο θαζνιηθφηεηαο ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

Δξγαζίαο 

 Καηάξγεζε ησλ Γψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, φπσο θαη ησλ επηδνκάησλ 

αδείαο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο 

 Μείσζε ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο γηα απνιχζεηο ζε 4 αληί 6 κήλεο 

 Πεξηθνπέο ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα 

 Έληαμε ζην εληαίν κηζζνιφγην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ΓΔΚΟ 

 Δθαξκνγή δηαζεζηκφηεηαο ελφο έηνπο, κε κεησκέλν κηζζφ ζε κφληκνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ θαηαξγνχληαη. 

 Καηάξγεζε ησλ πνιπάξηζκσλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ θαη αληηθαηάζηαζήο 

ηνπο απφ ην εληαίν επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ. 

 Αχμεζε θφξνπ ζην πγξαέξην θίλεζεο θαηά 23 ιεπηά. 

 Δηζαγσγή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα θσηνβνιηατθά. 

 Αληίηηκν 25 επξψ γηα εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν απφ 01/01/2014
98
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Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ «Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-

2016» ην Eurogroup αλαγλψξηζε φηη είραλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα λα επαλέιζεη ην 

πξφγξακκα εληφο ζηφρσλ. 

 

 

 

3.5.3 Οι ππώηερ θεηικέρ εξελίξειρ μεηά ηα Μνημόνια Η & ΗΗ 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2014 ζηελ Ελδηάκεζε Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο  γηα ηε 

Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2013,
99

 παξνπζηάδεηαη φηη εληζρχζεθαλ νη ελδείμεηο φηη ην 2013 ε 

θαηάζηαζε ήηαλ βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη θπξίσο φηη ε νηθνλνκία έρεη 

εηζέιζεη ζε ηξνρηά ζηαζεξνπνίεζεο θαη φηη ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα ηεξκαηηζηεί 

ε χθεζε θαη λα αξρίζεη ε αλάθακςε ην 2014. 

 

Οη επλντθφηεξεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο απνηππψζεθαλ θαη ζηελ έθδνζε  «Σν Υξνληθφ ηεο 

Μεγάιεο Κξίζεο, Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2008-2013»  ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ε 

νπνία θαηαγξάθεη ηελ δξαζηεξηφηεηά  ηεο, ηελ πεξίνδν 2008-2013, κε έκθαζε ζηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο, είλαη:  

 

 Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζεκείσζε εληππσζηαθή πξφνδν θαη θαηαγξάθεθε 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα ην 2013 κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν κεγάισλ 

ειιεηκκάησλ. 

 

 Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά πιεφλαζκα ην 

2013. Η εμέιημε νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, 

ππήξμαλ φκσο παξάιιεια ζεκαληηθή αλάθακςε ησλ εηζπξάμεσλ απφ 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη άλνδνο ησλ εζφδσλ απφ εμαγσγέο αγαζψλ. 

 

 Ο ξπζκφο ηεο χθεζεο ππνινγηδφηαλ φηη ζα πεξηνξηζηεί ζε 4% πεξίπνπ ην 2013, 

ελψ ηειηθά δηακνξθψζεθε ειαθξά ρακειφηεξα (-3,85%), δειαδή ε χθεζε ήηαλ 

                                                                                                                                                                             
9C%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F_201

3.pdf,(πξνζβαζε 30/06/2014) 
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επηφηεξε ζε ζχγθξηζε ηφζν κε ην 2012 φζν θαη κε ηελ αξρηθή πξφβιεςε γηα ην 

2013.  

 

 Βειηηψζεθαλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ νη πξνζδνθίεο θαη εκπεδσλφηαλ 

ζηαδηαθά ε εκπηζηνζχλε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ιφγνο αγνξψλ/πσιήζεσλ 

ρξπζψλ ιηξψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ηε 

κνλάδα ηελ πεξίνδν Ινπιίνπ 2012-Γεθεκβξίνπ 2013, γεγνλφο πνπ ππνδήισλε 

ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ιηξψλ απφ ηνπο ηδηψηεο, κε κφλε εμαίξεζε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2013, νπφηε ν δείθηεο ππνρψξεζε απφηνκα ζην 0,57 (ππεξβάιινπζα 

δήηεζε), πξνθαλψο ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ηξαπεδηθή 

θξίζε ζηελ Κχπξν θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή αληηκεησπίζηεθε. Οη επλντθέο 

εμειίμεηο άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζε 

νξηζκέλνπο δείθηεο ηφζν ηεο παξαγσγήο φζν θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, νη δηαθνξέο απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ έλαληη ησλ 

γεξκαληθψλ ππνρψξεζαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010, ελψ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ έγηλε 

(απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Moody‘s) θαη ε πξψηε —κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο— αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

θαηά δχν βαζκίδεο (απφ C ζε Caa3). Όζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ησλ 

επελδχζεσλ, ζεηηθή εμέιημε απνηέιεζε ε απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ 

αδξηαηηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ (TAP) γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ 

ην Αδεξκπατηδάλ κέζσ Διιάδνο ζηελ Ιηαιία θαη ηελ ππφινηπε Γπηηθή Δπξψπε. 

