
1 
 

                                                     

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΡΙΣΗ» 

ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΜΙΛΗ 

 

 

 

Οκτώβριος 2016 



2 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υπεύθυνη Δήλωση 

 
«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 
επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και 
την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από 
αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων 
που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»  
 
     Ημερομηνία:     /    /2016 

      Ο Δηλών 
 
 
      (Υπογραφή) 
 



1 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εισαγωγή ........................................................................................................3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ .........................4 

1.1 Η πορεία προς την Ο.Ν.Ε. .........................................................................4 

1.2 Αίτια της κρίσης ..........................................................................................9 

1.3 Επιπτώσεις της Xρηματοπιστωτικής Kρίσης ............................................ 12 

1.4 Αδυναμίες της Ευρώπης .......................................................................... 13 

1.5 Η κρίση στην Ευρώπη .............................................................................. 14 

1.6 H κρίση στην Ελλάδα ............................................................................... 16 

1.7 Οικονομική κρίση και Ευρωπαϊκές τράπεζες ............................................ 17 

1.8 Μηχανισμοί στήριξης ................................................................................ 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ........................... 22 

2.1 Η Ελληνική κρίση χρέους ......................................................................... 22 

2.2 Η Περίπτωση Grexit ................................................................................. 24 

2.3 Σύμφωνο σταθερότητας και ελλείμματα ................................................... 27 

2.4 Μνημόνιο Συνεννόησης ............................................................................ 28 

2.5 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο

 ....................................................................................................................... 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΔΝΤ ......................................................................... 36 

3.1 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο…………………………………………..……   36 

3.2 To Τέλος του Συστήματος του Bretton Woods (1972-1981) ..................... 39 

3.3 Χρέος και Επώδυνες Μεταρρυθμίσεις (1982 -1989) ................................ 40 

3.4 Παγκοσμιοποίηση και Κρίση (2005 έως σήμερα) ..................................... 41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διάρθρωση ΔΝΤ .................................................... 43 

4.1 Διοικητική Δομή ........................................................................................ 43 

      4.1.1 Συμβούλιο των Διοικητών (Board of Governors)……………….……43 

      4.1.2 Υπουργικές Επιτροπές……………………………………………….   44 

      4.1.3 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο……………………………………………..44 

      4.1.4 Διευθύνων Σύμβουλος………………………………………………….44 

      4.1.5 Το Προσωικό…………………………………………………………….45 

4.2 Διευθυντές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ...................................... 45 

4.3 Σκοπός Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου………………………………….   47 



2 
 

      4.3.1 Επιτήρηση – surveillance ................................................................ 47 

      4.3.2 Τεχνική Βοήθεια –technical assistance ........................................... 49 

      4.3.3 Δανεισμός από το ΔΝΤ- lending by the IMF .................................... 50 

4.4 Τα Μέλη του ΔΝΤ και η χρηματοδότηση τους .......................................... 52 

4.5 Κύριοι Δανειοδοτικοί Τρόποι (main lending facilities) ............................... 53 

      4.5.1 Κύρια Δανειοδοτικά Προγράμματα: ................................................. 53 

      4.5.2 Δανεισμός σε Φτωχές Χώρες .......................................................... 54 

4.6 Βοήθεια και Μεταρρυθμίσεις .................................................................... 55 

4.7 Κρίσεις και Βοήθεια του Ταμείου……………………………………………..55 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ρόλος του ΔΝΤ στην ελληνική κρίση ................ 57 

5.1 Οι σκοποί και οι στόχοι του ΔΝΤ .............................................................. 57 

5.2 Περιπτώσεις παρέμβασης ........................................................................ 59 

5.3 Η αποτελεσματικότητα του ΔΝΤ ............................................................... 63 

Συμπεράσματα ............................................................................................. 67 

Βιβλιογραφία ................................................................................................ 68 

  



3 
 

Εισαγωγή 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι Διεθνείς Οργανισμοί αποκτούν πολύ 

μεγάλη σημασία, καθώς διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο και τις 

εξελίξεις που καθορίζουν τις εθνικές οικονομίες. Οι πρόσφατες οικονομικές 

συνθήκες και αλλαγές έχουν γεννήσει πολλές απορίες για το ποιος πραγματικά 

είναι αυτός ο οργανισμός, ο οποίος «παρεμβαίνει» στη διακυβέρνηση χωρών που 

ζητούν οικονομική βοήθεια και βρίσκονται σε κρίση. 

Μια χώρα με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αδυνατεί να εξυπηρετήσει 

τις διεθνείς υποχρεώσεις της, δημιουργεί πιθανά προβλήματα για τη σταθερότητα 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο προστατεύει το ΔΝΤ. Κάθε 

χώρα μέλος, είτε πλούσια, είτε μεσαίου εισοδήματος, είτε φτωχή μπορεί να 

απευθυνθεί στο ΔΝΤ για χρηματοδότηση αν έχει ανάγκες σχετικές με το ισοζύγιο 

πληρωμών της, δηλαδή αν δεν μπορεί να βρει επαρκή χρηματοδότηση με 

ευνοϊκούς όρους στις αγορές κεφαλαίων ώστε να κάνει τις διεθνείς πληρωμές της 

και να διατηρήσει ένα ασφαλές επίπεδο αποθεμάτων1. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στους σκοπούς και τους στόχους 

αυτού του διεθνή οργανισμού, θα παραθέσουμε κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις 

παρέμβασης σε χώρες που ζήτησαν την αρωγή του και τέλος θα αξιολογήσουμε 

την αποτελεσματικότητά τους ως προς την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους 

των χωρών, ένα θέμα που συζητιέται έντονα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα 

μας, η οποία βρίσκεται υπό την επιτήρησή του ΔΝΤ. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο θα δούμε πώς επηρέασε την κρίση στη χώρα μας το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

  

                                                 
1
 IMF 2011 – Lending Factsheet. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm προσπελάστηκε 

13/09/2016) 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

1.1 Η πορεία προς την Ο.Ν.Ε. 

 Μέχρι την κατάρρευση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών του Bretton Woods2 το 1971, οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζονταν από υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης και χαμηλούς ρυθμούς 

πληθωρισμού. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '70 σημαδεύτηκαν από 

αναταραχές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η σύνδεση της δραχμής με το 

δολάριο, μετά την κατάρρευση του συστήματος σταθερών ισοτιμιών του Bretton 

Woods και η επεκτατική πολιτική που είχε προηγηθεί, συνέβαλαν στη σημαντική 

υποτίμηση της δραχμής κατά τη διετία 1972-1973. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό 

με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973-1974, που οδήγησε στην κατακόρυφη 

άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τροφοδότησε την πληθωριστική διαδικασία, με 

αποτέλεσμα ο πληθωρισμός από 5% το 1972 να εκτιναχθεί σε 20% και πλέον τα 

έτη 1973 και 1974 (Σχήμα 1). Παράλληλα, το 1974, η απειλή πολέμου με την 

Τουρκία και η κατάρρευση της δικτατορίας οδήγησαν σε απότομη πτώση της 

παραγωγής. 

  

                                                 
2
 Το Σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς ήταν ένα σύστημα το οποίο προσδιόριζε 

σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Ονομάστηκε έτσι από την 

ομώνυμη Νομισματική και Χρηματοοικονομική Διάσκεψη στο Μπρέττον Γουντς 
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Σχήμα 1 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2011) 

 

 Η μακροοικονομική πολιτική που ασκήθηκε μετά την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας υπήρξε επεκτατική και συνέβαλε στην ενίσχυση της εγχώριας 

ζήτησης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υψηλοί ρυθμοί αύξησης του προϊόντος 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Κατά την διάρκεια όλης της περιόδου αυτής, πέρα 

από τη χαλαρή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, στην τροφοδότηση του 

πληθωρισμού συνέβαλε η διολίσθηση της δραχμής που επεδίωκε τη διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, καθώς και 

η άνοδος των πραγματικών μισθών, η οποία κατά κανόνα υπερέβαινε  την αύξηση 

της παραγωγικότητας3.  

 Η εμφάνιση της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης το 1979 βρήκε την ελληνική 

οικονομία υπό συνθήκες έντονων πληθωριστικών προσδοκιών, οι οποίες την 

καθιστούσαν ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια εξωγενή οικονομική διατάραξη της έκτασης 

αυτής. Παρά την επικράτηση συνθηκών στασιμοπληθωρισμού κατά τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, η οικονομική πολιτική συνέχισε να ενισχύει τη ζήτηση, ενώ 

αγνοήθηκαν οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν για την ενίσχυση της προσφοράς4. 

                                                 
3
 Αναστασάτος Τ. (2008) Senior Economist, Eurobank EFG (Research Dept) Η Ελληνική Νομισματική 

Πολιτική και τα Διδάγματα για τις Χώρες της Νέας Ευρώπης.   

 
4
 Ό.π. 
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 Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

(Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) το 1981, ο βαθμός έκθεσης της ελληνικής 

οικονομίας στον διεθνή ανταγωνισμό έβαινε σταδιακά αυξανόμενος λόγω των 

διαρθρωτικών αλλαγών που υιοθετήθηκαν. Με την απορρύθμιση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και την απελευθέρωση των εξωτερικών συναλλαγών, 

η οικονομία έγινε πιο ανοικτή και βαθμιαία αναπροσανατολίστηκε προς την 

ευρωπαϊκή αγορά. Με την ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια αγορά, η Ελλάδα, ως 

μια μικρή ανοιχτή οικονομία, άρχισε να επηρεάζεται κατά τρόπο πιο άμεσο από τις 

διεθνείς εξελίξεις. Υπό τις συνθήκες αυτές, κατέστη αναγκαίο τα θεμελιώδη 

μακροοικονομικά μεγέθη της να διαμορφώνονται σε επίπεδα συμβατά με τα 

αντίστοιχα των ανταγωνιστών της. Το μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής που 

ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, ιδίως κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας, δεν ήταν 

σε αντιστοιχία με τους προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών που 

ακολουθήθηκαν από τις οικονομίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών5. 

 Στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες, η οικονομική πολιτική 

επικεντρώθηκε σε μεσοπρόθεσμους στόχους και δόθηκε έμφαση στην 

αντιπληθωριστική στρατηγική. Η αντίληψη που επικράτησε ήταν ότι η μείωση του 

πληθωρισμού και η επίτευξη εύλογης σταθερότητας των τιμών ήταν αναγκαία 

συνθήκη για την επίτευξη ευρύτερων οικονομικών στόχων και την επαναφορά των 

οικονομιών σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών 

που εφαρμόστηκαν, ήταν οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες από τις αρχές 

της δεκαετίας του '80 να προσαρμοστούν σε χαμηλότερους ρυθμούς 

πληθωρισμού. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η δημοσιονομική και η νομισματική 

πολιτική υπήρξαν επεκτατικές κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου αυτής, 

εξαιρουμένου του σταθεροποιητικού προγράμματος της περιόδου 1985-1987.  

 Επακόλουθο της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κατά τη δεκαετία του 

'80 ήταν η σημαντική επιδείνωση των δημοσιονομικών δεικτών. Το έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε από 2,5% περίπου το 1980 

σε 16% το 1990. Ανάλογη επιδείνωση σημείωσε και το πρωτογενές έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν το χρέος της γενικής 

                                                 
5
 Ό.π. 
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κυβέρνησης σχεδόν να τριπλασιαστεί μεταξύ 1980 και 1990 και να φθάσει το 

90,7%6. 

 Η αύξηση των ελλειμμάτων προήλθε κυρίως από την αύξηση των 

καταναλωτικών δαπανών που συνέβαλαν στην τόνωση της ζήτησης. Με δεδομένη 

την έλλειψη μέτρων ενίσχυσης της προσφοράς, οι αυξημένες αυτές δαπάνες 

συνέβαλαν στην ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Το ύψος των 

καταναλωτικών δαπανών και των πληρωμών για τόκους δεν επέτρεψαν τη 

χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η έλλειψη 

αναπτυγμένων υποδομών που θα συνέβαλαν στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων και θα τόνωναν την εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα. Σε συνθήκες 

υψηλού πληθωρισμού, η αβεβαιότητα που συνεπάγονταν οι πληθωριστικές 

προσδοκίες σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των υποδομών 

συνέβαλαν σε σημαντική μείωση του λόγου επενδύσεων προς το ΑΕΠ. 

 Ο ελλιπής βαθμός ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας του δημοσιονομικού 

συστήματος και το υψηλό κόστος που συνεπαγόταν η άντληση εσόδων μέσω της 

επιβολής φόρων είχε ως συνέπεια οι αρχές να προσφεύγουν στη δημιουργία 

χρήματος για την κάλυψη των υψηλών ελλειμμάτων. Με άλλα λόγια, η προσφυγή 

στο εκδοτικό προνόμιο αποτελούσε πηγή εσόδων με τη μορφή πληθωρισμού. 

 Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής λάμβανε χώρα σε ένα 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που υπαγόταν σε πληθώρα διοικητικών ρυθμίσεων. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος έθετε στόχους, οι οποίοι επικεντρώνονταν στην υπό ευρεία 

έννοια ποσότητα χρήματος. Παράλληλα, παρακολουθούσε μια σειρά από 

συμπληρωματικές μεταβλητές, όπως η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία και η 

εγχώρια πιστωτική επέκταση, οι οποίες ενδεχομένως είχαν προβλεπτική ικανότητα 

ως προς την πορεία του πληθωρισμού, που αποτελούσε τον τελικό στόχο της 

νομισματικής πολιτικής7. Όμως, η νομισματική επέκταση παρέμενε υψηλή και. 

κατά κανόνα υπερέβαινε τους στόχους που έθεταν οι νομισματικές αρχές. 

                                                 
6
 Ό.π. 

7
 Τ.τ.Ε. Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές της Ελλάδος, 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF

%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF

%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF

%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
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Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν  

 Οι δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν οι νομισματικές αρχές στη συγκράτηση 

των νομισματικών μεγεθών, εντός των στόχων που είχαν τεθεί, μπορεί να 

αποδοθούν στους εξής λόγους: 

I. Ενώ ο καθορισμός νομισματικών στόχων προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

σταθερής συνάρτησης ζήτησης χρήματος, η ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα, 

όπως και σε άλλες χώρες, χαρακτηριζόταν από αστάθεια που οφειλόταν σε 

χρηματοοικονομικές καινοτομίες,  

II. Δεν υπήρχαν επαρκώς αναπτυγμένα μέσα άσκησης πολιτικής και οι 

νομισματικές αρχές χρησιμοποιούσαν διοικητικής φύσης ρυθμίσεις για τον 

επηρεασμό είτε των επιτοκίων είτε των νομισματικής φύσης μεγεθών,  

III. Οι υψηλοί ρυθμοί νομισματικής επέκτασης τροφοδοτούνταν σε μεγάλο 

βαθμό από τις υψηλές δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, καθώς το 

Δημόσιο είχε προνομιακή πρόσβαση στις πιστώσεις λόγω επιδοτούμενων 

επιτοκίων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ανάγκη χρηματοδότησης των 

μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων συχνά οδηγούσε σε υπέρβαση των 

στόχων που είχαν τεθεί για τη νομισματική επέκταση. 

 Τον Οκτώβριο του 1985, εν όψει των μακροοικονομικών ανισορροπιών που 

είχαν συσσωρευτεί και αντικατοπτρίζονταν σε υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, 

υψηλά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και υψηλές δανειακές 

ανάγκες του δημόσιου τομέα, εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης της 

οικονομίας. Οι κύριοι άξονες του σταθεροποιητικού προγράμματος ήταν: 

i. Η υποτίμηση της δραχμής κατά 15%, που αποσκοπούσε στην 

αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, η οποία είχε επηρεαστεί δυσμενώς 

από την ανατίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας που 

οφειλόταν στους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού.  

ii. Περιοριστική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική  

iii. Περιοριστική εισοδηματική πολιτική με υποχρεωτική εφαρμογή της τόσο 

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η  αύξηση των μισθών 

                                                                                                                                                    
%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B

5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%

CE%BF%CF%82.pdf προσπελάστηκε 14/09/2016. 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82,_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82.pdf
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διαμορφώνονταν με βάση τον προσδοκώμενο εγχώριο πληθωρισμό μετά 

την αφαίρεση του εισαγόμενου πληθωρισμού.  

iv. Μέτρα που απέβλεπαν στην αύξηση του κόστους των εισαγόμενων αγαθών 

προκειμένου να συγκρατηθούν οι εισαγωγές. 

 Αυτό το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής οδήγησε σε σημαντική μείωση 

της καλπάζουσας πορείας του πληθωρισμού καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε από 23,0% το 1986 σε 

13,5% το 1988. Επιπλέον, συνέβαλε στη βελτίωση του ισοζυγίου των τρεχουσών 

συναλλαγών και στη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. 

 Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε στο τέλος του 1987, λόγω 

του πολιτικού κλίματος που επικρατούσε. Με τη χαλάρωση της μακροοικονομικής 

πολιτικής που σημειώθηκε στη συνέχεια, επήλθε επιδείνωση της 

μακροοικονομικής κατάστασης και άνοδος του πληθωρισμού. Η ανάγκη 

χρηματοδότησης των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και οι μισθολογικές 

αυξήσεις αναζωπύρωσαν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ στην άνοδο του 

πληθωρισμού συνετέλεσε και η πρόσκαιρη αλλά σημαντική αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου, που σημειώθηκε το 1990. 

 Το 1991 αναλήφθηκε μια νέα προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας, 

κύριοι στόχοι της οποίας ήταν η περιοριστική εισοδηματική πολιτική και η 

άμβλυνση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η υιοθέτηση ενός 

σταθεροποιητικού προγράμματος έγινε επιτακτική και λόγω της επιτάχυνσης των 

διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

1.2 Αίτια της κρίσης 

 Η χρηματοπιστωτική κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν 

χτύπησε σαν κεραυνός εν αιθρία. Μια σειρά από γεγονότα συντελέστηκαν ώστε να 

καταρρεύσει το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα του κόσμου. Μερικά 

γεγονότα έχουν αφετηρία κάποιες δεκαετίες νωρίτερα και κάποια άλλα 

συντελέστηκαν πιο πρόσφατα8. 

                                                 
8
 Κομπόλης Χ., Τραυλός Ν., Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
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 Το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα που επικράτησε την δεκαετία του ’70 

στις Η.Π.Α. όπως και στις αγγλοσαξονικές περιοχές της Ευρώπης και το οποίο 

εξαπλώθηκε και στα υπόλοιπα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης, άλλαξε ριζικά το 

χρηματοπιστωτικό μηχανισμό σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογική πρόοδος που 

συντελέστηκε άλλαξε ριζικά και την λειτουργία του. Επίσης, η παγκοσμιοποίηση 

της οικονομίας επηρέαζε με όλο και μεγαλύτερη ένταση τις αγορές αγαθών, 

πρώτων υλών αλλά και την αγορά ενέργειας δημιουργώντας μια πρωτοφανή 

αλληλοσύνδεση και μεταξύ τους αλλά και με άλλες αγορές. 

 Άλλα γεγονότα, πιο πρόσφατα, επηρέασαν και αυτά αποφασιστικά το 

ξέσπασμα της κρίσης. Η φούσκα των ακινήτων στις Η.Π.Α., η όλο και αυξανόμενη 

και αλόγιστη χρήση των παραγώγων, οι εμπορικές πολιτικές των Η.Π.Α., η πιο 

στενή συνεργασία χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τους οίκους αξιολόγησης 

και η αδυναμία των αμερικανικών αρχών (κυβέρνηση, FED) να 

συνειδητοποιήσουν την κατάσταση που σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη λήψη 

μέτρων οδήγησε στην οικονομική καταστροφή. Το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης 

φαντάζει επιστημονική φαντασία, η πλέον φιλελεύθερη οικονομία του κόσμου 

υποχρεούται να παραδεχθεί την αποτυχία του οικονομικού μοντέλου που 

ακολουθούσε επί δεκαετίες προχωρώντας σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

για την κρατικοποίηση του τραπεζικού της τομέα. Παρακάτω παρατίθενται με 

περισσότερες λεπτομέρειες οι βασικές αιτίες για το ξέσπασμα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

 Όταν οι τιμές των κατοικιών έπαψαν να αυξάνονται, αλλά αντίθετα άρχισαν 

να μειώνονται, εμφανίστηκαν και τα πρώτα σημαντικά προβλήματα στην 

αναχρηματοδότηση των δανείων χαμηλής εξασφάλισης. Οι αγοραστές κατοικιών 

δεν μπορούσαν, όπως κατά το πρόσφατο παρελθόν, να δανειστούν προκειμένου 

να αναχρηματοδοτήσουν το δάνειο τους, επωφελούμενοι τη θετική μεταβολή της 

αξίας του ακινήτου τους, αφού αυτή ήταν πλέον αρνητική. Ως εκ τούτου, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν σημαντικές ζημίες στον τομέα των 

στεγαστικών δανείων, και σημειώθηκαν οι πρώτες χρεοκοπίες hedge funds, τα 

οποία αποτελούσαν την κινητήρια δύναμη των αγορών CDO υψηλού ρίσκου. 
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 Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν η εκδήλωση ασφυκτικών 

πιέσεων στο τραπεζικό σύστημα, αφού η κεφαλαιακή του βάση (τα ακίνητα) είχε 

χάσει τεράστιο μέρος της αξίας της. Αφού δεν μπορούσε να παραχθεί πλέον 

χρήμα, στην αγορά εκδηλώθηκε μεγάλη έλλειψη ρευστότητας. Η “μόλυνση” όλων 

των δραστηριοτήτων των τραπεζών από τα “τοξικά ομόλογα” καθιστούσε 

εξαιρετικά δύσκολη την εκτίμηση του ρίσκου στο οποίο αυτές είχαν εκτεθεί. Αφού 

δεν ήταν βέβαιες για τη δική τους κατάσταση, λογικό ήταν να είναι δύσπιστες 

σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους των άλλων τραπεζών. Ως εκ τούτου, 

προκειμένου να διατηρήσουν την ήδη μικρή τους ρευστότητα, ο διατραπεζικός 

δανεισμός πάγωσε.  

