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1.    Εισαγωγή 

 
Ο νεοφιλελευθερισμός δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις 

υποσχέσεις του, όπως αποδεικνύει η εμπειρία των δύο τελευταίων δεκαετιών.  

Μια από τις μεγαλύτερες εξελίξεις των τελευταίων δέκα ετών ήταν η 

απελευθέρωση των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Μέσα από τη 

διαδικασία της παγκοσμιοποίησης διαπιστώνεται η απορύθμιση και η 

αστάθεια των αγορών, καθώς και η δυσκολία ενίσχυσης κοινωνικών 

πολιτικών μέσω της αυτόνομης οικονομικής διαχείρισης. Ο ρόλος των 

εθνικών κρατών έχει περιοριστεί έναντι του ενισχυμένου ρόλου των 

παγκόσμιων αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η διεθνοποίηση του 

κεφαλαίου αναμενόταν να συμβάλλει σε γρηγορότερους ρυθμούς 

συγκέντρωσης του κεφαλαίου στις μικρού και μεσαίου εισοδήματος χώρες, 

βοηθώντας τη μεγέθυνση και την ανάπτυξή τους. Ακόμα, ο εξωτερικός 

δανεισμός αναμενόταν να εξομαλύνει την κατανάλωση στα πλαίσια των 

οικονομικών κύκλων και των διακυμάνσεων των τιμών. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι πολύ λίγα από τα αναμενόμενα 

πραγματοποιήθηκαν. Η διεθνής χρηματοδότηση κάθε άλλο παρά εξομάλυνε 

την κατανάλωση και την παραγωγή, ενώ οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίου 

συνέβαλαν στην αστάθεια και τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

αγορές του. Κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωμών αποδεικνύουν το πώς οι ροές 

κεφαλαίου και η σύνθεσή τους μπορούν να προκαλέσουν αστάθειες, τις 

οποίες οι αγορές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με βεβαιότητα και ευκολία. 

Ο στόχος της εξομάλυνσης της κατανάλωσης και της ενθάρρυνσης της 

συγκέντρωσης κεφαλαίου έχει πλέον μεταλλαχτεί σε στόχο αντιμετώπισης των 

ελλειμμάτων στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών και του χρέους, καθώς 

χώρες με πλεόνασμα βλέπουν τις εισροές τους να μετατρέπονται σε εκροές και 

το αντίθετο.  

Γενικότερα, οι κυβερνήσεις των χωρών δεν εγκατέλειψαν τους 

περιορισμούς στην κίνηση του κεφαλαίου με τον ίδιο ρυθμό και στις ίδιες 
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χρονικές περιόδους. Οι πιο ισχυρές οικονομίες ανοίχτηκαν γρηγορότερα, 

ενθαρρύνοντας και τις λιγότερο ισχυρές να κάνουν το ίδιο. Οι λόγοι 

εμφάνισης των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών και του προβλήματος 

του χρέους δεν περιορίζονται μόνο στις πολιτικές του ενός ή του άλλου 

κράτους, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Αναμφισβήτητα οι 

μακροοικονομικές και νομισματικές πολιτικές των κυβερνήσεων, όπως επίσης 

και οι υποανάπτυκτοι θεσμοί, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σύγχρονων 

αγορών των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Το θέμα που απασχολεί πλέον όσον αφορά τις ροές κεφαλαίου είναι οι 

επιδράσεις τους στο ισοζύγιο πληρωμών. Διότι η απελευθέρωση των 

παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών, επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των 

χωρών στην προσπάθειά τους να αντισταθμίζουν τα ελλείμματα ή 

πλεονάσματά τους στους λογαριασμούς τους και να ισορροπήσει το ισοζύγιο 

πληρωμών. Δίνεται η δυνατότητα μέσω των διεθνών συναλλαγών σε μια 

χώρα να δανειστεί ή να δανείσει, ώστε να ισοσκελίσει το ισοζύγιο πληρωμών 

της και η αγορά συναλλάγματος να είναι σε ισορροπία, δηλαδή η ζήτηση 

συναλλάγματος να είναι ίση με την προσφορά. Οι συναλλαγές αυτές και οι 

υποχρεώσεις σε εξωτερικά χρέη των χωρών κυριαρχούνται από τα νομίσματα 

των πιο ισχυρών κρατών- πιστωτών: των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Μεγάλης 

Βρετανίας, της Ελβετίας και των μελών της ΟΝΕ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες 

λοιπόν δανείζονται σε ξένο νόμισμα, δημιουργώντας έτσι ανισορροπίες στα 

ισοζύγια πληρωμών τους, καθώς τα έσοδα στα οποία στηρίζονται για να 

ξεπληρώσουν τα χρέη τους δεν είναι σε ξένο νόμισμα. Η συναλλαγματική 

ισοτιμία είναι αυτή που στην περίπτωση αυτή επηρεάζει τον πλούτο μιας 

οικονομίας, που μέσω των υποτιμήσεων που πραγματοποιούνται, ως 

εργαλεία πολιτικής για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων, καταλήγει σε 

μείωση της αξίας του ΑΕΠ σε ξένο νόμισμα αλλά όχι και της αξίας του 

χρέους. Έτσι δικαιολογείται και το γιατί οι διεθνείς υποχρεώσεις των 

περισσοτέρων αναπτυσσόμενων χωρών κυριαρχούνται από τα νομίσματα 

των λίγων προηγμένων βιομηχανικά χωρών. 
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Οι αιτίες που οι αναπτυσσόμενες αγορές δεν μπορούν να δανειστούν 

στο δικό του νόμισμα, πρέπει να αναζητηθούν στο θεσμικό πλαίσιο που τις 

στηρίζει, καθώς και στις μακροοικονομικές και νομισματικές πολιτικές που 

τις κατευθύνουν. Όταν οι θεσμοί είναι αδύναμοι και οι πολιτικές ασταθείς και 

αναποτελεσματικές, είναι λογικό οι ίδιοι οι εγχώριοι επενδυτές να 

αποθαρρύνονται, πολύ δε μάλλον οι ξένοι επενδυτές να εμπιστευτούν ένα 

ξένο νόμισμα. Δεν μπορούμε όμως εξ ολοκλήρου να ενοχοποιούμε τους 

θεσμούς και τις τρέχουσες πολιτικές που ακολουθούνται, διότι, παρόλο που 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα, το πρόβλημα αυτό του αναγκαστικού 

δανεισμού σε ξένο νόμισμα είναι διαδεδομένο παγκοσμίως. Συνήθως είναι 

ένα πρόβλημα που έχει κληρονομηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και 

τις πολιτικές που ακολούθησαν.  