Σαπηφρξνλα, ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ζεκείσζε πξφνδν, κεηά απφ 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 

έγηλαλ ζεκαληηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο (ΟΠΑΠ, ΓΔΦΑ θ.ιπ.), νη νπνίεο 

πξνζέιθπζαλ θαη θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

 Σν 2013 θαηαγξάθεθε, πξψηε θνξά γηα πεξηζζφηεξα απφ 45 έηε, αξλεηηθφο 

πιεζσξηζκφο. Η εμέιημε απηή ππνδειψλεη φηη νη ηηκέο άξρηζαλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη λα 

ζπληεινχλ ζε ζηήξημε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο.  

 

 Η αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο πξνρψξεζε, αλ 

θαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Πάλησο, νη εμειίμεηο σο πξνο ηηο ζρεηηθέο ηηκέο 

δεκηνπξγνχζαλ θίλεηξα γηα ηε κεηαθίλεζε πφξσλ απφ ηελ παξαγσγή κε δηεζλψο 
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εκπνξεχζηκσλ πξνο ηελ παξαγσγή δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, φπνπ ε 

παξαγσγηθφηεηα είλαη πνιχ πςειφηεξε. Γηλφηαλ ε εθηίκεζε φηη ε ζπλέρηζε θαη 

ελίζρπζε απηήο ηεο ηάζεο ζα νδεγνχζε κεζνπξφζεζκα ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ζε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

 Πξνσζήζεθε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιαμε 

ξηδηθά ε δηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, κε ηε δεκηνπξγία αλζεθηηθφηεξσλ 

ηξαπεδψλ, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Η 

αλαδηάηαμε θαη αλαζπγθξφηεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

απνιχησο νκαιά, ρσξίο θαλέλαο απνηακηεπηήο λα ππνζηεί απνκείσζε ησλ 

θαηαζέζεψλ ηνπ, δειαδή ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα.
100
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

πλνςίδνληαο, πξέπεη λα πνχκε φηη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο ηεο Διιάδαο.  

Η δεηλή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα απφ ην 2009 θαη έπεηηα, ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο αλαθνινπζίαο πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο επηδφζεηο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ην νπνίν 

ήηαλ πιαζκαηηθφ. Η Διιάδα, κε ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΟΝΔ απφ ην 2001 θαη κεηά, 

ζεσξείην αλεπηπγκέλε ρψξα. Απηφ ζήκαηλε φηη κπνξνχζε λα δαλείδεηαη απφ ηηο αγνξέο 

εχθνια θαη κε ρακειφ θφζηνο. Απηφ ην γεγνλφο ζπληεξνχζε ηηο πιαζκαηηθέο επηδφζεηο 

ηεο ρψξαο ε νπνία θαηαλάισλε πεξηζζφηεξα απφ φζα παξήγαγε, δαπαλνχζε πεξηζζφηεξα 

απφ φζα εηζέπξαηηε, θαη εηζήγαγε πεξηζζφηεξα απφ φζα εμήγαγε. Απνηέιεζκα απηψλ ε 

δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ε απψιεηα εκπηζηνζχλεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. 

Η αδπλακία ρξεκαηνδφηεο ηεο ρψξαο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ηξερνπζψλ αλαγθψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, ηελ νδεγεί 

έλα βήκα πξηλ ηελ ρξενθνπία. ην ζηάδην απηφ ε Διιάδα δεηά ηελ βνήζεηα απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο είλαη κέινο θαη ζπκκεηέρεη: ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Η βνήζεηα απηή δφζεθε ππφ πξνυπνζέζεηο, νη 

νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ζθιεξά κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ, ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο. Σν εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ ήηαλ ην Μλεκφλην. Σν 

Μλεκφλην απνηειεί θαζαξά εξγαιείν ηνπ Γ.Ν.Σ., ην νπνίν πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ε νπνία καδί κε ην Γ.Ν.Σ. δεκηνχξγεζαλ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Η εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ηέζεθαλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο πξνθάιεζε ηεξάζηηεο αληηδξάζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη δηραζκφ ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Η ακθηζβήηεζε εληάζεθε φηαλ κεηά ηηο πξψηεο 

αμηνινγήζεηο ηνπ Γ.Ν.Σ. επηζεκαίλνληαλ φηη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ δελ θαηλφηαλ φηη 

κπνξνχλ επηηεπρζνχλ. Η χθεζε ήηαλ βαζχηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ, ε αλεξγία απμαλφηαλ 

κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε. 