 Οι εθνικές κυβερνήσεις προχώρησαν άμεσα στην εγγύηση των καταθέσεων 

προκειμένου να αποφευχθούν μαζικές αναλήψεις μετρητών από τις τράπεζες ή 

ακόμη και στην εθνικοποίηση των τραπεζών, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και τις 

ζημίες τους. Ταυτόχρονα, τόσο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, όσο και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποίησαν τα μόνα εργαλεία που διέθεταν 

στην εποχή των παγκοσμιοποιημένων αγορών, για να διαχειρισθούν την κρίση: 

μείωσαν τα βασικά τους επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα προκειμένου να 

ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και επέτρεψαν στις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες να προχώρησαν σε “ενέσεις ρευστότητας” προς τις τράπεζες. 

 Όμως, τα μέτρα αυτά δεν ήταν αρκετά για να ανακόψουν την κατάρρευση 

πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κυρίως στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, και τα 

σοβαρά προβλήματα των τραπεζών ανά τον κόσμο. Η επιδείνωση της κρίσης 

εμπιστοσύνης στην οικονομία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και στις 

κυβερνήσεις, η δημιουργία πανικού και αβεβαιότητας για το μέλλον, 

αντικατοπτρίστηκε και στις χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως, οι οποίες 

έφθασαν στα όρια της κατάρρευσης το καλοκαίρι του 2008. Οι κυβερνήσεις των 

κρατών υποχρεώθηκαν να προβούν είτε σε νέες εθνικοποιήσεις πολλών 

χρεοκοπημένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή σε νέες «ενέσεις ρευστού», 

προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχείς ανάγκες τους.  
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1.3 Επιπτώσεις της Xρηματοπιστωτικής Kρίσης 

Η ταχεία μετάδοση της κρίσης μεταξύ των οικονομιών του πλανήτη ανέδειξε 

την εξάρτηση των μοντέλων ανάπτυξης που ακολουθούν οι περισσότερες χώρες 

βασισμένες στο εξωτερικό εμπόριο. Στην Λατινική Αμερική η ανάπτυξη 

επιβραδύνθηκε στο 4,6 από 5,8% του 2007, οι χώρες δε που επηρεάστηκαν 

περισσότερο είναι εκείνες της Κεντρικής Αμερικής οι οποίες ήταν σε μεγαλύτερο 

βαθμό εξαρτημένες από το εξωτερικό εμπόριο. Η οικονομία της Κίνας 

επιβραδύνθηκε από 13 στο 9% με μια σημαντική μείωση των εξαγωγών της. Από 

την δίνη της κρίσης δεν ξέφυγε ούτε η Ανατολική Ευρώπη με τις Βαλτικές χώρες 

να επηρεάζονται περισσότερο9.  

Άλλες χώρες υπέστησαν πιο άμεσες συνέπειες από την έκρηξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης στις Η.Π.Α.. η Δανία εισήλθε σε ύφεση κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2008 χτυπημένη από την κρίση στην αγορά ακινήτων, την υψηλή 

ανεργία και τις δυσκολίες στον τραπεζικό σύστημα που θα οδηγήσουν αργότερα 

στην χρεοκοπία 11 τραπεζικούς οργανισμούς. Η βιομηχανική παραγωγή του ευρώ 

σημείωσε κατά τους τελευταίους μήνες του 2008 μια μείωση κατά σχεδόν 3% 

πλήττοντας κυρίως τον κατασκευαστικό τομέα της Γερμανίας. Η σχεδόν 

ταυτόχρονη κατάρρευση των τριών μεγαλύτερων τραπεζών της Ισλανδίας 

γονάτισε κυριολεκτικά τη χώρα υποτιμώντας μαζικά το εθνικό της νόμισμα, την 

κορώνα και σημειώνοντας διψήφιους αριθμούς σε ποσοστά ανεργία και 

πληθωρισμό10 

Το 2009 η παγκόσμια οικονομία υπέστη πλήρως τα αποτελέσματα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας ήταν 

βαθιά σε όλες τις μεγάλες χώρες του κόσμου, φθάνοντας στο σημείο μέγιστης 

βύθισης το πρώτο τρίμηνο του έτους, για αυτό το λόγω η ύφεση του 2009 

θεωρήθηκε ως η χειρότερη ύφεση μετά το 1929. Η γενικευμένη κρίση οδήγησε σε 

κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας που μείωσε την αγοραστική δύναμη των 

                                                 
9
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2013). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2012el.pdf?8112193e469d992f8487dca245bbad65 

 
10

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2013). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2012el.pdf?8112193e469d992f8487dca245bbad65 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2012el.pdf?8112193e469d992f8487dca245bbad65
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2012el.pdf?8112193e469d992f8487dca245bbad65
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νοικοκυριών, ευνόησε την τάση για αποταμίευση αποδυναμώνοντας έτσι την 

συνολική ζήτηση11. 

Στην Ευρώπη η ύφεση οδήγησε σε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις με το 

Α.Ε.Π. να συρρικνώνεται σημαντικά στην Ιρλανδία (-5,0%), την Ιταλία (-3,1), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (-2,8%), τη Γερμανία (2,3%), τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία (-

2,0%), το Βέλγιο (-1,9%) και Γαλλία (-1,8%). 

1.4 Αδυναμίες της Ευρώπης 

Η σύνδεση των αγορών μετέφερε την κρίση του τραπεζικού συστήματος 

στην Ευρώπη, ωστόσο οι διαφορετικές συνθήκες της Ευρωζώνης μετέτρεπαν το 

πρόβλημα σε ακόμα πιο σύνθετο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 

ακολουθώντας τα βήματα της FED, προσέφερε ολοκαίνουργιο δημόσιο χρήμα 

ώστε να κρατήσει ζωντανές τις τράπεζες. Για να μην αμφισβητηθεί το όλο 

εγχείρημα η ΕΚΤ επέλεξε να μην τυπώσει χρήμα αλλά να δανειστεί από όσους 

είχαν κεφάλαια διαθέσιμα προς επένδυση. Συνεπώς, δεν υπήρξε δημιουργία 

χρήματος αλλά ανακατανομή των αποταμιεύσεων. Ανάμεσα στους πιστωτές της 

ήταν Κινέζοι, Ιάπωνες, Άραβες, Γερμανοί επενδυτές αλλά και ασφαλιστικά ταμεία 

και ιδιώτες που προτιμούσαν πλέον να δανείζουν κράτη και όχι τράπεζες. 

Συνέπεια αυτού ήταν να επωμιστούν τα κράτη και κατ’ επέκταση οι 

φορολογούμενοι το βάρος της ύφεσης το οποίο σε οικονομικούς όρους 

μετατράπηκε σε δημόσιο χρέος. Επιπλέον η Ευρώπη δεν διαθέτει εσωτερικό 

μηχανισμό ανανέωσης των πλεονασμάτων που θα επέτρεπε να επενδύονται τα 

κέρδη των πλεονασματικών χωρών (Γερμανία) στις ελλειμματικές (Ελλάδα) ώστε 

να λειτουργήσει η ευρωζώνη σε ρυθμούς πραγματικής σύγκλισης. Οι χώρες της 

Ευρωζώνης λειτουργούν υπό καθεστώς νομισματικής σύγκλισης καθώς η ΕΚΤ 

είναι υπεύθυνη για το κοινό νόμισμα και την αξία του. Ταυτόχρονα όμως κάθε 

κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για τα χρέη του, τα έσοδά του (δηλαδή τους φόρους 

του) και για το πού ξοδεύει τα χρήματά του.  

                                                 
11

 Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2009). Global imbalances and financial fragility (No. w14688). 

National Bureau of Economic Research. 
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Παρότι το ευρώ ακολούθησε μια πορεία ανατίμησης ως προς το δολάριο, η 

Γερμανία είδε τα εξαγωγικά της πλεονάσματα να εκτοξεύονται την ίδια στιγμή που 

οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες επηρεάζονταν δυσμενώς από την εξέλιξη της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η Γερμανία και η Ολλανδία δημιούργησαν σημαντικά 

πλεονάσματα κρατώντας χαμηλά την εγχώρια ζήτηση. Τα πλεονάσματα αυτά 

πέρασαν με τη μορφή δανεισμού στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης 

δημιουργώντας πληθωριστικές τάσεις, αυξάνοντας τα ελλείμματα τους και κατά 

συνέπεια και το εξωτερικό τους χρέος. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2009 το αθροιστικό εμπορικό 

έλλειμμα της Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Πορτογαλίας υπολογίζονταν στα 

122,5 δις δολάρια, ενώ το πλεόνασμα της Γερμανίας ήταν 109,7 δις δολάρια. Την 

ίδια χρονιά η Γερμανία όντας ο μεγάλος εξαγωγέας βρισκόταν στην τρίτη θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία ήταν κάτω από τη θέση 170 με 

ελλείμματα μεγαλύτερα των 30 δις. Παραδόξως αυτές οι χώρες έπρεπε να 

κρατούν σε συγκεκριμένα επίπεδα τα χρέη και τα ελλείμματα ενώ ταυτόχρονα να 

δραστηριοποιούνται υπό μια ενιαία νομισματική πολιτική. Αυτή η κατάσταση είχε 

και έχει σαν συνέπεια να διαμορφώνονται αντικρουόμενα οικονομικοπολιτικά 

κίνητρα και διάσταση συμφερόντων σε μια περιοχή που κανονικά θα έπρεπε να 

συμβαδίζει.  

1.5 Η κρίση στην Ευρώπη 

Στην Ιρλανδία, η οποία έθεσε για πρώτη φορά σε εφαρμογή μέτρα λιτότητας 

το 2009, ένα τριετές επίσης πρόγραμμα δανειοδότησης με αυστηρούς όρους από 

ΕΕ και ΔΝΤ τέθηκε σε εφαρμογή το 2010. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η 

Βρετανία, η Σουηδία και η Δανία, το ΔΝΤ, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (ΕΤΧΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ), καθώς και η ίδια η Ιρλανδία, με τα 

αποθεματικά του εθνικού συνταξιοδοτικού οργανισμού και του υπουργείου 

οικονομικών. Συνολικά, το πρόγραμμα ανέρχονταν σε €85 δις, από τα οποία €35 

(41%) αφορούσαν στην αναδιάρθρωση των τραπεζών. Οι στόχοι του 

προγράμματος αφορούσαν στην μείωση του ελλείμματος από το 14,3% του ΑΕΠ 
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το 2009 σε λιγότερο από το 3% το 2015, καθώς και στην μεταρρύθμιση της 

αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση της Τρόικα, αναμενόταν ότι η Ιρλανδία 

θα επέστρεφε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2012. Η ανεργία είχε αυξηθεί 

από το 4,6% του εργατικού δυναμικού το 2007 στο 14,6% το 2011. Η μεγάλη 

καθαρή εκροή κερδών από τις πολυεθνικές εταιρίες που λειτουργούσαν στην 

Ιρλανδία δεν μειώθηκε (αν και τμήμα της εκροής αυτής αφορούσε σε εσωτερικές 

τιμολογήσεις των πολυεθνικών), με αποτέλεσμα την μείωση του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος κατά 12,1% έναντι μείωσης κατά 10,2% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος. 

Η Πορτογαλία υπήχθη επίσης σε τριετές πρόγραμμα (2011‐2014), 

δανειζόμενη ποσό ύψους €78 δις από τον ΕΜΧΣ, το ΕΤΧΣ και το ΔΝΤ. Οι στόχοι 

του προγράμματος περιελάμβαναν την μείωση του δημοσίου ελλείμματος σε 

ποσοστό μικρότερο από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2013, διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αναδιάρθρωση 

των τραπεζών. Το πραγματικό ΑΕΠ της Πορτογαλίας μειώθηκε μετά το 2008. Η 

ανεργία αυξήθηκε από το 8% το 2009 στο 12,3% το 2011. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το – ούτως ή άλλως υψηλό – έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε από 6,4% το 2007 σε 9,4% το 2008 και σε 15,4% το 

επόμενο έτος, με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσίου χρέους από 105% σε 

126,8% του ΑΕΠ μέσα σε δύο έτη. 

Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η οικονομική κρίση, αλλά και η απόφαση 

της κυβέρνησης να εγγυηθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών της χώρας μετέτρεψαν τους άλλοτε πλεονασματικούς 

προϋπολογισμούς σε βαθιά ελλειμματικούς, με το έλλειμμα να αγγίζει το 37% το 

τρίτο τρίμηνο του 2010 και υπερδιπλασίασαν, μεταξύ των ετών 2008-2010, το 

δημόσιο χρέος.  

Εν τούτοις, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα ελλείμματα των γενικών 

κυβερνήσεων και στο συνολικό χρέος των ευρωπαϊκών χωρών αποτέλεσε 

γενικευμένο φαινόμενο. Το συνολικό έλλειμμα των χωρών της ευρωζώνης ανήλθε 

το 2009 σε 6,3% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο του ορίου που θέτει το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπερτριπλάσιο από το έλλειμμα του αμέσως 
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προηγούμενου έτους. Μόλις 5 από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. διατηρήθηκαν κατά 

το έτος αυτό εντός του ορίου του 3%, ενώ άλλα 5 κράτη μέλη είδαν το έλλειμμά 

τους να υπερβαίνει το 10% του ΑΕΠ τους. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό χρέος της 

ευρωζώνης άγγιξε το 80%, σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε 

σχέση με το 2008. Επιπλέον, οι παραπάνω τάσεις συνεχίστηκαν και κατά τη 

διάρκεια του 2010, με το έλλειμμα των χωρών της ευρωζώνης να ανέρχεται, κατά 

το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχεδόν 6% και το αντίστοιχο χρέος να αυξάνεται στο 

82,5%. 

1.6 H κρίση στην Ελλάδα 

Τον Οκτώβριο του 2009, με την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ελλάδα, οι 

ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Eurostat ότι το υπολογιζόμενο έλλειμμα του 2009 

δεν ήταν 3,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως είχε ανακοινωθεί την 

άνοιξη του ίδιου έτους, αλλά 12,5%. Η αναγνώριση εκ μέρους των ελληνικών 

αρχών ότι είχαν δώσει ανακριβή στοιχεία πυροδότησε μια τεράστια δυσπιστία στις 

αγορές για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας: κατά τους 

πρώτους μήνες του 2010 τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων ανέβηκαν σε 

επίπεδο συγκρίσιμα με εκείνα αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Ινδία, το 

Εκουαδόρ ή οι Φιλιππίνες. Στο περιθώριο της άτυπης συνάντηση των αρχηγών 

κρατών των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Φεβρουαρίου 2010, 

τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης διακήρυξαν τη βούλησή τους να αναλάβουν 

συντονισμένη δράση, αν χρειαστεί, για να στηρίξουν την οικονομική σταθερότητα 

στην ευρωζώνη. Στις 3 Μαρτίου του ίδιου έτους η ελληνική Κυβέρνηση πήρε 

πρόσθετα μέτρα για να καταστήσει βιώσιμο τον προϋπολογισμό. Λίγο αργότερα 

(25 Μαρτίου 2010) οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης 

ξανασυναντήθηκαν και συμφώνησαν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μηχανισμού 

βοήθειας προς την Ελλάδα, σε περίπτωση που η τελευταία αποφάσιζε να τη 

ζητήσει. Η συνδρομή θα γινόταν μέσω συντονισμένων διμερών δανείων, σε 

συνδυασμό με τη βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και πάντως 

υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το συνολικό ύψος του δανείου ήταν 80 δις, ενώ 

αργότερα σε αυτά προστέθηκαν και άλλα 30 δις του ΔΝΤ. Η Ελλάδα ζήτησε 

επισήμως βοήθεια στις 23 Απριλίου 2010. Στις 27 Απριλίου 2010 ο οίκος 
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αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε τα μακροπρόθεσμα ομόλογα του 

ελληνικού δημοσίου σε ΒΒ+, δηλαδή σε μη επενδυτική βαθμίδα (“σκουπίδια”)12 

1.7 Οικονομική κρίση και Ευρωπαϊκές τράπεζες 

Από αυτήν την οπτική, η ραγδαία αύξηση του δημοσίου χρέους ήταν 

αποτέλεσμα της κατάρρευσης των εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές, 

εισφορές οι οποίες αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης όταν ενεργοποιήθηκαν 

οι αυτοματισμοί που προβλεπόντουσαν για τη σταθεροποίηση. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν και τις τοπικές τράπεζες και την 

κεντρική.  

Για να βρούμε την ρίζα του προβλήματος, θα πρέπει να πάμε ένα βήμα 

πίσω και να κοιτάξουμε από πού προέκυψε η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Μια 

σημαντική πλευρά της διαδικασίας ολοκλήρωσης στην Ευρώπη μετά την εισαγωγή 

του Ευρώ ως κοινού νομίσματος ήταν το να αυξηθεί κατακόρυφα η διακρατική 

δραστηριότητα στον τραπεζικό τομέα. Τα ανοίγματα των τραπεζών των χωρών 

που θεωρούνταν «υγιείς» σε σχέση με αυτές που «χωλαίνουν» αυξήθηκαν 

κατακόρυφα με την εισαγωγή του Ευρώ και την αρχή της οικονομικής κρίσης. Και 

ενώ αυτή η έκρηξη στις οικονομικές εισροές μοιραζόταν άνισα μεταξύ των χωρών 

της περιφέρειας, εν τούτοις τις επηρέασε όλες και ο περιορισμός των επιπτώσεών 

τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος.   

Σε μια περίοδο οπού κανείς δεν περίμενε να σταματήσει τόσο απότομα η 

ανάπτυξη, όπως συνέβη στην ζώνη του Ευρώ, το σύστημα μέσα στο οποίο 

λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον περιορισμό των 

συνεπειών από το ένα κράτος – μέλος στο άλλο καθώς όπως είναι γνωστό, οι 

Ευρωπαϊκοί θεσμοί επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση του κεφαλαίου εντός της. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα την μετατροπή της εισροής 

μιας σχετικά φτηνής χρηματοδότησης σε ένα τεράστιο πιστωτικό γεγονός στις 

χώρες που τώρα βρίσκονται σε συναγερμό.  

                                                 
12

 Παπαδοπούλου Λ., (2013). «Η δημοσιονομική κρίση ως καταλύτης προώθησης ή αναστολής της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης;» Αθήνα, Νομική Σχολή ΑΠΘ. 
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Από την άλλη, οι πιστώσεις του ιδιωτικού τομέα δεν αξιοποιήθηκαν ορθά. 

Από την πλευρά της ζήτησης, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, οι 

καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχοντας μια εκτίμηση στο νου για ανάπτυξη, 

«φόρτωσαν» υπερβολικά την κατανάλωση και την επένδυση. Από την πλευρά της 

προσφοράς, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές έπεσαν 

έξω στις εκτιμήσεις τους και δεν διαχειρίστηκαν σωστά τον πιστωτικό κίνδυνο13. 

Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που οδήγησε στις πιέσεις στους μισθούς και τις 

τιμές, την απώλεια ανταγωνιστικότητας και τα υψηλά ελλείμματα των τρεχουσών 

ισοζυγιών.  

Σημαντικό ρόλο για την κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει σήμερα τόσο 

η Ελλάδα όσο και οι λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες που πιέζονται από τους δανειστές 

τους, έπαιξε και η διεθνής κρίση και η μετάδοση της από τις τράπεζες των ΗΠΑ 

στην Ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι χώρες του Ευρώ βίωσαν τις άμεσες συνέπειες της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέσω αφενός των ανοιγμάτων που είχαν κάποιες 

Ευρωπαϊκές τράπεζες στον τομέα της στέγασης των ΗΠΑ και αφετέρου όταν 

υλοποιήθηκε η γενική παγκόσμια ανατιμολόγηση των κινδύνων που προκλήθηκε 

από τις ΗΠΑ, είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την τοπική χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα σε αυτές τις χώρες14. Μπροστά στις απώλειες αυτές, οι τράπεζες 

αναγκάστηκαν να εξισορροπήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε να τηρήσουν τα 

κανονιστικά στάνταρντ κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει πως αύξησαν τις τοποθετήσεις 

τους προς την ασφαλή μεριά του δημοσίου χρέους όπως έγινε άλλωστε φανερό 

και μετά την κατάρρευση του κολοσσού της Lehman Brothers. Η στροφή αυτή 

στην ασφάλεια, δημιούργησε μία αστάθεια ως προς την πραγματική οικονομία 

όπως θα δούμε κατόπιν. Εάν ταυτόχρονα προσθέσουμε και τους περιορισμούς 

που τέθηκαν στα δημόσια οικονομικά σε πολλές χώρες του ευρώ, μπορούμε να 

αντιληφθούμε πόσο εκτεθειμένες μένουν οι τράπεζες και πως η απόρροια της 

δίκης τους στάσης (και μη πρόνοιας θα λέγαμε) πέρασε στην πραγματική 

οικονομία.  