Τα θέματα αυτά έχουν αρχίσει να τραβούν την προσοχή, καθώς 

σχετίζονται με τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες και που τόσα χρόνια δεν έχουν καταφέρει να 

φτάσουν τις αναπτυγμένες. Οι προτάσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση 

των κοινών προβλημάτων στο ισοζύγιο πληρωμών αλλά και του χρέους, 

έχουν να κάνουν με παγκόσμια κίνητρα, συλλογική δράση και συνεργασία, 

με συνδυασμό θεωρίας και εμπειρικών αναλύσεων. Η σύνθεση του 

εξωτερικού χρέους και πιο συγκεκριμένα η έκταση της κυριαρχίας του χρέους 

από τα ξένα νομίσματα, διαφέρει από χώρα σε χώρα και επηρεάζει 

διαφορετικά τη σταθερότητα της παραγωγής και των ροών κεφαλαίου, τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και την πίστη σ’ αυτές. Επιπλέον, 

αποκαλύπτει το βαθμό των αδυναμιών των θεσμών και των προηγούμενων 

κυβερνητικών πολιτικών που επηρεάζουν στο παρόν τις διεθνείς αποδόσεις 

καθεμιάς. 

«Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον 

τους. Από μόνη της η αναμόρφωση του χρηματοοικονομικού συστήματος δεν 

θα εξαλείψει τις κρίσεις ούτε θα λύσει τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων 

χωρών. Στην αναμόρφωση των διεθνών θεσμών πρέπει οι αναπτυσσόμενες 

χώρες να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί.» (Stiglitz, 2003). Τα 
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συστημικά προβλήματα τα οποία ενισχύουν τις αδυναμίες των οικονομιών 

τους και τις κάνουν πιο εύθραυστες και ασταθείς, είναι ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν, καθώς οι πρωτοβουλίες και η συνεργασία σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο δεν φαίνεται να αποδίδουν. Το παγκόσμιο σύστημα πλέον 

είναι ανάγκη να λειτουργήσει έτσι ώστε η παγκοσμιοποίηση να λειτουργήσει 

προς όφελος και των ανίσχυρων για τους οποίους δε λειτούργησε μέχρι 

σήμερα. 

Το κείμενο αυτό αποτελείται από θεωρητική ανάλυση της πορείας και 

των αποτελεσμάτων της διεθνούς χρηματοδότησης, αλλά και ερμηνεία 

οικονομετρικών αναλύσεων όπου χρειάζεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναλύονται τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης των αγορών στις 

οικονομίες των χωρών, μέσα από την ανάλυση της πορείας της διεθνούς 

χρηματοδότησης και του διεθνούς εμπορίου και πως αυτά συνέβαλαν στην 

ενίσχυση των κρίσεων του παγκόσμιου συστήματος και την όξυνση των 

αναπτυξιακών προβλημάτων των αναπτυσσόμενων χωρών τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αίτια και οι 

επιπτώσεις των κρίσεων στο ισοζύγιο πληρωμών και του προβλήματος του 

χρέους, καθώς και η περίπτωση της κρίσης χρέους του Μεξικού το 1982 που 

ήταν η πιο απελπιστική περίπτωση κρίσης τέτοιου είδους. Εν συνεχεία 

(κεφάλαιο 4), περιγράφεται ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο 

παγκόσμιο σύστημα, πως οι αρμοδιότητές του μεταβλήθηκαν από τη δεκαετία 

του ’80 ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβολές του χρηματοοικονομικού 

παγκόσμιου περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην χειροτέρευση του 

προβλήματος του χρέους και στην επιβράδυνση της ανάπτυξης. Επιπλέον 

προτείνονται λύσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στο 

μέλλον, ως παγκόσμιου οργανισμού. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, 

παρουσιάζονται πολιτικές αναμόρφωσης τόσο για την αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων κρίσεων του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο 

και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμών και των 

κυβερνητικών πολιτικών. 
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2.   Η εμπειρία της παγκοσμιοποίησης & οι 
προοπτικές της 

 
 

2.1 Οι  Διεθνείς  Εμπορικές  Σχέσεις  

 

Α.  Οι εξελίξεις στις σχέσεις Βορρά- Νότου 

 

 Οι ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των κρατών 

αλλά και των ανθρώπων αυξάνονται ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το 

χάσμα στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ φτωχών και πλουσίων κρατών 

μεγάλωσε και συνεχίζει να μεγαλώνει. Μεγάλο μέρος των ανισοτήτων 

οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση των αγορών, η οποία έχει γίνει παραδεκτό 

ότι ωφελεί τους πλουσίους και «χτυπά» τους φτωχούς. Οι αναπτυγμένες χώρες 

και οι περισσότεροι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, πίεζαν τις 

αναπτυσσόμενες να υιοθετήσουν γρηγορότερα εγχώρια και εξωτερική 

οικονομική φιλελευθεροποίηση, εξωθώντας τις σε ολοένα και αυξανόμενες 

κρίσεις. 

 Η κατανομή του εισοδήματος έχει χειροτερεύσει  στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ενώ σε ορισμένες από τις πιο αναπτυγμένες έχει βελτιωθεί. Οι 

αστάθειες στη συναλλαγματική ισοτιμία φαίνεται να ακολουθούν την 

απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών. Οι πιέσεις για ανατιμήσεις 

ή υποτιμήσεις αντανακλώνται στις εισροές κεφαλαίου, οι οποίες με τη σειρά 

τους επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα ακολουθείται 

αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Φαίνεται ότι η φιλελευθεροποίηση είναι 

επιθυμητή όσον αφορά τις μακροχρόνιες προοπτικές της, αλλά επικίνδυνη 

στη βραχυχρόνια περίοδο. Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός της πρέπει να είναι 

προσεκτικός και όχι βιαστικός. Μπορεί η απελευθέρωση των αγορών να μην 

γεννά από μόνη της τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, όμως οι πιέσεις και οι 

επιπτώσεις της λειτουργίας τους στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν 

τις πολιτικές  που ακολουθούνται από τις αρχές και τις ωθούν σε κακές 
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διαχειρίσεις και πρακτικές. Αναγκαστικά οι περισσότερες χώρες θα 

