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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών και των κοινωνιών, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο έχει ένα διαρκώς πιο ενεργό ρόλο στις δημοσιονομικές και 

νομισματικές πολιτικές των χωρών μελών του, ενώ οι εργασίες του είναι φανερό ότι 

εκφεύγουν της αρχικής αποστολής του. Τα προγράμματα δανειοδότησης του ΔΝΤ 

χαρακτηρίζονται από την αιρεσιμότητα, τη συμμόρφωση δηλαδή των 

δανειοληπτριών χωρών με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Σκοπός της 

εργασίας είναι να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο της αιρεσιμότητας των 

προγραμμάτων προσαρμογής του ΔΝΤ και να αναλύσει τις επιπτώσεις της σε 

οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό επίπεδο. Από τα συμπεράσματα της 

εργασίας διαφαίνεται ότι τελικά η αιρεσιμότητα δεν επιτυγχάνει τους στόχους της 

αλλά αντίθετα ενισχύει το υφεσιακό κλίμα των χωρών και εντείνει την οικονομική 

κρίση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες ζούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου 

οικονομίες και κοινωνίες γίνονται όλο και περισσότερο συνδεδεμένες και 

εξαρτημένες. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναδειχθεί διεθνείς οργανισμοί όπως το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα, η οποίοι συμβολίζουν την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της 

οικονομικής αλληλεξάρτησης. 

Ειδικότερα το ΔΝΤ ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στο Bretton 

Woods στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό να επιβλέπει τη 

λειτουργία του διεθνούς νομισματικού συστήματος και να παρέχει χρηματοδότηση 

σε χώρες με προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. 

Όπως σημειώνει και ο Mark Mazower στο πολύ σημαντικό έργο του 

Governing The World (2012), μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, το ΔΝΤ είχε 

διαδραματίσει εξαιρετικά μικρό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις και περιοριζόταν στον 

αρχικό του ρόλο να βοηθά αναπτυσσόμενες οικονομίες να ξεπερνούν προβλήματα 

έλλειψης σε δολάρια, ενώ δεν απαιτούσε από τα κράτη μέλη να αλλάξουν τις 

εσωτερικές οικονομικές πολιτικές καθώς «συμπαθούσε» πολύ την ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα δεν είχε εμπλακεί καθόλου στα δρώμενα των οικονομιών του 

λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και λόγω της πετρελαϊκής κρίσης και 

των φόβων για νέα Μεγάλη ‘Υφεση, εν μέσω πιέσεων για πιο σφιχτή πολιτική 

χορήγησης κεφαλαίων, το ΔΝΤ άρχισε να ασκεί έντονη επιτήρηση στις 

συναλλαγματικές πολιτικές των κρατών μελών. Ο όρος «επιτήρηση» επιδεχόταν 

στην αρχή διαφορετικές ερμηνείες, αλλά το 1976 με την κρίση της στερλίνας έγινε 

ξεκάθαρο ότι εφόσον ένα κράτος μέλος δεν μπορούσε να θεσμοθετήσει τις 

απαραίτητες οικονομικές πολιτικές, τότε το ΔΝΤ θα επενέβαινε και θα καθόριζε 

αυτές τις πολιτικές (Mazower 2012, 349). 

Η επέμβαση αυτή σήμαινε ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού 

προηγούταν της ανάπτυξης, το έλλειμα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα 

έπρεπε να περιοριστεί, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να αποδεχθούν υψηλότερα 
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επίπεδα ανεργίας και αυξήσεις στη φορολογία. Έτσι άρχισε η περίοδος, η οποία 

διαρκεί μέχρι σήμερα, που το ΔΝΤ είναι ο «αδίστακτος γιατρός της δημοσιονομικής 

υγείας» (Mazower 2012), παρέχοντας δάνεια τα οποία εγκρίνονται υπό την 

προϋπόθεση ότι οι δανειολήπτριες χώρες θα περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες και 

θα θέσουν δημοσιονομικούς και νομισματικούς στόχους. Έτσι το ΔΝΤ μετατράπηκε 

από χρηματοδότης σε μηχανικός, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικών εγχώριων 

αλλαγών πολιτικής (Mazower 2012, 349). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις προϋποθέσεις, την 

αιρεσιμότητα υπό την οποία εγκρίνονται τα προγράμματα δανεισμού του ΔΝΤ. Για 

την επίτευξη του σκοπού η εργασία διαρθρώνεται ως ακολούθως: Το πρώτο 

κεφάλαιο εξετάζει το ιστορικό, οργάνωση και λειτουργία του ΔΝΤ από τη στιγμή της 

ίδρυσής του έως σήμερα. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται και ο μηχανισμός 

δανειοδότησης από το Ταμείο, προκειμένου στο δεύτερο κεφάλαιο να αναλυθεί τι 

περιλαμβάνει ο όρος «αιρεσιμότητα» αλλά και να συζητηθεί η κριτική που έχει 

ασκηθεί για την αποτελεσματικότητα της αιρεσιμότητας. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει 

στην Ελλάδα και εξετάζει την εμπλοκή του ΔΝΤ στην ευρωζώνη και τις αστοχίες του 

προγράμματος επιτήρησης στην περίπτωση αυτή. Τέλος αποπειράται μία εις βάθος 

ανάλυση των επιπτώσεων των προγραμμάτων προσαρμογής και της αιρεσιμότητας 

στην Ελλάδα, τόσο σε οικονομικό – αναπτυξιακό επίπεδο όσο και κοινωνικό 

επίπεδο. Το τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζει και παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα 

της εργασίας. 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου, η πρωταρχική αποστολή 

του ΔΝΤ1 είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος, δηλαδή του συστήματος των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 

διεθνών πληρωμών που επιτρέπει στις χώρες και τους πολίτες τους να 

συναλλάσσονται μεταξύ τους. Η αποστολή του Ταμείου επικαιροποιήθηκε το 2012 

για να συμπεριλάβει όλα τα τρέχοντα θέματα του μακροοικονομικού και 

χρηματοπιστωτικού τομέα που αφορούν την παγκόσμια σταθερότητα (IMF 2017a). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Κυριότερη αιτία για την έμπνευση και δημιουργία του ΔΝΤ αποτέλεσε η 

Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης οι 

χώρες προσπάθησαν να αναστυλώσουν τις αποτυχημένες οικονομίες τους, 

υιοθετώντας πολιτικές που εμπόδιζαν το εξωτερικό εμπόριο, υποτιμώντας τα 

νομίσματά τους για να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις εξαγωγικές αγορές και 

περιορίζοντας την ελευθερία των πολιτών τους να κρατούν ξένο συνάλλαγμα. Αυτές 

οι απόπειρες αποδείχθηκαν αυτοκαταστροφικές. Το παγκόσμιο εμπόριο 

υποχώρησε αισθητά και η απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο παρουσίασαν 

σημαντική πτώση σε πολλές χώρες. 

Αυτή η κατάρρευση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας οδήγησε τους 

ιδρυτές του ΔΝΤ να σχεδιάσουν ένα θεσμικό όργανο επιφορτισμένο με την εποπτεία 

του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Η νέα παγκόσμια οντότητα θα εξασφάλιζε 

τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας και θα ενθάρρυνε τις χώρες-μέλη της 

να εξαλείψουν τους περιορισμούς των συναλλαγών που εμπόδιζαν το εμπόριο (IMF 

n.d.). 

                                            
1 Για τη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου έχουν αντληθεί πληροφορίες από την επίσημη 

ιστοσελίδα του ΔΝΤ, imf.org. 
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Η Συμφωνία του Bretton Woods 

Το ΔΝΤ επινοήθηκε λίγο πριν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

τον Ιούλιο του 1944, όταν εκπρόσωποι 45 χωρών συναντήθηκαν στην πόλη Bretton 

Woods του Νιου Χάμσαϊρ, στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, και 

συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, το οποίο θα τίθετο 

σε εφαρμογή μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πίστευαν ότι ένα 

τέτοιο πλαίσιο ήταν απαραίτητο για να αποφευχθεί η επανάληψη των 

καταστροφικών οικονομικών πολιτικών που συνέβαλαν στη Μεγάλη Ύφεση. 

Το ΔΝΤ τέθηκε σε τυπική ύπαρξη τον Δεκέμβριο του 1945, όταν οι πρώτες 

29 χώρες-μέλη υπέγραψαν τα άρθρα του. Άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαρτίου 

1947. Αργότερα εκείνο το έτος, η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα που δανείστηκε από 

το ΔΝΤ. Η ένταξη μελών στο ΔΝΤ άρχισε να επεκτείνεται στα τέλη της δεκαετίας του 

1950 και κατά τη δεκαετία του 1960, καθώς πολλές αφρικανικές χώρες έγιναν 

ανεξάρτητες και υπέβαλαν αίτηση για ένταξη. Ο Ψυχρός Πόλεμος περιόρισε τον 

αριθμό των μελών του Ταμείου, καθώς οι περισσότερες χώρες της Σοβιετικής 

σφαίρας επιρροής επέλεξαν να μην ενταχθούν (IMF n.d.). 

Σύστημα ονομαστικών αξιών 

Οι χώρες που εντάχθηκαν στο ΔΝΤ από το 1945 έως το 1971 συμφώνησαν 

να διατηρήσουν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες (την αξία των νομισμάτων τους 

σε όρους δολαρίου ΗΠΑ και, στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, την αξία 

του δολαρίου σε χρυσό), οι οποίες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν μόνο για να 

διορθώσουν μια «θεμελιώδη ανισορροπία» στο ισοζύγιο πληρωμών και μόνο με τη 

συμφωνία του ΔΝΤ. Αυτό το σύστημα ονομαστικής αξίας - γνωστό και ως σύστημα 

του Bretton Woods - επικράτησε μέχρι το 1971, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

ανέστειλε τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου (και των αποθεμάτων σε δολάρια που 

κρατούσαν οι άλλες κυβερνήσεις) σε χρυσό. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, η σταθερή αξία του δολαρίου ΗΠΑ έναντι 

του χρυσού, σύμφωνα με το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του 

Bretton Woods, θεωρήθηκε υπερτιμημένη. Μια σημαντική αύξηση των εγχώριων 

δαπανών για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Προέδρου Lyndon Johnson 

καθώς και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών που προκλήθηκαν από τον 
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πόλεμο του Βιετνάμ χειροτέρευσαν βαθμιαία την υπερτίμηση του δολαρίου (IMF 

n.d.). 

Το τέλος του συστήματος του Bretton Woods 

Το σύστημα του Bretton Woods διαλύθηκε μεταξύ του 1968 και του 1973. 

Τον Αύγουστο του 1971, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον ανακοίνωσε την 

«προσωρινή» αναστολή της μετατροπής του δολαρίου σε χρυσό. Ενώ το δολάριο 

είχε αγωνιστεί να παραμείνει σταθερό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60, στο 

πλαίσιο της ισοτιμίας που καθιερώθηκε στο Bretton Woods, αυτή η κρίση σήμανε 

την κατάρρευση του συστήματος. Μια προσπάθεια αναβίωσης των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών απέτυχε και μέχρι τον Μάρτιο του 1973 τα κυριότερα 

νομίσματα άρχισαν να έχουν μία κυμαινόμενη ισοτιμία μεταξύ τους. 

Μετά την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods, τα μέλη του ΔΝΤ 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιαδήποτε μορφή συναλλαγματικών 

διακανονισμών επιθυμούν εκτός από το να συνδέουν το νόμισμά τους με το χρυσό: 

επιτρέποντας στο νόμισμα να διακυμαίνεται ελεύθερα, συνδέοντας το με ένα άλλο 

νόμισμα ή με ένα καλάθι νομισμάτων, υιοθετώντας το νόμισμα μιας άλλης χώρας, 

συμμετέχοντας σε ένα νομισματικό μπλοκ ή συμμετέχοντας σε νομισματική ένωση. 

Πολλοί φοβήθηκαν ότι η κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods θα 

ήταν το τέλος μίας περιόδου ταχείας ανάπτυξης. Στη πραγματικότητα η μετάβαση 

στις κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν σχετικά ομαλή και ήταν ασφαλώς 

έγκαιρη: οι ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες διευκόλυναν την προσαρμογή των 

οικονομιών σε ένα πιο ακριβό πετρέλαιο, όταν η τιμή του ξεκίνησε ξαφνικά να 

αυξάνεται τον Οκτώβριο του 1973. Έκτοτε τα κυμαινόμενα επιτόκια διευκόλυναν τις 

προσαρμογές των οικονομιών των χωρών σε διάφορους εξωτερικούς κραδασμούς. 

Το ΔΝΤ ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που προκάλεσαν οι διαταραχές των 

τιμών πετρελαίου της δεκαετίας του 1970, προσαρμόζοντας τα δανειοδοτικά του 

μέσα. Από τα μέσα της δεκαετίας του '70, το ΔΝΤ προσπάθησε να ανταποκριθεί 

στις δυσκολίες του ισοζυγίου πληρωμών που αντιμετώπιζαν πολλές από τις 

φτωχότερες χώρες του κόσμου, παρέχοντας ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις μέσω του 

γνωστού ως Ταμείου Εμπιστοσύνης (Trust Fund). Τον Μάρτιο του 1986, το ΔΝΤ 

δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα δανείων με ευνοϊκούς όρους, το οποίο 
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ονομάστηκε Διευκόλυνση Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Structural Adjustment 

Facility, SAF). Το SAF διαδέχτηκε η Διευρυμένη Διευκόλυνση Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής (Enhanced Structural Adjustment Facility) τον Δεκέμβριο του 1987 

(IMF n.d.). 

Χρέος και οδυνηρές μεταρρυθμίσεις (1982 - 1989) 

Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι οποίες ανάγκασαν πολλές 

χώρες εισαγωγής πετρελαίου να δανειστούν από εμπορικές τράπεζες και οι 

αυξήσεις των επιτοκίων στις βιομηχανικές χώρες που προσπαθούσαν να ελέγξουν 

τον πληθωρισμό οδήγησαν σε διεθνή κρίση χρέους. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι δυτικές εμπορικές τράπεζες 

δάνειζαν δισεκατομμύρια «ανακυκλωμένα» πετροδόλαρα. Οι τράπεζες 

χρησιμοποιούσαν τον ακόλουθο μηχανισμό: έπαιρναν τις καταθέσεις από τις χώρες 

που εξήγαγαν πετρέλαιο και δάνειζαν τους πόρους αυτούς στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, οι οποίες εισήγαγαν πετρέλαιο, συνήθως με μεταβλητά ή κυμαινόμενα 

επιτόκια. Έτσι, όταν τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται το 1979, αυξήθηκαν επίσης 

τα κυμαινόμενα επιτόκια των δανείων των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι υψηλότερες 

πληρωμές τόκων εκτιμάται ότι κόστισαν στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν 

παράγουν πετρέλαιο τουλάχιστον 22 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1978 - 1981. Ταυτόχρονα η τιμή των βασικών προϊόντων που προέρχονταν από 

αναπτυσσόμενες χώρες μειώθηκε λόγω της ύφεσης που προκάλεσε η νομισματική 

πολιτική. Πολλές φορές η ανταπόκριση των αναπτυσσόμενων χωρών σε αυτούς 

τους κραδασμούς περιελάβανε δημοσιονομικές πολιτικές και υπερτιμημένες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από περαιτέρω μαζικούς 

δανεισμούς. 

Όταν ξέσπασε η κρίση στο Μεξικό το 1982, το ΔΝΤ συντόνισε την παγκόσμια 

ανταπόκριση, ακόμα και με τις εμπορικές τράπεζες. Συνειδητοποίησε ότι κανένας 

δεν θα ωφελούταν εάν οι χώρες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 

Οι πρωτοβουλίες του ΔΝΤ εξασθένησαν τον αρχικό πανικό και εξουδετέρωσαν τις 

εκρηκτικές δυνατότητές του. Ωστόσο, ένας μακρύς δρόμος οδυνηρής 

μεταρρύθμισης στις χώρες οφειλέτες και πρόσθετα συνεργατικά παγκόσμια 

οικονομικά μέτρα θα ήταν απαραίτητα για την εξάλειψη του προβλήματος (IMF n.d.). 
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Κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη και αναταραχή στην 

Ασία (1990-2004) 

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και η διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης το 1991 έδωσαν τη δυνατότητα στο ΔΝΤ να γίνει ένας (σχεδόν) παγκόσμιος 

θεσμός. Σε τρία χρόνια, ο αριθμός των μελών αυξήθηκε από 152 χώρες σε 172, η 

πιο ταχεία αύξηση από την εισροή αφρικανικών μελών τη δεκαετία του 1960. 

Το ΔΝΤ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο βοηθώντας τις χώρες του πρώην 

Σοβιετικού μπλοκ να μετασχηματιστούν από κρατικές οικονομίες σε οικονομίες με 

γνώμονα την αγορά. Αυτό το είδος οικονομικού μετασχηματισμού δεν είχε 

δοκιμαστεί ποτέ πριν, και μερικές φορές η διαδικασία ήταν λιγότερο από ομαλή. Για 

το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της δεκαετίας του 1990, αυτές οι χώρες 

συνεργάστηκαν στενά με το ΔΝΤ, επωφελούμενοι από τις συμβουλές πολιτικής, την 

τεχνική βοήθεια και τη χρηματοδοτική στήριξη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, οι 

περισσότερες οικονομίες που βρίσκονταν σε μεταβατικό στάδιο είχαν ενταχθεί 

επιτυχώς στην οικονομία της αγοράς μετά από αρκετά χρόνια έντονων 

μεταρρυθμίσεων, ενώ πολλές από αυτές προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

το 2004. 

Το 1997 ένα κύμα οικονομικών κρίσεων σάρωσε την Ανατολική Ασία, από 

την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία έως την Κορέα. Σχεδόν κάθε πληγείσα χώρα ζήτησε 

από το ΔΝΤ τόσο οικονομική βοήθεια όσο και βοήθεια για τη μεταρρύθμιση των 

οικονομικών πολιτικών. Υπήρχαν πολλές αντικρουόμενες απόψεις για τον βέλτιστο 

τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και το ΔΝΤ άρχισε να δέχεται έντονη 

και εκτεταμένη κριτική για τις πολιτικές του. 

Από αυτή την εμπειρία, το ΔΝΤ άντλησε πολλά μαθήματα που θα άλλαζαν 

τον τρόπο αντίδρασής του σε μελλοντικά γεγονότα. Πρώτον, συνειδητοποίησε ότι 

θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις αδυναμίες των τραπεζικών τομέων 

των χωρών και στις επιπτώσεις αυτών των αδυναμιών στη μακροοικονομική 

σταθερότητα. Το 1999, το ΔΝΤ, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, ξεκίνησε το 

πρόγραμμα αξιολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και άρχισε να 

πραγματοποιεί εθνικές αξιολογήσεις σε εθελοντική βάση.  
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Δεύτερον, το Ταμείο συνειδητοποίησε ότι οι θεσμικές προϋποθέσεις για την 

επιτυχή απελευθέρωση των διεθνών ροών κεφαλαίων ήταν πιο αποθαρρυντικές 

από ό,τι πίστευε προηγουμένως, με αποτέλεσμα να επιβραδύνει την απελευθέρωση 

κεφαλαίου.  

Τρίτον, η σοβαρότητα της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που 

συνόδευε την ασιατική κρίση απαιτούσε μια επαναξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο η δημοσιονομική πολιτική έπρεπε να προσαρμοστεί στην περίπτωση που μία 

οικονομική κρίση επιδεινώνεται από μια ξαφνική διακοπή των χρηματοοικονομικών 

εισροών. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, το ΔΝΤ συνεργάστηκε στενά με την 

Παγκόσμια Τράπεζα για την άμβλυνση του χρέους των φτωχών χωρών. Η 

πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (Initiative for Heavily Indebted 

Poor Countries, HIPC) ξεκίνησε το 1996 με σκοπό να εξασφαλίσει ότι καμία φτωχή 

χώρα δεν αντιμετωπίζει χρέος που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Το 2005 για να 

συμβάλει στην επιτάχυνση της προόδου των Αναπτυξιακών Στόχων των Ηνωμένων 

Εθνών (Millennium Development Goals, MDG), η πρωτοβουλία HIPC 

συμπληρώθηκε με την Πολυμερή Πρωτοβουλία για την Απαλλαγή του Χρέους 

(Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI) (IMF n.d.). 

Η παγκοσμιοποίηση και η κρίση (2005 - σήμερα) 

Το ΔΝΤ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή δανεισμού προς τις χώρες για να 

βοηθήσει στην τόνωση της παγκόσμιας οικονομίας καθώς αυτή πλήττεται από μια 

βαθιά κρίση ανάλογη της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930. 

Για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι διεθνείς 

κεφαλαιακές ροές τροφοδότησαν μια παγκόσμια ανάπτυξη που επέτρεψε σε πολλές 

χώρες να αποπληρώσουν τα χρήματα που είχαν δανειστεί από το ΔΝΤ και άλλους 

επίσημους πιστωτές και να συσσωρεύσουν συναλλαγματικά αποθέματα. 

Πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε με την 

κατάρρευση του ενυπόθηκου δανεισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007 και 

εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο το 2008,  προηγήθηκαν μεγάλες ανισορροπίες στις 

παγκόσμιες ροές κεφαλαίων. Οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίων κυμαινόντουσαν 
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μεταξύ 2% και 6% του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την περίοδο 1980-1995, αλλά έκτοτε 

αυξήθηκαν στο 15% του ΑΕΠ. Το 2006 ανήλθαν σε 7,2 τρισεκατομμύρια δολάρια – 

τρεις φορές περισσότερο από ότι το 1995. Η πιο ραγδαία αύξηση κεφαλαιακών 

ροών παρατηρήθηκε στις προηγμένες οικονομίες, αλλά επίσης οι αναδυόμενες 

αγορές και οι αναπτυσσόμενες χώρες είχαν ενσωματωθεί οικονομικά στο 

παγκόσμιο σύστημα. 

Οι ιδρυτές του συστήματος του Bretton Woods θεωρούσαν δεδομένο ότι οι 

ροές ιδιωτικών κεφαλαίων δεν θα αποκτούσαν ξανά τον εξέχοντα ρόλο που είχαν 

τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα και ότι το ΔΝΤ παραδοσιακά θα δάνειζε 

στα μέλη που αντιμετώπιζαν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες. Η τελευταία παγκόσμια 

κρίση, όμως, αποκάλυψε μια ευθραυστότητα στις προηγμένες χρηματοπιστωτικές 

αγορές που σύντομα οδήγησε στη χειρότερη παγκόσμια ύφεση από τη Μεγάλη 

Ύφεση. Ξαφνικά, το ΔΝΤ κατακλύστηκε με αιτήματα για διακανονισμούς 

χρηματοδότησης αμέσου ετοιμότητας (Stand-by Arrangements, SBAs) και άλλες 

μορφές οικονομικής και πολιτικής στήριξης. 

Η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι οι οικονομικοί πόροι του ΔΝΤ ήταν 

σημαντικοί όσο ποτέ και πιθανότατα να ήταν εξαντλημένοι πριν τελειώσει η κρίση. 

Με ευρεία υποστήριξη από τις χώρες-πιστωτές, η ικανότητα δανεισμού του Ταμείου 

τριπλασιάστηκε σε περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να χρησιμοποιήσει 

αποτελεσματικά αυτά τα κεφάλαια, το ΔΝΤ αναθεώρησε τις δανειοδοτικές του 

πολιτικές, δημιουργώντας μεταξύ άλλων μια ευέλικτη πιστωτική γραμμή για χώρες 

με ισχυρά βασικά οικονομικά στοιχεία και ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης της 

πολιτικής. Άλλες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

προσαρμόστηκαν για να βοηθήσουν τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, επέτρεψαν 

στο ΔΝΤ να εκταμιεύσει πολύ μεγάλα ποσά γρήγορα, βάσει των αναγκών των 

δανειοληπτών χωρών και όχι περιορισμένα από ποσοστώσεις όπως στο παρελθόν 

(IMF n.d.). 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Διακυβέρνηση και οργάνωση 

Το ΔΝΤ είναι υπόλογο έναντι των κυβερνήσεων των κρατών μελών του. Στην 

κορυφή της οργανωτικής δομής του είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο 

από έναν αξιωματούχο και έναν αναπληρωματικό αξιωματούχο από κάθε χώρα 

μέλος, συνήθως κορυφαίους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας ή του 

Υπουργείου Οικονομικών της χώρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά 

το χρόνο στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είκοσι 

τέσσερις από τους αξιωματούχους υπηρετούν στη Διεθνή Νομισματική και 

Δημοσιονομική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee, IMFC), 

η οποία συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εποπτεία και τη διαχείριση του 

διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η καθημερινή εργασία 

του ΔΝΤ εποπτεύεται από το 24μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των μελών, καθοδηγείται από το IMFC και 

υποστηρίζεται από το προσωπικό του ΔΝΤ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο 

επικεφαλής του προσωπικού του ΔΝΤ και πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 

και επικουρείται από τέσσερις Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους (IMF 

2017a). 

Αντιπροσώπευση των χωρών 

Σε αντίθεση με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου κάθε χώρα 

έχει μία ψήφο, η λήψη αποφάσεων στο ΔΝΤ σχεδιάστηκε να αντικατοπτρίζει τις 

σχετικές θέσεις των χωρών μελών της στην παγκόσμια οικονομία. Το ΔΝΤ συνεχίζει 

να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι η δομή διακυβέρνησής του 

αντικατοπτρίζει επαρκώς τις θεμελιώδεις αλλαγές που συμβαίνουν στην παγκόσμια 

οικονομία (IMF 2017a). 

Ειδικά Δικαιώματα Ανάληψης (Special Drawing Rights, SDRs) 

Το ΔΝΤ εκδίδει ένα διεθνές αποθεματικό που είναι γνωστό ως Ειδικά 

Δικαιώματα Ανάληψης (Special Drawing Rights, SDRs), το οποίο μπορεί να 

συμπληρώσει τα επίσημα αποθέματα των χωρών μελών. Οι συνολικές παγκόσμιες 

χορηγήσεις ανέρχονται σήμερα σε περίπου 204 δισ. SDRs (περίπου 275 δισ. 
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δολάρια). Τα μέλη του ΔΝΤ μπορούν να ανταλλάξουν οικειοθελώς SDRs με 

συνάλλαγμα (IMF 2017a). 

Πόροι 

Οι ποσοστώσεις (quotas) των κρατών μελών αποτελούν την κύρια πηγή 

χρηματοδότησης του ΔΝΤ. Η ποσόστωση ενός μέλους αντανακλά σε μεγάλο βαθμό 

το μέγεθος και τη θέση του στην παγκόσμια οικονομία. Με την πρόσφατη 14η γενική 

αναθεώρηση των ποσοστώσεων, οι συνολικοί πόροι των ποσοστώσεων ανέρχονται 

σήμερα σε 475 δισεκατομμύρια SDRs (περίπου 645 δισεκατομμύρια δολάρια). 

Επιπλέον, οι πιστωτικές διευθετήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και μιας ομάδας μελών και 

ιδρυμάτων παρέχουν συμπληρωματικούς πόρους ύψους περίπου 181 

δισεκατομμυρίων SDRs (245 δισεκατομμύρια δολάρια) και αποτελούν τον κύριο 

πυρήνα των ποσοστώσεων. Το 2012 και το 2016 τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να 

αυξήσουν τους πόρους έκτακτης ανάγκης του ΔΝΤ μέσω διμερών δανειοληπτικών 

συμφωνιών (IMF 2017a). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η θεμελιώδης αποστολή του ΔΝΤ είναι 

να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Η 

προώθηση της οικονομικής σταθερότητας είναι εν μέρει θέμα αποφυγής 

οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων, μεγάλων διακυμάνσεων της 

οικονομικής δραστηριότητας, υψηλού πληθωρισμού και υπερβολικής 

μεταβλητότητας στις αγορές συναλλάγματος και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η 

αστάθεια μπορεί να αυξήσει την αβεβαιότητα, να αποθαρρύνει τις επενδύσεις, να 

παρεμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη και να βλάψει το βιοτικό επίπεδο. Μια 

δυναμική οικονομία της αγοράς συνεπάγεται αναπόφευκτα κάποιο βαθμό 

μεταβλητότητας καθώς και σταδιακή διαρθρωτική μεταβολή. Η πρόκληση για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι να ελαχιστοποιήσουν την αστάθεια στη χώρα 

τους και στο εξωτερικό χωρίς να μειώσουν την ικανότητα της οικονομίας να 

βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της 

απασχόλησης και της αειφόρου ανάπτυξης. 
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Η οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι τόσο εθνική όσο και 

πολυμερής μέριμνα. Όπως έδειξαν οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι 

οικονομίες έχουν γίνει πιο αλληλένδετες. Τα ευάλωτα σημεία μπορούν να 

εξαπλωθούν ευκολότερα σε διάφορους τομείς και εθνικά σύνορα. 

Για την επίτευξη της αποστολής του στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και 

εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον, το Ταμείο χρησιμοποιεί τρία εργαλεία:  

α. Επιτήρηση της παγκόσμιας οικονομίας και των οικονομιών των χωρών 

μελών. 

β. Δανεισμό σε χώρες με δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών. 

γ. Παροχή πρακτικής βοήθειας στα μέλη. 

Επιτήρηση της παγκόσμιας οικονομίας 

Προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και να αποφευχθούν οι κρίσεις στο 

διεθνές νομισματικό σύστημα, το ΔΝΤ παρακολουθεί τις πολιτικές των κρατών 

μελών καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές εξελίξεις μέσω ενός επίσημου συστήματος γνωστού ως 

επιτήρηση. Το ΔΝΤ παρέχει συμβουλές στις χώρες μέλη και προωθεί πολιτικές που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, στη μείωση της 

ευπάθειας στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις και στην αύξηση του 

βιοτικού επιπέδου. Παρέχει επίσης περιοδική αξιολόγηση των παγκόσμιων 

προοπτικών στην Παγκόσμια Οικονομική Επιθεώρηση (World Economic Outlook), 

των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Έκθεση Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Global Financial Stability Report), καθώς και σε μία σειρά 

οικονομικών επιθεωρήσεων (IMF 2017a). 

Οικονομική βοήθεια 

Η παροχή δανείων σε χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν πραγματικά ή 

δυνητικά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών αποτελεί βασική ευθύνη του ΔΝΤ. Τα 

μεμονωμένα προγράμματα προσαρμογής των χωρών σχεδιάζονται σε στενή 

συνεργασία με το ΔΝΤ και υποστηρίζονται από τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ. Η 

συνεχής οικονομική στήριξη εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών 
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των προσαρμογών. Ανταποκρινόμενο στην παγκόσμια οικονομική κρίση, τον 

Απρίλιο του 2009, το ΔΝΤ ενίσχυσε τη δανειοδοτική του ικανότητα και ενέκρινε μια 

σημαντική αναθεώρηση των μηχανισμών οικονομικής στήριξης με πρόσθετες 

μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν το 2010 και το 2011. Αυτές οι αλλαγές ενίσχυσαν 

την εργαλειοθήκη του ΔΝΤ για την πρόληψη των κρίσεων, ενισχύοντας την 

ικανότητά του να μετριάσει τη μετάδοση συστημικών κρίσεων και να προσαρμόσει 

καλύτερα τα μέσα που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

μεμονωμένων χωρών μελών. 

Οι διαθέσιμοι δανειακοί πόροι για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος αυξήθηκαν 

το 2009, ενώ ο μέσος όρος των ορίων των δανειακών διευκολύνσεων του ΔΝΤ 

διπλασιάστηκε. Σύμφωνα με μια νέα συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 

του 2016, οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις των μελών του ΔΝΤ, γνωστές και ως 

ποσοστώσεις, αυξήθηκαν σημαντικά και αναθεωρήθηκαν και αυξήθηκαν τα όρια 

πρόσβασης στα μη δανειοδοτικά μέσα του ΔΝΤ. Επιπλέον, τα μηδενικά επιτόκια 

των δανείων με ευνοϊκούς όρους επεκτάθηκαν μέχρι το τέλος του 2018 και το 

επιτόκιο της έκτακτης χρηματοδότησης καθορίστηκε μόνιμα στο μηδέν. Τέλος, 

καταβάλλονται προσπάθειες για την εξασφάλιση πρόσθετων δανειακών πόρων 

ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων SDRs (περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια) 

για τη στήριξη των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων του ΔΝΤ με ευνοϊκούς όρους 

(IMF 2017a). 

Τεχνική υποστήριξη 

  Το ΔΝΤ παρέχει τεχνική βοήθεια και κατάρτιση για να βοηθήσει τις χώρες 

μέλη να οικοδομήσουν καλύτερα οικονομικά ιδρύματα και να ενισχύσουν τις 

σχετικές ανθρώπινες ικανότητες. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών για τη φορολογία και τη 

διοίκηση, τη διαχείριση των δαπανών, τις νομισματικές και συναλλαγματικές 

πολιτικές, την εποπτεία και ρύθμιση των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων, το νομοθετικό πλαίσιο και τις οικονομικές στατιστικές (IMF 2017a). 
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ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Βασική ευθύνη του ΔΝΤ είναι να παρέχει δάνεια σε χώρες μέλη που 

αντιμετωπίζουν πραγματικά ή δυνητικά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. Αυτή η 

χρηματοδοτική βοήθεια βοηθά τις χώρες στις προσπάθειές τους να 

ανοικοδομήσουν τα διεθνή τους αποθέματα, να σταθεροποιήσουν τα νομίσματά 

τους, να συνεχίσουν να πληρώνουν για τις εισαγωγές και να αποκαταστήσουν 

συνθήκες ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν 

πολιτικές για να διορθώσουν τα υποκείμενα προβλήματα. Σε αντίθεση με τις 

τράπεζες ανάπτυξης, το ΔΝΤ δεν δανείζει για συγκεκριμένα έργα (IMF 2017b). 

Πότε μπορεί να δανειστεί μία χώρα από το ΔΝΤ; 

Μια χώρα μέλος μπορεί να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή από το ΔΝΤ, 

εάν διαθέτει πραγματικό ή δυνητικό πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή εάν 

δεν διαθέτει ή δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση σε προσιτές τιμές για να καλύψει τις 

καθαρές διεθνείς πληρωμές (π.χ. εισαγωγές, αποπληρωμές εξωτερικού χρέους) 

διατηρώντας επαρκή αποθέματα ασφαλείας για κάλυψη των καθημερινών αναγκών 

λειτουργίας του κράτους. Οι πόροι του ΔΝΤ παρέχουν ένα μαξιλάρι που διευκολύνει 

τις πολιτικές προσαρμογής και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει μια χώρα 

για να διορθώσει το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών της και να συμβάλει στην 

αποκατάσταση των συνθηκών ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης (IMF 2017b). 

Η μεταβαλλόμενη φύση του δανεισμού 

Ο όγκος των δανείων που παρέχει το ΔΝΤ έχει διακυμανθεί σημαντικά με την 

πάροδο του χρόνου. Η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και η κρίση χρέους 

της δεκαετίας του 1980 ακολουθήθηκαν από έντονες αυξήσεις του δανεισμού του 

ΔΝΤ. Στη δεκαετία του 1990, η διαδικασία μετάβασης των χωρών της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης από κομμουνιστικά – ολοκληρωτικά καθεστώτα σε οικονομίες 

της ελεύθερης αγοράς και οι κρίσεις στις αναδυόμενες οικονομίες οδήγησαν σε 

περαιτέρω αυξήσεις ζήτησης πόρων του ΔΝΤ. Οι βαθιές κρίσεις στη Λατινική 

Αμερική και την Τουρκία κράτησαν τη ζήτηση για πόρους του ΔΝΤ σε υψηλά 

επίπεδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι χορηγήσεις του ΔΝΤ αυξήθηκαν και 

πάλι από τα τέλη του 2008 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (IMF 
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2017b). Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι ο δανεισμός από το ΔΝΤ σχετίζεται με 

τη διαχείριση κρίσεων στις χώρες μέλη του Ταμείου. 

Γιατί συμβαίνουν κρίσεις; 

Οι αιτίες των κρίσεων είναι ποικίλες και πολύπλοκες και μπορεί να είναι 

εγχώριες, εξωτερικές ή και τα δύο. 

Οι εγχώριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ακατάλληλη δημοσιονομική και 

νομισματική πολιτική, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες οικονομικές 

ανισορροπίες (όπως το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα και τα υψηλά επίπεδα εξωτερικού και δημόσιου χρέους), 

μια συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζεται σε ακατάλληλο επίπεδο, η οποία 

μπορεί να υποβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα και να οδηγήσει σε συνεχιζόμενα 

ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και απώλεια δημοσίων αποθεμάτων και ένα 

αδύναμο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η πολιτική αστάθεια και / ή τα αδύναμα 

θεσμικά όργανα μπορούν επίσης να προκαλέσουν κρίσεις. 

Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν απρόσμενα γεγονότα που 

κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές έως μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των 

βασικών εμπορευμάτων. Αυτά είναι κοινά αίτια κρίσεων, ιδίως για τις χώρες 

χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες έχουν περιορισμένη ικανότητα προετοιμασίας για 

τέτοιες διαταραχές και εξαρτώνται από ένα περιορισμένο φάσμα προϊόντων 

εξαγωγής. Επίσης, σε μια ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι ξαφνικές 

μεταβολές στο κλίμα της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβλητότητα της 

ροής κεφαλαίων. Ακόμη και χώρες με υγιείς οικονομικές αρχές θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν σοβαρά από τις επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων και πολιτικών 

σε άλλες χώρες. 

Είτε οι αιτίες μίας κρίσης είναι εγχώριες είτε εξωτερικές, η κρίση μπορεί να 

λάβει πολλές διαφορετικές μορφές:  

α. Προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών που εμφανίζονται όταν ένα έθνος 

δεν είναι σε θέση να πληρώσει για τις βασικές εισαγωγές ή να εξυπηρετήσει τις 

αποπληρωμές του εξωτερικού χρέους του.  
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β. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις που προέρχονται από αφερέγγυα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από ιδρύματα με έλλειψη ρευστότητας. 

γ. Δημοσιονομικές κρίσεις που οφείλονται σε υπερβολικά δημοσιονομικά 

ελλείμματα και χρέη.  

Συχνά, οι χώρες που ζητούν τη βοήθεια του ΔΝΤ αντιμετωπίζουν 

περισσότερες από μία κρίσεις, καθώς οι προκλήσεις σε έναν τομέα διαδίδονται σε 

ολόκληρη την οικονομία. Οι κρίσεις γενικά οδηγούν σε απότομη επιβράδυνση της 

ανάπτυξης, υψηλότερη ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα που προκαλούν βαθιά ύφεση. Σε περιπτώσεις οξείας κρίσης, οι 

αθετήσεις υποχρεώσεων ή η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους ενδέχεται να 

καταστούν αναπόφευκτες (IMF 2017c). 

Πως βοηθά ο δανεισμός από το ΔΝΤ στην αντιμετώπιση των κρίσεων 

Ο δανεισμός του ΔΝΤ στοχεύει να δώσει στις δανειολήπτριες χώρες χρόνο 

και χώρο για να εφαρμόσουν τις πολιτικές προσαρμογής κατά τρόπο ομαλό, ο 

οποίος θα αποκαταστήσει τις συνθήκες για μια σταθερή οικονομία και μια βιώσιμη 

ανάπτυξη. Αυτές οι πολιτικές διαφέρουν ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες σε 

κάθε χώρα. Για παράδειγμα, μια χώρα που αντιμετωπίζει απότομη πτώση των 

τιμών των βασικών εξαγωγών μπορεί να χρειαστεί οικονομική βοήθεια για την 

εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας και τη διεύρυνση της βάσης των 

εξαγωγών της. Μια χώρα που υποφέρει από σοβαρές εκροές κεφαλαίων μπορεί να 

χρειαστεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδήγησαν στην απώλεια της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών. 

Ελλείψει χρηματοδότησης από το ΔΝΤ, η διαδικασία προσαρμογής για τη 

χώρα θα μπορούσε να είναι πιο απότομη και δύσκολη. Η χρηματοδότηση από το 

ΔΝΤ διευκολύνει μια σταδιακή και προσεκτική εξέταση της προσαρμογής. Καθώς ο 

δανεισμός από το ΔΝΤ συνοδεύεται συνήθως από μια σειρά διορθωτικών ενεργειών 

άσκησης πολιτικής, παρέχει επίσης το θεσμικό πλαίσιο για τη σχεδίαση και 

υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών. 

Ιστορικά, για την αντιμετώπιση κρίσεων σε αναδυόμενες και προηγμένες 

οικονομίες, το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας του ΔΝΤ διατέθηκε μέσω Συμφωνιών 
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Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητας (Stand-by Arrangements, SBAs2) με σκοπό 

την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων ή δυνητικών προβλημάτων ισοζυγίου 

πληρωμών. Για να υποστηρίξει τα μέλη, που έχουν ήδη υγιείς πολιτικές, να προβούν 

στην πρόληψη ή την άμβλυνση των κρίσεων και ενισχύουν την εμπιστοσύνη της 

αγοράς σε περιόδους αυξημένων κινδύνων, το ΔΝΤ εισήγαγε πρόσφατα τους 

μηχανισμούς του Ευέλικτου Πιστωτικού Ορίου (Flexible Credit Line, FCL) και της 

Γραμμής Πρόληψης και Ρευστότητας (Precautionary and Liquidity Line, PLL). Άλλα 

εργαλεία, όπως ο Μηχανισμός Ταχείας Χρηματοδότησης (Rapid Financing 

Instrument, RFI) και ο αντίστοιχος της Ταχείας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

(Rapid Credit Facility, RCF) για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, δημιουργήθηκαν 

για να παρέχουν ταχεία βοήθεια σε χώρες με επείγουσες ανάγκες στο ισοζύγιο 

πληρωμών λόγω διακυμάνσεων των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, φυσικών 

καταστροφών και εγχώριων αδυναμιών (IMF 2017c). 