Ήταν το 2010 όταν φάνηκαν τα πλήρη αποτελέσματα στις χώρες με μεγάλα 

ελλείμματα στον προϋπολογισμό τους και υψηλό χρέος που συχνά συνδύαζαν τα 
                                                 
13

 Constancio, V. (2013) “The European Crisis and the role of the financial system”, Speech by Vítor 

Constâncio, Vice-President of the ECB, at the Bank of Greece conference on “The crisis in the euro area” 

Athens, 23 May 2013 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html 
14

 Ό.π. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html
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δυο αυτά χαρακτηριστικά με την έλλειψη πρωτοβουλιών προς δομικές 

μεταρρυθμίσεις που θα προσέφεραν μια προοπτική ανάπτυξης στην χώρα. Τα 

κράτη που αναφέραμε παραπάνω, και μέσα σε αυτά και η Ελλάδα, υπό την πίεση 

αυτή, με τη σειρά τους διακινδύνευσαν την σταθερότητα του Ευρώ. Ο τρόπος με 

τον οποίον εξελίχθηκε η κρίση αυτή, ξάφνιασε την διεθνή κοινότητα, ειδικά όσον 

αφορά το κομμάτι της μετάδοσης της κρίσης από την μία χώρα στην άλλη. 

Ιστορικά, η μετάδοση κρίσεων στην περιοχή του Ευρώ λειτουργεί προς δύο 

κατευθύνσεις: από τα κράτη προς τα άλλα κράτη και από τα κράτη στις τράπεζες. 

Υστέρα από τις δύο πρόσφατες μελέτες της ΕΚΤ, φανερώθηκε πως υπάρχει 

σχέση και μετάδοση κινδύνου από τράπεζα προς τράπεζα (εντός Ευρώ) και από 

τράπεζα στην πραγματική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στον λόγο του ο 

Constancio αναφέρει πως από την αρχή αυτής της κρίσης, τα αποθεματικά των 

τραπεζών που προμήθευαν πιστώσεις είναι σχεδόν 20% συνολικά χαμηλότερα 

από ότι θα ήταν αν δεν υπήρχαν οι εντάσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων15.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο τραπεζικός τομέας έχει τεράστιο 

βάρος στην δημιουργία και την εξέλιξη της κρίσης στην ζώνη του Ευρώ. Οι 

οικονομικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν από τις 

δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών τραπεζών από το 2007, μαζί με το ξέσπασμα 

της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ήταν οι κύριοι παράγοντες της κρίσης στην 

Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως εάν δεν υπήρχαν οι παραπάνω 

παράγοντες, η κρίση δεν θα ήταν καθόλου σοβαρή. Στο ερώτημα του γιατί δεν 

αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι τις οικονομικές ανισορροπίες προ της κρίσης, μερίδιο 

έχει η αντιμετώπιση που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί ως προς την οικονομική 

ολοκλήρωση και την τραπεζική δραστηριότητα. Αφενός, ο ιδιωτικός τομέας ήταν 

σε γενικές γραμμές σταθερός και αυτορρυθμιζόμενος, διαθέτοντας στη σύνθεσή 

του ρυθμιστικούς παράγοντες που βελτιστοποιούσαν τις οικονομικές αποδόσεις. 

1.8 Μηχανισμοί στήριξης 

Κατά τη διάρκεια του 2010 κατέστη σαφές ότι η κρίση δημοσίου χρέους δεν 

περιοριζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες χώρες, όπως η 

Ιρλανδία και η Πορτογαλία, εν μέρει η Ισπανία και η Ιταλία. Στην έκτακτη Σύνοδό 

                                                 
15

 Ό.π. 
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τους στις 7 Μαίου 2010, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωζώνης 

δήλωσαν ότι η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης 

για να προστατεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρώπη, τον οποίο και 

συμφώνησε το ECOFIN σε έκτακτη σύνοδό του, μόλις δύο μέρες αργότερα. Έτσι, 

θεσπίστηκε ο “Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης” 

(European Financial Stabilisation Mechanism ‐EFSM), με τον Κανονισμό 

407/201019 στη νομική βάση του άρθρου 122 παρ 2 ΣΛΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός 

παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό τη μορφή δανείου ή πίστωσης, στα κράτη 

μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χρηματοοικονομικό τομέα, μετά από 

πρόταση της Επιτροπής και απόφαση του Συμβουλίου. Ενόψει του ενωσιακού του 

χαρακτήρα, η συνολική οικονομική δύναμη του μηχανισμού δεν μπορεί να 

ξεπερνάει το σύνολο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. (τη στιγμή της υιοθέτησης 

γύρω στα 60 δις), ποσό ιδιαιτέρως μικρό για να είναι πειστικό για τις αγορές. 

Στον εγγενή αυτό περιορισμό (ή και σε αυτόν) φαίνεται να οφείλεται η 

απόφαση των κρατών μελών της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της Συνόδου του 

ECOFIN στις 9 Μαίου 2010, να δράσουν εκτός των Συνθηκών και να 

δημιουργήσουν έναν διακυβερνητικό μηχανισμό, το “Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας” (European Financial Stability Facility – EFSF). 

Πρόκειται για εταιρεία υπό το δίκαιο του Λουξεμβούργου, με μετόχους τα κράτη 

της ευρωζώνης, που μπορεί να δώσει βοήθεια μέχρι 440 δις ευρώ. Στόχος του 

Ταμείου είναι να προστατεύσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα παρέχοντας 

βοήθεια σε κράτη μέλη σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής 

προσαρμογής. Προς την κατεύθυνση αυτή ο EFSF μπορεί να εκδίδει ομόλογα ή 

άλλα παρόμοια εργαλεία, τα οποία και διαθέτει στις αγορές, και μέσω αυτών να 

δανείζει χρήματα σε μια χώρα, ενώ -με μεταγενέστερη απόφαση‐ απέκτησε και τη 

δυνατότητα να παρεμβαίνει στις αγορές και να χρηματοδοτεί την 

ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω δανείων στα κράτη. 

Δεδομένου ότι ο EFSF δημιουργήθηκε ως προσωρινός μηχανισμός 

διάσωσης (με εκπνοή τον Ιούνιο 2013), το φθινόπωρο του 2010 αποφασίστηκε να 

αντικατασταθεί από έναν μόνιμο μηχανισμό, διακυβερνητικό και αυτόν, τον 

“Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας” (European Stability Mechanism (ESM). Ο 

ΕΜΣ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως ένας διακυβερνητικός μηχανισμός, 
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ακολουθώντας το παράδειγμα της δανειακής συμφωνίας με την Ελλάδα (loan 

facility agreement) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Οικονομικής 

Σταθεροποίησης. Αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για σχεδόν ένα χρόνο, 

μέχρι να υπογραφεί από τους Υπουργούς των Οικονομικών των κρατών μελών 

της Ευρωζώνης στις 2.2.2012 και τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012. O 

μόνιμος αυτός μηχανισμός κατέστη το κύριο εργαλείο χρηματοδότησης νέων 

προγραμμάτων, ενώ το Ταμείο συνέχισε με τα παλιά προγράμματα που είχε ήδη 

αρχίσει με την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. 

Παρότι τα εργαλεία που διαθέτει και ο τρόπος λειτουργίας του μοιάζουν με 

εκείνα του EFSF, υπάρχουν και κάποιες διαφορές: Ο ΕΜΣ, πέραν του μόνιμου 

χαρακτήρα του, δεν είναι απλώς εταιρεία αλλά ένας διεθνής οργανισμός, υπό το 

δημόσιο διεθνές δίκαιο, με έδρα το Λουξεμβούργο, και συγκεκριμένα συνιστά 

διεθνές χρηματοοικονομικό ίδρυμα και διαθέτει όργανο διοίκησης με την εξουσία 

να λαμβάνει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις. Ενισχύθηκε με 700 δις ευρώ, εκ των 

οποίων τα 80 δις ευρώ καλύπτονται με πληρωμένες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο 

ποσό από μη καταβληθείσες μετοχές το αντίτιμο των οποίων θα καταβληθεί 

μεταγενέστερα (callable shares). Ωστόσο, ακόμη και το κεφάλαιο των 700 δις που 

είναι το κεφάλαιο του ΕΜΣ δεν θα είναι αρκετά για να καθησυχάσουν τις αγορές, 

σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια ένα μεγάλο κράτος‐ μέλος, όπως φάνηκε και 

στην περίπτωση της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των ισπανικών τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

2.1 Η Ελληνική κρίση χρέους  

Η ολόπλευρη κρίση της ελληνικής οικονομίας που τελεί από το τέλος του 

2008 συμπληρώνοντας πλέον οχτώ και κάτι χρόνια βαθιάς ύφεσης έχει αρκετά 

κοινά στοιχεία με την παγκόσμια κρίση που εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του 2008, 

με την κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ. Η τρέχουσα 

κρίση έχει παρουσιασθεί στα μέσα και στη βιβλιογραφία ως κρίση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος ή ως κρίση δημοσίου χρέους του σπάταλου 

ελληνικού κράτους. 

 Η έννοια του όρου «οικονομική κρίση» αποδίδεται ως το φαινόμενο εκείνο 

κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή μείωση της 

οικονομικής της δραστηριότητας, καθώς και μείωσης των διαφόρων 

μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας όπως η απασχόληση, το ΑΕΠ, οι 

επενδύσεις κ.α.  

 Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα 

μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 

οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας 

είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και 

όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη16. 

 Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών 

διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση17. 

Η δημοσιονομική κατάσταση που διαμορφώθηκε το 2009, άρχισε τους 

πρώτους μήνες του 2010 να ασκεί σοβαρές πιέσεις στη δυνατότητα 

χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους. Στις αγορές ήταν σαφές ότι παρά το 

γεγονός ότι σχεδόν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε υπερβολικό έλλειμμα 

λόγω της κρίσης, η Ελλάδα ήταν η χώρα που είχε συγχρόνως να αντιμετωπίσει και 

                                                 
16

 Κούφαρης Γ., 2010, Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι χρηματιστηριακές αγορές. 
17

 European Commission, (2009) , «Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes, 

consequences and responses». European Economy, Brussels. Pp.1-87, Tab. Graph. 
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ένα τόσο υψηλό δημόσιο χρέος (Σχήμα 2), του οποίου μάλιστα η δυναμική έδειχνε 

ότι ήταν πολύ εύκολο να συνεχίσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Η χώρα βρισκόταν 

ήδη σε φάση ύφεσης, µε τα δημοσιονομικά της σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, 

άρα είχε αντικειμενική αδυναμία άσκησης αποτελεσματικής αντικυκλικής 

πολιτικής18. 

Σχήμα 2 

 

Η κεκτημένη ταχύτητα των δηµοσίων δαπανών μετά τη θεαµατική αύξησή 

τους κατά τη διετία 2008-2009, οι εσωτερικές πιέσεις για επεκτατική πολιτική λόγω 

της οικονοµικής κρίσης, οι αυξηµένες ανάγκες εξυπηρέτησης του συσσωρευµένου 

δηµόσιου χρέους, οι παραδοσιακές διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας και οι 

επιπτώσεις από πιο µακροχρόνιους παράγοντες, όπως η δηµογραφική γήρανση, 

σηµατοδοτούσαν τις αυξηµένες πιθανότητες περαιτέρω επιδείνωσης και 

δηµοσιονοµικής κατάρρευσης.  

 Από την αρχή του 2010 η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιµετωπίσει την 

κρίση χρέους µε τρεις δέσµες µέτρων. Η πρώτη, τον Ιανουάριο, µε το Πρόγραµµα 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συµπληρώθηκε µε άλλες δύο, το Μάρτιο και τον 

Απρίλιο. Παρ’ όλα αυτά, τα επιτοκιακά περιθώρια δανεισµού (spreads) συνέχισαν 

να αυξάνονται, καθιστώντας δυσχερή την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Στα 

                                                 
18

 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών,  Η Ελληνική Οικονομία 02/10, Τριµηνιαία Έκθεση  

Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 στο http://www.iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_10_REP_GR.pdf 
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τέλη Απριλίου, η κυβέρνηση κατέθεσε αίτηµα για χρηµατοδοτική στήριξη από την 

Ευρωζώνη, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (η «τρόικα»), το οποίο συµφωνήθηκε στις 2 

Μαΐου και εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 6 Μαΐου. Η συµφωνία αυτή 

περιελάµβανε τη συµβατική δέσµευση της κυβέρνησης για την εφαρµογή των 

µέτρων που είχε ήδη ανακοινώσει, µε την πρόσθεση µίας νέας δέσµης µέτρων. 

Μέχρι τότε τα spreads είχαν εκτοξευθεί πλησιάζοντας πλέον τις 1000 µονάδες 

βάσης. Στη συνέχεια αποκλιµακώθηκαν, αλλά όχι στην έκταση που θα επέτρεπε 

προσφυγή στις αγορές, παραµένοντας σε υψηλό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή 

σηµατοδότησε ότι οι αγορές δέχτηκαν ευµενώς τη συµφωνία, αλλά παραµένουν 

επιφυλακτικές, τουλάχιστον µέχρι να διαπιστώσουν την εφαρµογή της19. 

 2.2 Η Περίπτωση Grexit  

 Η σύνδεση των αγορών μετέφερε την κρίση του τραπεζικού συστήματος 

στην Ευρώπη, ωστόσο οι διαφορετικές συνθήκες της Ευρωζώνης μετέτρεπαν το 

πρόβλημα σε ακόμα πιο σύνθετο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 

ακολουθώντας τα βήματα της FED, προσέφερε ολοκαίνουργιο δημόσιο χρήμα 

ώστε να κρατήσει ζωντανές τις τράπεζες. Για να μην αμφισβητηθεί το όλο 

εγχείρημα η ΕΚΤ επέλεξε να μην τυπώσει χρήμα αλλά να δανειστεί από όσους 

είχαν κεφάλαια διαθέσιμα προς επένδυση. Συνεπώς, δεν υπήρξε δημιουργία 

χρήματος αλλά ανακατανομή των αποταμιεύσεων. Ανάμεσα στους πιστωτές της 

ήταν Κινέζοι, Ιάπωνες, Άραβες, Γερμανοί επενδυτές αλλά και ασφαλιστικά ταμεία 

και ιδιώτες που προτιμούσαν πλέον να δανείζουν κράτη και όχι τράπεζες. 

 Συνέπεια αυτού ήταν να επωμιστούν τα κράτη και κατ’ επέκταση οι 

φορολογούμενοι το βάρος της ύφεσης το οποίο σε οικονομικούς όρους 

μετατράπηκε σε δημόσιο χρέος. Επιπλέον η Ευρώπη δεν διαθέτει εσωτερικό 

μηχανισμό ανανέωσης των πλεονασμάτων που θα επέτρεπε να επενδύονται τα 

κέρδη των πλεονασματικών χωρών (Γερμανία) στις ελλειμματικές (Ελλάδα) ώστε 

να λειτουργήσει η ευρωζώνη σε ρυθμούς πραγματικής σύγκλισης. Οι χώρες της 

Ευρωζώνης λειτουργούν υπό καθεστώς νομισματικής σύγκλισης καθώς η ΕΚΤ 

είναι υπεύθυνη για το κοινό νόμισμα και την αξία του. Ταυτόχρονα όμως κάθε 

                                                 
19

 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών,  Η Ελληνική Οικονομία 02/10, Τριµηνιαία Έκθεση  

Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 στο http://www.iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_10_REP_GR.pdf 
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κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για τα χρέη του, τα έσοδά του (δηλαδή τους φόρους 

του) και για το πού ξοδεύει τα χρήματά του.  

 Παρότι το ευρώ ακολούθησε μια πορεία ανατίμησης ως προς το δολάριο, η 

Γερμανία είδε τα εξαγωγικά της πλεονάσματα να εκτοξεύονται την ίδια στιγμή που 

οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες επηρεάζονταν δυσμενώς από την εξέλιξη της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η Γερμανία και η Ολλανδία δημιούργησαν σημαντικά 

πλεονάσματα κρατώντας χαμηλά την εγχώρια ζήτηση. Τα πλεονάσματα αυτά 

πέρασαν με τη μορφή δανεισμού στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης 

δημιουργώντας πληθωριστικές τάσεις, αυξάνοντας τα ελλείμματα τους και κατά 

συνέπεια και το εξωτερικό τους χρέος. 

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2009 το αθροιστικό εμπορικό 

έλλειμμα της Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Πορτογαλίας υπολογίζονταν στα 

122,5 δις δολάρια, ενώ το πλεόνασμα της Γερμανίας ήταν 109,7 δις δολάρια. Την 

ίδια χρονιά η Γερμανία όντας ο μεγάλος εξαγωγέας βρισκόταν στην τρίτη θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία ήταν κάτω από τη θέση 170 με 

ελλείμματα μεγαλύτερα των 30 δις. Παραδόξως αυτές οι χώρες έπρεπε να 

κρατούν σε συγκεκριμένα επίπεδα τα χρέη και τα ελλείμματα ενώ ταυτόχρονα να 

δραστηριοποιούνται υπό μια ενιαία νομισματική πολιτική. Αυτή η κατάσταση είχε 

και έχει σαν συνέπεια να διαμορφώνονται αντικρουόμενα οικονομικοπολιτικά 

κίνητρα και διάσταση συμφερόντων σε μια περιοχή που κανονικά θα έπρεπε να 

συμβαδίζει. 

Την τρέχουσα χρονική περίοδο η ελληνική οικονομία διανύει μια εξαιρετικά 

ασυνήθιστη κατάσταση, με τους ελέγχους κεφαλαίων (capital controls) να 

βρίσκονται σε ισχύ, και την ελληνική αγορά να αντιμετωπίζει ποικίλες δομικές 

δυσκολίες λόγω αυτών των εξελίξεων και των περιορισμών στις αναλήψεις 

καταθέσεων από τους πολίτες. Μια σειρά προτάσεων για ένα παράλληλο νόμισμα 

είχαν ακουστεί στο πρόσφατο παρελθόν από διάφορες και διαφορετικές πηγές, 

αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε 

εσφαλμένες υποθέσεις. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να έχει ένα νέο νόμισμα, 

προκειμένου να διορθώσει το μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα της, δεδομένου ότι το 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σε ισορροπία, σύμφωνα με το ΔΝΤ, προς 

ένα πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το τρέχον έτος. 

Ένα Grexit ουσιαστικά θα ακολουθηθεί από μια υποτίμηση του εθνικού 

νομίσματος. Η υποτίμηση θα δημιουργήσει την προϋπόθεση για την ανάκτηση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση των ελληνικών 

εξαγωγών. Σύμφωνα με τον Roger Bootle και την ομάδα του από την Capital 

Economics οι επιπτώσεις στις ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις θα επιφέρει 

μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων καταθετών, ιδίως για τις 

εισαγωγές αγαθών αλλά και στις περιπτώσεις συναλλαγματικών ανταλλαγών 

οποιουδήποτε ξένου νομίσματος20. Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup η οποία 

υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης δημιούργησε νέες 

συνθήκες στην Ευρωζώνη. Το Eurogroup αποφάσισε για τη συνεισφορά των 

ανασφάλιστων καταθετών για την διάσωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα.  

Οι χώρες που έχουν ένα πρωτογενές πλεόνασμα είναι σε θέση να 

χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους μέσω φορολογικών εσόδων. Κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2013, η Ελλάδα είχε ένα πλεόνασμα €0,97 δις, πράγμα που σημαίνει 

ότι σε περίπτωση Grexit αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να διατηρήσει 

τις δημόσιες δαπάνες, χωρίς εξωτερικό δανεισμό (Υπουργείο Οικονομικών, 2013). 

Η ιστορία δείχνει ότι οι χώρες είναι σε θέση να δανείζονται με πιο ανταγωνιστικούς 

όρους μετά από μια πτώχευση, η οποία είναι μια ορθολογική (σύμφωνα με την 

αγορά) αντίδραση21.  