φιλελευθεροποιηθούν και μάλιστα θα τεθεί ως θέμα προτεραιότητας γι’ αυτές, 

καθώς αυτή είναι μια πορεία χωρίς επιστροφή. Οι ελεύθερες αγορές μπορεί να 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, όμως αυξάνουν και την ανισότητα 

τουλάχιστον αρχικά. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έδινε έμφαση στην επέκταση της 

πρόσβασης στην αγορά σε όλες τις χώρες και στη βαθύτερη ενοποίηση μέσω 

εμπορικών πρακτικών και εγχώριας θεσμικής αναμόρφωσης. Από την άποψη 

αυτή, η ανάπτυξη που θα ήταν φιλική προς ένα διεθνές εμπορικό σύστημα θα 

ευνοούσε τις φτωχές χώρες, ώστε να έχουν πρόσβαση στις αγορές των 

βιομηχανικά προηγμένων χωρών. Αρχικά, η προστασία από τον ξένο 

ανταγωνισμό θα βοηθούσε στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις εγχώριες 

παραγωγικές μονάδες και έπειτα με σταδιακή άρση της θα επανερχόταν το 

ελεύθερο εμπόριο. 

Η GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), με τους κανόνες 

εμπορίου που προωθούσε αποδυνάμωνε τη θέση του Νότου, καθώς μείωναν 

τη δυνατότητα διμερών εμπορικών συμφωνιών για αναπτυξιακούς σκοπούς. 

Ο Νότος έχανε σιγά-σιγά τη δυνατότητά του να διαπραγματεύεται για τα 

συμφέροντά του όσον αφορά τη διαχείριση του εμπορίου, καθώς δεν είχε τη 

σωστή εκπροσώπηση για να τον υποστηρίξει στις δύσκολες εμπορικές 

διαπραγματεύσεις με τις ισχυρές αναπτυγμένες χώρες. Μακροχρόνια, οι όροι 

εμπορίου χειροτέρευαν για το Νότο, καθώς ένα βασικό πρόβλημα που 

αντιμετώπισε η διεθνής αγορά ήταν η αστάθεια των τιμών που επηρέαζαν το 

κόστος παραγωγής, τους μισθούς και τα κέρδη και άρα την παραγωγικότητα 

και τις επενδύσεις. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 οι πιέσεις από την πλευρά 

του Νότου αυξήθηκαν, ώστε να αναμορφωθεί το σύστημα της GATT.  

Το θέμα εκείνο που προέκυψε με τη διεθνοποίηση του εμπορίου είναι 

αυτό των πολυεθνικών ή διεθνικών επιχειρήσεων1, των οποίων η ύπαρξη 

επηρεάζει τις χώρες υποδοχής ή προέλευσης: επιδρά πάνω στην απασχόληση, 

                                                 
1 Γιαννίτσης, Τάσος (1986), «Βορράς- Νότος και Διεθνής Οικονομική Τάξη», Τόμος Δεύτερος , σελ. 

43-83, 98-112, 157-179. 
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το ισοζύγιο πληρωμών, την ανάπτυξη γενικά. Από την αρχή της δεκαετίας 

του 1960, έχουμε την εξάπλωση των αμερικανικών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, έπειτα των ευρωπαϊκών και στη συνέχεια των γιαπωνέζικων, 

που προπαντός ήταν συγκεντρωμένες στον πρωτογενή τομέα. Εν συνεχεία, οι 

περισσότερες χώρες άνοιξαν τον τριτογενή τομέα τους: τράπεζες και 

ασφαλιστικές εταιρίες έγιναν διεθνικές, ανοίγοντας μαζί και τα κανάλια της 

πληροφόρησης και της διαχείρισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

Η διεθνοποίηση της παραγωγής πραγματοποιείται μέσω δημιουργίας 

και ανάπτυξης θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που συνέβαλαν στην 

αλλαγή της φύσης του διεθνούς εμπορίου. Πλέον η νέα διεθνής εξειδίκευση 

είναι αποτέλεσμα επιχειρησιακών προγραμματισμών και δε στηρίζεται μόνο 

στις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες, ολοκληρώνοντας τη σχέση 

αναπτυγμένου κέντρου - περιφέρειας.  Η νέα δομή του διεθνούς εμπορίου γινόταν 

ανεξάρτητη από εθνικούς κανονισμούς και πολιτικές και συνεχίζει να 

διαμορφώνεται, χαράσσοντας τη δική της πορεία. Η εμφάνιση ολιγοπωλίων 

κλονίζει την υπόθεση του τέλειου ανταγωνισμού σε συνδυασμό με την 

ακινησία των συντελεστών παραγωγής. Καρτέλ και τραστ παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη διανομή της παγκόσμιας αγοράς. Βρισκόμαστε στο στάδιο εξέλιξης 

του καπιταλισμού που κυριαρχείται από την εξαγωγή κεφαλαίων αντί 

εμπορευμάτων.  

Οι χώρες της περιφέρειας εξειδικεύονται στην παραγωγή πρωτογενών 

προϊόντων που τα εξάγουν στις χώρες του κέντρου, οι οποίες τις προμηθεύουν 

με βιομηχανικά προϊόντα και τεχνολογικές εξελίξεις. Η νέα βάση του 

διεθνούς καταμερισμού της εργασίας συνεχίζει να διατηρεί τη σχέση 

εξάρτησης των αναπτυσσόμενων ή υποανάπτυκτων χωρών του Νότου από τις 

πλούσιες εκβιομηχανισμένες του Βορρά. Η τεχνολογία έχει αναχθεί σε 

αντικείμενο των διεθνών ανταλλαγών ανάμεσά τους, διαμορφώνοντας ένα 

χαρακτήρα άνισης εμπορευματοποίησης ανάμεσα σε αυτές που την 

παράγουν και αυτές που τη δέχονται.  

 Η ιδεολογία του laissez faire κυριαρχούσε έντονα και προήγαγε την 

εσωτερική και εξωτερική απελευθέρωση των οικονομικών σχέσεων των 
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χωρών. Οι πολιτικές που ήταν «φιλικές προς την αγορά» κυριαρχούσαν στα 

1970, προωθώντας και την απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου και της 

κίνησης του κεφαλαίου. Η κρατική παρέμβαση στις περισσότερες περιπτώσεις 

αποτυχιών της αγοράς περιόριζε τους στόχους της εγχώριας οικονομικής 

φιλελευθεροποίησης. Η συμμόρφωση με τους διεθνείς στόχους είχε γίνει 

βασική προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα, αλλά και κάθε κράτος 

χωριστά. Η προαγωγή του διεθνούς συμφέροντος θα σήμαινε την αύξηση της 

ευημερίας κάθε χώρας.  