Η διαδικασία του δανεισμού από το ΔΝΤ 

Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας-μέλους, οι πόροι του ΔΝΤ διατίθενται 

συνήθως βάσει δανειακού διακανονισμού, ο οποίος μπορεί, ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο δανειοδοτικό μέσο, να καθορίζει τις οικονομικές πολιτικές και τα 

μέτρα που έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει μια χώρα για την επίλυση του 

προβλήματος του ισοζυγίου πληρωμών. Το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που 

αποτελεί τη βάση διακανονισμού διατυπώνεται από τη χώρα σε συνεννόηση με το 

ΔΝΤ και στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζεται στην Εκτελεστική Επιτροπή 

του Ταμείου σε μια «Επιστολή Προθέσεων» (“Letter of Intent”) και περιγράφεται 

λεπτομερώς στο συνημμένο «Μνημόνιο Συναντίληψης» (“Memorandum of 

Understanding”, MoU). Μόλις εγκριθεί μια συμφωνία από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

οι πόροι του ΔΝΤ εκδίδονται συνήθως σε σταδιακές δόσεις καθώς υλοποιείται το 

πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ορισμένες ρυθμίσεις παρέχουν σε 

χώρες με πολύ υψηλές επιδόσεις τη δυνατότητα εφάπαξ πρόσβασης σε πόρους 

του ΔΝΤ χωρίς να υπόκεινται σε ρητές πολιτικές δεσμεύσεις 

                                            
2 Σε όλο το κείμενο θα παρατίθεται αρχικά η ελληνική απόδοση των όρων, ακολουθούμενη 

από την αγγλική ορολογία και την αγγλική συντομογραφία. Στη συνέχεια θα γίνεται χρήση μόνο της 
αγγλικής συντομογραφίας. 
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Τα διάφορα εργαλεία δανειοδότησης του ΔΝΤ είναι προσαρμοσμένα στις 

διαφορετικές ανάγκες του ισοζυγίου πληρωμών (πραγματικές, μελλοντικές ή 

δυνητικές, βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες) καθώς και στις ιδιαίτερες συνθήκες 

της κάθε χώρας – μέλους. Οι χώρες με χαμηλό εισόδημα μπορούν να δανειστούν 

με ευνοϊκούς όρους μέσω των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction 

and Growth Trust, PRGT). Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους φέρουν μηδενικά επιτόκια 

μέχρι το τέλος του 2018 (IMF 2017b). 

Επιπρόσθετα το Ταμείο έχει θεσπίσει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την 

παροχή χρηματοδότησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Financing Mechanism, EFM) 

χρησιμοποιήθηκε το 1997 κατά τη διάρκεια της ασιατικής κρίσης, το 2001 για την 

Τουρκία, το 2008-09 για την Αρμενία, τη Γεωργία, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, τη 

Λετονία, το Πακιστάν και την Ουκρανία και το 2010-13 για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, 

την Πορτογαλία και την Κύπρο. 

Ο μηχανισμός EFM χρησιμοποιείται όταν μια χώρα μέλος αντιμετωπίζει μια 

εξαιρετική κατάσταση που απειλεί την οικονομική της σταθερότητα και απαιτείται 

ταχεία αντίδραση για τη συγκράτηση της ζημίας στη χώρα ή στο διεθνές νομισματικό 

σύστημα. Σε αυτή την  περίπτωση αφού ενημερωθεί η Εκτελεστική Επιτροπή από 

τη χώρα μέλος για την ανάγκη συνδρομής, αποστέλλει άμεσα μία ομάδα στην εν 

λόγω χώρα, η οποία προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την κυβέρνηση της 

χώρας. Στη συνέχεια το Συμβούλιο του ΔΝΤ εξετάζει το αίτημα και γνωμοδοτεί για 

την ενεργοποίηση ενός προγράμματος χρηματοδοτικής υποστήριξης εντός 48 – 72 

ωρών (IMF 2017c). 

Συμφωνίες Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητας (Stand-by Arrangements, 

SBAs) 

Από τη δημιουργία της τον Ιούνιο του 1952, η ρύθμιση SBA αποτελεί το κύριο 

εργαλείο για τον δανεισμό από το ΔΝΤ των αναδυόμενων και προηγμένων 

οικονομικά χωρών. Το SBA αναβαθμίστηκε το 2009 μαζί με το σύνολο των 

εργαλείων του Ταμείου, ώστε να είναι πιο ευέλικτο και να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των χωρών μελών. Οι όροι του εξορθολογίστηκαν και απλουστεύθηκαν και 
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καταβλήθηκαν περισσότερα κεφάλαια, καθώς τα όρια δανεισμού διπλασιάστηκαν 

ως απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Τα όρια αυτά αυξήθηκαν 

περαιτέρω το 2016. 

Το θεσμικό πλαίσιο των SBAs επιτρέπει στο Ταμείο να ανταποκρίνεται 

γρήγορα στις εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες των χωρών και να υποστηρίζει 

πολιτικές που αποσκοπούν στην απομάκρυνση των χωρών από την κρίση και στην 

αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλες οι χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν 

εξωτερικές ανάγκες χρηματοδότησης έχουν δικαίωμα χρησιμοποίησης των SBAs 

σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές του ΔΝΤ. Εντούτοις, οι συνθήκες SBAs 

χρησιμοποιούνται συχνότερα από χώρες μεσαίου και ανώτερου κατά κεφαλή 

εισοδήματος, δεδομένου ότι οι χώρες χαμηλού εισοδήματος διαθέτουν ένα ευρύ 

φάσμα παραχωρητικών μέσων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. 

Η διάρκεια μιας ρύθμισης SBA είναι ευέλικτη και καλύπτει συνήθως μια 

περίοδο 12 - 24 μηνών, αλλά όχι περισσότερο από 36 μήνες, σύμφωνα και με τις 

ανάγκες αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων ισοζυγίου 

πληρωμών. Η πρόσβαση στους χρηματοοικονομικούς πόρους του ΔΝΤ στο πλαίσιο 

των ρυθμίσεων SBAs καθορίζεται από την ανάγκη χρηματοδότησης μιας χώρας-

μέλους, την ικανότητα αποπληρωμής και του ιστορικού προηγούμενης χρήσης 

πόρων του ΔΝΤ. Στο πλαίσιο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η ρύθμιση SBA 

παρέχει ευελιξία όσον αφορά το ύψος και το χρονοδιάγραμμα του δανείου, ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες των δανειζόμενων χωρών. Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί 

τέσσερις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης στους πόρους του ΔΝΤ στο πλαίσιο μίας 

ρύθμισης SBA, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

    α. Κανονική πρόσβαση. Μετά την εφαρμογή των ποσοστώσεων της 

14ης Αναθεώρησης στις αρχές του 2016, τα όρια δανεισμού αυξήθηκαν για να δοθεί 

πρόσβαση στις χώρες έως και 145% της νέας ποσόστωσης για οποιαδήποτε 

δωδεκάμηνη περίοδο και σωρευτική πρόσβαση κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

έως και 435% εκτός από τις αποπληρωμές. 

    β. Πρόσβαση κατ’ εξαίρεση. Το ΔΝΤ μπορεί να χορηγεί ποσά που 

υπερβαίνουν τα κανονικά όρια κατά περίπτωση, σύμφωνα με την πολιτική έκτακτης 

πρόσβασης, η οποία συνεπάγεται ενισχυμένο έλεγχο από την εκτελεστική επιτροπή 



20 
 

του Ταμείου. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι 

χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές χρηματοδοτικές ανάγκες κατάφεραν να 

αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις της πρόσβασης κατ’ εξαίρεση. 

    γ. Πρόσβαση με εμπρόθεσμη εκταμίευση. Το νέο πλαίσιο SBA παρέχει 

αυξημένη ευελιξία για εμπρόθεσμη εκταμίευση κεφαλαίων, όταν αυτό δικαιολογείται 

από τις υφιστάμενες πολιτικές της χώρας και από τη φύση των χρηματοδοτικών 

αναγκών της. 

    δ. Ταχεία πρόσβαση. Η χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου στο πλαίσιο 

μίας ρύθμισης SBA μπορεί να επιταχυνθεί με χρήση του Μηχανισμού 

Χρηματοδότησης Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου, ο οποίος επιτρέπει την ταχεία 

έγκριση δανεισμού από το ΔΝΤ. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές 

περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. 

Όταν μια χώρα δανείζεται από το ΔΝΤ, συμφωνεί να προσαρμόσει τις 

οικονομικές της πολιτικές για να ξεπεράσει τα προβλήματα που την οδήγησαν στην 

αναζήτηση χρηματοδότησης. Αυτές οι δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικών όρων αιρεσιμότητας, περιγράφονται στην επιστολή προθέσεων της 

χώρας-μέλους (η οποία συχνά περιλαμβάνει μνημόνιο οικονομικών και 

χρηματοπιστωτικών πολιτικών). Βασιζόμενο σε προηγούμενες προσπάθειες, το 

ΔΝΤ έχει μεταρρυθμίσει περαιτέρω τις συνθήκες δανεισμού του προκειμένου να 

επικεντρωθεί σε κριτήρια που είναι μετρήσιμα: 

α. Ποσοτικές προϋποθέσεις. Η πρόοδος των κρατών μελών 

παρακολουθείται χρησιμοποιώντας ποσοτικούς προγραμματικούς στόχους 

(ποσοτικά κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικούς στόχους). Οι εκταμιεύσεις του 

Ταμείου εξαρτώνται από την τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης, εκτός 

εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί των αξιώσεών του 

(waiver). 

β. Διαρθρωτικά μέτρα. Το νέο πλαίσιο των SBAs έχει καταργήσει τα 

κριτήρια διαρθρωτικής απόδοσης. Αντίθετα, η πρόοδος εφαρμογής των 

διαρθρωτικών μέτρων που είναι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος αξιολογείται με ολιστικό τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κριτηρίων 
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αναφοράς σε βασικούς τομείς πολιτικής, στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του 

προγράμματος. 

γ. Συχνότητα επιθεωρήσεων. Οι τακτικές επιθεωρήσεις από το Εκτελεστικό 

Συμβούλιο του ΔΝΤ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των 

επιδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος και στην προσαρμογή του 

προγράμματος στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Το θεσμικό πλαίσιο των SBAs 

επιτρέπει ευελιξία στη συχνότητα των επιθεωρήσεων με βάση την ισχύ των 

πολιτικών της χώρας και τη φύση των χρηματοδοτικών αναγκών της (IMF 2017d). 
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2. Η ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Για την κατανόηση της πολιτικής της αιρεσιμότητας είναι σκόπιμη η 

επεξήγηση του όρου. Σύμφωνα με τον Dreher «αιρεσιμότητα είναι η πρακτική της 

παροχής οικονομικής βοήθειας η οποία εξαρτάται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πολιτικών» (Dreher 2009). 

Υπό την ανωτέρω ευρεία έννοια, η αιρεσιμότητα καλύπτει τόσο το σχεδιασμό 

των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΔΝΤ, δηλαδή τις μακροοικονομικές 

και διαρθρωτικές πολιτικές, όσο και τα ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των στόχων που ορίζει η χώρα σε 

συνεργασία με το ΔΝΤ. Η τήρηση των προϋποθέσεων βοηθά τις χώρες να λύσουν 

τα προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών χωρίς να καταφύγουν σε μέτρα που είναι 

επιβλαβή για την εθνική ή διεθνή ευημερία. Ταυτόχρονα τα μέτρα αποσκοπούν στη 

διαφύλαξη των πόρων του ΔΝΤ, διασφαλίζοντας ότι το ισοζύγιο πληρωμών της 

χώρας θα είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μπορέσει να εξοφλήσει το δάνειο. Όλοι οι 

όροι των προϋποθέσεων ενός προγράμματος που υποστηρίζεται από το ΔΝΤ 

πρέπει να είναι «μακρο-κρίσιμης σημασίας» - είτε είναι κρίσιμοι για την επίτευξη 

στόχων μακροοικονομικών προγραμμάτων είτε απαραίτητοι για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων διατάξεων στο πλαίσιο των Άρθρων της Συμφωνίας του ΔΝΤ (IMF 

2017e). 

Η δανειολήπτρια χώρα μέλος έχει την πρωταρχική ευθύνη για την επιλογή, 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών που θα καταστήσουν ένα 

πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το ΔΝΤ επιτυχημένο. Το πρόγραμμα 

περιγράφεται σε μία επιστολή προθέσεων, η οποία συχνά συνοδεύεται από ένα 

μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Οι στόχοι και οι πολιτικές 

του προγράμματος εξαρτώνται από τις συνθήκες της χώρας. Ωστόσο ο 

πρωταρχικός στόχος είναι πάντα η αποκατάσταση ή η διατήρηση της βιωσιμότητας 

του ισοζυγίου πληρωμών και της μακροοικονομικής σταθερότητας, ενώ παράλληλα 
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καθορίζεται το πλαίσιο για μία βιώσιμη, υψηλής ποιότητας ανάπτυξη και, στις χώρες 

χαμηλού εισοδήματος, για τη μείωση της φτώχειας (IMF 2017e). 

Πως αξιολογείται η επίτευξη των προϋποθέσεων 

Οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις του ΔΝΤ περιλαμβάνουν εκταμιεύσεις σε 

δόσεις που συνδέονται με αποδεδειγμένες δράσεις πολιτικής. Στόχος είναι να 

διασφαλιστεί η πρόοδος εφαρμογής του προγράμματος και να μειωθούν οι κίνδυνοι 

για τους πόρους του ΔΝΤ. Οι ανασκοπήσεις των προγραμμάτων παρέχουν στο 

Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ένα πλαίσιο για την περιοδική αξιολόγηση της 

προόδου υλοποίησης του προγράμματος και για το εάν είναι απαραίτητες 

τροποποιήσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι ανασκοπήσεις 

συνδυάζουν μια εκ των υστέρων αξιολόγηση (εάν οι όροι του προγράμματος 

πληρούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα) με μια πρόβλεψη για 

μελλοντικές εξελίξεις (εάν χρειάζεται το πρόγραμμα να τροποποιηθεί υπό το πρίσμα 

των νέων εξελίξεων). Οι εκταμιεύσεις στο πλαίσιο ενός προγράμματος που 

υποστηρίζεται από το ΔΝΤ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την έγκρισή 

του ή την ολοκλήρωση των αναθεωρήσεων από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ 

(IMF 2017e). 

Η έγκριση ή η ανασκόπηση ενός προγράμματος βασίζονται σε διάφορες 

πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί με τις αρχές της χώρας. Αυτές 

μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές: 

α. Πρότερες ενέργειες είναι μέτρα τα οποία μια χώρα συμφωνεί να λάβει 

προτού η Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ εγκρίνει τη χρηματοδότηση ή 

ολοκληρώσει την επανεξέταση. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα έχει 

τα απαραίτητα θεμέλια για να επιτύχει ή να επανέλθει στην προσυμφωνημένη 

πορεία μετά από αποκλίσεις από τις συμφωνημένες πολιτικές. Παραδείγματα 

τέτοιων ενεργειών περιλαμβάνουν την κατάργηση των ελέγχων των τιμών ή την 

επίσημη έγκριση ενός προϋπολογισμού σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο του 

προγράμματος. 

β. Τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης (QPC) είναι συγκεκριμένες και 

μετρήσιμες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ολοκλήρωση μιας 

ανασκόπησης. Τα QPC αφορούν πάντοτε μακροοικονομικές μεταβλητές που 
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βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρχών, όπως τα νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη, 

τα διεθνή αποθέματα, τα δημοσιονομικά υπόλοιπα και ο εξωτερικός δανεισμός. Για 

παράδειγμα, ένα πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο 

καθαρών διεθνών αποθεματικών, ένα μέγιστο επίπεδο καθαρού εσωτερικού 

ενεργητικού της κεντρικής τράπεζας ή ένα μέγιστο επίπεδο δανεισμού από το 

δημόσιο. 

γ. Οι ενδεικτικοί στόχοι δύναται να καθοριστούν πλέον των QPC ως 

ποσοτικοί δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου του μέλους για την επίτευξη των 

στόχων ενός προγράμματος. 

δ. Τα διαρθρωτικά κριτήρια αναφοράς είναι μεταρρυθμιστικά μέτρα που 

είναι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και προορίζονται ως 

δείκτες για την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος κατά την 

αναθεώρηση. Διαφέρουν ανάλογα με τα προγράμματα και παραδείγματα 

αποτελούν μέτρα για τη βελτίωση των λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού τομέα, 

τη δημιουργία των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας ή την ενίσχυση της διαχείρισης 

των δημόσιων οικονομικών. 

Σε περίπτωση μη τήρησης ενός QPC, το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να 

εγκρίνει μία επίσημη απαλλαγή (waiver) προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Αυτό γίνεται όταν το Συμβούλιο είναι πεπεισμένο 

ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε με επιτυχία είτε επειδή η απόκλιση 

ήταν ήσσονος σημασίας είτε προσωρινή ή επειδή οι αρχές της χώρας έχουν λάβει 

ή θα λάβουν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Τα διαρθρωτικά κριτήρια 

αναφοράς και οι ενδεικτικοί στόχοι δεν απαιτούν παρεκκλίσεις εάν δεν πληρούνται, 

αλλά αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής απόδοσης του προγράμματος. Η 

βάση δεδομένων του ΔΝΤ για την παρακολούθηση των ρυθμίσεων του Ταμείου 

(ΜΟΝΑ), η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό, καλύπτει όλες τις πτυχές των 

προϋποθέσεων ενός προγράμματος (IMF 2017e). 

Το ζήτημα της «ιδιοκτησίας» 

Μία από τις σημαντικότερες ιδέες σχετικά με την έννοια (καθώς και το 

περιεχόμενο) των προϋποθέσεων είναι ότι οι συνθήκες δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν την κυριότητα του πιστωτή. Σήμερα, η «ιδιοκτησία» έχει 
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αναγνωριστεί ως μία σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή πολιτικών 

που υποστηρίζονται από το ΔΝΤ. Ωστόσο, τι ακριβώς σημαίνει ο όρος «ιδιοκτησία»; 

Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας ο όρος έχει προσδιοριστεί αόριστα - ή δεν 

ορίζεται καθόλου, ενώ οι υπάρχοντες ορισμοί διαφέρουν πολύ. Ο Koeberle (2004), 

για παράδειγμα, ορίζει την ιδιοκτησία ως «δέσμευση από τις αρχές των χωρών και 

την πλειοψηφία των εγχώριων φορέων για μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 

οικονομική βοήθεια». Οι Morrissey και Verschoor (2004) διαχωρίζουν την ιδιοκτησία 

από τη δέσμευση. Στον ορισμό τους, οι πολιτικές «είναι ιδιόκτητες» αν προέρχονται 

από φορείς χάραξης πολιτικής της δανειολήπτριας χώρας. Σύμφωνα με τα λόγια 

του Khan και Sharma (2001), η ιδιοκτησία «αναφέρεται σε μια κατάσταση στην 

οποία το περιεχόμενο της πολιτικής ενός προγράμματος είναι παρόμοιο με αυτό 

που η ίδια η χώρα θα είχε επιλέξει ελλείψει εμπλοκής του ΔΝΤ» (Dreher 2009). 

Το ίδιο το ΔΝΤ ορίζει την «ιδιοκτησία» ως «μια πρόθυμη ανάληψη ευθύνης 

για ένα συμφωνημένο πρόγραμμα πολιτικών από αξιωματούχους σε μια 

δανειολήπτρια χώρα που έχουν την ευθύνη να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν 

αυτές τις πολιτικές, με βάση την κατανόηση ότι το πρόγραμμα είναι εφικτό και είναι 

προς το συμφέρον της ίδιας της χώρας» (Boughton 2003). 

H κυριότητα – ιδιοκτήσια θα πρέπει να αφορά όχι μόνο την προθυμία 

εκτέλεσης ενός προγράμματος, αλλά και την τεχνική ικανότητα υλοποίησης του 

προγράμματος και την πολιτική ικανότητα υλοποίησης του προγράμματος. Η 

«οικοδόμηση» ή η «δημιουργία» ιδιοκτησίας σχεδόν εξ ορισμού συνεπάγεται την 

αύξηση της πιθανότητας επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος. Σε κάθε 

περίπτωση, η οικοδόμηση της ιδιοκτησίας ενός προγράμματος σημαίνει ότι η 

ιδιοκτησία πρέπει να είναι ενδογενής και όχι εξωγενής (Dreher 2009). 

Οι προϋποθέσεις οικονομικής βοήθειας του ΔΝΤ δεν επιβάλλονται μόνο 

εξωγενώς στις δανειζόμενες χώρες. Εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από τη σοβαρότητα 

μιας κρίσης, την ποιότητα των εσωτερικών πολιτικών και την προηγούμενη σχέση 

του δανειολήπτη και του Ταμείου. Εξαρτάται από τη σχετική διαπραγματευτική 

δύναμη διαφόρων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πολιτικών 

και ομάδων συμφερόντων, των κυβερνήσεων των G7, της Ε.Ε. και των ξένων 

τραπεζών (Dreher 2009). 
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Στόχοι της αιρεσιμότητας 

Ο Dreher (2009) διακρίνει τέσσερις κύριους στόχους για την εφαρμογή της 

αιρεσιμότητας. 

Κατ' αρχάς, η αιρεσιμότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως μηχανισμός δέσμευσης 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων χρονικής ασυνέπειας. Ο στόχος των 

προϋποθέσεων είναι η παροχή αξιοπιστίας. Σε αυτή την περίπτωση η αιρεσιμότητα 

μπορεί να είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στις κυβερνήσεις - δικαιούχους να 

δεσμευτούν για μεταρρυθμίσεις και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να επιτρέψει την 

αποτελεσματική έξοδο από την κατάσταση του χρέους - αν και μόνο εάν επιβληθούν 

οι προϋποθέσεις. 