Στην πιο πρόσφατη πραγματικότητα τώρα, δεν έχουν αναπτυχθεί 

επιστημονικές αναφορές σχετικά με την αξία της δραχμής σε ένα ενδεχόμενο 

GREXIT, σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Σε πρώτη φάση αυτό που γενικά αναφέρεται 

είναι ότι με ένα πιθανό GREXIT θα παγώσουν όλα τα διαθέσιμα των τραπεζών σε 

ευρώ, και όλα τα υπόλοιπα (καταθέσεις και δάνεια) μετατρέπονται σε δραχμές με 

ισοτιμία 1 ευρώ = 1 δραχμή. Σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να αποφασιστεί ένα 

προκαταβολικό «κούρεμα» χρέους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό 

γίνεται τεχνικά με την προκαταβολική υποτίμηση της δραχμής πριν καν  ξεκινήσει 

                                                 
20

 Bootle, R., 2012., London, Policy Exchange, Clutha House 
21

 Bootle, R., 2012., London, Policy Exchange, Clutha House 
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η κυκλοφορία της. Για παράδειγμα, ένα χρέος αξίας 100.000 ευρώ θα μετατραπεί 

άμεσα σε 100.000 δραχμές, με ισοτιμία 1 προς 1. Έπειτα από ένα κούρεμα, η 

ισοτιμία θα αλλάξει στο 1 ευρώ = 2 δραχμές, με συνέπεια το χρέος να παραμείνει 

100.000 δραχμές, αλλά για την ξένη τράπεζα θα είναι 50.000 ευρώ. Από τις 

πρώτες ημέρες θα ξεκινήσει η κυκλοφορία και η διαπραγμάτευση της δραχμής στις 

αγορές, με αναμενόμενη υποτίμηση στο 60%, με ουσιαστικό και άμεσο 

αποτέλεσμα να εξανεμιστεί όλο το όφελος από το παραπάνω «κούρεμα». Αμέσως 

επόμενο είναι ένας καλπάζων πληθωρισμός που θα προκύψει από την υποτίμηση 

της δραχμής και θα εκτοξεύσει τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο άμεση θα 

είναι η επίπτωση στα εισαγόμενα, όπως π.χ. τα καύσιμα. Αν δηλαδή, η ισοτιμία 

διαμορφωθεί σε 1 προς 8, τότε ένα λίτρο βενζίνης από 1,50 δραχμές την πρώτη 

ώρα θα εκτιναχθεί, π.χ., σε 9-10 δραχμές, ύστερα από μερικές ώρες ή λίγες 

ημέρες. Ο Δημήτρης Μάρδας (αναπληρωτής υπουργός οικονομίας) σημείωσε ότι 

σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ και οι 1.000 δραχμές για 1 ευρώ θα ήταν 

επιεικής εκτίμηση - η υποτίμηση της δραχμής σε σχέση με τα άλλα νομίσματα θα 

έφτανε και το 70%, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών. Αναφέρθηκε, 

παράλληλα, στο παράδειγμα της Αργεντινής, το νόμισμα της οποίας την πρώτη 

χρονιά της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα υποτιμήθηκε κατά 75% και πλέον έχει 

υποτιμηθεί σωρευτικά κατά 1.000%, υπογραμμίζοντας ότι αυτό έγινε σε μια χώρα 

με τεράστια παραγωγή. 

2.3 Σύμφωνο σταθερότητας και ελλείμματα 

 Η κρίση δημοσίου χρέους στην ευρωζώνη σημαδεύτηκε από την εκτίναξη 

των επιτοκίων δανεισμού των περιφερειακών οικονομιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με αποκορύφωμα την έξοδο της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της 

Ιρλανδίας από τις διεθνείς αγορές (στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της 

Ιρλανδίας το χρέος είχε καταστεί πρακτικά μη διαχειρίσιμο) και την προσφυγή τους 

στον μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ.  

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, το – ούτως ή άλλως υψηλό – έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε από 6,4% το 2007 σε 9,4% το 2008 και σε 15,4% το 

επόμενο έτος, με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσίου χρέους από 105% σε 

126,8% του ΑΕΠ μέσα σε δύο έτη. 
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 Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η οικονομική κρίση, αλλά και η απόφαση 

της κυβέρνησης να εγγυηθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών της χώρας μετέτρεψαν τους άλλοτε πλεονασματικούς 

προϋπολογισμούς σε βαθιά ελλειμματικούς (με το έλλειμμα να αγγίζει το 37% το 

τρίτο τρίμηνο του 2010) και υπερδιπλασίασαν, μεταξύ των ετών 2008-2010, το 

δημόσιο χρέος.  

 Εν τούτοις, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα ελλείμματα των γενικών 

κυβερνήσεων και στο συνολικό χρέος των ευρωπαϊκών χωρών αποτέλεσε 

γενικευμένο φαινόμενο. Το συνολικό έλλειμμα των χωρών της ευρωζώνης ανήλθε 

το 2009 σε 6,3% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο του ορίου που θέτει το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπερτριπλάσιο από το έλλειμμα του αμέσως 

προηγούμενου έτους. Μόλις 5 από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. διατηρήθηκαν κατά 

το έτος αυτό εντός του ορίου του 3%, ενώ άλλα 5 κράτη μέλη είδαν το έλλειμμά 

τους να υπερβαίνει το 10% του ΑΕΠ τους. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό χρέος της 

ευρωζώνης άγγιξε το 80%, σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε 

σχέση με το 2008. Επιπλέον, οι παραπάνω τάσεις συνεχίστηκαν και κατά τη 

διάρκεια του 2010, με το έλλειμμα των χωρών της ευρωζώνης να ανέρχεται, κατά 

το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχεδόν 6% και το αντίστοιχο χρέος να αυξάνεται στο 

82,5%. 

2.4 Μνημόνιο Συνεννόησης 

 Τον Οκτώβριο του 2009, με την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ελλάδα, οι 

ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Eurostat ότι το υπολογιζόμενο έλλειμμα του 2009 

δεν ήταν 3,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως είχε ανακοινωθεί την 

άνοιξη του ίδιου έτους, αλλά 12,5%. Η αναγνώριση εκ μέρους των ελληνικών 

αρχών ότι είχαν δώσει ανακριβή στοιχεία πυροδότησε μια τεράστια δυσπιστία στις 

αγορές για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας: κατά τους 

πρώτους μήνες του 2010 τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων ανέβηκαν σε 

επίπεδο συγκρίσιμα με εκείνα αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Ινδία, το 

Εκουαδόρ ή οι Φιλιππίνες.  

 Στο περιθώριο της άτυπης συνάντηση των αρχηγών κρατών των 

κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Φεβρουαρίου 2010, τα κράτη μέλη 
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της Ευρωζώνης διακήρυξαν τη βούλησή τους να αναλάβουν συντονισμένη δράση, 

αν χρειαστεί, για να στηρίξουν την οικονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη. Στις 3 

Μαρτίου του ίδιου έτους η ελληνική Κυβέρνηση πήρε πρόσθετα μέτρα για να 

καταστήσει βιώσιμο τον προϋπολογισμό. Λίγο αργότερα (25 Μαρτίου 2010) οι 

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης ξανασυναντήθηκαν και 

συμφώνησαν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μηχανισμού βοήθειας προς την 

Ελλάδα, σε περίπτωση που η τελευταία αποφάσιζε να τη ζητήσει. Η συνδρομή θα 

γινόταν μέσω συντονισμένων διμερών δανείων, σε συνδυασμό με τη βοήθεια από 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και πάντως υπό αυστηρές προϋποθέσεις. 

Το συνολικό ύψος του δανείου ήταν 80 δις, ενώ αργότερα σε αυτά προστέθηκαν 

και άλλα 30 δις του ΔΝΤ. Η Ελλάδα ζήτησε επισήμως βοήθεια στις 23 Απριλίου 

2010. Στις 27 Απριλίου 2010 ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε 

τα μακροπρόθεσμα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε ΒΒ+, δηλαδή σε μη 

επενδυτική βαθμίδα (“σκουπίδια”). 

 Το Μάιο του 2010 υπογράφηκαν δύο δανειακές συμφωνίες. Προέβλεπαν 

ότι η απελευθέρωση και χορήγηση των δανειακών δόσεων θα γινόταν υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες καταγράφηκαν σε “Μνημόνιο Συνεννόησης” και 

περιλάμβαναν σειρά μέτρων οικονομικής πολιτικής με σκοπό τη δημοσιονομική 

πειθαρχία. Παρά τα δάνεια, σύντομα έγινε σαφές ότι το ελληνικό χρέος παρέμενε 

μη βιώσιμο. Για την αναδιάρθρωσή του κρίθηκε απαραίτητη και η συμμετοχή των 

ιδιωτών, η οποία, ωστόσο, σχεδιάστηκε σε εθελοντική βάση προκειμένου να μην 

εκληφθεί από τους οίκους αξιολόγησης ως πιστωτικό γεγονός. Η σχετική απόφαση 

λήφθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων στις 21 

Ιουλίου 2011 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μάρτιο του 2012 με “κούρεμα” της 

τάξης περίπου του 53,5% από την ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων. Η 

Ελλάδα κέρδισε έτσι χρόνο προσαρμογής για να αποτρέψει τη χρεοκοπία22. 

2.5 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Δημοσιονομικό 

Σύμφωνο 

Όπως αναφέρθηκε άνωθεν, το 2010 ξέσπασε η ευρωπαϊκή κρίση χρέους 

και κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με πρώτη την Ελλάδα και στη συνέχεια την 

                                                 
22

 Ό.π. 
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Ιρλανδία και την Πορτογαλία βρέθηκαν σε πλήρη αδυναμία χρηματοδότησης των 

δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων και εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους τους. 

Για την Ελλάδα δημιουργήθηκε ένας προσωρινός μηχανισμός προκειμένου η 

χώρα να χρηματοδοτήσει το τεράστιο δημοσιονομικό της έλλειμμα το οποίο όπως 

είδαμε ανήρχετο σε 15,2% του ΑΕΠ το 2009 ώστε να το μειώσει. Στη συνεχεία ο 

μηχανισμός αυτός θεσμοποιήθηκε23 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση η 

οποία επεκτάθηκε στα άλλα δυο κράτη με αποτέλεσμα να έχουμε με απόφαση του 

Συμβουλίου της 9ης Μαΐου τη δημιουργία ενός μηχανισμού σταθερότητας 

συνολικής χρηματοδοτικής εμβέλειας 500 δις ευρώ ο οποίος αποτελείτο από δυο 

επιμέρους σκέλη/βραχίονες, τον <<Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης>>  ( EFSM ) και το <<Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας>> (EFSF ).  

Κατά τη διάρκεια του 2010 κατέστη σαφές ότι η κρίση δημοσίου χρέους δεν 

περιοριζόταν στην Ελλάδα, αλλά επεκτεινόταν και άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία 

και η Πορτογαλία, εν μέρει η Ισπανία και η Ιταλία. Στην έκτακτη Σύνοδό τους στις 7 

Μαίου 2010, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωζώνης δήλωσαν ότι η 

Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης για να 

προστατεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρώπη, τον οποίο και 

συμφώνησε το ECOFIN σε έκτακτη σύνοδό του, μόλις δύο μέρες αργότερα. Έτσι, 

θεσπίστηκε ο “Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης” 

(European Financial Stabilisation Mechanism ‐EFSM), με τον Κανονισμό 

407/201019 στη νομική βάση του άρθρου 122 παρ 2 ΣΛΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός 

παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό τη μορφή δανείου ή πίστωσης, στα κράτη 

μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο χρηματοοικονομικό τομέα, μετά από 

πρόταση της Επιτροπής και απόφαση του Συμβουλίου. Ενόψει του ενωσιακού του 

χαρακτήρα, η συνολική οικονομική δύναμη του μηχανισμού δεν μπορεί να 

ξεπερνάει το σύνολο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. (τη στιγμή της υιοθέτησης 

γύρω στα 60 δις), ποσό ιδιαιτέρως μικρό για να είναι πειστικό για τις αγορές. 

 Στον εγγενή αυτό περιορισμό (ή και σε αυτόν) φαίνεται να οφείλεται η 

απόφαση των κρατών μελών της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της Συνόδου του 

ECOFIN στις 9 Μαίου 2010, να δράσουν εκτός των Συνθηκών και να 

                                                 
23

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή : <<Για να κατανοήσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης>>, <<Η οικονομική 

και νομισματική ένωση και το ευρώ>> σελ 9. 
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δημιουργήσουν έναν διακυβερνητικό μηχανισμό, το “Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας” (European Financial Stability Facility – EFSF). 

Πρόκειται για εταιρεία υπό το δίκαιο του Λουξεμβούργου, με μετόχους τα κράτη 

της ευρωζώνης, που μπορεί να δώσει βοήθεια μέχρι 440 δις ευρώ. Στόχος του 

Ταμείου είναι να προστατεύσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα παρέχοντας 

βοήθεια σε κράτη μέλη σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα μακρο‐οικονομικής 

προσαρμογής. Προς την κατεύθυνση αυτή ο EFSF μπορεί να εκδίδει ομόλογα ή 

άλλα παρόμοια εργαλεία, τα οποία και διαθέτει στις αγορές, και μέσω αυτών 

δανείζει χρήματα σε μια χώρα, ενώ -με μεταγενέστερη απόφαση‐ απέκτησε και τη 

δυνατότητα να παρεμβαίνει στις αγορές και να χρηματοδοτεί την 

ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω δανείων στα κράτη. 

 Δεδομένου ότι ο EFSF δημιουργήθηκε ως προσωρινός μηχανισμός 

διάσωσης (με εκπνοή τον Ιούνιο 2013), το φθινόπωρο του 2010 αποφασίστηκε να 

αντικατασταθεί από έναν μόνιμο μηχανισμό, διακυβερνητικό και αυτόν, τον 

“Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας” (European Stability Mechanism (ESM). Ο 

ΕΜΣ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως ένας διακυβερνητικός μηχανισμός, 

ακολουθώντας το παράδειγμα της δανειακής συμφωνίας με την Ελλάδα (loan 

facility agreement) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Οικονομικής 

Σταθεροποίησης. Αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για σχεδόν ένα χρόνο, 

μέχρι να υπογραφεί από τους Υπουργούς των Οικονομικών των κρατών μελών 

της Ευρωζώνης στις 2.2.2012 και τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012. O 

μόνιμος αυτός μηχανισμός κατέστη το κύριο εργαλείο χρηματοδότησης νέων 

προγραμμάτων, ενώ το Ταμείο συνέχισε με τα παλιά προγράμματα που είχε ήδη 

αρχίσει με την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. 

Παρότι τα εργαλεία που διαθέτει και ο τρόπος λειτουργίας του μοιάζουν με 

εκείνα του EFSF, υπάρχουν και κάποιες διαφορές: Ο ΕΜΣ, πέραν του μόνιμου 

χαρακτήρα του, δεν είναι απλώς εταιρεία αλλά ένας διεθνής οργανισμός, υπό το 

δημόσιο διεθνές δίκαιο, με έδρα το Λουξεμβούργο, και συγκεκριμένα συνιστά 

διεθνές χρηματοοικονομικό ίδρυμα και διαθέτει όργανο διοίκησης με την εξουσία 

να λαμβάνει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις. Ενισχύθηκε με 700 δις ευρώ, εκ των 

οποίων τα 80 δις ευρώ καλύπτονται με πληρωμένες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο 

ποσό από μη καταβληθείσες μετοχές το αντίτιμο των οποίων θα καταβληθεί 
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μεταγενέστερα (callable shares). Ωστόσο, ακόμη και το κεφάλαιο των 700 δις που 

είναι το κεφάλαιο του ΕΜΣ δεν θα είναι αρκετά για να καθησυχάσουν τις αγορές, 

σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια ένα μεγάλο κράτος‐ μέλος, όπως φάνηκε και 

στην περίπτωση της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των ισπανικών τραπεζών.  

Ο EFSM δημιουργήθηκε στις 11 Μαΐου 2010 με τον Κανονισμό 407/2010 

του Συμβουλίου ο οποίος είχε ως νομική βάση το άρθρο 122 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με 

αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δανείζεται στις αγορές για λογαριασμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 60 δις ευρώ και να τα χορηγεί υπό μορφή δανείου 

σε χώρες της Ένωσης που έχουν προβλήματα. Οι χώρες που λαμβάνουν 

βοήθεια είναι υποχρεωμένες στην εφαρμογή ενός <<προγράμματος 

μακροοικονομικής προσαρμογής>> προκειμένου να αποκατασταθεί η ευρωστία 

στα οικονομικά τους και η εμπιστοσύνη των αγορών σε αυτές και άρα κατ’ 

επέκταση η ικανότητα τους να χρηματοδοτούνται καθώς επίσης και η 

μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα τους24. Ουσιαστικά ο μηχανισμός αυτός 

αποτελεί τον ενωσιακό/υπερεθνικό βραχίονα του προσωρινού μηχανισμού 

στήριξης με τον EFSF να αποτελεί το διακυβερνητικό καθώς ιδρύθηκε με διεθνή 

συνθήκη.  

Ο EFSF δημιουργήθηκε με διεθνή συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών της 

ευρωζώνης στις 7 Ιουνίου του 201025. Πρόκειται για ένα ταμείο ή πιο σωστά για 

μια Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο. Η χρηματοδοτική του εμβέλεια 

ανερχόταν σε 440 δις ευρώ την οποία χορηγούσε σε χώρες μέλη της ευρωζώνης 

που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ενώ τα σχετικά κεφάλαια τα αντλούσε από τις 

διεθνείς αγορές με την εγγύηση των υπολοίπων κρατών μελών αυτής. Η βοήθεια 

χορηγείτο με αυστηρούς  όρους οι οποίοι περιεχόταν σε σχετικό πρόγραμμα 

προσαρμογής και η πρόοδος του κράτους αξιολογούνταν από μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων η γνωστή στο ευρύ κοινό <<τρόικα>> δηλαδή οι εκπρόσωποι 

                                                 
24

 Τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής προβλέφθηκαν όπως θα δούμε στη συνέχεια και από τη 

δέσμη των δυο μέτρων και καταρτίζονται οσάκις ένα κράτος αιτείται συνδρομής από τον ΕΜΣ, το ΔΝΤ ή 

άλλο φορέα. Ο EFSM μετείχε εν μέρει στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων διάσωσης της Ιρλανδίας και 

της Πορτογαλίας με 22,5 και 26 δις ευρώ αντίστοιχα.  
25

 Είναι η Σύμβαση Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στη χώρα μας η 

εν λόγω σύμβαση ενσωματώθηκε κατά τις επιταγές του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος με το 

νόμο 4021/2011. 
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του ΔΝΤ, της Επιτροπής και της ΕΚΤ26. Σήμερα ο EFSF και ο EFSM έχουν 

αντικατασταθεί από το μόνιμο μηχανισμό στήριξης τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας o οποίος δημιουργήθηκε κατά τα ίδια πρότυπα και τον οποίο θα 

εξετάσουμε ευθύς αμέσως.  

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δημιουργήθηκε όπως και ο EFSF πριν 

από αυτόν με διεθνή συνθήκη την οποία σύναψαν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. 

Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 

201127 αποφασίστηκε να αναθεωρηθεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ και να προστεθεί 

μια ακόμη παράγραφος σε αυτό η οποία θα έδινε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 

της ευρωζώνης να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό σταθερότητας. Αυτό 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος θα αποτελέσει 

μια ασπίδα προστασίας της οικονομίας των κρατών μελών της ευρωζώνης και θα 

αποτρέψει την επανάληψη των φαινομένων του 2010. Στα πλαίσια αυτά, στις 2 

Φεβρουαρίου 2012 υπεγράφη μια διεθνής συνθήκη μεταξύ των 17 τότε κρατών 

μελών της ευρωζώνης με την οποία θεσπίστηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας28.  

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αποτελεί διεθνή χρηματοδοτικό 

οργανισμό με έδρα το Λουξεμβούργο και μέγιστη χρηματοδοτική εμβέλεια της 

τάξεως των 500 δις ευρώ29. Στόχος του ΕΜΣ είναι η χρηματοδότηση και η παροχή 

στήριξης σταθερότητας υπό αυστηρούς όρους σε μέλη του που αντιμετωπίζουν ή 

κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης με την 

προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ συνολικά και των κρατών 

μελών της. Σε αυτά τα πλαίσια ο ΕΜΣ αντλεί κεφάλαια στις αγορές με την έκδοση 

χρηματοπιστωτικών τίτλων (ομολόγων) καθώς επίσης και με τη σύναψη 

χρηματοοικονομικών συμφωνιών και λοιπών συμφωνιών με μέλη του, άλλα κράτη 

και χρηματοοικονομικά ιδρύματα30. Ας εξετάσουμε τώρα τη δομή του ΕΜΣ και στη 

                                                 
26

 Ο EFSF χρηματοδότησε το δεύτερο πρόγραμμα της Ελλάδας καθώς εν μέρει τα προγράμματα της 

Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας με 17 και 26 δις ευρώ αντίστοιχα. 
27

 Βλέπε την απόφαση 2011/199 της 25
ης

 Μαρτίου 2011. Επίσης βλέπε την υπόθεση Pringle και τη σχετική 

νομολογία του Δικαστηρίου.  
28

 Στην Ελλάδα η εν λόγω σύμβαση κυρώθηκε με το νόμο 4063/2012 σύμφωνα με τις επιταγές της 

παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος. 
29

 Βλέπε το άρθρο 36 της Συνθήκης. 
30

 Αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συνθήκης.  
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συνέχεια θα περιγράψουμε το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης στήριξης 

σταθερότητας δηλαδή συνδρομής από τον ΕΜΣ στα μέλη αυτού ενώ θα 

αναφέρουμε και τα βασικά μέσα συνδρομής στα πλαίσια του Οργανισμού.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης31 τα βασικά όργανα του ΕΜΣ είναι 

το συμβούλιο των διοικητών, το συμβούλιο των διευθυντών, ο διευθύνων 

σύμβουλος και το προσωπικό του οργανισμού. Οι αποφάσεις στα πλαίσια 

διοίκησης του οργανισμού λαμβάνονται με αμοιβαία συμφωνία ήτοι ομοφώνως, με 

ειδική πλειοψηφία της τάξεως του 80% των ψήφων και με απλή πλειοψηφία.  