Η μεγέθυνση των αναπτυγμένων χωρών γρήγορα μεταβιβάστηκε μέσω 

του εμπορίου και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι δεύτερες εξασφάλιζαν 

για τις πρώτες μια σημαντική αγορά για τις βιομηχανικές εξαγωγές τους. Η 

υιοθέτηση πολιτικών προσανατολισμένων στις εξαγωγές συνοδεύτηκαν από 

μια μείωση της προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη συνέχεια η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου οδήγησε στη λήψη αντιπληθωριστικών 

πολιτικών πολύ ισχυρών, ώστε να μειωθεί και το έλλειμμα στο ισοζύγιο 

πληρωμών που δεν επέτρεψαν στην οικονομική επέκταση να συνεχιστεί μετά 

την ύφεση, με τους ίδιους ρυθμούς. Νέες προστατευτικές πολιτικές 

υιοθετήθηκαν με τη μορφή ποικίλων μορφών μη δασμολογικών πολιτικών 

και κυβερνητικών επιδοτήσεων. Περιοδικές κρίσεις στο  ισοζύγιο πληρωμών 

έκαναν την εμφάνισή τους ως αποτέλεσμα της υπερτίμησης των πραγματικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και αυξήσεις στο εξωτερικό χρέος.  

Οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979 που εκτίναξαν στα 

ύψη την τιμή του πετρελαίου, συγκέντρωσαν προβλήματα για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, υψηλό πληθωρισμό και ξαφνικές πτώσεις στους 

ρυθμούς ανάπτυξής τους και κατέφυγαν στο ΔΝΤ για να ζητήσουν βοήθεια 

για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωμών τους. Οι 

περισσότερες χώρες που εισήγαγαν πετρέλαιο είχαν μεγάλα ελλείμματα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους, ενώ οι εξαγωγείς πετρελαίου είχαν 

μεγάλα πλεονάσματα, που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για να ενισχύσουν τη 

ρευστότητα των μεγάλων εμπορικών τραπεζών των αναπτυγμένων χωρών. Οι 

αναπτυσσόμενες χώρες βρήκαν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν τα 
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ελλείμματά τους από τις ιδιωτικές τράπεζες και να αυξάνουν την εξάρτησή 

τους από τις πλούσιες χώρες.  

Οι αναπτυξιακές στρατηγικές περιλάμβαναν την προστασία των 

«νηπιακών» βιομηχανιών, τη διαχείριση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

της επιλεκτικής πίστης. Οι επιπτώσεις των πολιτικών που ακολουθούνταν 

στην αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων, ήταν ο κύριος 

μηχανισμός με τον οποίο οι εγχώριες πολιτικές επηρέαζαν την οικονομική 

μεγέθυνση. Οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον εξηγούν το γιατί λειτούργησε 

η φιλελευθεροποίηση. Σε μια διεθνή οικονομία που υπάρχει 

παγκοσμιοποιημένο παραγωγικό σύστημα, αυξανόμενη πίστη στο εμπόριο 

και διαθεσιμότητα εξωτερικών χρηματοοικονομικών ροών, οι χώρες που δεν 

ακολουθούν τη «Συναίνεση της Ουάσιγκτον» θα τιμωρούνται, καθώς θα 

απομονώνονται και θα αποκλείονται από τις παγκόσμιες συναλλαγές και 

ροές κεφαλαίου. Αντίθετα, αυτές που συμμορφώνονται ανταμείβονται με 

ξένες άμεσες επενδύσεις, που φέρνουν πρόσβαση στις αγορές και την 

τεχνολογία και ενισχύουν την εγχώρια αποταμίευση εκμεταλλευόμενες το νέο 

παγκόσμιο περιβάλλον. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικές αποδόσεις των δεκαετιών 

1950-60, οι μεταγενέστερες εμπορικές πολιτικές για ανάπτυξη στηρίζονταν 

στην «υποκατάσταση των εισαγωγών». Αυτό σήμαινε εγχώρια παραγωγή των 

εισαγόμενων- ανταγωνιστικών αγαθών, η οποία παραγωγή θα κάλυπτε την 

εγχώρια αγορά ακόμα και μέσω της χρήσης προστατευτικών πολιτικών 

απέναντι στις εισαγωγές ή ακόμα και της απαγόρευσης εισαγωγών, ώστε να 

αποδώσει. Δηλαδή, η υποκατάσταση των εισαγωγών ήταν το κλειδί για την 

εκβιομηχάνιση και την ανάπτυξη. Η εμπειρία μέχρι σήμερα μας απέδειξε ότι 

οι προοπτικές ανάπτυξης των χωρών εξαρτώνται από ένα εμπορικό καθεστώς 

που προέρχεται από το εξωτερικό και προωθεί την παραγωγή για εξαγωγές 

και τον ανταγωνισμό απέναντι στα εισαγόμενα αγαθά. 

 Η πολιτική αναμόρφωση των περισσότερων χωρών συνίσταται την 

απομάκρυνση του προστατευτισμού και την υιοθέτηση πολιτικών που έχουν 

ήδη δοκιμαστεί σε άλλες χώρες και που είναι σύμφωνη με το φιλελεύθερο 
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πνεύμα. Οι παραγωγικές δομές των αναπτυσσόμενων χωρών, ήταν 

βασισμένες στην παραγωγή βασικών αγαθών, ενώ η οικονομία τους 

εξαρτιόταν από το εξωτερικό εμπόριο για την εισαγωγή βιομηχανικών 

αγαθών και οι εγχώριες δυνατότητες δεν τους επέτρεπαν εγχώρια παραγωγή. 

Τα προβλήματα δομής και η παραδοσιακή συμπεριφορά των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών αποτέλεσαν επίσης stylized facts που εμπόδιζαν 

την εκβιομηχάνισή τους και επιβράδυναν την πορεία τους προς την 

ανάπτυξη, κάνοντας δυσκολότερη την συγκέντρωση κεφαλαίου για επένδυση 

στη βιομηχανία (A. Krueger, The American Economic Review, 1997).  Οι 

έρευνες δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα προστασίας των χωρών κατά 

βούληση, καθώς και το έλλειμμα σε ξένο συνάλλαγμα, ως λειτουργία των 

πολιτικών κι όχι ως εξωγενές στοιχείο, συνέβαλαν μαζί στην πρόκληση των 

προστατευτικών πολιτικών του εμπορίου  που ακόμα ακολουθούνταν από τις 

περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες στα 1980.  