Ως δεύτερος στόχος, ο δανεισμός υπό όρους χρησιμοποιείται για να ωθήσει 

τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν πολιτικές που δεν θα επέλεγαν χωρίς την 

προσφορά βοήθειας (το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ως δωροδοκία). 

Αναμφισβήτητα, αυτός ο στόχος γίνεται πιο συναφής, όσο χειρότερη είναι η πολιτική 

μιας χώρας από την άποψη του Ταμείου. Είναι επίσης ένας συναφής στόχος σε 

ρυθμίσεις SBA με μεσαίες εισοδηματικά χώρες όπως η Ελλάδα. Στις χώρες μεσαίου 

εισοδήματος, οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα αρχίζουν σχεδόν πάντοτε 

κατόπιν αιτήματος της χώρας και η αρχική διαπραγματευτική θέση του Ταμείου 

υπόκειται σε συζήτηση. Παρόλα αυτά, τα δάνεια του ΔΝΤ χρησιμοποιούνται για να 

ωθήσουν τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές που διαφορετικά 

δεν θα ήθελαν να ακολουθήσουν. 

Ως τρίτος λόγος για τους όρους, οι συνθήκες ενδέχεται να υποδηλώνουν τον 

τύπο της κυβέρνησης της δανειζόμενης χώρας. Αναμφίβολα, το ΔΝΤ προτιμά να 

δανείζει σε χώρες με αρμόδιες κυβερνήσεις και καλές πολιτικές, καθώς αυτό μπορεί 

να είναι πιο παραγωγικό. Οι προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμεύσουν για την 

επίλυση του προβλήματος επιλογής του ΔΝΤ και να βοηθήσουν στη μείωση 

πιθανότητας αρνητικής επιλογής. Επιπλέον, εάν τα δάνεια συνδέονται με τις 

προϋποθέσεις με κατάλληλο τρόπο, θα απαιτηθούν μόνο από τους πραγματικά 

αδύναμους. Με αυτή την έννοια, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να 

σηματοδοτήσουν τον τύπο της κυβέρνησης που είναι αρεστή στο ΔΝΤ. 
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Τέταρτον, το ΔΝΤ ενδέχεται να θέλει να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο 

δαπανώνται οι οικονομικές ενισχύσεις, διότι έχει διαφορετικές προτιμήσεις από την 

τοπική κυβέρνηση για τον τρόπο χρήσης της βοήθειας (πατερναλισμός), ενώ θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι προτιμήσεις των χορηγών. 

Συνοψίζοντας, οι προϋποθέσεις – εφόσον λειτουργούν αποτελεσματικά - θα 

μπορούσαν να αποτρέψουν τον παραλήπτη από την κατάχρηση των χρημάτων 

(Dreher 2009). 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Μία ερώτηση που τίθεται συχνά αφορά την αποτελεσματικότητα της 

αιρεσιμότητας των προγραμμάτων του ΔΝΤ. Από τη μία πλευρά «πολλές μελέτες 

για τα αποτελέσματα των δανεισμού από το ΔΝΤ έχουν αποτύχει να βρουν κάποια 

σημαντική σύνδεση μεταξύ της εμπλοκής του ΔΝΤ και της αύξησης του βιοτικού 

επιπέδου ή του εισοδήματος». Από την άλλη πλευρά, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, 

το ΔΝΤ πιστεύει ότι ο δανεισμός υπό προϋποθέσεις είναι γενικά επιτυχής και βοηθά 

στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου πληρωμών (Khan and Sharma 2001). 

Το 2014 η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Christine Lagarde είχε πει 

τη φράση «δεν το κάνουμε πια» (IMF 2014) για να περιγράψει τον τρόπο δανεισμού 

του Ταμείου, η οποία έχει γίνει ένα είδος μάντρα της οργάνωσης. Αυτή η δήλωση 

αποτελεί μία σαφή απόκλιση από τη φήμη που συνήθως προηγείται ενός 

προγράμματος του ΔΝΤ, δηλαδή τις συνταγές δημοσιονομικής λιτότητας, την 

ελευθέρωση του εμπορίου και του κεφαλαίου, τις απολύσεις του δημόσιου τομέα και 

τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αντ' αυτού, το Ταμείο φαίνεται ότι αναγνωρίζει τη 

σημασία τη διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας, την πιθανή χρησιμότητα 

των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls), τους πιθανούς κινδύνους από την 

ανισότητα των εισοδημάτων και τις δυσμενείς συνέπειες των ανεπαρκών πολιτικών 

κοινωνικής προστασίας. Τέτοιες πολιτικές θα ισοδυναμούσαν πράγματι με μια 

μνημειώδη αλλαγή στις πρακτικές του οργανισμού. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει 

σκεπτικισμός, καθώς ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι η πρακτική των 

προγραμμάτων του ΔΝΤ τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη 

συνήθη πρακτική. Οι έρευνες έχουν επισημάνει την «ευρεία και αυξανόμενη χρήση 

αμφιλεγόμενων συνθηκών σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς οικονομικής πολιτικής» 
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(Griffiths and Todoulos 2014). Πως εξηγείται η προφανής απόσταση μεταξύ της 

ρητορικής του ΔΝΤ που αναπαράγεται στα δελτία τύπου και τις απαντήσεις στους 

δημοσιογράφους και της πρακτικής των πολιτικών μεταρρυθμίσεων που ο 

οργανισμός σχεδιάζει (Kentikelenis, Stubbs and King 2016); 

Υποκρισία και «ολίσθηση της αποστολής» 

Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι 

η «οργανωμένη υποκρισία» των διεθνών οργανισμών (Kentikelenis, Stubbs και 

King 2016). Οι σύγχρονοι διεθνείς οργανισμοί κατανοούνται καλύτερα ως «ανοικτά 

συστήματα» που επηρεάζονται τόσο από εξωτερικά περιβάλλοντα όσο και από 

εσωτερικές πιέσεις και απαιτήσεις (Scott 2014). Ως αποτέλεσμα, μπορεί να 

προκύψει «αποσύνδεση» μεταξύ των δηλωθέντων στόχων και των πρακτικών των 

οργανισμών. Δεδομένου ότι οι ενδείξεις αυτής της αποσύνδεσης μπορούν να 

απειλήσουν τη νομιμότητα και τους πόρους από τους οποίους εξαρτώνται, οι 

οργανισμοί προσπαθούν να αποκρύψουν αυτή την προφανή διχοτόμηση 

συμμετέχοντας σε μία «οργανωμένη υποκρισία», η οποία είναι απαραίτητη για την 

οργανωτική επιβίωση: «Χωρίς την υποκρισία, ένα μέρος ή συμφέρον θα είναι 

απόλυτα ικανοποιημένο και όλοι οι άλλοι εντελώς δυσαρεστημένοι. Με την 

υποκρισία, αρκετά μέρη και συμφέροντα μπορεί να είναι κάπως ικανοποιημένα» 

(Brunsson 1993). Με άλλα λόγια, για να διατηρήσουν τη στάση και τη συνάφειά τους, 

οι οργανώσεις πρέπει να ανταποκριθούν στις πιέσεις, αλλά το κάνουν με 

τελετουργικό και όχι με ουσιαστικό τρόπο (Kentikelenis, Stubbs και King 2016). 

Για τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας του Ταμείου, οι προϋποθέσεις 

περιλάμβαναν ένα σύνολο προβλέψιμων μεταρρυθμίσεων που επικεντρώνονταν 

σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στην 

περιοριστική νομισματική πολιτική και στις υποτιμήσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Με άλλα λόγια, τα προγράμματα του ΔΝΤ δεν πραγματοποιούσαν σαφείς 

προσπάθειες για να αλλάξουν την υποκείμενη δομή των οικονομιών των 

δανειοληπτών χωρών (Kentikelenis, Stubbs και King 2016). Ωστόσο, στη δεκαετία 

του 1980, τα προγράμματα του ΔΝΤ, ανταποκρινόμενα στις πολιτικές πιέσεις και τις 

νέες οικονομικές ιδέες, επέκτειναν την πολιτική τους ώστε να συμπεριλαμβάνουν 

ένα φάσμα «διαρθρωτικών» προϋποθέσεων που ξεπερνούσαν τα όρια που είχαν 

ορίσει οι ιδρυτές του ΔΝΤ (Babb and Buira 2004). Η εποχή της επονομαζόμενης 
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«διαρθρωτικής προσαρμογής» κατέδειξε τη συμμετοχή του ΔΝΤ σε ευαίσθητους 

τομείς της πολιτικής, όπως η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, η 

απελευθέρωση του εμπορίου και των οικονομικών. Κατά τα επόμενα έτη, η 

αρμοδιότητα των προϋποθέσεων διευρύνθηκε περαιτέρω ώστε να καλύπτουν μια 

αυξανόμενη ποικιλία τομέων της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 

πολιτικής, της αγοράς εργασίας, των μεταρρυθμίσεων και της «χρηστής 

διακυβέρνησης» (Stubbs, Kentikelenis and King 2016). Οι μελετητές κατανοούσαν 

τον αυξανόμενο αριθμό των τομέων της πολιτικής τους οποίους κάλυπταν οι 

προϋποθέσεις δανειοδότησης του ΔΝΤ ως μία «ολίσθηση της αποστολής» του 

Ταμείου (Babb και Buira 2004). Αυτά τα επιχειρήματα υποδηλώνουν ότι η 

αιρεσιμότητα των προγραμμάτων του ΔΝΤ προχώρησε πέρα από την κεντρική 

περιοχή οικονομικών ζητημάτων «σε περιοχές που ανήκουν ακριβώς στη σφαίρα 

της πολιτικής» όπως ανέφερε ο γνωστός οικονομολόγος Joseph Stiglitz το 2002 

(Kentikelenis, Stubbs και King 2016), αμφισβητώντας έτσι την εθνική κυριαρχία και 

την εγχώρια αυτονομία των δανειοληπτριών χωρών να χαράσσουν πολιτική.  

Ως απάντηση σε αυτό το χείμαρρο επικρίσεων, το ίδιο το ΔΝΤ αναγνώρισε 

την εξάπλωση των προϋποθέσεων σε έναν υπερβολικό αριθμό τομέων της 

πολιτικής και ξεκίνησε μια μακροχρόνια διαδικασία «εξορθολογισμού» (IMF 2001) 

αφήνοντας «πολιτικό χώρο» στις κυβερνήσεις εφόσον ικανοποιούσαν «τα πρότυπα 

που οι πολιτικές των μελών πρέπει να πληρούν προκειμένου να τύχουν 

υποστήριξης από το Ταμείο» (IMF 2004). Στη συνέχεια η αναθεώρηση των 

προϋποθέσεων από το Ταμείο το 2012 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η 

αιρεσιμότητα των προγραμμάτων έχει γενικά εξορθολογηθεί, ισορροπηθεί και 

προσαρμοσθεί στις ανάγκες των χωρών» (IMF 2012). Εν ολίγοις, η τρέχουσα 

ρητορική του ΔΝΤ θεωρεί τα πρόσφατα προγράμματά της ως ευέλικτα και ως εκ 

τούτου ότι αντιμετωπίζουν οριστικά τις παρελθούσες επικρίσεις σχετικά με την 

ερμηνεία της αποστολής του Ταμείου και τους περιορισμούς στην πολιτική των 

δανειοληπτριών χωρών (Kentikelenis, Stubbs και King 2016). 

Είναι αυτό πραγματικότητα; Έχουν οι δανειολήπτριες χώρες τον απαιτούμενο 

«πολιτικό χώρο» για να εφαρμόσουν τις δικές τους επιθυμητές πολιτικές ενώ 

ταυτόχρονα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ; Για να απαντηθούν αυτά 

τα ερωτήματα και για να κριθεί η αποτελεσματικότητα της αιρεσιμότητας στα 

προγράμματα δανεισμού του ΔΝΤ θα εξεταστούν οι ακόλουθοι τομείς οι οποίοι κατά 
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κύριο λόγο επηρεάζονται ή επηρεάζουν τη συμμόρφωση μίας δανειολήπτριας 

χώρας με τις προϋποθέσεις: πολιτικοί παράγοντες, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνία 

και εργασία. 

Αιρεσιμότητα και πολιτικοί παράγοντες 

Αναμφισβήτητα, η αποτελεσματικότητα των προϋποθέσεων εξαρτάται τόσο 

από την προθυμία των δικαιούχων κυβερνήσεων να εφαρμόσουν τους όρους όσο 

και από την ικανότητά τους να το πράξουν. Ακόμη και αν εφαρμοστούν οι 

προϋποθέσεις όπως έχουν συμφωνηθεί, τα επιθυμητά αποτελέσματα θα 

επιτευχθούν μόνο εάν έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες συνθήκες και δεν υπάρχουν 

εξωγενείς συνθήκες που να υπονομεύουν την εφαρμογή τους (Dreher 2009). 

Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι 

προϋποθέσεις καθιστούν πιθανότερη την επιτυχία του προγράμματος. Σε κάποιο 

βαθμό αυτό μπορεί να οφείλεται στις ιδιαιτερότητες των τρεχόντων προγραμμάτων 

ή επειδή οι προϋποθέσεις είναι υπερβολικές και υπερβαίνουν αυτό που το Ταμείο 

έχει το «ηθικό δικαίωμα» να απαιτήσει. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι 

προϋποθέσεις είναι πραγματικά υπερβολικές. Ένα πρόγραμμα με αυξημένες 

προϋποθέσεις υλοποίησης, το οποίο εφαρμόζεται εν μέρει, μπορεί να έχει 

μικρότερο αντίκτυπο στην οικονομία από ότι ένα πιο μετριοπαθές πρόγραμμα που 

εφαρμόζεται πλήρως. Επίσης, εάν οι όροι των προϋποθέσεων είναι λογότερο 

αυστηροί, τότε η εφαρμογή των προϋποθέσεων είναι περισσότερο πιθανή. Ωστόσο, 

δεδομένου του χαμηλού επιπέδου συμμόρφωσης με τους όρους των 

προϋποθέσεων και του μέτριου αντίκτυπου των προγραμμάτων του ΔΝΤ στις 

μακροοικονομικές πολιτικές, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι όροι των προϋποθέσεων 

είναι πράγματι υπερβολικοί (Dreher 2009). 

Όπως αναφέρει ο Dreher, δεν υπάρχουν πειστικοί λόγοι για τις 

δανειολήπτριες χώρες να εξαναγκαστούν να εφαρμόσουν υπερβολικά λεπτομερείς 

πολιτικές. Οι προϋποθέσεις μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να επιτύχουν 

τις προτιμώμενες πολιτικές τους μόνο εάν η συμμόρφωση είναι επαρκής και αυτό 

δεν συμβαίνει. Ακόμη και αν η συμμόρφωση ήταν πιο διαδεδομένη, η ηθική 

θεμελίωση των προϋποθέσεων θα ήταν ασθενής. Αν υπάρχει δέσμευση από την 

κυβέρνηση, αλλά υπάρχει εγχώρια αντιπολίτευση, το Ταμείο θα μπορούσε να 
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ανατρέψει την ισορροπία. Εάν το Ταμείο και οι κυβερνήσεις διαφωνούν για τις 

κατάλληλες πολιτικές, η κυβέρνηση πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο και όχι το 

Ταμείο. Συνοπτικά, εάν υπάρχει δέσμευση από τις αρχές των χωρών, δεν είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη προϋποθέσεων. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν υπάρχει 

δέσμευση από τις κυβερνήσεις, η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν είναι χρήσιμη (Dreher 

2009). 

Τέλος έχει υποστηριχθεί ότι η οικονομική ενίσχυση μπορεί να είναι 

αποτελεσματική μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο αντίκτυπος της βοήθειας στην 

οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την ποιότητα της οικονομικής πολιτικής. Στις 

χώρες που επιδιώκουν υγιείς δημοσιονομικές, νομισματικές και εμπορικές 

πολιτικές, η βοήθεια έχει θετικό αντίκτυπο, ενώ διαφορετικά δεν έχει καμιά 

επίδραση. Επίσης η απουσία διαφθοράς βελτιώνει τα αποτελέσματα. Η πιθανότητα 

επιτυχίας ενός προγράμματος δεν επηρεάζεται από την προσπάθεια που επενδύει 

το ΔΝΤ σε πρόγραμμα δανειοδότησης υπό όρους, αλλά επηρεάζεται καθοριστικά 

από τους πολιτικούς παράγοντες (Dreher 2009). 

Αιρεσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη 

Όπως έχει αποδειχθεί σε αρκετές μελέτες, τα προγράμματα του ΔΝΤ είναι 

αποτυχημένα όσο αφορά την οικονομική ανάπτυξη των δανειοληπτριών χωρών. 

Παρότι υπάρχει μία πληθώρα αποτελεσμάτων σχετικά με την αρνητική σχέση 

μεταξύ των προγραμμάτων του ΔΝΤ και της οικονομικής ανάπτυξης, εντούτοις 

υπάρχουν κάποιες, αν και αδύναμες, ενδείξεις ότι η συμμόρφωση με τους όρους 

του ΔΝΤ αυξάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης μόλις ληφθεί υπόψη η επιλογή των 

δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 

των προγραμμάτων είναι ποσοτικά μικρή σε σύγκριση με τη συνολική μείωση της 

ανάπτυξης και εξαρτάται από την παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη για τις 

μετρήσεις. Δεδομένου ότι τα δάνεια και η συμμόρφωση με τους όρους του ΔΝΤ 

ελέγχονται στην εμπειρική ανάλυση, οι εναπομείναντες αρνητικοί αντίκτυποι των 

προγραμμάτων του ΔΝΤ πιθανότατα οφείλονται είτε σε «κακές» συμβουλές που 

έδωσε το ΔΝΤ είτε στον ηθικό κίνδυνο που προκαλεί στους δανειολήπτες (Dreher 

2006). 
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Το εάν το ΔΝΤ νομιμοποιείται να επιβάλει όρους σε κυρίαρχες χώρες είναι 

ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η επιβολή 

προϋποθέσεων δεν επηρεάζουν την οικονομική πολιτική μίας χώρας και η 

συμμόρφωση με τους όρους των προϋποθέσεων έχει ποσοτικά μικρό θετικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Μία ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος είναι ότι οι 

προϋποθέσεις και οι όροι που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες είναι 

πολύ πιθανό να καταστρατηγηθούν ακόμη και αν πληρούνται τα επίσημα 

συμφωνηθέντα κριτήρια. Αυτό γίνεται διότι κυβερνήσεις που είναι πρόθυμες να 

προβούν σε μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να δημιουργηθούν από διεθνείς 

οργανισμούς αλλά αντίθετα θα πρέπει να αναδειχθούν με δημοκρατικές διαδικασίες. 

Επομένως προκειμένου το ΔΝΤ να δανείζει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, είναι 

σημαντικό να εντοπίσει παράγοντες που επηρεάζουν την ιδιοκτησία των μέτρων και 

των προγραμμάτων και, συνεπώς, τη βούληση για μεταρρύθμιση. Τα ανωτέρω 

αποτελέσματα επιδέχονται και μια διαφορετική ερμηνεία. Όπως ισχυρίζεται το ΔΝΤ, 

οι προϋποθέσεις μίας δανειοδότησης είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και του Ταμείου. Συνεπώς θα μπορούσαν 

να αντικατοπτρίζουν την ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης αντί να επιβληθούν από 

το ΔΝΤ. Ως εκ τούτου η συμμόρφωση με τους όρους μίας δανειακής σύμβασης δεν 

επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη - οι ίδιες πολιτικές θα είχαν εφαρμοστεί χωρίς 

τις προϋποθέσεις του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις δεν θα ήταν 

απαραίτητες (Dreher 2006). 

Αιρεσιμότητα και κοινωνική πολιτική 

Οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες των προϋποθέσεων 

του ΔΝΤ έχουν μακρά ιστορία. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι, είτε λόγω σχεδιασμού 

είτε λόγω παραλείψεων, οι προϋποθέσεις του ΔΝΤ μπορούν να οδηγήσουν σε 

εκτεταμένες «παράπλευρες ζημιές» στις αναπτυσσόμενες χώρες (Babb και Buira 

2004). Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η πολιτική ατζέντα για κοινωνική ανάπτυξη δεν 

ήταν ποτέ αποδεκτή μέσα στο ίδιο το Ταμείο (Vetterlein 2010). Αντανακλώντας 

αυτές τις ανησυχίες, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις που σχεδίασε το ΔΝΤ συνδέθηκαν 

πρόσφατα με την αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας και των αρνητικών 

αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας (Kentikelenis, et al. 2015). Μια μελέτη 

ορόσημο της UNICEF διαπίστωσε ότι πολιτικές προσαρμογής όπως η ταχεία και / 

ή υπερβολική μείωση των δημοσίων δαπανών, θα μπορούσαν να συνδεθούν με 
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δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία και την ανθρώπινη ανάπτυξη (Cornia, Jolly 

and Steward 1987). Ομοίως, αναφερόμενη στις ανησυχίες σχετικά με τις κοινωνικές 

συνέπειες της οικονομικής προσαρμογής, η Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη 

του 1990 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «είναι κοντόφθαλμη η εξισορρόπηση των 

προϋπολογισμών με την εξισορρόπηση της ζωής των ανθρώπων» (UNDP 1990, 

34). 