Όταν ένα κράτος μέλος του ΕΜΣ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και 

δη προβλήματα χρηματοδότησης μπορεί να απευθύνει στο Οργανισμό αίτημα για 

παροχή συνδρομής32. Η σχετική αίτηση γίνεται στον πρόεδρο του συμβουλίου 

διοικητών και σε αυτή αναφέρονται τα υπό εξέταση μέσα συνδρομής.  Στα πλαίσια 

του προγράμματος βοήθειας, ο Οργανισμός δημιουργεί ένα σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη λήψη κάθε 

αποπληρωμής που οφείλει σε αυτόν το μέλος του που λαμβάνει βοήθεια ενώ η 

Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και με το ΔΝΤ (εφόσον είναι εφικτό και εκείνο 

μετέχει στο πρόγραμμα) παρακολουθεί την συμμόρφωση του κράτους με τους 

όρους της συνδρομής και συντάσσει σχετική έκθεση.  

Ας δούμε τώρα τα είδη βοήθειας που χορηγεί στα μέλη του ο ΕΜΣ. Αυτά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης είναι τα ακόλουθα : 

1) Προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή με τη μορφή προληπτικού 

πιστωτικού ορίου. 

2) Χρηματοπιστωτική συνδρομή με στόχο την ανακεφαλαιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (τραπεζών) των κρατών μελών. 

3) Δανειοδότηση στα κράτη μέλη. 

4) Μηχανισμός στήριξης πρωτογενών και δευτερογενών αγορών. 

                                                 
31

 Βλέπε τα άρθρα 4-7.  
32

 Για να έχει δικαίωμα να ζητήσει βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το κράτος θα 

πρέπει όπως θα δούμε στη συνέχεια να έχει υπογράψει και ενσωματώσει στην εθνική του έννομη τάξη το 

Δημοσιονομικό Σύμφωνο.  
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Όπως βλέπουμε στην παραπάνω λίστα, ο ΕΜΣ χορηγεί βοήθεια σε κράτη 

προκειμένου να ανακεφαλαιοποιήσουν τα χρηματοοικονομικά τους ιδρύματα 

δηλαδή τις τράπεζες τους, τους χορηγεί δάνεια, τους χορηγεί συνδρομή μέσω της 

θέσης στη διάθεση τους ενός προληπτικού πιστωτικού ορίου για να το 

χρησιμοποιήσουν εφόσον κριθεί απαραίτητο και προχωρά και σε παρεμβάσεις 

στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά ομολόγων τους όπως και οι Κεντρικές 

Τράπεζες.  

Το Σύμφωνο υπαγορεύει ότι οι χώρες που το έχουν κυρώσει πρέπει να 

ενσωματώσουν τον λεγόμενο χρυσό κανόνα, τους ισοσκελισμένους 

προϋπολογισμούς στα Συντάγματά τους, ενώ προβλέπει επίσης την δημιουργία 

αυτόματων διορθωτικών μηχανισμών - περικοπές δαπανών, αυξήσεις φόρων - 

όταν ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται. Τα λεγόμενα διαρθρωτικά ελλείμματα, που 

δεν συνδέονται με τις προσωρινές συνέπειες των οικονομικών υφέσεων, πρέπει 

να περιορίζονται κάτω από το 0,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) 

κάθε χώρας. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.  

Οι χώρες το δημόσιο χρέος των οποίων υπερβαίνει το όριο που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (60% του ΑΕΠ) καλούνται να το μειώνουν κατά 5% ανά 

έτος. Αντιστρόφως, οι χώρες που τηρούν το όριο μπορούν να έχουν υψηλότερα 

διαρθρωτικά ελλείμματα, έως και 1% του ΑΕΠ τους.  

Οι χώρες με ελλείμματα που υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ τους θα 

αντιμετωπίζουν αυτόματα κυρώσεις, εκτός αν μια πλειοψηφία κρατών - μελών της 

ευρωζώνης το αποτρέπει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εντέλλεται να κρίνει εάν και 

κατά πόσον οι χώρες εφαρμόζουν τους κανόνες για τα δημοσιονομικά τους όπως 

οφείλουν και θα είναι σε θέση να τους επιβάλλει πρόστιμα που θα ανέρχονται έως 

και στο 0,1% του ΑΕΠ τους εάν θεωρεί ότι τους παραβιάζουν (www.capital.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΟ ΔΝΤ 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης  οι Διεθνείς Οργανισμοί αποκτούν πολύ 

μεγάλη σημασία, καθώς διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο και τις 

εξελίξεις που καθορίζουν τις εθνικές οικονομίες. Οι πρόσφατες οικονομικές 

συνθήκες και αλλαγές έχουν γεννήσει πολλές απορίες για το ποιος πραγματικά 

είναι αυτός ο οργανισμός, ο οποίος «παρεμβαίνει» στη διακυβέρνηση χωρών που 

ζητούν οικονομική βοήθεια και βρίσκονται σε κρίση. 

Μια χώρα με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αδυνατεί να εξυπηρετήσει 

τις διεθνείς υποχρεώσεις της, δημιουργεί πιθανά προβλήματα για τη σταθερότητα 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο προστατεύει το ΔΝΤ. Κάθε 

χώρα μέλος, είτε πλούσια, είτε μεσαίου εισοδήματος, είτε φτωχή μπορεί να 

απευθυνθεί στο ΔΝΤ για χρηματοδότηση αν έχει ανάγκες σχετικές με το ισοζύγιο 

πληρωμών της, δηλαδή αν δεν μπορεί να βρει επαρκή χρηματοδότηση με 

ευνοϊκούς όρους στις αγορές κεφαλαίων ώστε να κάνει τις διεθνείς πληρωμές της 

και να διατηρήσει ένα ασφαλές επίπεδο αποθεμάτων. 33 

Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στους σκοπούς και τους στόχους 

αυτού του διεθνή οργανισμού, θα παραθέσουμε κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις 

παρέμβασης σε χώρες που ζήτησαν την αρωγή του και τέλος θα αξιολογήσουμε 

την αποτελεσματικότητά τους ως προς την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους 

των χωρών, ένα θέμα που συζητιέται έντονα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα 

μας, η οποία βρίσκεται υπό την επιτήρησή του ΔΝΤ. 

3.1 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (γνωστό και ως ΔΝΤ), του οποίου η διεθνής 

ονομασία είναι «ΙΜF» (Ιnternational Monetary Fund), είναι ένας διεθνής 

οργανισμός με στόχο την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος διεθνώς. 

Στα πλαίσια αυτά, παρακολουθεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια 

πληρωμών, ενώ είναι περισσότερο γνωστό για την προσφορά οικονομικής και 

τεχνικής βοήθειας από μέρους του, εφόσον αυτή ζητηθεί.  

                                                 
33

 IMF 2011 – Lending Factsheet.  Ανακτήθηκε από http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm 

προσπελάστηκε 16/09/2016 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm
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Ο οργανισμός ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Washington, και 

οι αρχικοί συντελεστές του ήταν τότε 39 χώρες στις οποίες αναλογούσε και το 80% 

του κεφαλαίου του οργανισμού. Ο σπόρος της ίδρυσης του ΔΝΤ μπήκε στην 

Διεθνή Νομισματική και Χρηματοδοτική Συνδιάσκεψη που έμελλε να μείνει στην 

ιστορία ως «Διάσκεψη Bretton Woods» καθώς συνήλθε στο Bretton Woods του 

Νew Hampshire των ΗΠΑ. Η διάσκεψη αυτή έλαβε χώρα ενάμισι έτος πριν την 

ίδρυση του Ταμείου, από 1η Ιουλίου έως 22 Ιουλίου του 1944.  

Ως έδρα του Οργανισμού ορίσθηκε η Washington, πρωτεύουσα των Η.Π.Α., 

όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς η χώρα κατείχε και το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής στο Ταμείο. Στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη συμβολή του στη 

δημιουργία του, συγκαταλέγονται ο διεθνούς φήμης Άγγλος οικονομολόγος John 

Maynard Keynes (θεωρητικός και υποστηρικτής της κρατικής παρέμβασης στην 

οικονομία) και ο βοηθός υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Harry Dexter-White. Η 

διάσκεψη Bretton Woods και η επικείμενη δημιουργία του ΔΝΤ, ερχόταν να 

καλύψει τις μεταπολεμικές ανάγκες του κόσμου για ανασυγκρότηση σε όλα τα 

επίπεδα και κυρίως στο οικονομικό. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1945, εγκρίθηκε το 

καταστατικό του με την υπογραφή των ‘Άρθρων της Συμφωνίας’ (Articles of 

Agreement) και την 1η Μαρτίου του 1947 άρχισε η λειτουργία του, με πρώτο 

διευθυντή τον Βέλγο Camille Gutt. Η πρώτη χώρα που δανείσθηκε από το Ταμείο 

ήταν η Γαλλία. 

Κατά τη διάρκεια της αναδιοργανωτικής αυτής συνδιάσκεψης, ιδρύθηκε και 

η Παγκόσμια Τράπεζα που δρα συμπληρωματικά με το ΔΝΤ. Για διάφορους 

λόγους, που αφορούν την κάθε χώρα ξεχωριστά, στην Παγκόσμια Τράπεζα δεν 

συμμετέχουν μόνο η Βόρεια Κορέα, η Κούβα, το Λιχτενστάϊν, η Ανδόρα, το 

Μονακό, το Τουβαλού και το Ναούρου, ενώ η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα έχει 

γίνει αργά ή γρήγορα μέλος της. Οι δύο αυτοί οργανισμοί που ιδρύθηκαν στο 

Bretton-Woods, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΙΜF) και η Παγκόσμια Τράπεζα 

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

Development- IBRD), καθόρισαν το μέλλον της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

εδώ και 50 χρόνια. Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα 

επίπεδα: οικονομία, κοινωνία, πολιτική.  
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Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, στη διάρκεια της ζωής τους, έχουν έρθει 

αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω: 

-Η πολύπλοκη και εξελισσόμενη ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. 

-Η αυξανόμενη ανεξαρτησία των βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων 

χωρών. 

-Η ενοποίηση των αγορών στο παγκόσμιο περιβάλλον. 

-Η επιταχυνόμενη τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. 

Πηγαίνοντας λίγο πίσω ξανά, θα πρέπει να πούμε πως ο Keynes, προτού 

καν επέλθει ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο, είχε προτείνει ένα σχέδιο που 

προέβλεπε τη ριζική ανανέωση των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου. Η 

πρόταση του αφορούσε στη δημιουργία ενός Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου 

(ΔΟΕ), που θα υποστηριζόταν από μια διεθνή κεντρική τράπεζα, τη Διεθνή Ένωση 

Συμψηφισμών (ΔΕΣ). Σύμφωνα με το πλάνο του Keynes που ποτέ δεν πήρε 

σάρκα και οστά και μας έχει αφήσει με απορίες ως προς την έκβαση του 

εγχειρήματός του, η ΔΕΣ θα εξέδιδε το μπανκόρ, ένα παγκόσμιο νόμισμα το οποίο 

θα χρησιμοποιούνταν στο εμπόριο. Ενδεχομένως, στο σενάριό του, να 

πετυχαίναμε τη δημιουργία ενός εξορθολογισμένου οικονομικού διεθνούς 

συστήματος του οποίου το εμπορικό σύστημα να εξυπηρετούσε εξίσου τις ανάγκες 

των λαών του Βορρά όσο και του Νότου. Πιθανότατα, μέσω του ΔΟΕ και η ΔΕΣ, 

να είχαν αποφευχθεί τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα των χωρών τόσο του Νότου 

αλλά και του Βορρά (λόγου χάριν το έλλειμμα των ΗΠΑ) ή ακόμη να είχαμε 

«γλιτώσει» τα εξίσου τεράστια εμπορικά πλεονάσματα (όπως αυτά της Κίνας). 

Ίσως όμως από ανθρωπιστικής πλευράς, το σύστημα αυτό να προσέφερε 

περισσότερα καθώς στα πλαίσιά του, θα ήταν πιθανά εξίσου αδιανόητο το χρέος 

που γονατίζει τον Τρίτο Κόσμο, όπως και οι σκληρές πολιτικές δομικής 

αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ.  

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως το σχέδιο του Keynes δεν θα είχε 

καταργήσει τον καπιταλισμό και σίγουρα θα έπρεπε να εξελίσσεται διαρκώς και να 

προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες, ωστόσο το νόημα και η λογική στην 

οποία βασίζεται, το καθιστούν ακόμη επίκαιρο. Στους λόγους μη-υλοποίησης του, 



39 
 

συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων πολιτικών λόγων, το ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν τη 

δημιουργία του: πιο συγκεκριμένα, αξίζει να αναφέρουμε πως οι ΗΠΑ και η 

Βρετανία είχαν ήδη συμφωνήσει στην δημιουργία των ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, πολύ πριν την έλευση της ειρήνης στην ήπειρο. Χρονικά, η ιδέα του 

Keynes ήρθε το 1942 και οι Βρετανοί την υποστήριξαν επίσημα στη διάσκεψη του 

Bretton-Woods, τον Ιούλιο του 1944, στην οποία προέδρευε ο ίδιος. Από την άλλη, 

ήδη από τότε οι Αμερικανοί, που συμμερίζονταν τις απόψεις των 

μεγαλοβιομήχανων ομοεθνών τους, έδειχναν λιγότερο πεπεισμένοι για το 

εγχείρημα και μιλώντας εξ ονόματός τους, ο Dexter-White παρότρυνε φανατικά το 

να αντικατασταθεί το σύστημα του Keynes από τους οργανισμούς που τελικά και 

κυρώθηκαν, την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ. Ύστερα και από την επικύρωσή 

τους από το αμερικανικό Κογκρέσο, η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, 

αποκαλούνται ‘θεσμοί του Bretton-Woods’ και ο ΔΟΕ καταδικάστηκε στο να 

παραμείνει σχέδιο επί χάρτου.  

Το σύστημα Bretton-Woods, που επικράτησε μέχρι το 1971, όταν η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε την μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό, 

απαιτούσε από τις χώρες που προσχώρησαν στο Ταμείο την περίοδο 1945–1971, 

να διατηρούν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες σε ορισμένα επίπεδα. Μεταβολές 

γινόντουσαν δεκτές μόνο για να ρυθμιστούν «θεμελιώδεις ισορροπίες» στο 

ισοζύγιο πληρωμών και φυσικά μόνο ύστερα από την συμφωνία του Ταμείου. Το 

1971 όμως, τα πράγματα άλλαξαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης των ΗΠΑ.   

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

Οι ανισορροπίες δεν άργησαν να φανούν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1960, καθώς η ισοτιμία σταθερής τιμής δολαρίου των ΗΠΑ σε σχέση με τον 

χρυσό, με βάση το σύστημα Bretton Woods, ήταν υπερτιμημένη σε σχέση με τα 

μεγέθη της πραγματικής αμερικανικής οικονομίας. Παράλληλα, με τον πόλεμο στο 

Βιετνάμ, και την επακόλουθη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από μέρους των 

ΗΠΑ, από τον τότε πρόεδρο Lyndon Johnson, είχε ως αποτέλεσμα αυτή η 

υπερτίμηση να επιδεινώσει την κατάσταση34. 

                                                 
34

 Boughton James, Lateef Sarwar : ‘Fifty years after Bretton Woods – the future of the IMF and the World 

Bank’, εκδόσεις IMF, 1995 
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Ως εκ τούτου, το σύστημα άρχισε να διαλύεται την περίοδο 1968 - 1973. Με 

γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας του, ο πρόεδρος Νίξον ανακοινώνει το 1971 

την «προσωρινή» αναστολή της μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό. Τα 

σημάδια της κρίσης ήταν ήδη φανερά και το σύστημα δεν άργησε να καταρρεύσει 

παρά τις αποτυχημένες τελευταίες προσπάθειες σωτηρίας του. Η πιο αξιόλογη 

από αυτές, έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 1973, όταν οι βασικές ισοτιμίες άρχισαν να 

κυμαίνονται σε διάφορα επίπεδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ασκοί του Αιόλου 

είχαν ανοίξει και όλα τα μέλη του ΔΝΤ μπορούσαν να επιτρέψουν στο νόμισμά 

τους να διακυμαίνεται ελεύθερα. Οι φόβοι πως το τέλος του συστήματος του 

Bretton Woods θα σήμαινε το τέλος της ανάπτυξης, δεν επιβεβαιώθηκαν, 

τουλάχιστον όχι άμεσα, η μετάβαση στο νέο «ελεύθερο» και αποσυνδεδεμένο από 

τον χρυσό σύστημα, ήταν ομαλή και σε κάποιες περιπτώσεις βοήθησε χώρες να 

αντιμετωπίσουν την πετρελαϊκή κρίση (Οκτώβριος 1973), προσαρμόζοντας τις 

ισοτιμίες στις αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου. 

3.3 Χρέος και Επώδυνες Μεταρρυθμίσεις (1982 -1989) 

Το 1970 έχει μείνει στην ιστορία για τις πετρελαϊκές κρίσεις του. Κατά της 

κρίσεις αυτές, πολλές χώρες κατέφυγαν στον δανεισμό από τράπεζες και έτσι οι 

αυξήσεις των επιτοκίων στις βιομηχανικές χώρες, που παράλληλα είχαν ως σκοπό 

τους να ελέγξουν τα πληθωριστικά τους επίπεδα, κατέληξαν σε κρίση χρέους. Το 

1982 ξεσπά η κρίση στο Μεξικό και το Ταμείο αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή σε 

παγκόσμιο επίπεδο για να ανατραπεί η κρίση. Στην προσπάθεια «ομαλοποίησης» 

της κατάστασης συμμετέχουν και οι εμπορικές τράπεζες. Στα θετικά μπορούμε να 

καταλογίσουμε, πως είχε γίνει κοινή συνείδηση ότι δεν θα ωφεληθεί κανείς εάν η 

μια χώρα μετά την άλλη αποτύγχανε να αποπληρώσει τα χρέη της και 

ενδεχομένως αυτή να ήταν και η πρώτη φορά που φανερώθηκε η «αλληλεγγύη» 

μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στο εγχείρημα. Ύστερα λοιπόν από 

πρωτοβουλίες του Ταμείου που  κατεύνασαν τον αρχικό πανικό, ήρθαν τα σκληρά 

και επώδυνα μέτρα να παίξουν τον ρόλο των μεταρρυθμίσεων που το Ταμείο 

έκρινε πως ήταν απαραίτητα για να εξαλειφθεί το πρόβλημα. 

Στα γεγονότα που κατέστησαν παγκόσμια τη δράση του ΔΝΤ, 

συγκαταλέγονται η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και η διάλυση της 
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Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Ενδεικτικό είναι πως μέσα σε τρία έτη τα μέλη του 

αυξήθηκαν από 152 σε 172, με αυτήν να είναι η μεγαλύτερη είσοδος μελών μετά 

την είσοδο αφρικανικών μελών την δεκαετία του 1960. Για να καταφέρει να 

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

κατά 30% μέσα σε έξι έτη. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αυξήθηκε από 22 σε 24 

άτομα, με την παράλληλη δημιουργία θέσεων για τη Ρωσία και την Ελβετία35.  

Ο κύριος ρόλος του ΔΝΤ, στην μετα-ψυχροπολεμική εποχή, ήταν να 

βοηθήσει τις πρώην Σοβιετικές χώρες να «φιλελευθεροποιηθούν» δηλαδή να 

μεταβούν στο δυτικογενές καθεστώς ελεύθερων αγορών. Ιστορικά, η προσπάθεια 

αυτή συνέβαινε για πρώτη φορά και σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάβαση δεν 

ήταν εύκολη. Σε όλη τη δεκαετία του 1990, οι χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ 

συνεργάσθηκαν με το ΔΝΤ και επωφελήθηκαν από την καθοδήγησή, την τεχνική 

βοήθεια και την οικονομική στήριξη που τους προσέφερε, με αποτέλεσμα κάποιες 

από αυτές να γίνουν ακόμη και μέλη της ΕΕ ενώ οι περισσότερες μέχρι το 2004, 

είχαν μεταβεί σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς.  

Στην άλλη πλευρά του κόσμου, το 1997 ξέσπασε ένα κύμα οικονομικής 

κρίσης στην Ασία που εκτεινόταν από την Ταϊλάνδη έως την Ινδονησία, στην 

Κορέα και αλλού. Όλες σχεδόν οι χώρες που επηρεάστηκαν από την κρίση 

ζήτησαν την βοήθεια του Ταμείου είτε μέσω για οικονομικής βοήθειας ή 

μεταρρυθμίσεων ή και τα δύο. Το ΔΝΤ κατακρίθηκε ως προς τη διαχείριση της εν 

λόγω κρίσης και την αντιμετώπισή της ενώ μετά την ασιατική κρίση, οι εμπειρίες 

που απέκτησε το ΔΝΤ, άλλαξαν τον τρόπο αντίδρασης στο μέλλον. 