Έντονη μακροοικονομική αστάθεια και κρίσεις χρέους ήταν τα βασικά 

χαρακτηριστικά στα 1980. Μεγάλες αναμορφώσεις στο εμπόριο και μειώσεις 

των στρεβλώσεων στις δομές και τους θεσμούς αναμένονταν να αποδώσουν. 

Τέτοιες έγιναν σε χώρες όπως η Βολιβία (1985), το Μεξικό (1987), η Πολωνία 

(1990), το Περού (1990), που μέχρι τότε είχαν βασικό χαρακτηριστικό τον 

προστατευτισμό αλλά στα νέα δεδομένα της αναμόρφωσης της οικονομίας 

τους προστέθηκε και η απελευθέρωση του εμπορίου. Οι στρατηγικές αυτές 

ενισχύονταν από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και απέβλεπαν σε μια 

αναδιανομή του εισοδήματος προς τις ισχυρές ομάδες. Αυτή η αναμόρφωση 

στο εμπόριο έγινε μέσα στα πλαίσια μιας κρίσης χρέους και σημαντικής 

μακροοικονομικής ανισορροπία που σημαίνει ότι τίθεται σε αμφισβήτηση το 

μακροοικονομικό περιεχόμενο του σχεδιασμού της αναμόρφωσης αυτής.  

Η πολιτική εμπορίου επηρεάζει τον όγκο του εμπορίου, τον όγκο των 

εισαγωγών και των εξαγωγών σαν ποσοστά του ΑΕΠ, όχι όμως και τη σχέση 

μεταξύ του επιπέδου των εισαγωγών και των εξαγωγών. Με άλλα λόγια, 

δασμολογικά ή μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο καθορίζουν το άνοιγμα 

της οικονομίας, όχι όμως και το εμπορικό ισοζύγιό της (ή το ισοζύγιο 
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τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της). Το τελευταίο 

καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ εθνικού εισοδήματος και δαπανών, 

δηλαδή από μακροοικονομικούς παράγοντες. Μια υπερτίμηση στη 

συναλλαγματική ισορροπία έχει επιπτώσεις στη μακροοικονομική ισορροπία, 

επηρεάζοντας την εγχώρια δαπάνη, όπως έχει επίσης και μια αύξηση στο 

δημοσιονομικό έλλειμμα. Η εμπορική πολιτική μπορεί να κάνει το ίδιο μόνο 

αν συνοδεύεται από ένα εκ των δύο (D. Rodrik, 1992).  

Πολιτικές υποκατάστασης των εισαγωγών κατέληξαν ανίσχυρες και 

όχι έμπιστες μέσα στον πανικό των γενικευμένων κρίσεων. Αυτό που 

χρειάζονταν οι χώρες ήταν ενίσχυση της πίστης σε αυτές μέσω αναμόρφωσης 

των εμπορικών θεσμών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον 

αυξανόμενο πληθωρισμό και να ακολουθήσουν αποτελεσματική 

δημοσιονομική πολιτική και διαχείριση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν 

η συναλλαγματική ισορροπία χρησιμοποιείται για τη μείωση του 

πληθωρισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξωτερική ισορροπία. Η 

απελευθέρωση του εμπορίου θα μπορούσε να προκαλέσει υποτίμηση, ως 

αντιστάθμιση, όταν όμως δεν ακολουθείται από φόβο μην προκαλέσει 

πληθωρισμό, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι η διάβρωση της εξωτερικής 

ισορροπίας. 

Η πολιτική ανοίγματος των αγορών που προέκυψε από τους θεσμούς 

του Μπρέτον Γουντς και στα πλαίσια της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, 

επανέφερε την αδυναμία των σύγχρονων οικονομιών να διατηρήσουν 

ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και 

ανοικτό λογαριασμό κεφαλαίου. Η γνωστή «αντιφατική τριάδα» των Obstfeld 

και Taylor (1998), αναγκάζει τις κυβερνήσεις να επιλέγουν ανάμεσα σε κίνηση 

κεφαλαίου, σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και ανεξάρτητη νομισματική 

πολιτική. Αν επιλέξουν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και ελεύθερη 

κίνηση κεφαλαίων, θα πρέπει να θυσιάσουν την αυτονομία της εθνικής τους 

νομισματικής πολιτικής και άρα τους εγχώριους οικονομικούς στόχους. Αν 

επιθυμούν νομισματική αυτονομία και κίνηση κεφαλαίων, πρέπει να 

αποδεχτούν κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αν επιθυμούν να 
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συνδυάσουν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες με ανεξάρτητη νομισματική 

πολιτική (τουλάχιστον για τη βραχυχρόνια περίοδο), πρέπει να περιορίσουν 

την κίνηση του κεφαλαίου. Είναι το λεγόμενο «τρίλημμα της ανοικτής 

οικονομίας» ή ακόμα της παγκόσμιας οικονομίας.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αν επιθυμούμε πραγματική διεθνής οικονομική 

ενοποίηση, θα πρέπει είτε να ενισχύσουμε τις εθνικές πολιτικές ξεχωριστά, 

περιορίζοντας την παγκόσμια διακυβέρνηση, είτε να προωθήσουμε μια 

μαζική πολιτική διαχείριση στα πλαίσια της οποίας θα πρέπει να 

παραιτηθούν οι χώρες από εθνικούς στόχους για χάρη μιας παγκόσμιας 

διακυβέρνησης. Η μείωση των δασμών και των εμποδίων στο εμπόριο 

αποτελούν την πιο εξεζητημένη συνταγή στα πλαίσια του φιλελεύθερου 

πνεύματος.  

Οι επιδόσεις στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη γεωργία, τη 

δημοσιονομική πολιτική, η φτώχια και το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, 

είναι θέματα που έχουν τραβήξει την προσοχή και θέτουν σε αμφισβήτηση 

την αποτελεσματικότητα της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον. Πλέον, το 

ενδιαφέρον έχει στραφεί από τη δυναμική των μακροπρόθεσμων 

μετασχηματισμών των οικονομιών και των κοινωνιών, στη βραχυχρόνια 

ανάπτυξη, την εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών και την αποτροπή 

χρηματοοικονομικών κρίσεων. Ακόμα και το γεγονός ότι ο δανεισμός των   

G-7 προς τις φτωχότερες χώρες, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στην 

παγκόσμια οικονομία, αποδεικνύει ότι η ενοποίηση και ολοκλήρωσή της 

αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης.  