Μια νέα γενιά μελετών έδωσε πρόσθετες αποδείξεις για τους δεσμούς μεταξύ 

των μεταρρυθμίσεων που σχεδίασε το ΔΝΤ, όπως η ιδιωτικοποίηση, η 

απελευθέρωση του εμπορίου και η χρηματοοικονομική απελευθέρωση και η 

εμπορευματοποίηση κοινωνικών πολιτικών και των δυσμενών κοινωνικών 

συνεπειών που αυτές είχαν. Πρώτον, έχουν καταγραφεί εκτενώς οι αρνητικές 

επιπτώσεις των προϋποθέσεων του ΔΝΤ σε διάφορους δείκτες που σχετίζονται με 

την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων απασχόλησης, των μισθών και 

των πολιτικών προστασίας της απασχόλησης. Για παράδειγμα οι δανειολήπτες του 

ΔΝΤ μειώνουν τις δαπάνες τους σε μισθούς μόνο όταν οι προϋποθέσεις 

περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα (Rickard and Caraway 2014). 

Δεύτερον, οι προϋποθέσεις του ΔΝΤ έχουν συνδεθεί με την αποδυνάμωση των 

πολιτικών κοινωνικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά την υγεία (Kentikelenis, et al. 

2015). Πρόσφατα οι Stuckler και Basu (2009) διερεύνησαν εάν τα προγράμματα του 

ΔΝΤ επηρέασαν τα συστήματα υγείας των χωρών με χαμηλό εισόδημα και βρήκαν 

στοιχεία που συνδέουν τις πολιτικές του Ταμείου με τους ανεπαρκείς πόρους για τη 

δημόσια υγεία, τις ανεπιτυχείς μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και τα εμπόδια 

στις προσπάθειες για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών και της 

θνησιμότητας των παιδιών και των μητέρων. Τα ανώτατα όρια των κυβερνητικών 

μισθών έχουν επίσης αναγνωριστεί ως ένα βασικό εμπόδιο για την πρόσληψη ή τη 

διατήρηση των απαιτούμενων εργαζομένων στον τομέα της υγείας.  

Σε απάντηση των σφοδρών επικρίσεων για τις κοινωνικές συνέπειες των 

προϋποθέσεων των προγραμμάτων του ΔΝΤ, το Ταμείο έχει τροποποιήσει την 

πολιτική του σε δύο τομείς που έχουν προσελκύσει σημαντική προσοχή τα τελευταία 

χρόνια: στα θέματα εργασίας και στην κοινωνική προστασία. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη συμπερίληψη όρων για μείωση της φτώχειας. Από το 2012 και μετά, περίπου το 

70% όλων των προγραμμάτων περιελάβανε τουλάχιστον μία τέτοια κατηγορία όρων 

- προϋποθέσεων. Συνήθως οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία 
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διατυπώνονται ως «όρια δαπανών προτεραιότητας» και καθορίζουν τις ελάχιστες 

δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση και άλλες κοινωνικές πολιτικές. Η 

συμπερίληψη τέτοιων όρων σηματοδοτεί μια σαφή στροφή από τις πρακτικές του 

παρελθόντος, όταν το ΔΝΤ κατηγορήθηκε ότι αγνοεί τις κοινωνικές συνέπειες των 

προγραμμάτων του. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τα εργασιακά θέματα περίπου το 

50% των δανειοδοτικών προγραμμάτων κατά την περίοδο 1994-2007 περιέχουν 

τουλάχιστον μία προϋπόθεση που σχετίζεται με την εργασία. Θα περίμενε κάποιος 

ότι τα στοιχεία που σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους για τους 

φτωχούς υποδηλώνουν ότι η πολιτική πρακτική του Ταμείο ταιριάζει με τη ρητορική 

του και ότι το ΔΝΤ έχει μεταρρυθμίσει θεμελιωδώς τις προτεραιότητες της πολιτικής 

του (Kentikelenis, Stubbs and King 2016). Πόση διαφορά έχουν αυτές οι 

φαινομενικές αλλαγές με την πραγματικότητα; 

Για να απαντήσουμε στην ερώτηση θα εστιάσουμε στην εμπειρία των 

ευρωπαϊκών χωρών υψηλού εισοδήματος η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Τα 

τέσσερα πρόσφατα προγράμματα προσαρμογής της Ευρωζώνης που 

σχεδιάστηκαν από κοινού από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιλάμβαναν ένα σύνολο μέτρων που 

αποσκοπούσαν στη μείωση των κοινωνικών δαπανών και στην αύξηση των 

εσόδων. Ο τομέας της υγείας προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή στα εν λόγω 

προγράμματα χορήγησης δανείων και αποτελεί μια περίπτωση προς μελέτη. Οι εν 

λόγω χώρες κλήθηκαν να εισαγάγουν ένα συνδυασμό μειώσεων στον τομέα της 

υγείας, να εισάγουν (ή να αυξήσουν) τα τέλη χρήσης και να καταστήσουν 

αυστηρότερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (A. 

Kentikelenis 2015). Εντούτοις, το ΔΝΤ επέλεξε την ελληνική περίπτωση ως 

απόδειξη του «πώς τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΔΝΤ επιδιώκουν 

να προστατεύσουν τις κοινωνικές δαπάνες με τρόπο τόσο βιώσιμο όσο και 

οικονομικά αποδοτικό» (IMF 2016). Ο οργανισμός τονίζει ότι «έχουν δημιουργηθεί 

αρκετά συστήματα για την παροχή δωρεάν πρόσβασης στην υγειονομική 

περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων υγείας, των φυλλαδίων για τη 

φτώχεια και της καθολικής κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης για τους 

ανασφάλιστους» (IMF 2016). Ωστόσο πρόσφατα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε ένα 

από τα προαναφερθέντα μέτρα δείχνουν ότι κανένας δεν τήρησε την υπόσχεσή του, 
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εν μέρει λόγω υπερβολικά αυστηρών ή ξεπερασμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας 

(Economou, et al. 2014). 

Η ανεπαρκής εφαρμογή των στόχων δαπανών προτεραιότητας, ενώ οι 

προϋποθέσεις για ισορροπημένους προϋπολογισμούς ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό, και τα στοιχεία από τις πρόσφατες δανειοδοτήσεις δείχνουν ότι τα 

προγράμματα του ΔΝΤ δεν ήταν τελικά σύμφωνα με τη ρητορική για την προώθηση 

της κοινωνικής προστασίας. Παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, οι 

δηλώσεις που υποστηρίζουν ότι «με τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το 

ΔΝΤ, το Ταμείο βοηθά τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν και ακόμη και να 

αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες» (IMF 2016) δεν υποστηρίζονται από τα 

διαθέσιμα στοιχεία (Kentikelenis, Stubbs και King 2016). Επιπρόσθετα η άποψη του 

Ταμείου για την κοινωνική προστασία δίνει έμφαση στη στοχοθετημένη κοινωνική 

βοήθεια (IMF 2016) σε μια εποχή όπου οι συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω 

από τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην 

καθολική παροχή βασικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (Kentikelenis, Stubbs 

και King 2016). 

Αιρεσιμότητα και εργασία 

Το ΔΝΤ διατείνεται ότι έχει αλλάξει τη ρητορική του τόσο στα όρια των 

κρατικών δαπανών για τους μισθούς όσο και στα πλεονεκτήματα των πολιτικών για 

την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το προσωπικό της, τα ανώτατα όρια για τους 

μισθούς έχουν διακοπεί και οι πολιτικές για την αγορά εργασίας είναι δεν αποτελούν 

τον κύριο κορμό των προγραμμάτων του Ταμείου (IMF 2014). Πώς τέτοιες δηλώσεις 

ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές του ΔΝΤ σχετικά με τα θέματα της αγοράς 

εργασίας τα τελευταία χρόνια; Μια προσεκτική εξέταση των προϋποθέσεων του 

ΔΝΤ στις αναπτυσσόμενες χώρες αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ σε 

ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εργασία δεν είναι περιορισμένη, παρά τους 

ισχυρισμούς περί του αντιθέτου. Για παράδειγμα, τα ανώτατα όρια των μισθών, ενώ 

χρησιμοποιούνται λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν, εξακολουθούν να αποτελούν 

μέρος των προγραμμάτων του ΔΝΤ στην Ακτή του Ελεφαντοστού (2009 - 13), στην 

Ονδούρα (2010 - 11) και στη Μολδαβία (2010 - 12) (Kentikelenis, Stubbs και King 

2016). Οι όροι αυτοί ενσωματώθηκαν στα προγράμματα του ΔΝΤ σε μη δεσμευτική 

μορφή (ως σημεία αναφοράς), αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται από το 
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προσωπικό του ΔΝΤ ως αρκετά «κρίσιμα» για να συμπεριληφθούν στις 

προϋποθέσεις δανειοδότησης. Ειδικότερα οι σχεδιαζόμενες από το ΔΝΤ 

μεταρρυθμίσεις για τη Μολδαβία περιλάμβαναν μέτρα για τη «βελτιστοποίηση του 

αριθμού των εργαζομένων στον δημοσιονομικό τομέα με την κατάργηση 

τουλάχιστον 4.000 θέσεων» το 2010 (IMF 2010), καθώς και περαιτέρω αλλαγές που 

επηρέασαν τους δημοσίους υπαλλήλους (IMF 2012). 

Επιπλέον ορισμένα προγράμματα προσαρμογής των χωρών περιλάμβαναν 

εκτεταμένες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις. Το πρόγραμμα της Ρουμανίας 

στόχευε σε συντάξεις και συμπεριλάμβανε περικοπές κατά 15% και κάποιες 

περαιτέρω αλλαγές στο σύστημα που θα μειώσουν τις πληρωμές και θα αυξήσουν 

την ηλικία συνταξιοδότησης (IMF 2010). Τα μέτρα αποδείχθηκαν αμφιλεγόμενα και 

καταρρίφθηκαν από το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Ωστόσο, λίγους μήνες 

αργότερα, η ίδια μεταρρυθμιστική δέσμη επαναπροσδιορίστηκε ως μια δεσμευτική 

προηγούμενη δράση που προβλέπει την «κοινοβουλευτική έγκριση της νομοθεσίας 

για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων» και τελικά εγκρίθηκε παρά την αντίρρηση του 

Ρουμάνου Προέδρου. Ομοίως, η επιβολή όρων στη Σερβία καθιέρωσε το πάγωμα 

των συντάξεων μεταξύ 2009 και 2011 και αυξημένες ηλικίες συνταξιοδότησης 

(Kentikelenis, Stubbs και King 2016). 

Τα πρόσφατα προγράμματα του ΔΝΤ στις χώρες της Ευρωζώνης 

βασίστηκαν επίσης σε μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την εργασία, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά την απελευθέρωση, τις μισθολογικές δαπάνες των 

κυβερνήσεων και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, οι 

προϋποθέσεις της Ελλάδας προέβλεπαν εκτεταμένη απελευθέρωση της αγοράς 

εργασίας. Το πρόγραμμα της χώρας περιελάβανε μεταρρυθμίσεις, συχνά ως 

πρότερες ενέργειες, στο σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης, την προτεραιότητα 

των συμφωνιών σε επίπεδο επιχείρησης (σε αντίθεση με τις συλλογικές) και τη 

μείωση των κατώτατων μισθών και των δαπανών απόλυσης των εργαζομένων (IMF 

2010; IMF 2012; IMF 2014). Ομοίως το πρόγραμμα προσαρμογής της Πορτογαλίας 

προέβλεπε αυξήσεις στην ηλικία συνταξιοδότησης, αποδυνάμωση των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και θέσπιση ενός «εργατικού νόμου της δημόσιας διοίκησης 

που θα στοχεύει στην ευθυγράμμιση του ισχύοντος δημόσιου καθεστώτος 

απασχόλησης με τους κανόνες του ιδιωτικού τομέα και την παύση της θητείας» (IMF 

2012) (IMF 2013). 
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Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι η επισκόπηση των πρόσφατων 

όρων του ΔΝΤ για την κοινωνική προστασία και τα εργασιακά ζητήματα υποδηλώνει 

ότι οι αιτιάσεις του οργανισμού για θεμελιώδεις αλλαγές στις προϋποθέσεις είναι 

υπερβολικές. Ανακαλύπτοντας το ακριβές περιεχόμενο της πολιτικής των 

προγραμμάτων του ΔΝΤ, βρίσκουμε πολλές από τις πολιτικές που βρίσκονται στο 

επίκεντρο της διαμάχης εδώ και δεκαετίες και αποδεικνύεται ότι η 

«πολυδιαφημισμένη» προσοχή σε θέματα κοινωνικής προστασίας αντικατοπτρίζει 

περισσότερο «λόγια» παρά «πράξεις». Ταυτόχρονα τα όσα αναφέρονται 

παραπάνω υποτιμούν το πραγματικό μέγεθος των επιπτώσεων του ΔΝΤ στην 

εργασία και την κοινωνική προστασία: τα μέτρα λιτότητας και οι λανθασμένες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν έμμεσες αλλά απτές επιπτώσεις που δεν 

μπορούν να καταγραφούν με τις στατιστικές και τις μελέτες (Kentikelenis, Stubbs 

και King 2016). 
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3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

Προτού εξετάσουμε την επίδραση της αιρεσιμότητας των προγραμμάτων του 

ΔΝΤ στην περίπτωση της Ελλάδας, κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε την εμπλοκή 

του ίδιου του Ταμείου στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Η μελέτη των Dhar και Takagi 

(2016) για το Independent Evaluation Office του ΔΝΤ παρέχει μία πολύ καλή 

προσέγγιση στο θέμα. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό της επί σχεδόν 20 χρόνια εποπτείας του ΔΝΤ ήταν 

η τάση να συμπλέει με τις θέσεις ή τις απόψεις των αρχών για τα περισσότερα 

πολιτικά ζητήματα, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία 

του. Αυτή η τάση είναι μια μακροχρόνια αδυναμία της εποπτείας του ΔΝΤ, η οποία 

τεκμηριώνεται επανειλημμένα από πολλούς φορείς, αλλά φαίνεται ιδιαίτερα έντονη 

στην περίπτωση της ζώνης του ευρώ. Η επιθυμία διατήρησης καλών σχέσεων με 

τις εθνικές και κυβερνητικές αρχές είναι τόσο κατανοητή όσο και σημαντική σε ένα 

ίδρυμα που βασίζεται σε μέλη, όπου οι εθνικές αρχές είναι οι μέτοχοι. Ταυτόχρονα 

η αποτελεσματικότητα του Ταμείου ως θεματοφύλακα της παγκόσμιας 

σταθερότητας μειώνεται εάν μετριάσει την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία της 

ανάλυσής του για πολιτικούς λόγους. 

Πριν από την υιοθέτηση του ευρώ, οι δηλώσεις του ΔΝΤ έδιναν έμφαση στα 

οφέλη ενός ενιαίου νομίσματος, υποβαθμίζοντας τις ελλείψεις του που είχαν 

αναδειχθεί σε διάφορα φόρα. Κατά την περίοδο πριν από την κρίση στη ζώνη του 

ευρώ, η επιτήρηση του ΔΝΤ δεν συνέβαλε στην ανάδειξη των ανησυχιών για την 

ύπαρξη ενιαίου νομίσματος σε διαφορετικές οικονομίες. Τελικά όμως οι εν λόγω 

ανησυχίες θα έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο στην κρίση που ακολούθησε. Τα ευάλωτα 

σημεία της επέκτασης των τραπεζικών δανείων προς την ευρωπαϊκή περιφέρεια 

δεν επισημάνθηκαν επαρκώς, οι κίνδυνοι της χρηματοδότησης ελλειμμάτων του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με διψήφιο αριθμό απορρίφθηκαν πολύ εύκολα, 

δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς οι συνέπειες της αλλαγής του επενδυτικού κλίματος 

ενώ υπήρξε μικρή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους μιας κρίσης του δημόσιου 

χρέους και πως θα μπορούσε αυτή να επιδεινώσει την κατάσταση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 
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Μετά την κρίση το ΔΝΤ έγινε ισχυρός υποστηρικτής της επεκτατικής 

νομισματικής πολιτικής για να υποστηρίξει τόσο την οικονομία όσο και το 

χρηματοπιστωτικό τομέα της Ε.Ε, στήριξε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ) για παροχή ρευστότητας στις τράπεζες και διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στην προώθηση τραπεζικής ένωσης. Ωστόσο δεν διατύπωσε 

δημοσίως τον ρόλο που θα έπρεπε τελικά να διαδραματίσει η ΕΚΤ για την επίλυση 

της κρίσης εμπιστοσύνης που περιλάμβανε τις τράπεζες μέχρι τα μέσα του 2012. 

Σε γενικές γραμμές μετά την πτώχευση της Lehman το 2008 και λόγω των διάφορων 

τρωτοτήτων στην Ιρλανδία και την Ελλάδα το 2009, το προσωπικό του ΔΝΤ δεν 

ανησυχούσε επαρκώς για τις συνέπειες της μεταρρύθμισης του συστήματος στη 

ζώνη του ευρώ. Επίσης δεν υποστήριξε επαρκώς μία πιο βιώσιμη δημοσιονομική 

επέκταση στις οικονομίες ώστε να αντισταθμιστεί η πτώση της ζήτησης και της 

αποπληθωριστικής πίεσης που απορρέει από την κρίση. Αντ’ αυτού, ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο 2010 - 2012, το προσωπικό ζήτησε από όλα τα μέλη της ζώνης του 

ευρώ να ξεκινήσουν μία δημοσιονομική εξυγίανση. Οι διαστάσεις της κρίσης στη 

ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών προσαρμογής εντός μιας 

νομισματικής ένωσης, δεν ενσωματώθηκαν επαρκώς στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΔΝΤ. 

Μετατοπίζοντας την προσοχή μας προς την Ε.Ε. μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι από την αρχή η ΕΚΤ αντιμετώπισε ομοιόμορφα όλες τις 

κυριαρχικές υποχρεώσεις των μελών της ζώνης του ευρώ ανεξαρτήτως των 

σημαντικών διαφορών μεταξύ π.χ. της Γερμανίας και της Ελλάδας όσον αφορά τους 

δείκτες δημόσιου χρέους και ΑΕΠ ή την ικανότητά τους να παράγουν πρωτογενή 

πλεονάσματα στον προϋπολογισμό τους. Αυτή η πρακτική ήταν σε έντονη, αν και 

σιωπηρή, αντίθεση στη ρήτρα περί μη διάσωσης (no-bailout clause) της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ (Kopits 2016). 

Στην ίδια μελέτη ο Kopits (2016) προσφέρει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία 

σχετικά με την εμπλοκή του ΔΝΤ στην κρίση χρέους της Ε.Ε. Γίνεται μνεία στο 

γεγονός ότι η εποπτεία από το Ταμείο των δημοσίων οικονομικών των χωρών 

μελών της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας μέχρι την έναρξη της κρίσης 

χαρακτηρίστηκε από εφησυχασμό καθώς και από τη νοοτροπία ότι «η Ευρώπη είναι 

διαφορετική». Ενώ οι δημοσιονομικές συμβουλές του ΔΝΤ για το σύνολο της ζώνης 

του ευρώ ήταν γενικά κατάλληλες, οι εκτιμήσεις της δημοσιονομικής θέσης, της 
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διαφάνειας, της βιωσιμότητας και των κίνδυνοι στις οικονομικά τρωτές χώρες ήταν 

μάλλον επιφανειακές και μηχανιστικές. Δόθηκε αδικαιολόγητη εξάρτηση στη 

εποπτεία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την παρακολούθηση και την επιβολή 

του δημοσιονομικού πλαισίου που βασίζεται σε κανόνες και κατοχυρώνεται στο 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το Ταμείο ενέκρινε την επικρατούσα 

συμβατική σοφία ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες δεν είχαν σημασία εντός της ζώνης 

του ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το προσωπικό του ΔΝΤ τόνισε την ανάγκη 

τηςδημοσιονομικής πειθαρχίας από τα μέλη της ζώνης του ευρώ, δεν ανέδειξε την 

πιθανότητα ότι η δημοσιονομική περιφρόνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίση 

χρέους στην ευρωζώνη. Αναμφισβήτητα, η χαλαρή επιτήρηση των χωρών μελών 

της ευρωζώνης συνέβαλε άμεσα ή έμμεσα στη μετάσταση της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης σε μια πλήρη κρίση δημόσιου χρέους σε τουλάχιστον τρία μέλη της ζώνης 

του ευρώ. 

Τα προγράμματα σταθεροποίησης της ζώνης του ευρώ που υποστηρίχθηκαν 

από το Ταμείο περιορίστηκαν λόγω σημαντικών παραγόντων: τη συμμετοχή σε μια 

ζώνη κοινού νομίσματος, τη στάσιμη εξωτερική ζήτηση και τον κατακερματισμό του 

χρηματοπιστωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον τα προγράμματα στην 

Ελλάδα και την Πορτογαλία είχαν να αντιμετωπίσουν αρκετά θεσμικά και πολιτικά 

εμπόδια και την αδύναμη ιδιοκτησία των μέτρων προσαρμογής ή μεταρρύθμισης. 