3.4 Παγκοσμιοποίηση και Κρίση (2005 έως σήμερα) 

Στις ημέρες μας το ΔΝΤ συνεχίζει να είναι ο κύριος δανειστής χωρών, που 

αντιμετωπίζουν αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προβλήματα. Η παγκόσμια 

οικονομική κρίση, που άρχισε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με την 

κατάρρευση του ενυπόθηκου δανεισμού στις ΗΠΑ το 2007, διαδόθηκε σε 

ολόκληρο τον κόσμο το 2008 δημιουργώντας σοβαρές ανισορροπίες. Ήταν μέσω 

αυτής της οικονομικής κρίσης, που φανερώθηκε το πόσο εύθραυστες είναι οι 
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διεθνείς αγορές και σύντομα οδηγηθήκαμε παγκοσμίως στην χειρότερη ύφεση 

μετά την Μεγάλη Ύφεση (Great Downturn-1929). Όπως ήταν φυσικό, η διεθνής 

κοινότητα στρεφόμενη στο ΔΝΤ για αρωγή, αναγνώρισε ότι οι πόροι του ΔΝΤ ήταν 

απαραίτητοι όσο ποτέ. Ακολούθησε ευρεία στήριξη από τις χώρες - πιστωτές, και 

η ικανότητα δανειοδότησης του Ταμείου εκτινάχθηκε καθώς μπορούμε να πούμε 

πως περίπου τριπλασιάστηκε και ανήλθε σε 750 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Αντίστοιχα, με την αύξηση αυτή και προκειμένου να αξιοποιηθούν σωστά οι 

επενδύσεις αυτές, το Ταμείο αναθεώρησε και τις δανειοδοτικές του πολιτικές για να 

προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα, εντάσσοντας νέους όρους δανεισμού. Μια από 

τις πιο συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις είναι αυτή που αφορά στη διακυβέρνηση 

του Ταμείου (2006-2008) όταν και επαναπροσδιορίστηκαν οι ψήφοι των μελών 

του. Παρακάτω θα δούμε τη δομή του οργανισμού και τις διαδικασίες του36. 

  

                                                 
36

 Attali Jacques : ‘Παγκόσμια κατάρρευση σε 10 χρόνια; – Δημόσιο χρέος: η τελευταία ευκαιρία’ , εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διάρθρωση ΔΝΤ 

4.1 Διοικητική Δομή 

4.1.1 Συμβούλιο των Διοικητών (Board of Governors) 

Το Συμβούλιο των Διοικητών (Board of Governors) είναι το ανώτερο όργανο 

που λαμβάνει τις αποφάσεις του ΔΝΤ. Αποτελείται από έναν Διοικητή (Governor) 

και από έναν αναπληρωτή Διοικητή (alternate Governor) για κάθε χώρα. Ο 

Διοικητής διορίζεται συνήθως από την κάθε χώρα ξεχωριστά και είναι συνήθως ο 

υπουργός Οικονομικών ή ο διευθυντής της Kεντρικής Τράπεζας. Ενώ το 

Συμβούλιο των Διοικητών έχει εξουσιοδοτήσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο 

(Executive Board) να λαμβάνει αποφάσεις για αρκετά θέματα, έχει εντούτοις το 

δικαίωμα να εγκρίνει αυξήσεις των ποσοστώσεων, να αποδεχθεί νέα μέλη, να 

απορρίψει μέλη και να τροποποιήσει τα Άρθρα της αρχικής Συμφωνίας (Αrticles of 

Αgreement) και τους εσωτερικούς κανονισμούς του οργανισμού. Το Συμβούλιο 

των Διοικητών επίσης, εκλέγει και διορίζει Εκτελεστικούς Διευθυντές και είναι το 

απόλυτα υπεύθυνο όργανο για την ερμηνεία των Άρθρων της Συμφωνίας του 

ΔΝΤ.  

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ΔΝΤ και το αντίστοιχο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας συναντώνται συνήθως μία φορά ετησίως για να συζητήσουν για τις 

εργασίες των οργανισμών. Οι συναντήσεις, που διεξάγονται τον Σεπτέμβριο ή 

Οκτώβριο, πραγματοποιούνται συνήθως στην Washington για δύο συνεχόμενα 

έτη και το τρίτο έτος σε κάποια τρίτη χώρα. Οι ετήσιες συνεδριάσεις, συνήθως 

περιλαμβάνουν συνεδριάσεις της ολομέλειας, κατά την διάρκεια των οποίων οι 

Διοικητές διαβουλεύονται μεταξύ τους και παρουσιάζουν τις θέσεις των χωρών 

τους για τρέχοντα χρηματοοικονομικά και διεθνή ζητήματα. Στις ετήσιες 

συνεδριάσεις, συνήθως προεδρεύει ένας Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας και 

του ΔΝΤ, με την προεδρία να αλλάζει μεταξύ των μελών κάθε έτος. Κάθε δύο έτη, 

στην περίοδο των ετήσιων συνεδριάσεων, οι Διοικητές της Παγκόσμιας Τράπεζας 

και του Ταμείου εκλέγουν τους Εκτελεστικούς Διευθυντές (Executive Directors) στα 

αντίστοιχα Εκτελεστικά Συμβούλια. 
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4.1.2 Υπουργικές Επιτροπές 

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ΔΝΤ, δέχεται συμβουλές από δύο 

υπουργικές επιτροπές, την Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή 

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

Ανάπτυξης. Το ΙΜFC έχει 24 μέλη, που προέρχονται από τους 187 Διοικητές του 

Ταμείου. Η δομή του αντανακλά αυτήν του Εκτελεστικού Συμβουλίου και 

επομένως το IMFC εκπροσωπεί όλες τις χώρες - μέλη του ΔΝΤ. Το ΙMFC 

συνεδριάζει δύο φορές ετησίως, στην διάρκεια των εαρινών και φθινοπωρινών 

συναντήσεων. Η επιτροπή, συζητά για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που 

επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και επίσης συμβουλεύει το Ταμείο για τις 

κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί. Δεν υπάρχει επίσημη ψηφοφορία 

στην Επιτροπή που λειτουργεί με ομοφωνία. 

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

Συμβούλιο των Διοικητών του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας για θέματα 

που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες και τις 

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

Οικονομικών ή Ανάπτυξης των χωρών). 

4.1.3 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, αποτελείται από 24 μέλη και είναι 

υπεύθυνο για τις καθημερινές εργασίες του Ταμείου. Τα 24 μέλη του Συμβουλίου, 

αντιπροσωπεύουν και τις 187 χώρες. Οι μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ και η 

Κίνα, έχουν τη δική τους θέση στο τραπέζι του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αλλά οι 

περισσότερες χώρες είναι χωρισμένες σε εκλογικές περιφέρειες που 

εκπροσωπούν τέσσερις ή περισσότερες χώρες. 

4.1.4 Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Ταμείο έχει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται του 

προσωπικού και είναι Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Τον βοηθά ο 

πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και δύο άλλοι Αναπληρωτές 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Η ομάδα διαχείρισης, επιβλέπει το έργο του 

προσωπικού και διατηρεί υψηλά επίπεδα επικοινωνίας με τα μέλη των 
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κυβερνήσεων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

και άλλους οργανισμούς. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου, είναι υπεύθυνο 

για την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οποιοσδήποτε Εκτελεστικός 

Διευθυντής, μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση. Όταν περισσότεροι 

Εκτελεστικοί Διευθυντές είναι υποψήφιοι, όπως συνέβη τα τελευταία έτη, τότε το 

Εκτελεστικό Συμβούλιο επιλέγει με ομοφωνία. 

4.1.5 Το προσωπικό 

Το προσωπικό, περίπου 2.700 άτομα, αντιπροσωπεύει την «τεχνική» 

φωνή. Ασκούν την πολιτική του ΔΝΤ, με τον ίδιο τρόπο που οι υπάλληλοι της 

Κεντρικής Τράπεζας μιας χώρας ασκούν την νομισματική πολιτική σε εθνικό 

επίπεδο37. 

4.2 Διευθυντές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

Είθισται, ο Διοικητής του ΔΝΤ να είναι από την Ευρώπη και ο Πρόεδρος της 

Παγκόσμιας Τράπεζας από τις ΗΠΑ με τον δεύτερο στην ιεραρχία του ΔΝΤ, να 

είναι κατά παράδοση Αμερικάνος. Οι εκτελεστικοί Διευθυντές, που εγκρίνουν τον 

Διοικητή εκλέγονται από τους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών που 

εκπροσωπούν. Ο οργανισμός, επηρεάζεται κυρίως από τις μεγάλες δυνάμεις τις 

Δύσης και δεδομένου ότι το βάρος των ψήφων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο 

καθορίζεται από την οικονομική συνεισφορά της κάθε χώρας στο ταμείο του 

οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, σπάνια το Συμβούλιο εγκρίνει αποφάσεις που είναι 

αντίθετες με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Μartines- Dias, 2008, ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 



46 
 

Οι Διευθυντές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν ανά περίοδο οι 

παρακάτω: 

Ημερομηνίες Ονόματα Χώρες 

6 Μαΐου 1946 - 5 Μαΐου 1951 Καμίλ Γκουτ Βέλγιο 

3 Αυγούστου 1951 - 3 

Οκτωβρίου 1956 

Ιβάρ Ρουτ Σουηδία 

21 Νοεμβρίου 1956 - 5 Μαΐου 1962 Περ Γιάκομπσον Σουηδία 

12 Αυγούστου 1962 - 30 

Απριλίου, 1963 

Νταβίντ Κολέτ Ελβετία 

1 Σεπτεμβρίου 1963 - 31 

Αυγούστου 1973 

Πιερ-Πωλ Σβάιτσερ Γαλλία 

1 Σεπτεμβρίου 1973 - 16 

Ιουνίου 1978 

Γιοχάννες Βίτεβεεν (Johannes 

Witteveen) 

Ολλανδία 

17 Ιουνίου 1978 - 15 

Ιανουαρίου 1987 

Ζακ ντε Λαροζιέρ (Jacques de 

Larosière) 

Γαλλία 

16 Ιανουαρίου 1987 - 14 

Φεβρουαρίου 2000 

Μισέλ Καμντεσύ (Michel Camdessus) Γαλλία 

1η Μαΐου 2000 - 4 Μαρτίου 2004 Χορστ Κέλερ Γερμανία 

7 Ιουνίου 2004 - 31 Οκτωβρίου 2007 Ροντρίγο Ράτο Ισπανία 

1 Νοεμβρίου 2007 - 18 Μαΐου 2011 Ντομινίκ Στρος-Καν Γαλλία 

5 Ιουλίου 2011 - σήμερα Κριστίν Λαγκάρντ Γαλλία 
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4.3 Σκοπός Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

Όπως ήδη αναφέραμε εισαγωγικά, ο σκοπός του Ταμείου ήταν η εποπτεία 

του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών που είχε θεσπισθεί με τη 

λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ο στόχος του η αποφυγή της ανταγωνιστικής 

υποτίμησης των νομισμάτων. Ο λόγος ήταν πως η ιστορία είχε διδάξει ότι όταν οι 

εισαγωγές μιας χώρας που είχε ελλείμματα στο ισοζύγιό της, γίνονται ακριβότερες 

και οι εξαγωγές της λιγότερο ακριβές για τις άλλες χώρες, οδηγούμαστε σε 

εμπορικούς πολέμους όπως αυτοί που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου. Η λογική λοιπόν που επικράτησε ήταν η εξής: εάν ένα κράτος 

αντιμετώπιζε κάποιο προσωρινό πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών, το οποίο 

δημιουργούσε πιέσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία, το ΔΝΤ παρείχε 

βραχυπρόθεσμα δάνεια ώστε να διατηρηθούν σταθερές οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

Όμως, μετά την κατάρρευση του συστήματος των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών την δεκαετία του 1970, που συνέβη με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, όπως 

αναφέραμε προηγούμενα, το ΔΝΤ έμεινε σχεδόν χωρίς σκοπό και κλήθηκε να 

επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στο σύγχρονο περιβάλλον, όπως και οι λοιποί 

μεταπολεμικοί θεσμοί (πχ ΝΑΤΟ κτλ). Ο ρόλος του έγινε και πάλι ουσιώδης την 

δεκαετία του 1980, όταν και κατέστη ο βασικός παίκτης (παγκόσμιος φορέας) που 

αντιμετώπιζε τις κρίσεις του εξωτερικού χρέους μιας χώρας. Σήμερα, οι κύριοι 

στόχοι του ΔΝΤ είναι α) η προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας και 

β) η διασφάλιση της σταθερότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: 

4.3.1 Επιτήρηση – surveillance 

Στην περίπτωση αυτή, όπου μια χώρα συνεργάζεται με το ΔΝΤ, ουσιαστικά 

συμφωνεί στο να παραχωρήσει μέρος της κυριαρχίας της καθώς συμφωνεί να 

λάβει μέτρα για να προσαρμόσει την οικονομική και δημοσιονομική της πολιτική με 

την πολιτική της διεθνούς κοινότητας. Δεσμεύεται έτσι, να ακολουθήσει πολιτικές 

συχνά ανακόλουθες με το κυβερνητικό της πρόγραμμα, προκειμένου να 

προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα των τιμών, να αποφεύγει 

την χειραγώγηση των τιμών προκειμένου να επιτύχει αθέμιτο συγκριτικό 

πλεονέκτημα και να παρέχει δεδομένα σχετικά με την οικονομία της. Η 
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παρακολούθηση της οικονομίας μιας χώρας από το ΔΝΤ αυτού του τύπου, που 

στόχο έχει τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών που προκαλούν ή που μπορούν να 

προκαλέσουν χρηματοπιστωτική ή οικονομική αστάθεια, είναι γνωστή ως 

επιτήρηση - surveillance. 

α. Επιτήρηση χώρας 

H επιτήρηση μιας χώρας από μέρους του ΔΝΤ είναι μια συνεχής διαδικασία. 

Για όσο η επιτήρηση αυτή διαρκεί, το ΔΝΤ αποστέλλει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ομάδα οικονομολόγων στην υπό εξέταση χώρα για να αξιολογήσει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική πολιτική της κυβέρνησης και των στελεχών της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Δεν αποκλείεται και η ομάδα του ΔΝΤ να 

συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, εκπροσώπους 

επιχειρήσεων και εργατικά συνδικάτα και φυσικά το πολιτικό σύστημα, τους 

Υπουργούς και βουλευτές της χώρας. Η ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της στη 

Διοίκηση του ΔΝΤ και ακολούθως τα προωθεί προς συζήτηση στο Εκτελεστικό 

Συμβούλιο που αντιπροσωπεύει όλες τις συμμετέχουσες, στο Ταμείο, χώρες-μέλη. 

Φυσικά, τα πορίσματα της άποψης του Συμβουλίου, προωθούνται και στην 

κυβέρνηση της χώρας υπό επιτήρηση. 

β. Περιφερειακή επιτήρηση περιοχής 

Η περιφερειακή επιτήρηση, περιλαμβάνει την εξέταση των πολιτικών που 

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

Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (West African Economic 

and Monetary Union), η Κεντροαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

(Central African Economic and Monetary Union) και άλλες. Οι περιφερειακές 

οικονομικές εκθέσεις, συζητούν επίσης τις οικονομικές εξελίξεις και τα βασικά 

ζητήματα πολιτικής σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, την 

Υποσαχάρια Αφρική και το δυτικό ημισφαίριο. 

γ. Παγκόσμια επιτήρηση 

Η παγκόσμια επιτήρηση αφορά ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος δράσης. Το 

ΔΝΤ εκδίδει εκθέσεις για τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις και εξελίξεις που 

κυρίως αφορούν την Παγκόσμια Οικονομία (World Economic Outlook Reports) και 
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την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα (Global Financial Stability 

Reports). Οι δεύτερες εκθέσεις (Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας) 

περιλαμβάνουν τις οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές της οικονομίας και θέματα 

που αφορούν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Και τα δύο είδη εκθέσεων, 

δημοσιεύονται δύο φορές ετησίως με τριμηνιαίες ενημερώσεις.  

Ακόμη, το Ταμείο μπορεί να οργανώσει με πρωτοβουλία του πολυμερείς 

διαβουλεύσεις (multilateral consultations) που περιλαμβάνουν μικρότερες ομάδες 

χωρών, προκειμένου να αναπτυχθούν δράσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων με παγκόσμια ή περιφερειακή σημασία. Αξίζει να αναφερθούμε στο 

γεγονός πως το ΔΝΤ πέτυχε το 2006, στα πλαίσια μιας πολυμερούς διαβούλευσης 

να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τις παγκόσμιες οικονομικές 

ανισότητες χώρες όπως η Κίνα, οι χώρες της ευρωζώνης, η Ιαπωνία, η Σαουδική 

Αραβία και οι ΗΠΑ. 

4.3.2 Τεχνική Βοήθεια –technical assistance 

Το ΔΝΤ παρέχει τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα 

τομέων όπως σε θέματα που αφορούν στις Κεντρικές Τράπεζες, θέματα 

νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, θέματα φορολογικής πολιτικής και 

διοίκησης, επίσημες στατιστικές και άλλα. Ο στόχος είναι να βοηθήσει στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών των χωρών-μελών, ενδυναμώνοντας 

τις δεξιότητες Υπουργείων, Κεντρικών Τραπεζών και στατιστικών υπηρεσιών.  

Η παροχή τεχνικής βοήθειας, αποτελεί άξονα του Ταμείου και εστιάζει σε 

κρίσιμους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής, όπου και το Ταμείο έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι διαφορετικές κρίσεις στις οποίες έχει κληθεί να 

συμμετάσχει το ΔΝΤ, του παρείχαν τη τεχνογνωσία να βρίσκει λύσεις σε 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Με δεδομένο πως το 80% της τεχνικής βοήθειας, 

που προσφέρει το ΔΝΤ, κατευθύνεται σε χώρες χαμηλού και πολύ χαμηλού 

εισοδήματος, κυρίως της υποσαχάριας Αφρικής και της Ασίας και άρα η τεχνική 

βοήθεια που προσφέρεται, μπορεί να πάρει διάφορες μορφές αναλόγως των 

αναγκών κάθε χώρας.  

Συχνά, το προσωπικό του Ταμείου, μπορεί να επισκεφθεί χώρες για να 

συμβουλεύσει την κυβέρνηση και τους αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας για 
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συγκεκριμένα θέματα ή να μείνει στη χώρα για κάποιο διάστημα, για να προσφέρει 

συνεχή βραχυχρόνια ή μακροχρόνια καθοδήγηση. Το ΔΝΤ προσφέρει τεχνική 

βοήθεια μέσω των περιφερειακών κέντρων που διαθέτει σε Γκαμπόν, Μάλι και 

Τανζανία για την Αφρική, στα Μπαρμπάντος για την Καραϊβική, στον Λίβανο για 

την Μέση Ανατολή και στα νησιά Φίτζι για τα νησιά του Ειρηνικού. Ακόμη, στο 

πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού του προγράμματος, το Ταμείο σχεδιάζει να ανοίξει 

άλλα τέσσερα περιφερειακά κέντρα τεχνικής βοήθειας σε Αφρική, Λατινική Αμερική 

και Κεντρική Ασία. Επίσης, προσφέρονται μαθήματα κατάρτισης, ειδικά για τα μέλη 

των κυβερνήσεων και των Κεντρικών Τραπεζών σε κέντρα στην Washington, στην 

Αυστρία, στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ινδία, στη Σιγκαπούρη, στην Τυνησία και 

στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

4.3.3 Δανεισμός από το ΔΝΤ- lending by the IMF 

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μια  χώρα με σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις διεθνείς 

υποχρεώσεις της, αποτελεί μία πιθανή απειλή για το παγκόσμια 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Το ΔΝΤ καλείται να προστατεύσει το υπάρχον 

σύστημα, παρέχοντας σε οποιαδήποτε χώρα – ανεξαρτήτως πλούτου - την 

οικονομική βοήθεια του όταν βρεθεί σε δύσκολη οικονομική θέση, εφόσον η χώρα 

δεν μπορεί να εξασφαλίσει βιώσιμους όρους στις διεθνείς αγορές για να δανεισθεί 

από αυτές, με απώτερο στόχο να «σταθεί στα πόδια της» και να επανέλθουν 

στους ρυθμούς μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως το ΔΝΤ, δεν είναι αναπτυξιακή 

τράπεζα και σε αντίθεση με την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους αναπτυξιακούς 

οργανισμούς δεν χρηματοδοτεί έργα. Στατιστικά, περίπου τέσσερις στις πέντε 

χώρες - μέλη του Ταμείου, έχουν χρησιμοποιήσει την πίστωσή του τουλάχιστον 

μία φορά, με αποτέλεσμα τις δύο πρώτες δεκαετίες της ύπαρξης του ΔΝΤ, ο μισός 

δανεισμός του να προορίζεται για βιομηχανικές χώρες. Μετά τα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, αυτές οι χώρες κατάφεραν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις μέσα από τις διεθνείς αγορές και στη συνέχεια, με τη πετρελαϊκή 

κρίση του 1970 και η κρίση του 1980, πολλές φτωχές και μεσαίου πλούτου χώρες 

οδηγήθηκαν με τη σειρά τους στο ΔΝΤ. Όπως ήδη αναφέραμε, την δεκαετία του 

1990 η μεταβατική περίοδος στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και η κρίση στις 
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ανερχόμενες οικονομίες οδήγησαν σε περαιτέρω προσφυγή στο Ταμείο. Τέλος το 

2004 οι καλές οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο είχαν ως αποτέλεσμα 

πολλές χώρες να αρχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους προς τον οργανισμό, 

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

παγκόσμια κρίση του 2008 που έφερε το ΔΝΤ και πάλι στο προσκήνιο και άρχισε 

ξανά να χορηγεί δάνεια, καθώς πολλές χώρες άρχισαν να επηρεάζονται από την 

οικονομική κρίση και τις αυξήσεις των τιμών σε τρόφιμα και καύσιμα. Έτσι, την 

περίοδο από το τέλος του 2008 έως και τις αρχές του 2009 το Ταμείο δάνεισε 

περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές που είχαν επηρεασθεί από την 

κρίση. Η αιφνίδια αύξηση της ζήτησης για δάνεια από το ΔΝΤ, είχε ως αποτέλεσμα 

η Διοίκηση του Ταμείου να επανεξετάσει τις διαδικασίες δανεισμού και τις 

προϋποθέσεις δανεισμού (conditionality) στις χώρες-μέλη38. 