 

 

Β.  Απελευθέρωση των κεφαλαιαγορών & αναπτυξιακά προβλήματα 

 

Όπως αναφέρει και ο J. Stiglitz (2003)2, σήμερα ακόμα και το ΔΝΤ 

συμφωνεί ότι η στάση που υιοθέτησε στο ζήτημα της απελευθέρωσης και της 

                                                 
2   Stiglitz, Joseph (2003), «Η μεγάλη αυταπάτη», Επιστημονική Επιμέλεια: Κώστας Μελάς, 

Εκδοτικός Οίκος Α. Α.  Λιβάνη, Κεφ. 3ο, σελ. 138-153.  
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κατάργησης των φραγμών στο εμπόριο ήταν υπερβολική, καθώς συνέβαλε 

σημαντικά στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις της δεκαετίας του ’90 και άφησε 

τις αναπτυσσόμενες χώρες απροστάτευτες απέναντι στους κινδύνους της 

επέκτασης του παγκόσμιου καπιταλισμού.  Κι ενώ οι φιλελεύθεροι τόνιζαν ότι 

η απελευθέρωση του εμπορίου ενισχύει το εισόδημα μιας χώρας, δίνοντάς της 

τη δυνατότητα μετακίνησης του στις πιο παραγωγικές αγορές, οι 

αναδυόμενες χώρες με τις νηπιακές βιομηχανίες, έβλεπαν τις βιομηχανίες 

τους να κλείνουν υπό την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού, οδηγώντας σε 

αύξηση της ανεργίας και πτώση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας 

και της ανάπτυξης.  

Εξαίρεση αποτελούν οι αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Ασίας 

που κατάφεραν να «ανοιχτούν» σταδιακά και προγραμματισμένα, 

εκμεταλλευόμενες τις εξαγωγικές τους επιδόσεις για μεγαλύτερη μεγέθυνση 

και αύξηση της απασχόλησης, αποσύροντας τους ελέγχους και τα 

προστατευτικά μέτρα όποτε έκριναν σωστό. Οι δυτικές χώρες προωθούσαν 

την απελευθέρωση του εμπορίου προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους 

με ταυτόχρονη προστασία ορισμένων τομέων όποτε τις συνέφερε κι όταν 

απειλούνταν οι οικονομίες τους από τον ανταγωνισμό με τις 

αναπτυσσόμενες.  

Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες εξήγαγαν τα προϊόντα τους και ωθούσαν τις 

αναπτυγμένες να κλείνουν τις αγορές τους για να προστατευτούν. Η 

υποκρισία και οι ανισότητες μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

αποτελεί κύριο συστατικό της οικονομικής ιστορίας του 19ου αιώνα. Και αν 

σήμερα δεν απειλούνται οι αναδυόμενες αγορές μέσω χρήσης στρατιωτικής 

ισχύος για να «ανοιχτούν», απειλούνται σίγουρα μέσω κυρώσεων και 

περικοπών στην οικονομική βοήθεια που τους παρέχεται σε περιόδους 

κρίσης. Στην ουσία όμως το ΔΝΤ προχωρά προωθώντας την παραπέρα 

απελευθέρωση του εμπορίου και διατηρώντας τη φιλελεύθερη ιδεολογία, με 

το σκεπτικό ότι, αν εφαρμοστεί σωστά, θα φέρει αποτελέσματα.  Οι ελεύθερες 

αγορές είναι πιο αποτελεσματικές και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
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οδηγεί σε ταχύτερη μεγέθυνση, αλλά και ενισχύουν τη σταθερότητα 

διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης. Το κόστος της αστάθειας επιβαρύνει 

δυσανάλογα τους φτωχούς.  

Οι συνέπειες των οικονομικών υφέσεων αν ήταν οδυνηρές για τις 

πλούσιες χώρες, αναμφισβήτητα ήταν πιο σοβαρές για τις αναπτυσσόμενες. 

Με την απελευθέρωση των κεφαλαιαγορών κα την ελεύθερη ροή «ζεστού 

χρήματος»- του κερδοσκοπικού, επέρχονται οι διακυμάνσεις της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, χωρίς το χρήμα αυτό να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνιες επενδύσεις. Ο κίνδυνος απόσυρσης των 

χρηματικών κεφαλαίων από τους ξένους επενδυτές, ειδικά αν η χώρα 

αντιμετωπίζει δυσκολίες, είναι μεγάλος και επιδεινώνει την ύφεση. 

Πλέον η απελευθέρωση του εμπορίου και των κεφαλαιαγορών δεν 

θεωρείται μέρος της αναπτυξιακής πορείας μιας χώρας, αλλά ως ο πιο 

σημαντικός παράγοντας επιβράδυνσης της οικονομικής μεγέθυνσης. Η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και η οικονομική ολοκλήρωσή τους, έχει 

καταστεί υποκατάστατο της αναπτυξιακής στρατηγικής, δυσχεραίνοντας την 

ήδη αδύναμη θέση των φτωχών, διαστρεβλώνοντας τις βασικές και 

επείγουσες προτεραιότητες των κυβερνήσεων, όπως η εκπαίδευση, η 

βιομηχανική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η δημόσια υγεία, 

επηρεάζοντας και τη «δημοκρατικότητα» των θεσμών. Στις παγκόσμιες 

αγορές κυριαρχεί η τεχνολογία και το κεφάλαιο, τα οποία ο αναπτυσσόμενος 

χώρος εκμεταλλεύεται.  

Για τον D. Rodrik (2001)3«η παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί το σύντομο 

δρόμο για την ανάπτυξη». Απαιτείται οι πολιτικοί σχεδιαστές να υιοθετήσουν 

μια εγχώρια επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική που να στηρίζεται σε 

εγχώριους επενδυτές και στους εγχώριους θεσμούς, που θα προέλθουν από 

εισαγόμενες πρακτικές και πολιτικές από χώρες που τις έχουν υιοθετήσει και 

δοκιμάσει ήδη και μέσα από θεσμικές αναμορφώσεις και καινοτομίες, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε οικονομίας. 