Αυτές οι συνθήκες προκάλεσαν εξαιρετική επιβάρυνση στην δημοσιονομική 

προσαρμογή, την οικοδόμηση θεσμών και τη δημόσια επικοινωνία, ιδίως στην 

Ελλάδα και την Πορτογαλία. Ωστόσο το επακόλουθο μέγεθος της προσαρμογής 

μπορεί να ήταν υπερβολικό στις χώρες αυτές, όπου οι υποτιθέμενοι υποκείμενοι 

δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές ήταν πολύ περιορισμένοι και οι αυτόματοι 

σταθεροποιητικοί μηχανισμοί παρεμποδίστηκαν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος. Επίσης η σύνθεση της προσαρμογής σε ορισμένα 

προγράμματα ήταν προκατειλημμένη υπέρ των αυξήσεων των φορολογικών 

συντελεστών αντί για την περικοπή των δαπανών. Η προσπάθεια να διορθωθούν 

οι τελευταίες με διαρθρωτικές δημοσιονομικές προϋποθέσεις που υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη ήταν λιγότερο από επιτυχής, εν μέρει λόγω της προφανής έλλειψης 

προτεραιοτήτων ενόψει και των θεσμικών εμποδίων. Η τεχνική βοήθεια του 

Ταμείου, η οποία προοριζόταν κυρίως για τη στήριξη των διαρθρωτικών μέτρων 

φορολογικής μεταρρύθμισης, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ρυθμό και κατά 
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τρόπο που θα ήταν πιο συνεπής με τους τοπικούς πόρους και το περιβάλλον, ιδίως 

στην Ελλάδα. 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του ο Kopits (2016) θεωρεί ότι σε σύγκριση με 

προηγούμενα επεισόδια δημοσιονομικής κρίσης σε άλλες χώρες, τα προγράμματα 

προσαρμογής που εισήχθησαν στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πιο πολύπλοκα διότι ανήκουν σε μια δική τους 

κατηγορία με διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του πυλώνα 

χρηματοδότησης. Μετά την απώλεια πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, η Ελλάδα έγινε η πρώτη περίπτωση κατά την 

οποία εναπόκειται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ, ενδεχομένως με τη 

συνεργασία ιδιωτών πιστωτών και σε διαπραγματεύσεις με τις εθνικές αρχές, να 

εξετάσουν διάφορες μορφές και μεγέθη χρηματοδότησης. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες κρίσεις, προέκυψε μια μεγάλη πρόκληση για τα διάφορα μέρη που 

λειτουργούν με αντικρουόμενα συμφέροντα να συντάξουν ένα χρηματοδοτικό 

πακέτο χωρίς προσφυγή στην αναδιάρθρωση του χρέους. Πολλοί εξωτερικοί 

παρατηρητές στις ακαδημαϊκές και τραπεζικές κοινότητες, καθώς και στο Ταμείο 

(συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής) 

εξέφρασαν σοβαρό σκεπτικισμό σχετικά με τον αποκλεισμό της αναδιάρθρωσης του 

χρέους για την Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. 

Εντούτοις, από την αρχή του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 

ΕΚΤ αντιστάθηκαν σε οποιαδήποτε μορφή αναδιάρθρωσης του χρέους, όπως και 

οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ που επλήγησαν από την κρίση. Τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και οι κυριότερες κυβερνήσεις των κρατών μελών τους αντιτάχθηκαν 

στην αναδιάρθρωση του χρέους, προφανώς για να επιβάλουν την απαγόρευση 

διάσωσης και να προστατεύσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών τους. Το ΔΝΤ, 

εν μέρει λόγω του φόβου της εξάπλωσης της κρίσης στα μέλη του, συμφώνησε με 

αυτή τη θέση. 

Εστιάζοντας στα προγράμματα που εγκρίθηκαν για την Ελλάδα, την Ιρλανδία 

και την Πορτογαλία ο Kopits (2016) σχολιάζει ότι αυτά περιορίστηκαν από τη 

διαθεσιμότητα της επίσημης στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών προς τις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ με την απαιτούμενη κλίμακα 

σε κάθε περίπτωση. Έτσι το ΔΝΤ πείστηκε να δανείσει ποσά που υπερέβαιναν κατά 
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πολύ τα όρια των χωρών που εκφράζονται από τις ποσοστώσεις συμμετοχής 

επικαλούμενο το κριτήριο της κατ’ εξαίρεσης πρόσβασης. Τα τρία προγράμματα 

διέφεραν σε δύο σημαντικά σημεία: τον βαθμό τοπικής ιδιοκτησίας και τους 

θεσμικούς περιορισμούς. Αυτοί οι παράγοντες είχαν σημαντικές επιπτώσεις στο 

σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημοσιονομικών συνιστωσών της προσαρμογής, 

στην αξιοπιστία των πολιτικών δεσμεύσεων των τοπικών κυβερνητικών αρχών και, 

τελικά, στην έκβαση της προσπάθειας προσαρμογής. 

Στην Ιρλανδία, από την αρχή της κρίσης, υπήρξε ισχυρή και ευρέως 

διαδεδομένη τοπική ιδιοκτησία της προσπάθειας προσαρμογής, την οποία η 

κυβέρνηση είχε ξεκινήσει πριν από την άφιξη της τρόικας. Στην Πορτογαλία, μέχρι 

τις αρχές του 2011, η αρχική άρνηση της κυβέρνησης για την κρίση έδωσε τη θέση 

της στη διαπραγμάτευση μιας διευρυμένης συμφωνίας που ακολουθήθηκε από την 

επόμενη κυβέρνηση συνασπισμού. 

Αντίθετα στην Ελλάδα, αναφέρει ο Kopits (2016), μετά από μια περίοδο 

άρνησης που διήρκεσε μέχρι το 2010, η πολιτική ηγεσία ποτέ δεν οικειοποιήθηκε τις 

πολιτικές απαιτήσεις του προγράμματος. Οι διάδοχες κυβερνήσεις κατηγόρησαν τον 

έξω κόσμο, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, για τις δυσκολίες που επιβάλλουν τα 

δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος. Η έλλειψη ιδιοκτησίας σε όλο 

το πρόγραμμα αποτελούσε σοβαρό μειονέκτημα για την επιτυχή εφαρμογή. Ενώ 

στην Ιρλανδία οι θεσμικοί περιορισμοί ήταν ελάχιστοι, στην Ελλάδα και σε μικρότερο 

βαθμό στην Πορτογαλία, αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο στο σχεδιασμό και την 

επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής. Παρά το γεγονός ότι χαρακτηριζόταν 

ως προηγμένη οικονομία λόγω της συμμετοχής της στην ευρωζώνη, η θεσμική 

ικανότητα της Ελλάδας στη δικαστική διαδικασία, τη φορολογική διοίκηση, τον 

έλεγχο των δαπανών και τις στατιστικές υπηρεσίες ήταν χαμηλότερη από τις 

αντίστοιχες ικανότητες σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία. 

Η σημαντικότερη όμως κριτική που έχει ασκηθεί αφορά την εμμονή του ΔΝΤ 

αλλά και της τρόικας γενικότερα στην πολιτική λιτότητας. Όπως σημειώνουν οι Betz 

και Carayannis (2015) η πολιτική αυτή αύξησε σημαντικά το δημόσιο χρέος και 

αποδείχθηκε ότι δεν αποδίδει. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα μέχρι και το 2017 δεν 

έχει ακόμα εξέλθει από την ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας δημοσιονομικής πολιτικής χαρακτηρίζονται ως αρνητικά, με τις 
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περισσότερες οικονομίες της ευρωζώνης να βρίσκονται σε κάμψη καθώς η πολιτική 

λιτότητας έχει ενεργοποιήσει μόνο υφέσεις χωρίς να επιτυγχάνεται ανακούφιση του 

χρέους. Το ΔΝΤ ήταν σαφώς ένας από τους φορείς που προώθησαν τέτοιες 

πολιτικές όπως είχε κάνει κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της ασιατικής οικονομικής 

κρίσης. Παρότι στην περίπτωση των ασιατικών χωρών η υπόψη πολιτική της 

αύξησης των φόρων και της ταυτόχρονης μείωσης των κρατικών δαπανών είχε 

βυθίσει τις χώρες βαθύτερα στην ύφεση, εντούτοις επέλεξε να ακολουθήσει το ίδιο 

μείγμα πολιτικής στην ευρωζώνη και την Ελλάδα ειδικότερα. Όπως υποστηρίζει και 

η Μιχοπούλου (2014) η πολιτική της λιτότητας πυροδοτεί το φαύλο κύκλο «λιτότητα 

– ύφεση – δημοσιονομική και οικονομική κρίση» ο οποίος υπονομεύει τον 

θεμελιώδη στόχο των προγραμμάτων διάσωσης, της αποκατάστασης της 

βιωσιμότητας του χρέους. Τα προγράμματα λιτότητας αποβλέπουν σε μία αυστηρή 

δημοσιονομική πολιτική σε συνδυασμό με την μείωση των μισθών στον ιδιωτικό 

τομέα με σκοπό την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας χωρών όπως η Ελλάδα 

ή η Πορτογαλία. Η πολιτική αυτή, που ονομάζεται εσωτερική υποτίμηση, 

αντικαθιστά την πολιτική της νομισματικής υποτίμησης που θα επέλεγε μία χώρα 

εάν δεν ήταν μέλος της ευρωζώνης. Όμως η εν λόγω πολιτική μειώνει την 

οικονομική δραστηριότητα και προκαλεί ύφεση και ανεργία με αποτέλεσμα να 

μειώνεται περαιτέρω το ΑΕΠ, να μειώνεται η δημοσιονομική κατάσταση της 

οικονομίας και τελικά να καθίσταται αμφίβολη η ικανότητα των κρατών μελών της 

ευρωζώνης να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τον Απρίλιο του 2010 η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα της ζώνης του ευρώ 

που ζήτησε οικονομική ενίσχυση από το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ μαζί με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - που αποκαλείται 

ανεπίσημα ως τρόικα – συμφώνησε στην παροχή έκτακτης χρηματοδότησης, με τη 

συνεισφορά του Ταμείου να λαμβάνει τη μορφή συμφωνίας SBA τριετούς διάρκειας 

και ύψους 30 δισ.€. Η εν λόγω συμφωνία εγκρίθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους και 

αντικαταστάθηκε τον Μάρτιο του 2012 από μία διευθέτηση τεσσάρων ετών στο 

πλαίσιο του Extended Fund Facility (EFF). 

Όπως αναφέρουν οι Wyplosz και Sgherri (2016) το ΔΝΤ με την απόφασή του 

να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πολυετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας μεγάλης 
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κλίμακας καινοτόμησε σε πολλές διαστάσεις. Το ίδιο το δάνειο - πάνω από 3,200 

τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδας - ήταν η μεγαλύτερη δανειακή ρύθμιση του 

Ταμείου που εγκρίθηκε ποτέ σε σχέση με την ποσόστωση. Ήταν η πρώτη φορά από 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που μια προηγμένη, οικονομικά ανεπτυγμένη και 

οικονομικά ανοικτή οικονομία προσπάθησε να προσαρμοστεί μέσω μιας 

νομισματικής ένωσης. Ήταν επίσης η πρώτη περίπτωση οικονομικής βοήθειας του 

ΔΝΤ σε μια χώρα που χρησιμοποιεί αποθεματικό νόμισμα από τα μέσα της 

δεκαετίας του '70. Για να αυξηθεί η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, το 

πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή σε μια εποχή όπου τόσο η ζώνη του ευρώ όσο και 

η παγκόσμια οικονομία διέρχονταν μια σοβαρή οικονομική κρίση, ενώ η ζώνη του 

ευρώ στερούταν ακόμα τα απαραίτητα «τείχη προστασίας» για να εμποδίσουν την 

εξάπλωση των δεινών της Ελλάδας στις άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. Τέλος, το 

πρόγραμμα περιελάβανε την έντονη συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, οι 

οποίοι παρείχαν επίσης υπό όρους οικονομική βοήθεια. Οι τρόποι συνεργασίας 

μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ΔΝΤ έπρεπε να θεσπιστούν σε 

πραγματικό χρόνο, εν μέσω της κρίσης. 

Το πρόγραμμα εποπτείας του ΔΝΤ αναγνώρισε σωστά τα βασικά σημεία 

ευπάθειας της ελληνικής οικονομίας πριν ξεσπάσει η ελληνική κρίση το 2009, αν και 

με μικρή αποδοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΔΝΤ καθυστέρησε να 

αναγνωρίσει τον κίνδυνο μιας ξαφνικής διακοπής των εισροών κεφαλαίων. Δεν 

μπόρεσε να προβλέψει τις πλήρεις επιπτώσεις της ένταξης στη ζώνη του ευρώ για 

το σχεδιασμό του προγράμματος και δεν διερεύνησαν τη δυνατότητα τροποποίησης 

του επιχειρησιακού πλαισίου για τη χορήγηση δανείων σε μέλη νομισματικών 

ενώσεων. Το ΔΝΤ όπως και όλοι σχεδόν οι εξωτερικοί και εγχώριοι παρατηρητές 

απέτυχαν να προβλέψουν τόσο τη φύση όσο και την έκταση της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης που χτύπησε την Ελλάδα από το 2009 και μετά. Το 

σενάριο που τελικά έγινε πραγματικότητα, οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες, η 

μη βιώσιμη εξυπηρέτηση του χρέους, η περιστολή των επενδύσεων και της 

δυνατότητας δανεισμού από ξένες τράπεζες, η μετάδοση της κρίσης στον τραπεζικό 

τομέα λόγω της έκθεσής τους στα κρατικά ομόλογα και η εκτίναξη της ανεργίας, δεν 

προβλέφθηκαν ποτέ από το ΔΝΤ. 

Το ΔΝΤ κλήθηκε να παράσχει χρηματοδότηση στην Ελλάδα σε μια χρονική 

συγκυρία που η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλλει μεγάλα ποσά για την εξυπηρέτηση 
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του χρέους ενώ υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση στην αναδιάρθρωση του χρέους 

(ή ακόμα και αναδιαμόρφωση αυτού) από την πλειοψηφία των μελών του ΔΝΤ υπό 

το φόβο της οικονομικής μόλυνσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΔΝΤ συμφώνησε 

να παράσχει στην Ελλάδα μία κατ’ εξαιρετική πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου 

εν μέσω αμφιβολιών σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας, 

αποδεχόμενο έτσι την απόφαση που ελήφθη στην Ευρώπη. 

Όπως τονίζουν στην ανάλυσή τους οι Wyplosz και Sgherri (2016) το 

στρατηγικό πρόγραμμα ήταν επικίνδυνο. Ελλείψει πρόσθετης χρηματοδότησης από 

τους Ευρωπαίους εταίρους ή της εκ των προτέρων αναδιάρθρωσης του χρέους, η 

διόρθωση των κυριότερων μειονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε μια 

τεράστια πρόκληση. Ο συνδυασμός του υπερβολικά μεγάλου χρέους, της 

υπερτιμημένης πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, του εύθραυστου 

κυβερνητικού μηχανισμού ο οποίος αποποιούταν την πολιτική ιδιοκτησία των 

μέτρων και ένας κλειστός και αδύναμος επιχειρηματικός τομέας σήμαινε ότι η 

προσαρμογή επρόκειτο να αποτελέσει μία μεγάλη πρόκληση. Για να προσπαθήσει 

να φέρει το χρέος πίσω σε μια βιώσιμη πορεία, το πρόγραμμα προέβλεπε μια 

ασυνήθιστα ισχυρή και υπερφορτωμένη φορολογική προσπάθεια και ορισμένες 

υπερβολικά αισιόδοξες υποθέσεις σχετικά με τις προοπτικές πρόσβασης στην 

αγορά, τον αντίκτυπο των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης, το ποσοστό 

ανάπτυξης μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τα έσοδα από τις  

ιδιωτικοποιήσεις. Εάν είχαν πραγματοποιηθεί πιο ρεαλιστικές υποθέσεις αυτό θα 

είχε ως αποτέλεσμα αφενός την επιδείνωση των προβλέψεων για την βιωσιμότητα 

του ελληνικού χρέους, αλλά πιθανόν να είχε ως αποτέλεσμα μια πιο ανοικτή και σε 

βάθος συζήτηση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων και θα είχε αποφευχθεί η 

αντίληψη ότι το ΔΝΤ ενέδωσε σε πολιτικές πιέσεις. Χωρίς την επιλογή της 

εξωτερικής – νομισματικής υποτίμησης, το πρόγραμμα επιδίωξε να αποκαταστήσει 

την ανταγωνιστικότητα των τιμών μέσω της μείωσης των ονομαστικών τιμών των 

μισθών όπως και με διάφορα διαρθρωτικά μέτρα. Αυτή η πολιτική είχε ως 

αποτέλεσμα μια απότομη πτώση του ΑΕΠ, η οποία αποτέλεσε πραγματική 

πρόκληση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, 

αποδυνάμωσε την ανταπόκριση των ελληνικών αρχών και βοήθησε να 

δημιουργηθεί μια πολιτική αναταραχή που διάβρωσε περαιτέρω την ευθύνη 

υλοποίησης των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
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Η ουσιαστική αποτυχία του προγράμματος του ΔΝΤ και της αιρεσιμότητας 

αυτού έγκειται, όπως τονίζουν οι Wyplosz και Sgherri (2016), στο ότι δεν υπήρχε 

σωστός σχεδιασμός για την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν την Ελλάδα 

στη θέση να ζητήσει την παροχή βοήθειας από το Ταμείο. Σε αυτό το σημείο όμως 

θα πρέπει να τονιστεί και μία ακόμα παράμετρος. Μέχρι τις αρχές του 2010 το ΔΝΤ 

δεν είχε εμπλακεί στην κρίση της ευρωζώνης και της Ελλάδας γενικότερα, διότι οι 

αρχές της Ε.Ε απέκλειαν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ταμείου. Η εμπλοκή του ΔΝΤ 

φαίνεται ότι ήταν βασική προϋπόθεση για να καμφθεί η απροθυμία ορισμένων 

ευρωπαϊκών χωρών να συμβιβαστούν και να συμφωνήσουν στη δημιουργία ενός 

μηχανισμού διάσωσης. Επιπλέον ορισμένοι υποστήριζαν ότι οι προϋποθέσεις που 

συνοδεύουν ένα πρόγραμμα δανειοδότησης του ΔΝΤ θα έδιναν την απαραίτητη 

ώθηση και άλλοθι στην ελληνική κυβέρνηση για την υιοθέτηση και υλοποίηση των 

αντιλαϊκών μέτρων που συνοδεύουν τέτοια προγράμματα. Έτσι το ΔΝΤ αλλά και η 

Ε.Ε θα λειτουργούσαν ως ένα είδος αποδιοπομπαίου τράγου. Βέβαια πρέπει να 

τονιστεί ότι και τα δάνεια της Ε.Ε συνοδεύονται από ανάλογες προϋποθέσεις, αλλά 

στην ελληνική περίπτωση κρίθηκε σκόπιμο να προταθεί το ΔΝΤ ως η πηγή των 

μέτρων λόγω της πολιτικής του ανεξαρτησίας και της πρότερης εμπειρίας του. 

Τα ανωτέρω μας οδηγούν να προβούμε σε μία ακόμα ανάλυση του ελληνικού 

σκηνικού τις ημέρες του 2010. Το ελληνικό σκηνικό αντιπροσώπευε τη «λιγότερο 

πιθανή» περίπτωση όπου οι εξωτερικές προϋποθέσεις προωθούν την εγχώρια 

μεταρρύθμιση. Οι δυσλειτουργίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είχαν 

διαπιστωθεί από καιρό. Το «κόμμα - κράτος» είχε εμπλακεί σε πελατειακούς 

διορισμούς σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα και αυτό είχε περιορίσει την πολιτική 

βούληση για μεταρρύθμιση. Επιπλέον η συστημική ικανότητα μεταρρύθμισης του 

κράτους ήταν αδύναμη. Μια μελέτη του ΟΟΣΑ για τα κράτη μέλη του εξέτασε την 

αποτελεσματικότητα των κρατικών θεσμών και του ευρύτερου πολιτικού 

συστήματος να προσαρμόζεται και να παραδώσει τη μεταρρύθμιση. Από τα 31 

κράτη μέλη, η Ελλάδα κατατάχθηκε το 2009 τελευταία στο δείκτη διαχείρισης της 

μεταρρύθμισης, υποδεικνύοντας πολύ χαμηλή ικανότητα εκ μέρους της 

εκτελεστικής κυβέρνησης (Featherstone 2015). 
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Σύντομο χρονικό των ελληνικών μνημονίων 

Βασιζόμενοι στην εργασία της Χούπη (2016) αλλά στην πρόσφατη 

ειδησεογραφία θα επιχειρήσουμε μία σύντομη ανασκόπηση των προγραμμάτων 

προσαρμογής της Ελλάδας από το 2010 έως σήμερα. 

Η Ελλάδα εισήλθε το 2001 στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, σε ένα 

νέο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας σοβαρό πρόβλημα δημόσιου 

χρέους και ανταγωνιστικότητας. Στο νέο αυτό περιβάλλον, συνέχισε να πορεύεται 

με υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, η χρηματοδότηση των οποίων διευκολύνθηκε 

από την ιδιότητα του κράτους - μέλους της ΟΝΕ. Παράλληλα, μετατίθεντο συνεχώς, 

πρωτίστως για λόγους αποφυγής του πολιτικού κόστους, οι αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές προσαρμογές της χώρας. Η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση βρήκε τη χώρα εντελώς απροετοίμαστη και ευάλωτη στις 

εξωτερικές διαταραχές.  