Η αναθεώρηση στους όρους δανεισμού από μέρους του ΔΝΤ έγινε τον 

Μάρτιο του 2009, όταν το ΔΝΤ ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική αναθεώρηση του 

πλαισίου δανεισμού του, εκσυγχρονίζοντας τις προϋποθέσεις δανεισμού: 

πρόκειται για την εισαγωγή μιας νέας ευέλικτης γραμμής πίστωσης, που ενίσχυε 

την ευελιξία του οργανισμού, επιτάχυνε τις διαδικασίες δανεισμού και 

εξορθολόγησε τα μέσα δανεισμού, που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν σπάνια. 

Σήμερα, ο δανεισμός μέσω του ΔΝΤ εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς: 

α) Την ομαλή προσαρμογή μιας χώρας στις διάφορες κρίσεις, βοηθώντας τη 

συγκεκριμένη χώρα να αποφύγει μια ακατάλληλη και σκληρή οικονομική 

προσαρμογή. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, τόσο για την ίδια 

όσο και για τις οικονομίες χωρών που θα την δάνειζαν. 

β) Τα προγράμματα του Ταμείου, μπορούν να συμβάλουν στην απελευθέρωση 

από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τα προγράμματα δανεισμού που ακολουθεί 

μια χώρα, αποδεικνύουν συχνά ότι η κυβέρνηση της ακολουθεί τις σωστές 

πολιτικές για τη βελτίωση της οικονομίας της, κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία της 

και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

γ) Ο έγκαιρος δανεισμός από το ΔΝΤ, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

πριν αυτά γιγαντωθούν. 

                                                 
38

 http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/pdf/lendingg.pdf 
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4.4 Τα Μέλη του ΔΝΤ και η χρηματοδότηση τους 

Βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή μία χώρα στο ΔΝΤ, είναι να είναι 

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

και το έτος 2009 απαριθμούσε 187 μέλη, με τελευταίο το Κόσσοβο. Στα συστήματα 

παρακολούθησης των οικονομιών συνεισφέρουν στατιστικά δεδομένα, χωρίς να 

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

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

Eurostat για όλη την ΕΕ. Το ΔΝΤ χρηματοδοτείται από τις χώρες-μέλη του, 

αναλόγως του μεριδίου που υπολογίζεται ότι κατέχουν στην παγκόσμια οικονομία 

(quotas).  

Όπως αναφέραμε προηγούμενα, το σύστημα λειτουργεί στη βάση 

ποσοστώσεων: με την ένταξη μιας χώρας στο ΔΝΤ, αυτή αποκτά μια ποσόστωση 

με βάση το σχετικό μέγεθος της οικονομίας της. Αυτή η ποσόστωση καθορίζει την 

χρηματοδοτική συνεισφορά της χώρας στο Ταμείο, την ισχύ της ψήφου της και τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση από το Ταμείο. Με βάση το ποσοστό 

χρηματοδότησης, κάθε κράτος έχει και το αντίστοιχο μερίδιο σε ψήφους39.  

Ανακύπτει φυσικά το πρόβλημα της αναλογικότητας σε σχέση με την 

ισότιμη εκπροσώπηση: σήμερα, γίνονται συζητήσεις, για να υπάρξει δικαιότερη 

αντιπροσώπευση ορισμένων σημαντικών / αναδυόμενων οικονομιών, όπως της 

Βραζιλίας και της Κίνας. Σύμφωνα με τον κανονισμό του οργανισμού, κάθε χώρα-

μέλος μπορεί να δανεισθεί ετησίως το 200% των ποσών που συνεισφέρει στον 

οργανισμό και συνολικά το 600%.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στη περίπτωση της σημερινής 

οικονομικής κρίσης, ο κανονισμός μπορεί να παραβιασθεί (η αναλογία αυτή έχει 

διαμορφωθεί μέχρι στιγμής λόγω της κρίσης στο 1 προς 10). Εξαιτίας όμως, των 

ταχύτατων οικονομικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, τα μέλη του Ταμείου 

έχουν συμφωνήσει ότι οι υπάρχουσες ποσοστώσεις μπορεί να είναι 

παραπλανητικές και επομένως ίσως είναι ανάγκη να προσαρμόζονται. Έτσι, 

                                                 
39

 Για την Ελλάδα αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στο 0,38% του συνολικού προϋπολογισμού του οργανισμού 

(περίπου 1δις ευρώ), για την ΕΕ συνολικά περίπου το 30%, για τις ΗΠΑ το 17,09% και για την Κίνα το 

3,72%. 
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οποιεσδήποτε αλλαγές στις ποσοστώσεις απαιτούν μια πλειοψηφία 85% και 

ευρεία ομοφωνία.  

Παρακάτω θα δούμε τα τυποποιημένα προγράμματα που χρησιμοποιεί το 

ΔΝΤ για να βοηθήσει χώρες που ζητάν τη στήριξή του: 

4.5 Κύριοι Δανειοδοτικοί Τρόποι (main lending facilities) 

4.5.1 Κύρια Δανειοδοτικά Προγράμματα: 

α) Stand by Αrrangement (SBA): Το πρόγραμμα αυτό, αποτελεί ένα από τα 

βασικά προγράμματα χρηματοδότησης του ΔΝΤ από το 1952. Χρησιμοποιείται, 

κυρίως από χώρες με σχετικά καλό οικονομικό παρελθόν. Τα τελευταία έτη έχει 

μειωθεί η χρήση του προγράμματος, αλλά παραμένει το γνωστότερο όσον αφορά 

στην οικονομική βοήθεια σε χώρες μεσαίου εισοδήματος. Σύμφωνα με αυτό, 

παρέχεται υποστήριξη για την προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών και το 

δάνειο εκταμιεύεται τμηματικά, με βάση τους όρους που έχουν τεθεί. Τα 

μεγαλύτερα δάνεια, μέσω του Ταμείου, δίνονται παραδοσιακά μέσω του SBA. 

β) Flexible Credit Line (FCL): Χρησιμοποιείται για χώρες με ισχυρούς 

οικονομικούς δείκτες και ιστορικό πραγματοποίησης των απαραίτητων πολιτικών, 

όποτε κρίθηκαν αναγκαίες. Μετά την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος, η 

χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των χρημάτων που είναι διαθέσιμα 

ανά πάσα στιγμή, καθώς οι εκταμιεύσεις δεν γίνονται σταδιακά με δόσεις και υπό 

προϋποθέσεις, όπως γίνεται στη περίπτωση του SBA. Είναι το πιο «χαλαρό» σε 

όρους πρόγραμμα και αφορά σε χώρες με ευκολία στην αποπληρωμή. 

γ) Extended Fund Facility: Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται από το ΔΝΤ, για 

να βοηθήσει χώρες που έχουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών σχετιζόμενα 

με διαρθρωτικά προβλήματα. Η διάρκεια του προγράμματος, μπορεί να εκτείνεται 

μέχρις ότου οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της χώρας παύσουν να υφίστανται. 

Περιλαμβάνει μέτρα και συμφωνίες για τη βελτίωση των αγορών και τη λειτουργία 

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

μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων και άλλα μέτρα. 
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δ) Μέτρα Επείγουσας Βοήθειας (Emergency Assistance): Είναι η πιο έκτακτη 

μορφή ανάγκης, και πρόκειται για βοήθεια προς χώρες, εξαιτίας προβλημάτων 

που έχουν προέλθει από φυσικές καταστροφές, στρατιωτικές συγκρούσεις και 

άλλα παρόμοια γεγονότα. 

4.5.2 Δανεισμός σε Φτωχές Χώρες 

Ο δανεισμός σε φτωχές χώρες, προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο 

φτώχειας του λήπτη της βοήθειας: χώρες με χαμηλό εισόδημα, μπορούν να 

δανεισθούν από το ΔΝΤ με πολύ χαμηλά επιτόκια και πολύ ευνοϊκούς όρους. Στα 

πλαίσια αυτά, έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός ‘Poverty Reduction and Growth 

Facility’, που αποτελεί και το κύριο μέσο με το οποίο επιδιώκεται να μειωθεί η 

φτώχεια σε ορισμένες χώρες. Ακόμη, το ΔΝΤ έχει στην εργαλειοθήκη του και το 

‘Exogenous Shocks Facility’, που βοηθά μια χώρα να αντιμετωπίσει ξαφνικά 

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

καυσίμων ή τα προβλήματα από φυσικές καταστροφές που είναι πέρα από τον 

έλεγχο της κυβέρνησης της χώρας, αλλά ασκούν σημαντικά αρνητική επίδραση 

στην οικονομία της. (Τα επιτόκια, για αυτές τις περιπτώσεις, κυμαίνονται γύρω στο 

0,5% και τα δάνεια αποπληρώνονται σε διάστημα 5 ½ – 10 ετών.) 

Πέραν των δανείων με ευνοϊκούς όρους, οι φτωχές χώρες μπορούν να 

εγγραφούν σε μια από τις δύο παρακάτω πρωτοβουλίες: 

-Την πρωτοβουλία των βαριά υπερχρεωμένων φτωχών χωρών (Heavily Indebted 

Poor Countries- HIPC), που δημιουργήθηκε το 1996 και βελτιώθηκε το 1999. 

Σύμφωνα με αυτή, οι πιστωτές παρέχουν ελάφρυνση χρέους με συντονισμένο 

τρόπο για να επαναφέρουν την σταθερότητα (βιωσιμότητα) του χρέους. 

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

Relief Initiative- MDRI). Ύστερα από συνεργασία του ΔΝΤ, του Αφρικανικού 

Ταμείου Ανάπτυξης και της Παγκόσμιας Τράπεζας διαγράφηκαν όλες οι 

απαιτήσεις τους από ορισμένες χώρες, για να βοηθηθούν να αναπτυχθούν και να 

ανταπεξέλθουν στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. 
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4.6 Βοήθεια και Μεταρρυθμίσεις 

Όπως έχει γίνει γνωστό και στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου 

λόγω της ανάμιξης του ΔΝΤ στα οικονομικά πακέτα που λαμβάνει η Ελλάδα, καμία 

δόση που παρέχεται από το ταμείο δεν εγκρίνεται αν πρώτα δεν πληρούνται όλοι 

οι όροι και οι προϋποθέσεις εκταμίευσης. Οι όροι αυτοί μπορεί να είναι 

διαρθρωτικά μέτρα ή και σκληρές μεταρρυθμίσεις από μεριάς του κράτους που 

λαμβάνει τη βοήθεια. Δάνεια και βοήθεια, ζητούν χώρες με προβλήματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών όπως επίσης και χώρες που χρειάζονται βοήθεια στη στήριξη 

της οικονομίας τους. 

4.7 Κρίσεις και η βοήθεια του Ταμείου 

Οι πηγές μιας κρίσης μπορεί να είναι πολλές: όπως για παράδειγμα η εν 

γένει αδύναμη οικονομία μιας χώρας, τα μεγάλα εξωτερικά χρέη 

(περιλαμβανομένων ελλειμμάτων ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή/και 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων), υψηλά επίπεδα εξωτερικού ή/και δημόσιου χρέους, 

επιτόκια σε ασύμφορα επίπεδα, ένοπλες συρράξεις, απότομες και σημαντικές 

αυξήσεις των τιμών βασικών ειδών (όπως τροφίμων και καυσίμων). Φυσικά, 

υπάρχουν πάντα και εξωγενείς παράγοντες όπως φυσικές καταστροφές ή μείωση 

ζήτησης εμπορίου από το εξωτερικό.  

Αν και οι μορφές που μπορεί να λάβει μια κρίση είναι πολλές, αναφέρουμε 

τις δύο βασικότερες: 

- Οικονομικές κρίσεις: δημιουργούνται από προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών 

και οδηγούν σε πιέσεις στο νόμισμα της χώρας, πτώση της καταναλωτικής 

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

εισοδημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυξάνεται η αβεβαιότητα στις 

χρηματοοικονομικές αγορές και πέφτει η τιμή των μετοχών, των ομολόγων ή και 

της ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος. 

- Χρηματοοικονομικές κρίσεις: δημιουργούνται από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, 

και οδηγούν σε αύξηση της αβεβαιότητας στις χρηματοοικονομικές αγορές και 

μείωση της τιμής των μετοχών και των ομολόγων. Είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 

δυσκολίες για τις τράπεζες και τα συστήματα πληρωμών, πλήττοντας την 
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οικονομική δραστηριότητα. Μία σοβαρή κρίση, όποια μορφή και αν λάβει, μπορεί 

να οδηγήσει σε ύφεση, αθέτηση των υποχρεώσεων από τις χώρες και «sudden 

stop» .  

Ουσιαστικά, αυτό που κάνει το Ταμείο είναι να παρέχει δάνεια – ανάσα στην 

χώρα - μέλος, προσφέροντας το χρονικό περιθώριο να εφαρμόσει διαρθρωτικά 

μέτρα και μεταρρυθμίσεις για να επανέλθει σε βιώσιμα επίπεδα για την ίδια και για 

τους πολίτες της. Κατά περίπτωση, τα μέτρα αυτά διαφέρουν ανάλογα με το είδος 

των προβλημάτων και των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα.  

Το ΔΝΤ λειτουργεί εν πολλοίς, ως επιχείρηση: κάθε χώρα που συμμετέχει 

θα πρέπει να καταβάλλει ένα χρηματικό ποσό, από το οποίο τουλάχιστον 25% θα 

πρέπει να καταβληθεί σε ‘σκληρό’ νόμισμα και το υπόλοιπο 75% στο δικό της 

νόμισμα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται δεκτός από το Ταμείο και χρυσός, καθιστώντας 

το Ταμείο τον τρίτο μεγαλύτερο κάτοχο αποθεμάτων χρυσού στον κόσμο. Με βάση 

το συνολικό ποσό με το οποίο εισέρχεται μια χώρα στο Ταμείο, διαμορφώνεται και 

η ψήφος της επί των αποφάσεων που λαμβάνονται. Ως αποτέλεσμα, μιλάμε για 

ένα σχήμα με «μετόχους» και αναλογία ψήφων προς συμμετοχικού κεφαλαίου. Να 

σημειώσουμε πως μία χώρα δεν επιτρέπεται να καταθέσει όσα χρήματα θέλει για 

να αποκτήσει ανάλογες ψήφους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ο ρόλος του ΔΝΤ στην ελληνική κρίση 

5.1 Οι σκοποί και οι στόχοι του ΔΝΤ 

Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ανθρωπότητα γνώρισε μια περίοδο 

μεγάλης νομισματικής αστάθειας που περιελάμβανε υπερπληθωριστικές τάσεις με 

φυσικό επακόλουθο τις συχνές και μεγάλες μεταβολές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Έτσι προς το τέλος του πολέμου, πραγματοποιήθηκε η Νομισματική και 

Χρηματοοικονομική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, ευρύτερα γνωστή ως η 

Διάσκεψη του Bretton Woods. Το σύστημα σταθερών ισοτιμιών Bretton Woods 

ίσχυσε μέχρι το 1971 , οπότε οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν την μετατρεψιμότητα του 

δολαρίου σε χρυσό. 

Εκεί αποφασίστηκε η δημιουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ), της Παγκόσμιας Τράπεζας, της GATT καθώς και η υιοθέτηση του 

συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών που έγινε γνωστό ως το 

σύστημα του Bretton Woods. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής 

οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και 

προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. Ιδρύθηκε στις 27 

Δεκεμβρίου του 1945 κατόπιν συνομολόγησης 29 Χωρών που είχαν συμβάλει στο 

80% του κεφαλαίου. Κύριος σκοπός είναι η προώθηση της διεθνούς νομισματικής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών με ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των 

οποίων είναι: 

1. Η ενιαία διαδικασία ομαλής προσαρμογής εκάστου κράτους μέλους στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

2. Διεθνείς διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών των 

ακολουθουμένων συναλλαγματικών πρακτικών. 

3. Επιβολές ορισμένων περιοριστικών συναλλαγματικών μέτρων και τέλος 
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4. Άρση των παραπάνω περιοριστικών μέτρων κατόπιν διαπιστωμένης 

βελτίωσης οικονομικής θέσης του συγκεκριμένου κράτους-μέλους.40 

Το κύριο μέσο παρέμβασης του ΔΝΤ στις οικονομίες που ζητούν τη 

συμβολή του, είναι μέσω τεχνικής βοήθειας και δανείων που παρέχονται από το 

ειδικό ταμείο που συντίθεται από τις εισφορές των μελών του. Ως αντάλλαγμα, το 

ΔΝΤ αποκτά πρόσβαση, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, στη διαμόρφωση της 

οικονομικής πολιτικής των χωρών αυτών προσπαθώντας πρώτιστα να 

διασφαλίσει την ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους και την επιστροφή 

τους σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Ανώτατο όργανο είναι το Συμβούλιο των 

Διοικητών στο οποίο τα κράτη - μέλη εκπροσωπούνται από έναν εκπρόσωπο- 

διοικητή και έναν αναπληρωματικό με πενταετή θητεία. Το συμβούλιο συνεδριάζει 

τακτικά μία φορά το χρόνο, όπου και λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, ενώ 

σπανίως συνέρχεται σε έκτακτη σύνοδο. 

 

Εικόνα 1: Δομή διακυβέρνησης του ΔΝΤ41 

                                                 
40

 

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 προσπελάστηκε. 17/09/2016 

 
41

 Ιστοσελίδα ΔΝΤ, www.imf.org προσπελάστηκε 17/09/2016   

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://www.imf.org/
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Σήμερα, ο δανεισμός από το ΔΝΤ εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς. 

Πρώτον, να μπορεί να εξομαλύνει την προσαρμογή σε διάφορες κρίσεις, 

βοηθώντας μια χώρα μέλος να αποφύγει την απότομη οικονομική προσαρμογή ή 

τη χρεοκοπία, κάτι που θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό τόσο για την ίδια τη χώρα 

όσο και ενδεχομένως για άλλες χώρες μέσω της μετάδοσης οικονομικών κρίσεων. 

Δεύτερον, τα προγράμματα του ΔΝΤ φιλοδοξούν να βοηθήσουν στην 

απελευθέρωση άλλων μέσων χρηματοδότησης, δρώντας ως καταλύτης για να 

υπάρξουν και άλλοι δανειστές. Σ’ αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα χρησιμεύει 

ως μήνυμα πως η χώρα έχει υιοθετήσει ορθές πολιτικές, ενισχύοντας την 

αξιοπιστία της πολιτικής και την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. 

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η τριμερής χρηματοδότηση της Ελλάδος, 

όπου η συμμετοχή του ΔΝΤ παίζει καταλυτικό ρόλο. Τρίτον, το πρόγραμμα 

δανεισμού του ΔΝΤ μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της κρίσης. Ο καλύτερος 

τρόπος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά είναι να τα προλάβει εν τη 

γενέσει τους, πριν εξελιχθούν σε μια εκτεταμένη κρίση.  

5.2 Περιπτώσεις παρέμβασης  

Όταν τα κράτη αντιμετώπιζαν κάποιο προσωρινό πρόβλημα στο ισοζύγιο 

πληρωμών το οποίο δημιουργούσε πιέσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία, το ΔΝΤ 

παρείχε βραχυπρόθεσμα δάνεια ώστε να διατηρηθούν σταθερές οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το ΔΝΤ χρηματοδοτείται από τα κράτη - μέλη του 

οργανισμού (186 το 2009, με τελευταίο μέλος το Κόσσοβο) ανάλογα με το μερίδιο 

που υπολογίζεται ότι έχουν στη παγκόσμια οικονομία (quotas). Με βάση το 

ποσοστό χρηματοδότησης, κάθε κράτος έχει και το αντίστοιχο μερίδιο σε ψήφους. 