Δκπεδψζεθε έηζη ε αληίιεςε φηη ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο απέηπρε θαη φηη απηφ πνπ 

ζπλέβαηλε ήηαλ ε ιήςε κηαο ζεηξάο επψδπλσλ κέηξσλ, ρσξίο νξαηφ απνηέιεζκα Οη 

εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ηελ ρψξα ζε δεχηεξν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο(Μλεκφλην ΙΙ) 
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ζην νπνίν νη δαλεηζηέο ηεο Διιάδαο δεηνχζαλ κεγαιχηεξεο δηαβεβαηψζεηο φηη ζα 

ηεξεζνχλ θαηά γξάκκα ηα δεηεζέληα.  

ην ηέινο ηνπ 2013 άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ελδείμεηο φηη ε νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε 

ηξνρηά ζηαζεξνπνίεζεο θαη φηη ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα ηεξκαηηζηεί ε χθεζε θαη 

λα αξρίζεη ε αλάθακςε ην 2014. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Διιάδα δελ είρε ίζσο θαλέλα πεξηζψξην λα 

θηλεζεί δηαθνξεηηθά. Δίρε θηάζεη ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο θαη έπξεπε λα ζσζεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Η πξνζθπγή ζην Γ.Ν.Σ. θαη ηελ ΔΔ ίζσο ήηαλ ε κφλε ιχζε. 

Βέβαηα ηα κέηξα πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή θάησ απφ ηηο επηηαγέο ηνπ Μλεκνλίνπ Ι δελ 

είραλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, θάηη πνπ νδήγεζε ηελ ρψξα λα πάξεη λέα πεξηζζφηεξν 

ζθιεξά κέηξα ζηα πιαίζηα ηνπ Μλεκνλίνπ ΙΙ. Οη αληηδξάζεηο ήηαλ ηεξάζηηεο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δίθαηεο. Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη νη αξλεηηθέο 

επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξεο, αλ δελ είραλ ππάξμεη ην πξψην 

πξφγξακκα πξνζαξκνγήο θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηνπο θνηλνηηθνχο εηαίξνπο θαη 

ην Γ.Ν.Σ.. 

Παξφιεο ηηο ελδείμεηο φηη ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο χθεζεο θαη 

ηελ κεηάβαζε ζηελ πεξίνδν ηεο αλάθακςεο, ην θαινθαίξη ηνπ 2015 ε Διιάδα 

ζπλππνγξάθεη καδί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηξίην Μλεκφλην. Πξφθεηηαη γηα ην 

Μλεκφλην πλελλφεζεο βάζε ην νπνίνπ ν Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο 

(ESM) ζα κπνξέζεη λα θαηαβάιεη έσο θαη 86 δηο επξψ ζε δάλεηα θαηά ηα επφκελα ηξία 

έηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ειιεληθέο αξρέο ζα πινπνηήζνπλ κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Μλεκφλην πλελλφεζεο.  Σν Γ.Ν.Σ. δελ ζπκκεηέρεη ζην λέν 

πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Διιάδαο. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2016 ζα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ειιεληθφ πξφγξακκα. 

Πξνζσπηθά ζέισ λα πηζηεχσ πσο φιεο απηέο νη ζπζίεο πνπ έθαλε ν ειιεληθφο ιαφο ζα 

έρνπλ απνηέιεζκα θαη φηη ε Διιάδα ζήκεξα, κεηά απφ 6 ρξφληα απφ ην πξψην Μλεκφλην 

θαη ηα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα επηβάιινληαη, ζα αιιάμεη πξνο ην 

θαιχηεξν. Πάλσ απ‘ φια, ζέισ λα πηζηεχσ φηη, εμαηηίαο φισλ απηψλ ησλ ζθιεξψλ 

κέηξσλ, ε λννηξνπία απηψλ πνπ καο δηνηθνχλ αιιά θαη φισλ ησλ Διιήλσλ ζα αιιάμεη 

πξνο ην θαιχηεξν. 
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