Μετά από μία αλόγιστη, επεκτατική, δημοσιονομική πολιτική, το 2009 η χώρα 

εισήλθε, κυρίως από το Δεκέμβριο του εν λόγω έτους, στη δίνη της κρίσης χρέους 

και ανταγωνιστικότητας. Η νέα κυβέρνηση, που είχε αναδειχθεί από τις εκλογές της 

4ης Οκτωβρίου 2009, επέδειξε ατολμία και παθητική στάση απέναντι στις εξελίξεις, 

καθώς και αναβλητικότητα στην άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος εξυγίανσης 

των δημόσιων οικονομικών, που θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα στις αγορές, που 

δάνειζαν τη χώρα. Το 2010 βρίσκει την Ελλάδα αντιμέτωπη με συνεχείς 

υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητάς της και με μεγάλη άνοδο των 

«spreads» των ελληνικών ομολόγων, ενώ παράλληλα, οι εταίροι της Ευρωζώνης, 

θεωρώντας ότι πρόκειται για εθνική υπόθεση της Ελλάδος, επέλεξαν να αγνοήσουν 

τη συστημική διάσταση της Ελληνικής κρίσης. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όχι μόνον την αναβολή, από πλευράς των εταίρων 

μας, της συλλογικής αντίδρασης στην Ελληνική κρίση, αλλά την άσκηση μιας 

επιθετικής διπλωματίας αρνητικών δηλώσεων κατά της χώρας, γεγονός που 

επέτεινε την κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη λήψη δύο πακέτων 

μέτρων λιτότητας (Φεβρουάριος και Μάρτιος 2010), τα οποία όμως ήταν ανεπαρκή, 

με αποτέλεσμα να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φορείς οι οποίοι συγκρότησαν 

Μηχανισμό Στήριξης για την Ελλάδα. 

Μετά από εκκλήσεις για στήριξη προς την Ελλάδα από την ΕΕ και τη διεθνή 

κοινότητα, η ελληνική κυβέρνηση εξασφάλισε στις αρχές Μαΐου 2010 

χρηματοδότηση από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε ύψους 80 δισ. € και από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 30 δισ. €. Η υπογραφή της σύμβασης δανειακής 

διευκόλυνσης συνδυάστηκε με την υπογραφή του πρώτου «Μνημονίου 

Συνεννόησης» (Memorandum of Understanding), το οποίο ενσωμάτωνε την 

αιρεσιμότητα (conditionality). Λόγω της αναποτελεσματικότητας των πρώτων 

μέτρων, και του κινδύνου εξόδου της Ελλάδας από το Ευρώ, η κυβέρνηση υιοθέτησε 

τον Ιούνιο του 2011 ένα πολυετές πρόγραμμα δημοσιονομικής και διαρθρωτικής 

προσαρμογής (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151/2011). Βασική επιδίωξη, του εν λόγω 

Προγράμματος, ήταν η δραστική μείωση των δαπανών και η αύξηση των εσόδων 

του Δημοσίου. Μετά τη ψήφιση του εν λόγω πακέτου μέτρων αλλά και λόγω 

επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011, 

από τους εταίρους της Ε.Ε και το ΔΝΤ ένα δεύτερο πακέτο στήριξης προς την 

Ελλάδα, ύψους 130 δισ. €. Παράλληλα συμφωνήθηκε η απομείωση (κούρεμα) του 

ιδιωτικού χρέους (PSI), η οποία αφορούσε την «εθελοντική» συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα, στην ανταλλαγή ομολόγων, με 50% ονομαστική μείωση επί του 

ελληνικού χρέους, το οποίο κατείχαν ιδιώτες επενδυτές. 

Μετά την πολιτική κρίση που προκάλεσε η αναγγελία του τότε 

Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ορίζεται νέα 

πολυκομματική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον πρώην διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος Λουκά Παπαδήμο, η οποία οδηγεί τη χώρα στην ψήφιση του δεύτερου 

Μνημονίου το Φεβρουάριο 2012. 

Λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας, την άνοιξη του 2012 

προκηρύχθηκαν εκλογές, οι οποίες άλλαξαν ριζικά τον πολιτικό χάρτη της χώρας, 

καθώς ενισχύθηκαν σημαντικά τα λεγόμενα «αντι-μνημονιακά» κόμματα, που 

εξέφραζαν την αντίθεση τους στην ασκούμενη πολιτική προσαρμογής και στην 

παρέμβαση της Τρόικα. Η κυβέρνηση που προέκυψε από τις επαναληπτικές 

εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, κατέληξε, μετά από διαπραγματεύσεις με την 
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Τρόικα, στην κατάρτιση ενός νέου δεσμευτικού Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Προσαρμογής, για την περίοδο 2013-2016. 

Στις αρχές του 2014 τα δημοσιονομικά στοιχεία έδειξαν ότι το 2013 η 

κατάσταση ήταν βελτιωμένη, σε σχέση με το 2012, και ότι η Οικονομία έχει εισέλθει 

σε τροχιά σταθεροποίησης και ήπιας ανάκαμψης, ειδικά το 2014. Εδώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση «πέρασε» επιτυχώς τέσσερις αξιολογήσεις, με 

τις οποίες εγκρίθηκαν οι καταβολές των αντίστοιχων δανειακών δόσεων, μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2014. Όμως, λόγω ολιγωρίας της τότε κυβέρνησης και του νέου, 

έντονου κλίματος πολιτικής αβεβαιότητας, δεν ολοκληρώθηκε η πέμπτη αξιολόγηση 

του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής. Απεναντίας, οι συνομιλίες με την 

Τρόικα διακόπηκαν το Δεκέμβριο του 2014, όταν προκηρύχθηκαν εκλογές για την 

ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο του 2015, εν μέσω 

συνεχιζόμενης πολιτικής αβεβαιότητας και ενόψει της λήξης του Προγράμματος, 

σχηματίζεται νέα κυβέρνηση συνεργασίας με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και 

βασικό στόχο την άμεση κατάργηση των Μνημονίων και την άσκηση μιας 

αυτοδύναμης, εθνικής, οικονομικής πολιτικής. Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, ξεκίνησε 

σειρά διαπραγματεύσεων και παράτεινε το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής, 

αρχικά για 4 μήνες. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των δανειστών για νέα συμφωνία, 

οδήγησαν στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, με ερώτημα αν πρέπει να γίνει 

δεκτή μία νέα δανειακή σύμβαση. Αν και η απόφαση της πλειοψηφίας (62,15%) ήταν 

κατά της υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης και του νέου Μνημονίου, η 

κυβέρνηση αγνόησε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος φοβούμενη τις οδυνηρές 

επιπτώσεις ενός GREXIT και συνέχισε τις διαπραγματεύσεις, καταλήγοντας τον 

Αύγουστο 2015 στην υπογραφή του τρίτου Μνημονίου. Η νέα δανειακή σύμβαση, 

προέβλεπε χρηματοδότηση ύψους 86 δισ. Ευρώ, μέσω του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (EMS). Ο αντίκτυπος αυτής της συμφωνίας προκάλεσε 

σοβαρή κρίση στη δικομματική διακυβέρνηση, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί η 

Κυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα σε νέες βουλευτικές εκλογές. Εν συνεχεία, η 

νέα κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση πληθώρας νομοθετημάτων, για την 

εφαρμογή των προαπαιτούμενων στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου. Στις αρχές του 

2016 άρχισαν οι διαδικασίες για την πρώτη αξιολόγηση, η οποία θα άνοιγε το δρόμο 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με πιθανά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και ένα 

νέο πρόγραμμα του ΔΝΤ, όπως συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και 
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κυβερνήσεων τον Ιούλιο του 2015. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν μέχρι το Μάιο 

του 2016, οπότε η ελληνική κυβέρνηση με δύο νόμους, τον 4387/2016 και τον 

4389/2016, ψηφίζει όλα τα μέτρα που έθεσαν οι δανειστές προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να εκταμιευθεί η δανειακή δόση. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέδωσε Έκθεση Συμμόρφωσης, ενώ δημοσιεύθηκε και 

συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Supplemental Memorandum of 

Understanding), το οποίο αποτελεί ενημέρωση των όρων πολιτικής του αρχικού 

Μνημονίου συνεννόησης μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2017, θέτει όμως και νέες 

υποχρεώσεις για την ελληνική πλευρά. 

Η επίδραση της αιρεσιμότητας στην ελληνική πραγματικότητα 

Από την παραπάνω σύντομη επισκόπηση της πορείας των Δανειακών 

Συμβάσεων και των Προγραμμάτων Προσαρμογής, καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα, 

από την αρχή της κρίσης, βρίσκεται σε μια συνεχή διαπραγμάτευση με τους 

δανειστές της, σε μια συνεχή ψήφιση νομοθετημάτων και σε μια συσσώρευση 

Δανειακών Συμβάσεων και Μνημονίων, χωρίς να υπάρχουν διασφαλίσεις για τον 

τερματισμό αυτής της πορείας. Όμως στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

Προγραμμάτων Προσαρμογής, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, σε πλείστα 

πεδία του οικονομικού, κοινωνικού, θεσμικού και πολιτικού βίου της χώρας. Ο 

πολιτικός και επιστημονικός διάλογος εστιάζει κυρίως στα ζητήματα του χρέους και 

των ελλειμμάτων και λιγότερο σε άλλες πτυχές της κρίσης και της πολιτικής 

προσαρμογής. 

Στην παρούσα παράγραφο θα εστιάσουμε σε κάπως παραμελημένες πτυχές 

των επιπτώσεων της κρίσης, όπως είναι οι επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας και στις διαρθρωτικές της αδυναμίες, στις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, 

καθώς και στην κοινωνική συνοχή. Στην προσπάθεια αυτή θα έχουμε ως οδηγό την 

αξιόλογη εργασία της Χούπη (2016). 

Οικονομικές επιδράσεις 

Με βάση την κατάσταση στην Ελλάδα, τόσο το πρώτο όσο και τα επόμενα 

δύο Προγράμματα Προσαρμογής έθεσαν ως βραχυπρόθεσμους στόχους την 

αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και τη διασφάλιση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της εξυγίανσης Τραπεζών. Ως 
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μακροπρόθεσμοι στόχοι ετέθησαν η διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικής Οικονομίας και η αποκατάσταση των 

εξωτερικών ανισορροπιών. 

Από τα διατιθέμενα στοιχεία προκύπτει τα προγράμματα δεν πέτυχαν το 

στόχο της πολιτικής δημοσιονομικής εξυγίανσης και της βιωσιμότητας του χρέους. 

Παρά τα μέτρα λιτότητας, το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους, την επιμήκυνση των 

δόσεων των χρεολυσίων και τη δραστική μείωση των επιτοκίων, η Ελλάδα 

εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλό δημόσιο χρέος, υψηλές ετήσιες πληρωμές, για 

τόκους των δανείων και να αμφισβητείται, σχεδόν από όλους, η βιωσιμότητα του 

χρέους και η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, μετά το 2018. 

Ειδικότερα, από την Εικόνα 1 προκύπτει ότι από το 2010 και μετά, 

παρατηρείται συνεχής πτώση του ΑΕΠ της χώρας, με εξαίρεση το έτος 2014, ενώ 

παράλληλα το δημόσιο χρέος, παρά το γενναίο κούρεμα του 2012 και την 

αναδιάρθρωσή του εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα άνω του 170% του ΑΕΠ και 

άνω των 310 δις ευρώ. 

 

Εικόνα 1: Διακύμανση ΑΕΠ και Δημόσιου Χρέους για την περίοδο 2010 - 2017. Πηγή: Χούπη (2016) 

Ως προς το στόχο της εξυγίανσης των ελλειμμάτων του Προϋπολογισμού, 

όπως φαίνεται και από την Εικόνα 2, η χώρα, με εξαίρεση τα έτη 2014 και 2016, 

συνεχίζει να σημειώνει υψηλά πρωτογενή αποτέλεσμα, γεγονός που αυξάνει τις 

ανάγκες νέου δανεισμού και αυξάνει το συνολικό χρέος. 



52 
 

 

Εικόνα 2: Πρωτογενές Αποτέλεσμα (2010 - 2017). Πηγή: Χούπη (2016) 

Συμπερασματικά, η εφαρμοσθείσα πολιτική δεν έλυσε το ζήτημα των 

ελλειμμάτων και το χρέους. Αντιθέτως, η χώρα περιήλθε σε ένα δημοσιονομικό 

φαύλο κύκλο και κύκλο ύφεσης, όπου η πολιτική λιτότητας μειώνει το ΑΕΠ. Μείωση, 

η οποία, με τη σειρά της, περιορίζει τα έσοδα του κράτους και ασκεί πιέσεις στις 

δαπάνες, καθιστώντας αναγκαία μια νέα δέσμη μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας 

κ.ο.κ. 

Ως προς το δεύτερο στρατηγικό στόχο, της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας, τα στοιχεία που παρατίθενται από τις ετήσιες 

εκθέσεις του World Economic Forum δείχνουν ότι και ο στόχος αυτός, παρά τη 

δραστική εσωτερική υποτίμηση, εξακολουθεί να απέχει από την πραγμάτωσή του. 

Όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 3, ο συνολικός Δείκτης Ανταγωνιστικότητας της 

χώρας για το διάστημα 2016 – 2017 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με όλους τους 

επιμέρους δείκτες να παρουσιάζουν σταθεροποιητικές ή μειωτικές τάσεις. 
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Εικόνα 3: Δείκτες Ανταγωνιστικότητας Ελλάδας. Πηγή: World Economic Forum 

 

Τέλος, αναφορικά με τον τρίτο στόχο της αποκατάστασης της εξωτερικής 

ισορροπίας παρατηρείται (Εικόνα 4) ότι μετά το 2010 εξαλείφθηκαν σταδιακά τα 

μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα. Μάλιστα μετά το 2014 η χώρα εμφανίζει μάλιστα 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όπως δείχνουν όμως οι Εικόνες 

5 και 6, η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών μέσω της αύξησης 

της ανταγωνιστικότητάς, αλλά οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη μείωση των 

εισαγωγών, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση της εισαγωγικής ζήτησης 

λόγω της εσωτερικής υποτίμησης και της εσωτερικής ύφεσης. Επιπροσθέτως, 

ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της μείωσης των εξαγωγών σε ορισμένα 

έτη παρά τη σχετική ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου, γεγονός που υποδηλώνει 

μάλλον τη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και όχι 

της βελτίωσής της. 
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Εικόνα 4: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Πηγή: tradingeconomics.com/greece 

 

 

Εικόνα 5: Ελληνικές εξαγωγές (2008-2017). Πηγή: tradingeconomics.com/greece 
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Εικόνα 6: Ελληνικές εισαγωγές (2008-2017). Πηγή: tradingeconomics.com/greece 

 

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η οικονομική 

πολιτική των προγραμμάτων προσαρμογής δεν πέτυχε τους κεντρικούς στόχους 

που έθεσε, όπως ήταν η δημοσιονομική προσαρμογή και βιωσιμότητα του χρέους, 

η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και η εξωτερική ισορροπία, 

κυρίως, μέσω αύξησης των εξαγωγών και της προσέλκυσης νέων επενδυτικών 

κεφαλαίων. 

Επιδράσεις στην ανάπτυξη 

Όπως σε όλα τα προγράμματα προσαρμογής, έτσι και στην περίπτωση της 

Ελλάδας κατά πρώτα έτη εφαρμογής αναμένονταν μία αρχική πτώση του ΑΕΠ και 

εν συνεχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εξ’ αιτίας (Χούπη 2016): 

1. Της αύξησης της καταναλωτικής ζήτησης λόγω της μελλοντικής μείωσης 

της φορολογίας, η οποία θα ακολουθούσε μετά την επίτευξη της 

δημοσιονομικής προσαρμογής. 

2. Της αύξησης της ζήτησης και των επενδύσεων λόγω της μείωσης του 

δημόσιου χρέους και συνεπώς των επιτοκίων δανεισμού (confidence 

effect) για καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. 

3. Της μείωσης μισθών και τιμών, ώστε να υπάρξει αύξηση εξαγωγών και 

υποκατάσταση εισαγωγών και να τονωθεί η συνολική εσωτερική ζήτηση. 
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Η πραγματική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει, όμως, ότι οι 

αναμενόμενες αναπτυξιακές επιδράσεις της πολιτικής προσαρμογής όχι μόνον δεν 

εμφανίστηκαν, αλλά αντιθέτως, η οικονομία της χώρας εισήλθε σε μια παρατεταμένη 

ύφεση και σε μια γενικευμένη κρίση. Ειδικότερα, το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 

από 233 δις ευρώ το 2008 σε περ. 175 δις ευρώ το 2016. Η κατάσταση είναι ακόμα 

χειρότερη εάν συγκρίνουμε το ΑΕΠ της Ελλάδας με αυτό της Ε.Ε, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7: Σύγκριση ρυθμού αύξησης ΑΕΠ στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Πηγή: tradingeconomics.com 

 

Η μείωση αυτή του ΑΕΠ προκάλεσε το κλείσιμο ή την υποαπασχόληση 

χιλιάδων επιχειρήσεων ή/και τη μετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων σε άλλες 

χώρες. Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα αναφορικά με τα αίτια που προκάλεσαν 

την παρατεταμένη ύφεση και τη μη επαλήθευση των αναπτυξιακών υποθέσεων της 

πολιτικής προσαρμογής. 

Όπως αναφέρει η Χούπη (2016) στην εργασία της αυτά μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

1. Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής των Μνημονίων δεν περιλάμβαναν μέτρα 

τόνωσης της ζήτησης και των επενδύσεων ούτε περιλάμβαναν 

δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους για την πραγματική οικονομία. 
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2. Η νομισματική πολιτική στη χώρα μας υπήρξε περιοριστική, με 

αποτέλεσμα τη μείωση των καταθέσεων, τη φυγή κεφαλαίων, τα 

προβλήματα των τραπεζών, τα υψηλά επιτόκια και τελικά το ίδιο το 

κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή μέτρων περιορισμού της κίνησης 

κεφαλαίων (capital controls). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον «στραγγαλισμού» 

της ρευστότητας είναι αδύνατη η χρηματοδότηση της οικονομίας και εν 

τέλει η ανάκαμψη. Η δραστική μείωση της ρευστότητας της ελληνικής 

οικονομίας προκάλεσε με τη σειρά της έναν πιστωτικό υφεσιακό φαύλο 

κύκλο: Η μείωση της ρευστότητας προκαλεί ύφεση, η οποία με τη σειρά 

της δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των δανείων και προκαλεί φυγή των 

κεφαλαίων, και κατά συνέπεια επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση 

ρευστότητας, προκαλώντας νέα ύφεση κ.ο.κ. 

3. Η υπόθεση της ανάκαμψης που είχε παρατηρηθεί σε χώρες με αυτόνομη 

νομισματική και συναλλαγματική πολιτική δεν μπορεί να ισχύσει για χώρες 

της Ευρωζώνης, οι οποίες δεν διαθέτουν τη εν λόγω αυτονομία. Από την 

άλλη, οι αυξήσεις φόρων και η αύξηση του δημόσιου χρέους 

εξουδετέρωσαν την προσδοκία θετικών επιδράσεων στη ζήτηση λόγω 

«επιδράσεων εμπιστοσύνης». Η αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων 

δεν απέδωσε επειδή τα αίτια των χαμηλών εσόδων του κράτους ήταν άλλα 

(φοροδιαφυγή, φοροκλοπή, ατιμωρησία, διαφθορά, αδήλωτη οικονομία, 

νόμιμες φοροαπαλλαγές και εξαιρέσεις).Οι αυξήσεις στους συντελεστές 

ΦΠΑ και στους φόρους δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα έσοδα, δεδομένου 

ότι οι οικονομικές δραστηριότητες υποχώρησαν σημαντικά. Επιπλέον οι 

έμμεσοι φόροι που επιβλήθηκαν, επιβάρυναν κυρίως τα χαμηλά 

εισοδήματα, με αποτέλεσμα η είσπραξη εσόδων να μην ανταποκρίνεται 

στις προβλέψεις. 

4. Η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής επικεντρώθηκε στην αύξηση 

της φορολογίας, αντί να μεταθέσει το κέντρο βάρους της παρέμβασης στη 

μείωση των δαπανών και του μεγέθους του κράτους. Η σπατάλη στο 

Δημόσιο, που αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες για τα χρόνια 

ελλείμματα του δημοσίου, δεν αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα της 

αρχικής πολιτικής προσαρμογής. Η μείωση των δαπανών του κράτους 
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μέσω οριζόντιων περικοπών μισθών και συντάξεων προκάλεσε μείωση 

της εγχώριας ζήτησης και ενίσχυσε την ύφεση. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πολιτική προσαρμογής προκάλεσε τη 

συνεχή πτώση του ΑΕΠ και την αδυναμία της χώρας να εξέλθει του φαύλου κύκλου 

του οικονομικού μαρασμού. 