Για την Ελλάδα αντιστοιχεί το 0,38% του συνολικού προϋπολογισμού του ΔΝΤ 

(περίπου 1 δισ. ευρώ), για την Ε.Ε. συνολικά περίπου το 30%, για τις ΗΠΑ το 

17,09%, ενώ η Κίνα έχει το 3,72%. Βάσει των συμφωνιών που διέπουν το ΔΝΤ, 

κάθε χώρα μπορεί να δανειστεί ετησίως το 200% των ποσών που συνεισφέρει και 

600% συνολικά - σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να παραβιαστεί, όπως 

στην περίοδο της παγκόσμιας κρίσης που διανύουμε (όπου η αναλογία έχει 

διαμορφωθεί μέχρις στιγμής στο 1 προς 10).42 
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Το ΔΝΤ δανείζει μέσω διαφόρων τυποποιημένων προγραμμάτων, εφόσον 

εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από την υποψήφια χώρα. Το πιο διαδεδομένο 

πρόγραμμα είναι οι Συμφωνίες Υποστήριξης (Stand-By Arrangements). Έχει 

διάρκεια συνήθως ενός ή δύο χρόνων αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε τρία 

χρόνια, ενώ η αποπληρωμή γίνεται σε διάστημα τριών έως πέντε χρόνων. Το 

σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η εκταμίευση του δανείου γίνεται τμηματικά, 

υπό τον όρο ότι επιτυγχάνονται οι οικονομικοί στόχοι που έχουν συμφωνηθεί με 

βάση τις τακτικές εκθέσεις (τρίμηνες ή εξάμηνες) από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο 

εδρεύει στη χώρα η οποία δανείζεται. Το ειδικό βάρος του ΔΝΤ προέρχεται από 

τον έλεγχο των οικονομιών των κρατών στα οποία εμπλέκεται, έτσι ώστε να 

συνεχίσει να εκταμιεύει κανονικά τα δάνεια τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Για αυτόν 

τον λόγο το ΔΝΤ αποτελεί για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ένα 

κέντρο συλλογής και παροχής πληροφοριών, γεγονός το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα να παράγει «μηνύματα» προς τις αγορές χρήματος για το αν μια χώρα 

ακολουθεί ορθές ή μη πολιτικές. Παρέχοντας βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, το ΔΝΤ 

εγγυάται, μέσω των οικονομικών προγραμμάτων που συμφωνούνται, την 

επιστροφή της χώρας στις αγορές χρήματος.43 

Τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις χώρες μέλη να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών, τη σταθεροποίηση των 

οικονομιών τους και την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

Αυτός ο ρόλος επίλυσης κρίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος 

δανειοδότησης του ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια οικονομική κρίση ανέδειξε 

την ανάγκη για ύπαρξη αποτελεσματικού παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού δικτύου 

ασφαλείας για να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς διαταραχές. 

Ένας βασικός στόχος των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων είναι να συμπληρώσει τον 

παραδοσιακό ρόλο επίλυσης κρίσεων του ΔΝΤ με πιο αποτελεσματικά εργαλεία 

για την πρόληψη αυτών. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΝΤ δεν είναι μια 

τράπεζα με την παραδοσιακή έννοια και σε αντίθεση με την Παγκόσμια Τράπεζα 

και άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς, δεν χρηματοδοτεί έργα. 
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Παρακάτω θα κάνουμε μια ενδεικτική αναφορά σε περιπτώσεις χωρών 

όπου παρενέβη το ΔΝΤ.  

Η Ασιατική κρίση (1997-1998): Ενώ η ασιατική κρίση απειλούσε να φτάσει 

μέχρι την Ιαπωνία, το ΔΝΤ έδωσε δάνεια 55 δισ. δολαρίων στην Κορέα, 17 δισ. 

στην Ταϊλάνδη και 23 δισ. στην Ινδονησία. Είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής 

διάσωση του ΔΝΤ και συνοδεύεται από το πρόγραμμα που έμεινε γνωστό ως SAP 

(structural adjustment policies), μέσω του οποίου επιβάλλονται μέτρα λιτότητας 

όπως η περικοπή των κρατικών δαπανών, η αναδιάρθρωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, η αύξηση των επιτοκίων, η ανάκληση 

αποφάσεων για την προστασία του εμπορίου. Τα προγράμματα προκαλούν 

σημαντική υποτίμηση των νομισμάτων, κύμα χρεοκοπιών, απώλεια θέσεων 

εργασίας και αύξηση των τιμών στα είδη καθημερινής ανάγκης, προκαλώντας 

κοινωνικές αναταραχές, με αποκορύφωμα την μετατροπή των εθνικών 

οικονομικών κρίσεων των προαναφερθεισών χωρών σε μία τεραστίων 

διαστάσεων παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

Μαλαισία, η οποία δεν αποδέχτηκε τη βοήθεια του ΔΝΤ αλλά προτίμησε κάποιες 

ανορθόδοξες για το ΔΝΤ οικονομικές πολιτικές, ήταν η πρώτη χώρα που ξεπέρασε 

την κρίση.44 

Η Αργεντινή (1999-2001): Στα τέλη του 2000 και υπό την απειλή 

χρεοκοπίας, εξασφαλίζει δάνειο 40 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ. Η διαχείριση της 

κρίσης εκ μέρους του οργανισμού θεωρείται αποτυχημένη, κυρίως γιατί επέβαλε 

τους ίδιους όρους λιτότητας που είχαν χρησιμοποιηθεί και κατά την ασιατική κρίση. 

Το 2001 η χώρα δεν αποφεύγει τη χρεοκοπία και το τραπεζικό της σύστημα 

καταρρέει. Ακολουθούν τρία χρόνια επώδυνης οικονομικής συρρίκνωσης και 

πολιτικής κρίσης, ενώ οι ανορθόδοξες πολιτικές μετά το 2002 οδήγησαν σε 

αξιοσημείωτη βελτίωση της οικονομίας της Αργεντινής. Με την αποπληρωμή 

μεγάλου μέρους των δανείων το 2006, η Αργεντινή κάνει το πρώτο βήμα για την 

ανάκτηση της οικονομικής της ανεξαρτησίας. 45 
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Τουρκία (κατ΄ επανάληψη): Αποτελεί τακτικό «πελάτη» του ΔΝΤ, καθώς 

έχει λάβει κατ' επανάληψη δάνεια. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι η εμπλοκή του στην 

οικονομία της Τουρκίας έχει στεφθεί από επιτυχία, όμως εξαιτίας των αυστηρών 

όρων που θέτει, αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους Τούρκους, με αποτέλεσμα οι 

διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του οργανισμού να αποτελούν συχνό φαινόμενο.  

Η Ουγγαρία (2008): Το ΔΝΤ από κοινού με την Ε.Ε. προσέφεραν 

συνδυασμένο πακέτο σωτηρίας, ύψους 25 δισ. δολαρίων. Σε αντάλλαγμα η 

κυβέρνηση υποσχέθηκε να μειώσει τις δαπάνες της στο δημόσιο τομέα και να 

θέσει υπό έλεγχο το έλλειμμά της. Όμως, οι απαιτήσεις του ΔΝΤ για περικοπές 

δαπανών, πωλήσεις τραπεζών και ενίσχυση του χρηματοοικονομικού συστήματος 

ενέτειναν την πολιτική κρίση της χώρας. Βλέποντας ότι οι όροι του δεν 

ακολουθούνται, το ΔΝΤ πάγωσε τη συνεργασία του.46 

Η Σερβία (2009): Χρειάστηκε δάνειο 3 δισ. ευρώ για να ξεπεράσει την κρίση 

του 2008. Για να το εξασφαλίσει συμφώνησε σε σκληρούς όρους, όπως η απώλεια 

του 1/5 των 70.000 θέσεων εργασίας του δημοσίου τομέα και το πάγωμα των 

μισθών. 

Η Ρουμανία (2009): Οι όροι λιτότητας που επέβαλε το ΔΝΤ για το δάνειο 

των 20 δισ. ευρώ το 2009, έριξαν την κυβέρνηση της Ρουμανίας, προκαλώντας 

την αναστολή της εκταμίευσης των δόσεων. Η ροή της χρηματοδότησης φαίνεται 

να αποκαθίσταται, καθώς η νέα κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα όπως η σύνδεση των 

συντάξεων με τον πληθωρισμό, έναντι του μέσου όρου των μισθών. 

Η  Βραζιλία (1998, 2002): Έλαβε 41,5 δισ. δολάρια το 1998 και άλλα 30 

δισ. δολάρια το 2002. Το ΔΝΤ ζήτησε από τη Βραζιλία να εμφανίσει 

πλεονασματικό προϋπολογισμό, κάτι που σήμαινε χρόνια περικοπή δαπανών και 

κατάργηση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα.47 

Τέλος το ΔΝΤ έπαιξε κεντρικό ρόλο στη μετάβαση των πρώην σοβιετικών 

οικονομιών προς ένα πιο ελεύθερο οικονομικό μοντέλο. Το έργο αυτό δεν είχε 

επιχειρηθεί ποτέ στο παρελθόν για αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάβαση 
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δεν ήταν ομαλή. Όλα αυτά τα έτη πάντως, οι οικονομίες αυτές δέχτηκαν την αρωγή 

του ΔΝΤ σε όρους συμβουλών, τεχνικής βοήθειας και οικονομικής στήριξης. Μέχρι 

το τέλος της δεκαετίας, οι περισσότερες οικονομίες του πρώην ανατολικού μπλοκ 

είχαν μετασχηματιστεί μετά από έντονες μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα λίγα έτη 

μετά (2004) να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5.3 Η αποτελεσματικότητα του ΔΝΤ  

Καθώς η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τη χειρότερη κρίση εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κινητοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά 

μέτωπα για να στηρίξει τα κράτη - μέλη του και να αυξήσει τα δάνεια που 

παραχωρεί, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του από διάφορες χώρες για να 

παρέχει συμβουλές επί των πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν. Παράλληλα, 

μεταρρυθμίζει τις λειτουργίες του ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 

των κρατών - μελών αλλά και άμεσα στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Το ΔΝΤ 

καταγράφει στοιχεία, προβαίνει σε προβλέψεις και παρέχει συμβουλές περί 

οικονομικής πολιτικής με βάση μία παγκόσμια οπτική γωνία και την προηγούμενη 

εμπειρία του από άλλες κρίσεις.  

Ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που 

υποστηρίζονται από το ΔΝΤ δεν είναι εύκολη υπόθεση για δύο τουλάχιστον 

λόγους: Πρώτον, αν και είναι σχετικά εύκολο να εξετάσει κανείς εάν η χώρα έχει 

πραγματοποιήσει τις αλλαγές που απαιτούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Ταμείο, 

είναι σχετικά δύσκολο να καταλάβει κάποιος εάν το πρόγραμμα αυτό που 

ακολουθεί η χώρα θα οδηγήσει στα επιθυμητά μακροοικονομικά αποτελέσματα. 

Και αυτό γιατί τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν περίπλοκες ρυθμίσεις στη 

νομισματική πολιτική, στη δημοσιονομική πολιτική, στην απελευθέρωση του 

εμπορίου, σε θέματα μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, σε θέματα 

επενδύσεων και σε διάφορα άλλα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία μιας 

χώρας.  

Δεύτερον, το πρόγραμμα που εφαρμόζει μια χώρα για την έξοδο από μία 

κρίση, αποτελεί μόνο μία από τις «μακροοικονομικές διαταραχές» που έχει να 

διαχειριστεί μία χώρα σε κρίση. Άλλες τέτοιες διαταραχές μπορεί να είναι οι 

αλλαγές στους όρους διεξαγωγής του εμπορίου σε κάποιες αγορές ή στο κόστος 
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εξυπηρέτησης του χρέους της χώρας, διαταραχές οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν τους μακροοικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί από το 

πρόγραμμα.  

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα της παρέμβασης του ΔΝΤ είναι τα ακόλουθα:  

 Το Ταμείο ενεργεί ως ένας διεθνής οργανισμός, «σαν το τελευταίο 

καταφύγιο» για δανεισμό προκειμένου μια χώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία 

της και προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση της κρίσης.  

 Το Ταμείο εμποδίζει την ανταγωνιστική υποτίμηση των νομισμάτων 

των χωρών και τους περιορισμούς στις διεθνείς αγορές, εξομαλύνοντας 

προβλήματα που αφορούν τα ισοζύγια πληρωμών των χωρών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα.  

 Το Ταμείο προωθεί τις ισχυρές εξαγωγικές αγορές, τις σταθερές 

χρηματοοικονομικές αγορές, τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών και της 

κυβερνητικής διαφθοράς.  

 Το Ταμείο επιτυγχάνει περισσότερο απελευθέρωση του εμπορίου 

παρά διμερείς ή πολυμερείς διαπραγματεύσεις.  

 Το Ταμείο δελεάζει τις χώρες - μέλη να πραγματοποιήσουν 

μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες αλλά που είναι πολιτικά δύσκολο να 

εφαρμοστούν.  

 Προσφέρει επιτόκια δανεισμού που είναι σημαντικά χαμηλότερα από 

αυτά που μπορεί να εξασφαλίσει μία χώρα που βρίσκεται σε κρίση από τις 

αγορές 

Ενδεικτικά μειονεκτήματα της παρέμβασης του ΔΝΤ είναι τα ακόλουθα:   

 Το Ταμείο συχνά ενθαρρύνει τις υποτιμήσεις νομισμάτων ενώ τα 

δάνειά του αποθαρρύνουν την δημοσιονομική υπευθυνότητα (κάτι που δεν 

επιδιώκει το Ταμείο), τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική 

ανάπτυξη.  
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 Οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει το Ταμείο μειώνουν τους 

ρυθμούς ανάπτυξης, επιμηκύνουν την ύφεση, και επηρεάζουν τη ζωή των 

φτωχότερων ανθρώπων στις χώρες που δανείζονται, δημιουργώντας έτσι μια 

δυσαρέσκεια σε βάρος της Δύσης και του Ταμείου, παρά σε βάρος της 

διαφθοράς και των ανεύθυνων κυβερνήσεων.  

 Το Ταμείο χρησιμοποιεί τυποποιημένα προγράμματα που συχνά 

είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα 

κράτος-μέλος.  

 Τα προγράμματα του Ταμείου δημιουργούν μακροχρόνια εξάρτηση 

από τους πόρους του οργανισμού για πολλές χώρες-μέλη. 48 

Η κριτική για την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των πολιτικών στη χώρα 

μας είναι έντονη και πολύ συχνά το ΔΝΤ κατηγορείται ότι αγνοεί τον ανθρώπινο 

παράγοντα έναντι των στόχων του. Το αποτέλεσμα αυτού του τρόπου αρωγής και 

άσκησης πολιτικής, είναι ο ρόλος του ΔΝΤ να θεωρείται αμφιλεγόμενος και η 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του αμφισβητήσιμη. Άλλοι χαρακτηρίζουν 

το ΔΝΤ και τις παρεμβάσεις του σωτήριες, άλλοι θεωρούν πως δημιουργεί πολύ 

περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύει. Μέσα στην πολυπλοκότητα των 

σύγχρονων οικονομικών συστημάτων, τα επιχειρήματα και των δύο τάσεων είναι 

αρκετά ισχυρά. 

Όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας του, το ΔΝΤ ήταν στην πρώτη γραμμή της 

δανειοδότησης των οικονομιών που το είχαν ανάγκη. Ο ρόλος αυτός έχει ενταθεί 

στην παρούσα φάση, οπότε και η παγκόσμια οικονομία υποφέρει από τη 

σοβαρότερη ύφεση της μεταπολεμικής περιόδου. 

Πολλά έχουν αλλάξει στην παγκόσμια οικονομία από το τέλος του Β΄ 

Παγκόσμιου Πόλεμου. Σύμφωνα με απόψεις πολλών αναλυτών, πολλά από αυτά 

που το Ταμείο έχει κάνει είχαν σαν αποτέλεσμα την αποτυχία. Έτσι, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο είναι αναποτελεσματικό γιατί μια παρέμβασή του είναι πιο 

πιθανό να δημιουργήσει μακροχρόνια εξάρτηση μιας χώρας από αυτό παρά να 

λειτουργήσει σαν παράγοντας βραχυπρόθεσμης βοήθειας κάτι το οποίο 
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διαφαίνεται και για τη χώρα μας. Ο δανεισμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

υποτίθεται ότι είναι, σύμφωνα με τα άρθρα του οργανισμού, βραχυπρόθεσμος. 

Βέβαια, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Dong Boindow, οι περισσότερες χώρες 

στην πραγματικότητα γίνονται μακροπρόθεσμοι χρήστες της βοήθειας του 

Ταμείου.  

Κατά τη διάρκεια της 50στής επετείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 

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

περιμένει ο κόσμος από το Ταμείο τον επόμενο χρόνο. Αυτός σώπασε και 

απάντησε «την 51η επέτειό του»49. Αυτή η απάντηση αποτελεί την επιτομή της 

άποψης πολλών κριτικών που δηλώνουν ότι το Ταμείο διακρίνεται από έλλειψη 

δημιουργικότητας και καινοτομίας, κάτι το οποίο δεν λείπει από τους 

περισσότερους γραφειοκρατικούς οργανισμούς. Όπως αναφέρει ο Milton 

Friedman, βραβευμένος με νόμπελ και ερευνητής του ιδρύματος Ηοοver: «δεν 

υπάρχει τίποτε πιο μόνιμο από έναν κυβερνητικό οργανισμό, ειδικά εάν αυτός είναι 

διεθνής». 50 

  

                                                 
49

 Ανακτήθηκε από https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14152/1/DiamantidisDimitrisMsc2010.pdf 

προσπελάστηκε 17/09/2016 
50

Ανακτήθηκε από http://e-rooster.gr/friedman/peitsinis προσπελάστηκε 17/09/2016 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14152/1/DiamantidisDimitrisMsc2010.pdf
http://e-rooster.gr/friedman/peitsinis
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Συμπεράσματα 

Αφότου το ΔΝΤ τέθηκε σε λειτουργία, η εξέλιξή του καθοδηγήθηκε από 

συνδυασμό πολιτικών και οικονομικών γεγονότων, καθώς επίσης και από ένα 

συνδυασμό τάσεων στην οικονομική σκέψη. Έτσι, αυτές οι δυνάμεις επίδρασαν 

στην ταχύτητα προσαρμογής του Ταμείου στα διάφορα γεγονότα αλλά και στην 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του. Το ΔΝΤ παίζει σημαίνοντα ρόλο στις 

διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, δεχόμενο ταυτόχρονα ισχυρή κριτική για το πόσο 

χρήσιμες και αποτελεσματικές είναι οι παρεμβάσεις του στις χώρες που ζητούν τη 

συμβολή του. Διακρίνονται δύο τάσεις σε ό,τι αφορά την κριτική και οι οποίες 

έχουν ισχυρά επιχειρήματα: αυτοί που θεωρούν πως το ΔΝΤ επιλύει μεν ορισμένα 

προβλήματα, δημιουργεί δε πολύ περισσότερα και αυτοί που κρίνουν ότι οι 

παρεμβάσεις του στις διάφορες χώρες είναι καθοριστικές για το μέλλον τους 

Στην πράξη, όμως, η δράση του Ταμείου έχει προκαλέσει σοβαρότατες 

επικρίσεις. Το ΔΝΤ κατηγορείται για προώθηση και εξυπηρέτηση συμφερόντων 

του Λευκού Οίκου και των Δυτικών επιχειρηματικών κολοσσών  ανά τον πλανήτη. 

Παράλληλα, πολυάριθμες μελέτες αποδεικνύουν ότι η εμπλοκή του Ταμείου στις 

χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου συνοδεύτηκε στις περισσότερες περιπτώσεις 

από δραματική αύξηση της φτώχειας και των ασθενειών. Ο ρόλος του ΔΝΤ στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι σαφώς αμφιλεγόμενος, με αντιδράσεις που 

εκπορεύονται από την οξύτητα με την οποία πολλές φορές επιβάλλει τις πολιτικές 

του. Ωστόσο, οφείλει κανείς να παραδεχτεί ότι η τεχνογνωσία και η οικονομική 

βοήθεια που προσφέρει ειδικά σε χώρες με μεγάλη ανάγκη είναι σημαντική και τις 

βοηθά μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για υγιή ανάπτυξη. 

Σε ότι αφόρα στο ρόλος του ΔΝΤ στην ελληνική κρίση οι απόψεις 

διχάζονται, από τη μία πλευρά το ΔΝΤ κατηγορείται ότι αγνοεί τον ανθρώπινο 

παράγοντα έναντι των στόχων του και δημιουργεί πολλά περισσότερα 

προβλήματα από αυτά που επιλύει, άλλοι χαρακτηρίζουν το ΔΝΤ και τις 

παρεμβάσεις του σωτήριες. Μέσα στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων 

οικονομικών συστημάτων, τα επιχειρήματα και των δύο τάσεων είναι αρκετά 

ισχυρά, με επικρατέστερη όμως την πρώτη άποψη. 
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