Διαρθρωτικές επιδράσεις 

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η χώρα μας εκτός από την κρίση 

χρέους, έχει να αντιμετωπίσει και χρόνια ζητήματα διαρθρωτικών αδυναμιών και 

χαμηλή ανταγωνιστικότητας. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που αναφέρει η 

Χούπη (2016) και αφορούν διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, οι 

οποίες συνέβαλαν τελικά στην ύφεση και στην αδυναμία εξόδου από αυτή: 

1. Χαμηλός βαθμός μεταποίησης (7,8% του ΑΕΠ έναντι 13% στην Ε.Ε), 

εξάρτηση από υπηρεσίες, κατασκευές και πρωτογενή τομέα. 

2. Χαμηλή παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (μόλις 7% του ΑΕΠ 

έναντι 22% στην Ε.Ε). 

3. Χαμηλές εισροές ξένων επενδύσεων (μόλις 1,6% του ΑΕΠ ενώ στην 

Τουρκία ανέρχεται στο 5,6%). 

4. Χαμηλός βαθμός παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων και υψηλή 

εξάρτηση από δύο κλάδους υπηρεσιών, τον τουρισμό και την ποντοπόρο 

ναυτιλία. 

5. Υψηλές καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου και αδύναμο σύστημα 

εξαγωγών. 

Στην Εικόνα 8 απεικονίζεται διαγραμματικά το ποσοστό απασχόλησης σε 

τομείς υψηλής τεχνολογίας για τις χώρες της Ε.Ε με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 

προ-τελευταία θέση. 
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Εικόνα 8: Ποσοστό απασχόλησης στην υψηλή τεχνολογία στην Ε.Ε. Πηγή: Χούπη (2016) 

 

Μία χρόνια αδυναμία της Ελλάδας είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ). Η χώρα μας υστερεί έναντι των ανταγωνιστριών χωρών στην 

προσέλκυση επενδύσεων καθώς κατά το διάστημα 2004-2010, ο ετήσιος μ.ο. των 

εισροών ΑΞΕ στη χώρα μας ανέρχονταν μόλις στο 1% του ΑΕΠ. Για την ΕΕ ο 

αντίστοιχος μ.ο. ήταν 3,7%, ενώ για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2%. 

Επιπρόσθετα η χώρα μας υστερεί σημαντικά στην προσέλκυση ΑΞΕ έναντι των 

άλλων χωρών που εφάρμοσαν προγράμματα προσαρμογής (Ιρλανδία, Πορτογαλία, 

Κύπρος) ή αντιμετώπισαν προβλήματα χρηματοδότησης και έλαβαν σχετική 

στήριξη (Ισπανία) (Χούπη 2016). 

Στη χώρα μας υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που δρουν ανασταλτικά 

στην προσέλκυση επενδύσεων σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι 

παράγοντες αυτοί προϋπήρχαν σε μεγάλο βαθμό πριν από το 2009, το πρώτο έτος 

της ελληνικής κρίσης και αποτυπώνονται σε διεθνείς μελέτες και εκθέσεις. Σύμφωνα 

με το World Economic Forum, το οποίο εκδίδει ετησίως την πιο έγκυρη έκθεση για 

την ανταγωνιστικότητα των χωρών στον κόσμο, την The Global Competitiveness 

Report, η χώρα βρίσκεται πολύ πίσω στο διεθνή χάρτη ανταγωνιστικότητας, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 3 (βλ. σελ. 52). Ειδικότερα ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι 

επιδόσεις στη χώρα μας αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον και στα 

πεδία των χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών εργασίας και αγαθών, στη 

λειτουργία των θεσμών και στους δείκτες καινοτομίας. Ταυτόχρονα η χώρα μας 
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επιδεικνύει μεσαίες προς καλές επιδόσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η υγεία και 

εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η δεκτικότητα στις νέες τεχνολογίες. 

 

Εικόνα 9: Αποτρεπτικοί παράγοντες για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πηγή: World Economic Forum 

Επίσης, στην Εικόνα 9 αποτυπώνονται οι πλέον προβληματικοί παράγοντες 

για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης και ξένων επενδύσεων στη χώρα. Έτσι 

διαπιστώνεται ότι μετά την έναρξη της κρίσης το σοβαρότερο πρόβλημα της 

ελληνικής οικονομίας θεωρείται από τους ειδικούς η πολιτική αστάθεια, και 

ακολουθούν οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η γραφειοκρατία. Οι δύο πρώτοι 

παράγοντες δεν υπήρχαν πριν την κρίση. 

Ομοίως, στην έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (Εικόνα 10) 

καταγράφονται οι παράγοντες που είναι αποτρεπτικοί για την εισροή επενδύσεων 

στη χώρα μας, όπως η καταχώρηση ακινήτου, η εφαρμογή των συμβάσεων, η λήψη 

πίστωσης και η φορολογία. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι η θέση της 

Ελλάδας είναι σε διαρκή πτωτική πορεία (στην 61η θέση το 2017, ενώ το 2016 ήταν 

στην 58η θέση), ενώ και όλοι σχεδόν οι επιμέρους δείκτες είναι και αυτοί σε πτώση. 
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Εικόνα 10: Αποτρεπτικοί παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων (Doing Business Report). Πηγή: World 
Bank 

 

Κοινωνικές επιδράσεις 

Η οικονομική κρίση και ειδικότερα η ισχυρή οικονομική ύφεση είχε δραματικές 

κοινωνικές συνέπειες και διατάραξε έντονα την κοινωνική συνοχή. 

Λόγω της ύφεσης, του κλεισίματος επιχειρήσεων, της υποαπασχόλησης ή 

της φυγής των επιχειρήσεων και της πτώσης της ζήτησης για εγχώρια αγαθά και 

υπηρεσίες αυξήθηκε μετά το 2009 δραματικά η ανεργία και μειώθηκε η συνολική 

απασχόληση. Για παράδειγμα, το κλείσιμο άνω των 250.00 επιχειρήσεων 

προκάλεσε την απόλυση άνω των 700.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μόνον 

κατά τα τρία πρώτα χρόνια της κρίσης (2010-13). Στις αρχές του 2014 οι άνεργοι 

ανήλθαν σε 1.342 εκ. άτομα ή 27,8%, το υψηλότερο ποσοστό στη μεταπολεμική 

περίοδο της χώρας, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 11. Το ποσοστό ανεργίας των 

νέων (κάτω των 35 ετών) κυμαίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης σε ποσοστά 

άνω του 60% (βλ. Εικόνα 12). Ιδιαίτερα αρνητικό είναι επίσης το γεγονός ότι 

ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (75% περ. το 2014), 

δηλαδή των ατόμων που δεν μπορούν να επανέλθουν στον κόσμο της εργασίας σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 
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Εικόνα 11: Διακύμανση του ποσοστού ανεργίας (2004-2017). Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Εικόνα 12: Ανάλυση της ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της εσωτερικής υποτίμησης, 

αλλά και των αποτυχιών της πολιτικής προσαρμογής, έλαβαν χώρα δραστικές 

περικοπές μισθών και συντάξεων. Ο κατώτατος μισθός, παρά την αντίδραση της 

Ελληνικής κυβέρνησης, μειώθηκε από 751 σε 586 ευρώ ήτοι -25% Ευρώ, ενώ για 

τους νέους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 511 ευρώ. Στην 
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Εικόνα 13 απεικονίζεται του μισθολογικού κόστους από το 2006 έως το 2017. 

Παράλληλα, μείωση επήλθε και στο επίδομα ανεργίας κατά 30%. Εκτιμάται, ότι 

μόνον περ. 200.000 άνεργοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, που κυμαίνεται μεταξύ 

360 και 576 ευρώ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται βασικά το πρώτο έτος της 

ανεργίας και δύναται, υπό όρους, να παραταθεί για ακόμα ένα έτος με μειωμένο 

όμως ποσό (π.χ. 200 ευρώ το μήνα). Η μείωση του διαθέσιμων εισοδημάτων 

επέτεινε το φαινόμενο της ύφεσης και ενίσχυση τον υφεσιακό φαύλο κύκλο. 

 

Εικόνα 13: Εξέλιξη μισθολογικού κόστους (2006-2017). Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Παρά τις παραπάνω μειώσεις, υπήρξε αύξηση των τιμών σημαντικών 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. τρόφιμα, ρεύμα, θέρμανση, φάρμακα, 

μεταφορές) λόγω και της συνεχούς αύξησης του ΦΠΑ και των άλλων έμμεσων 

φόρων. Υπολογίζεται ότι 30-40% των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 

δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το λογαριασμός ρεύματος, ενώ η πλειοψηφία των 

νοικοκυριών (68%) δεν δύναται να πληρώσει έγκαιρα το σύνολο των οικιακών 

λογαριασμών. 
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Εικόνα 14: Οφειλές νοικοκυριών. Πηγή: Καθημερινή 

 

Η μείωση των εισοδημάτων θέτει σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα και 

συγχρόνως αυξάνει ραγδαία τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Όπως 

απεικονίζεται και στην Εικόνα 15, τα χρέη των ελληνικών νοικοκυριών ανέρχεται το 

2017 στο 60% του ΑΕΠ. 

 

Εικόνα 15: Ληξιπρόθεσμα χρέη των ελληνικών νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πηγή: tradingeconomy.com 
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Ως συνέπεια της ύφεσης, της ανεργίας και της πτώσης των εισοδημάτων 

αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ εκτιμάται ότι το 35% του συνολικού πληθυσμού 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας (Εικόνα 16). Από τη φτώχεια θίγονται πρωτίστως τα 

παιδιά. Υπολογίζεται ότι περίπου 600.000 παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 

ολοένα και περισσότερα πλήττονται από την πείνα. Ένα άλλο αρνητικό φαινόμενο 

σχετίζεται με τη διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Παρά την κρίση και την 

ύφεση, το έτος 2012, το 20% του πληθυσμού ήταν 6,6 φορές πλουσιότερο από το 

20% του φτωχότερου τμήματος του πληθυσμού. Το αντίστοιχο μέγεθος, το 2009 

ανέρχονταν σε 5,6. Εκτιμάται ότι 1% των Ελλήνων κατέχει σήμερα περ. το 56% του 

εθνικού πλούτου, ενώ το 2008 κατείχε το 46%.  

 

Εικόνα 16: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Μία άλλη συνέπεια της κρίσης ήταν η αποσάθρωση του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης και της δημόσιας υγείας. Η ύφεση από τη μια προκάλεσε 

μεγάλη πτώση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων (μεγαλύτερη του 40% ή 

μεγαλύτερη των 20 δις ετησίως), η οποία με τη σειρά της έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

με μείωση των παροχών, αλλά και με αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων του 

συστήματος. Από την άλλη η ανεργία και η νέα φτώχεια αύξησαν τη ζήτηση για 

κοινωνικές παροχές, τις οποίες το ελληνικό κράτος αδυνατεί να ικανοποιήσει, με 

αποτέλεσμα περισσότεροι από 30% των πολιτών να μην διαθέτει ασφάλιση και να 

είναι αποκλεισμένο από το δημόσιο σύστημα υγείας. Επιπροσθέτως, στα δημόσια 

νοσοκομεία παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις σε υλικά, ιατροτεχνολογικό 
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μηχανισμό και προσωπικό, ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή ασθένειες και αυξήθηκαν 

σημαντικά οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. 

Η ύφεση δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε τη δημογραφία της χώρας, 

επιτείνοντας τις τάσεις γήρανσης του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται 

ότι κατά το διάστημα 2009-2013 μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 20%, με αποτέλεσμα 

την περαιτέρω γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του πληθυσμού (Εικόνα 17). 

Συγχρόνως, έλαβε χώρα ένα νέο κύμα μετανάστευσης, κυρίως νέων επιστημόνων, 

για οικονομικούς λόγους (Εικόνα 18 και 19). Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των 

μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων ηλικίας 15-64 ετών, από το 2008 μέχρι σήμερα, 

ξεπερνά τις 427.000. Το 2013, παρατηρείται τριπλασιασμός του μέσου όρου από το 

2008 και οι μετανάστες ξεπερνούν τις 100.000 άτομα, ενώ σύμφωνα με όλες τις 

ενδείξεις το φαινόμενο συνεχίζεται με αδιάπτωτη ένταση. Έτσι, η διαδικασία εξόδου 

Ελλήνων για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν 

φαίνεται το πότε θα τερματιστεί. Το βέβαιο είναι, ότι πρόκειται για την τρίτη μαζική 

μετανάστευση που γνωρίζει η χώρα τα τελευταία 100 χρόνια. Εκτός των ανωτέρω 

αρνητικών εξελίξεων, παρατηρήθηκε αύξηση των ποσοστών αυτοκτονιών στη χώρα 

(περ. 45%), καθώς και αύξηση της παιδικής θνησιμότητας κατά περ. 50%.  

 

Εικόνα 17: Πληθυσμός και Δείκτης Γήρανσης Ελλάδας. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Εικόνα 18: Η μετανάστευση στην Ελλάδα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Εικόνα 19: Η μετανάστευση χθες και σήμερα. Πηγή: Καθημερινή 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα 

του μηχανισμού της αιρεσιμότητας στα προγράμματα δανεισμού του ΔΝΤ. Στο 

πλαίσιο αυτό έγινε μία εκτενής αναφορά τόσο στη λειτουργία του ίδιου του Ταμείου 

όσο και στην έννοια της αιρεσιμότητας. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε η κριτική, κατά 

καιρούς δριμεία, που έχει ασκηθεί από διάφορους μελετητές και ερευνητές τόσο στις 

προϋποθέσεις που το Ταμείο θέτει για την παροχή δανειοδότησης σε κράτη που την 

έχουν πραγματικά ανάγκη, όσο και στην επέκταση των δραστηριοτήτων του ΔΝΤ 

σε τομείς πέραν της αρχικής Συμφωνίας Αρχών του Bretton Woods. 

Μέσα από τις έρευνες διαφόρων μελετητών αναδείχθηκε ότι η ως τώρα 

επίδραση των δανειακών προϋποθέσεων του ΔΝΤ είναι στο σύνολό της αρνητική, 

τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Πορτογαλία, όσο και σε χώρες 

του λοιπού κόσμου. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες της αποτυχίας της 

αιρεσιμότητας είναι η έλλειψη «νομιμοποίησης» των προγραμμάτων, καθώς η 

πλειοψηφία αυτών είναι «ορφανά», με την έννοια ότι λείπει η έννοια της ιδιοκτησίας 

των μέτρων από τις τοπικές κυβερνήσεις. 

Ειδικά στην περίπτωση των χωρών της ευρωζώνης αποδείχθηκε ότι τα 

προγράμματα επιτήρησης του ΔΝΤ απέτυχαν να εντοπίσουν εγκαίρως τις 

παθογένειες των χωρών. Ταυτόχρονα οι επιτελείς του Ταμείου αλλά και της Τρόικας 

ΔΝΤ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπόρεσαν 

(ή δεν θέλησαν) να κατανοήσουν ότι είναι διαφορετικό το δημοσιονομικό πρόβλημα 

σε χώρες με αυτόνομο νόμισμα, όπου πολλές φορές η εξωτερική υποτίμηση του 

νομίσματος λύνει το πρόβλημα, και διαφορετικό το σκηνικό στις χώρες μέλη της 

ευρωζώνης που υπάγονται σε ένα κοινό νόμισμα με χώρες όπως η Γερμανία, όπου 

επιλέχθηκε η λύση της εσωτερικής υποτίμησης. 

Εστιάζοντας στην Ελλάδα, επτά χρόνια μετά την πολιτική προσαρμογής 

μέσω τριών Μνημονίων η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μία γενικευμένη κρίση, 

με κύρια μορφή της την παρατεταμένη ύφεση. Σωρευτικά η χώρα, απώλεσε πάνω 

από το 25% του ΑΕΠ της, ενώ δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για δυναμική 

αναστροφή της τάσης, παρά για μία σχετικά ήπια ανάταση από το 2018 και μετά.  



69 
 

Τα αίτια της κρίσης και της ύφεσης είναι πολλαπλά. Τόσο η πολιτική 

δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας, όσο και οι καθυστερήσεις στην 

εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκάλεσαν μία σειρά από φαύλους 

κύκλους συνεχούς μείωσης του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις για μεσοπρόθεσμη έξοδο από 

την ύφεση στηρίχτηκαν σε λάθος ή υπεραισιόδοξες υποθέσεις οι οποίες δεν 

επαληθεύτηκαν. Η εσωτερική υποτίμηση δε βοήθησε στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, ενώ τα 

προβλήματα ρευστότητας, η συνεχής αύξηση της φορολογίας και το αρνητικό 

οικονομικό περιβάλλον αποτέλεσαν καθοριστικά εμπόδια για την προσέλκυση 

επενδύσεων.  

Συνεπώς, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης, δεν επιτεύχθηκαν οι κεντρικοί 

δημοσιονομικοί στόχοι όπως η μείωση του χρέους και η πληρωμή των τόκων. Και 

αυτό επειδή, η όλη πολιτική της προσαρμογής εστίασε στη δημοσιονομική 

εξυγίανση μέσω της μείωσης των δαπανών και της αύξησης των εσόδων του 

δημοσίου, καθώς και στη συνεχή μείωση των εισοδημάτων και όχι σε παράλληλες 

αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ύφεσης 

δεν εφαρμόστηκε κανένα μέτρο για την τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων, 

ενώ τα διαρθρωτικά μέτρα δεν εφαρμόστηκαν. Θα πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι 

το 2014 υπήρξε μία μικρή ανάκαμψη, αλλά η πολιτική αστάθεια και οι συγκρούσεις 

με τους δανειστές το 2015 επανάφεραν τη χώρα σε πορεία συρρίκνωσης. 

Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας πριν και μετά την κρίση δεν είναι μόνο 

πρόβλημα χρέους, αλλά και πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας, με κύριες 

εκφάνσεις τις διαρθρωτικές αδυναμίες και τον υψηλό βαθμό εσωστρέφειας. 

Δυστυχώς, επτά χρόνια μετά την κρίση το παραγωγικό σύστημα της χώρας 

παραμένει εσωστρεφές, με χαμηλή καινοτομία και ασθενή επιχειρηματικότητα, με 

υπερσυγκέντρωση της παραγωγής σε μη εμπορεύσιμα διεθνώς αγαθά και 

υπηρεσίες, με ένα αναποτελεσματικό κράτος και με αρνητικό οικονομικό περιβάλλον 

για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Στα παραδοσιακά εμπόδια για την 

προσέλκυση επενδύσεων όπως η διαφθορά και η γραφειοκρατία, προστέθηκαν 

κατά τη διάρκεια της κρίσης η πολιτική και μακροοικονομική αστάθεια, το δυσμενές 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. 

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν η μείωση των ξένων επενδύσεων και η 

εμφάνιση ισχυρών τάσεων φυγής των επιχειρήσεων και των κεφαλαίων. Παρόλο 
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που είναι καθολικά αποδεκτό ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο 

και παρά την εκπόνηση σχετικών μελετών, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία 

ουσιαστική προσπάθεια για εφαρμογή μιας συνεκτικής αναπτυξιακής και 

διαρθρωτικής πολιτικής. 

Επιπρόσθετα η πολιτική προσαρμογής και η παρατεταμένη ύφεση 

προκάλεσαν τεράστιες βλάβες στον κοινωνικό ιστό και στην κοινωνική συνοχή της 

χώρας, όπως δραματική αύξηση της ανεργίας, ειδικά των νέων, αύξηση της 

μακροχρόνιας ανεργίας, πτώση των διαθέσιμων εισοδημάτων και του βιοτικού 

επιπέδου, ολοένα και μεγαλύτερη φτωχοποίηση των νοικοκυριών και την εμφάνιση 

μιας νέας φτώχειας που συμπεριλαμβάνει νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, την 

επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, τη μετανάστευση νέων και 

κυρίως επιστημόνων (brain drain), την αύξηση των χρεών των νοικοκυριών προς το 

δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών κ.α. Η κοινωνική αποσάθρωση δεν εγκυμονεί κινδύνους μόνον για την 

πολιτική σταθερότητα και ειρήνη, συγχρόνως αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη και την έξοδο από την ύφεση.  

Το συνολικό συμπέρασμα είναι ότι τα προγράμματα προσαρμογής μέσω των 

τριών Μνημονίων και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αυτών όχι μόνο απέτυχαν στην 

επίτευξη των βασικών στόχων δημοσιονομικής προσαρμογής και αποκατάστασης 

της μακροοικονομικής ισορροπίας, αλλά προκάλεσαν και σημαντικές βλάβες στον 

παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, επιτείνοντας το κόστος προσαρμογής 

και προσκαλώντας πρόσθετους υφεσιακούς φαύλους κύκλους. 

Επεκτείνοντας το ανωτέρω συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι το ΔΝΤ 

μέσω διαρκώς αυξανόμενων ριζικών παρεμβάσεων σε μία διαρκώς εκτεταμένη 

γεωγραφική περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα χορηγό παγκόσμιας νομισματικής 

απορρύθμισης (Mazower 2012, 350). Έτσι το ΔΝΤ συμβάλλει στην εγκαθίδρυση 

μίας εποχής όπου οι άνθρωποι έχουν χάσει την πίστη τους και την εμπιστοσύνη 

τους στους διεθνείς οργανισμούς (Mazower 2012, xi).  
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