 
                                                 
3  Rodrik, Dany (2001), “Trading in illusions”, Foreign Policy, No. 123, pp. 54-62. 
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2.2   Η  πορεία  της  διεθνούς χρηματοδότησης4 

 

Στο σύγχρονο κόσμο οι κανόνες και οι συμβάσεις που διέπουν το 

διεθνές νομισματικό σύστημα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ευημερία 

και την κατανομή του πλούτου ανάμεσα στα κράτη αλλά και ανάμεσα στις 

κοινωνικές ομάδες. Προκειμένου ένα διεθνές σύστημα να λειτουργεί 

αποτελεσματικά πρέπει, εκτός των άλλων, να εξασφαλίζει νομισματική 

σταθερότητα που σήμερα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι 

κερδοσκοπικές ροές κεφαλαίου μπορεί να λειτουργήσουν ως πηγή 

παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, καθιστώντας τη διεθνή χρηματοδότηση 

ως το πιο αδύναμο κρίκο της διεθνούς οικονομίας.  

Μέσω των ροών κεφαλαίου, της οικονομικής βοήθειας και των δανείων, 

δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης και εκμετάλλευσης και δυνατότητες 

παρέμβασης των ισχυρών κρατών στις κοινωνίες των αναπτυσσόμενων, 

προκαλώντας έτσι, πέραν των οικονομικών, και πολιτικές συνέπειες. Η 

μεταφορά ξένων χρηματικών πόρων μπορεί να έχει χρήσιμο ρόλο αν αυτή 

συνδυαστεί με τη λήψη άλλων μέτρων, εγχώρια και διεθνώς. Το σημαντικό 

ρόλο και την ευθύνη για τη σταθεροποίηση της διαχείρισης κατά καιρούς 

έχουν αναλάβει οι μεγάλες ηγεμονικές δυνάμεις, που αναδύονται μέσα από 

το χρηματοοικονομικό σύστημα και που στις χειρότερες περιπτώσεις 

εκμεταλλεύτηκαν την επιρροή και τη δύναμή τους στις διεθνείς υποθέσεις για 

να διατηρήσουν τη θέση τους, ακόμα κι αν μόνο φαινομενικά ήταν πολιτικά 

και οικονομικά υγιείς. Με άλλα λόγια, η διεθνής χρηματοδότηση στηρίζεται 

στη συμπεριφορά της ηγεμονικής δύναμης που αποτελεί και το δανειστή και 

σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικής κρίσης, προσπαθεί να σταθεροποιήσει το 

σύστημα, ώστε να μην καταρρεύσει. 

 

                                                 
4 Γιαννίτσης, Τάσος (1986), «Διεθνής Ιδιωτική Χρηματοδότηση και Εκβιομηχάνιση των 

αναπτυσσόμενων χωρών», στο βιβλίο ««Βορράς- Νότος και Διεθνής Οικονομική Τάξη», 
Τόμος Δεύτερος , σελ. 283-301. 

Gilpin, Robert (1996), «Η πολιτική οικονομία της διεθνούς χρηματοδότησης», Κεφ. 8ο στο 
βιβλίο «Η πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων», σελ. 59-99. 
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Οι τρεις εποχές της διεθνούς χρηματοδότησης 

 

α.   Η πρώτη εποχή (1870-1914) 

 

Στα 1870 το ρόλο του παγκόσμιου δανειστή και του σημαντικότερου 

προμηθευτή κεφαλαίου έπαιζε η Μεγάλη Βρετανία, που με τις επενδύσεις που 

έκανε στο εξωτερικό και που ξεπερνούσαν αυτές στο εσωτερικό, αποκόμιζε 

τεράστια εισοδήματα. Συγχρόνως, χώρες που δανείζονταν από τη Μ. 

Βρετανία με τη μορφή ξένων επενδυτών της, άρχισαν να μπαίνουν στο 

παιχνίδι του παγκόσμιου εμπορίου και να επιδίδονται σε αναπτυξιακά έργα, 

κυρίως υποδομές, προσπαθώντας να αντισταθμίσουν και τα ελλείμματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών τους.   

Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της οικονομίας της Μ. Βρετανίας τότε 

ήταν το άνοιγμα των αγορών της για να μπορεί να εισάγει φτηνά τρόφιμα 

και πρώτες ύλες, με μια ταυτόχρονη μαζική εκροή κεφαλαίου στο εξωτερικό 

που επενδυόταν σε κρατικά χρεόγραφα και έργα υποδομής. Ταυτόχρονα, 

άρχισαν να αναδύονται νέες βιομηχανικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η 

Γερμανία, και να ανταγωνίζονται τη Μ. Βρετανία, κλονίζοντας μαζί και την 

ικανότητά της να παρέχει άμεσα ρευστότητα σε περίπτωση που πανικού ή 

κρίσης.  Άρχισε να αναδύεται η ανάγκη για ένα χρηματοοικονομικό σύστημα 

που να ανταποκρίνεται στα τρία βασικότερα κριτήρια ενός αποτελεσματικού 

συστήματος: της ρευστότητας, της προσαρμογής και της εμπιστοσύνης 

(Cohen, 1977), ώστε να μπορέσει να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της 

παγκόσμιας οικονομίας. 

Αυτή ήταν η εποχή του κανόνα του χρυσού που οι κεντρικές τράπεζες 

ανταποκρίνονταν στις ροές χρυσού, προκειμένου να διατηρείται σταθερή η 

συναλλαγματική ισοτιμία, αγοράζοντας ή πουλώντας χρυσό και να μην 

επηρεάζονται οι εγχώριες τιμές και οι εθνικές οικονομίες. Την ευθύνη για την 

επιβολή του συστήματος είχε η Μ. Βρετανία. Κυρίως το σύστημα ευνοούσε 

τους πλούσιους εξαγωγείς κεφαλαίου, δηλαδή τις αναπτυγμένες οικονομίες 

που ήθελαν να εξισορροπήσουν τις πληρωμές και να προστατεύσουν τις 
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οικονομίες τους από τις ροές κεφαλαίου που καθορίζονταν μέσα από τους 

όρους του εμπορίου, στο οποίο η Μ. Βρετανία ασκούσε μεγάλη επιρροή, 

ρυθμίζοντας τις κινήσεις του κεφαλαίου και ελέγχοντας πραγματικά το 

παγκόσμιο σύστημα. 

Οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και το διεθνές σύστημα 

εξασφάλιζαν σταθερότητα με ταυτόχρονη σταδιακή επέκταση του εμπορίου 

και των ξένων επενδύσεων, στα πλαίσια της διεθνούς ιδεολογίας του laissez 

faire που διέδιδε η Μ. Βρετανία, αποβλέποντας στη διατήρηση της τιμής του 

χρυσού και την ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών. Ως προς τα κριτήρια της 

ρευστότητας και της προσαρμογής, το παγκόσμιο σύστημα του κανόνα του 

χρυσού έδινε τις λύσεις και ευνοούσε την ανάπτυξη του εμπορίου, την 

αυτόνομη εθνική οικονομική πολιτική, μέσα στα πλαίσια της νομισματικής 

σταθερότητας. Η Μ. Βρετανία είχε συμφέρον να επιβάλλει τους δικούς της 

όρους στο παιχνίδι των νομισματικών υποθέσεων, ώστε να διατηρήσει ένα 

σταθερό και αποτελεσματικό διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, σε 

συνδυασμό με την ικανοποίηση των εθνικών επιδιώξεων των κρατών.  

Όμως, το σύστημα με την ιδεολογία που προωθούσε, ευνοούσε 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και κράτη, ενώ το βάρος της προσαρμογής 

έπεφτε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις φτωχές κοινωνικές τάξεις. 

Προς το τέλος του 19ου  αιώνα άρχισε να γίνεται εμφανής η κάμψη της 

βρετανικής ηγεμονίας και να αναδύονται νέες βιομηχανικές δυνάμεις με 

ταυτόχρονη άνοδο και νέων κοινωνικών τάξεων που έρχονταν σε αντίθεση με 

τη συντηρητική μεσαία τάξη που κυριάρχησε με την εξάπλωση του laissez 

faire. Σε διεθνές επίπεδο, οι φτωχές χώρες που πλήρωναν το τίμημα της 

προσαρμογής με υψηλότερη ανεργία και επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, 

εξεγέρθηκαν κατά του φιλελεύθερου πνεύματος, που, σε συνδυασμό με την 

οικονομική υπεροχή της Μ. Βρετανίας, συντηρούσε το σύστημα. Η πρώτη 

εποχή της διεθνούς χρηματοδότησης έκλεισε με το ξέσπασμα του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το παγκόσμιο σύστημα κατέρρευσε, δίνοντας τη 

θέση του προσωρινά στις κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
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φέρνοντας νομισματική και οικονομική αστάθεια για τις επόμενες τρεις 

δεκαετίες και κλονίζοντας την δομή της διεθνούς χρηματοδότησης.  

 

 

β.   Η δεύτερη εποχή (1920-1939) 

 

 Με το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρήκε τις χώρες να 

ρευστοποιούν για να αντλήσουν πόρους για τις ανάγκες του πολέμου, η χώρα 

που πήρε τη θέση της Μ. Βρετανίας ήταν οι ΗΠΑ. Οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες ξανά ήταν θέμα των εθνικών νομισματικών αρχών και η εθνική 

αυτονομία κυριάρχησε απέναντι στο παγκόσμιο σύστημα εξαιτίας των 

συνεπειών του πολέμου. Οι ΗΠΑ άρχισαν να χρηματοδοτούν άλλες χώρες 

για την οικονομική ανόρθωσή τους όπως π.χ. τη Γαλλία για να ενισχυθεί η 

οικονομική δραστηριότητα και να βγει ο κόσμος από το νομισματικό και 

οικονομικό χάος που είχε προκληθεί.  

 Οι πολιτικές του Keynes κυριάρχησαν καθώς η ανάγκη για κοινωνικό 

κράτος ενισχυόταν και η μακροοικονομική πολιτική, δημοσιονομική και 

νομισματική, θα μπορούσε να κατευθύνει τις οικονομίες να εκμεταλλευτούν 

τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους για να προστατευτούν έναντι των ξένων. 

Η πίστη στην αυτονομία και τις δυνατότητες της αγοράς κλονίστηκε και 

ενισχύθηκε ο ρόλος του κοινωνικού κράτους για την εξάλειψη των κακών της 

αγοράς, της ανεργίας, της αστάθειας και των υφέσεων.  Κύριος στόχος ήταν η 

αποκατάσταση του διεθνούς οικονομικού συστήματος και της σταθερής 

νομισματικής δομής. Γινόταν λόγος για την ανάγκη ενός συστήματος 

σταθερών ισοτιμιών που θύμιζαν την ανάγκη για επιστροφή των διεθνών 

σχέσεων στον κανόνα του χρυσού, η κατάρρευση του οποίου όμως είχε 

προκαλέσει τη Μεγάλη Ύφεση του ’30.  

 Οι χώρες πλέον εκμεταλλευόμενες τον έλεγχο της νομισματικής 

πολιτικής προσανατολίζονταν στην επίτευξη εγχωρίων στόχων, 

αδιαφορώντας για τη διεθνή νομισματική τάξη, ώστε τελικά να χάσει την ισχύ 

της η Μ. Βρετανία στη διαχείριση του διεθνούς νομισματικού συστήματος και 
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σε συνδυασμό με την κάμψη της βιομηχανίας της δικαιολογείται η Μεγάλη 

Ύφεση που ακολούθησε. Στην ουσία δηλαδή ήταν αποτέλεσμα της 

κατάρρευση του οικονομικού ηγέτη της εποχής και των νέων 

προσανατολισμών των κρατών, που ήταν περισσότερο εσωστρεφείς, 

μεταφέροντας τις κρίσεις από το ένα στο άλλο και ανατρέποντας την 

παγκόσμια οικονομική τάξη. 

 Ενώ πριν η Μ. Βρετανία υποστήριζε το άνοιγμα των αγορών και την 

ιδεολογία του laissez faire, αναγκάστηκε να «κλειστεί» για την εξυπηρέτηση 

των εθνικών στόχων της, ενώ συγχρόνως οι ΗΠΑ άρχιζαν να επεκτείνουν την 

οικονομική διείσδυσή τους στον υπόλοιπο κόσμο ως η σημαντικότερη 

πιστώτρια χώρα που βγήκε από τον πόλεμο. Αυτή την περίοδο λοιπόν η 

διεθνής χρηματοδότηση χαρακτηρίζεται από οικονομική αστάθεια και 

κρατικές παρεμβάσεις στις αγορές για χάρη της εγχώριας κοινωνικής 

ευημερίας και της εξωτερικής πολιτικής, οδηγώντας στην κατάρρευση του 

φιλελεύθερου πνεύματος και στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό και που το 

τέλος της ήταν η μεγάλη κρίση του 1929. 

 

γ.   Η τρίτη εποχή 

 

 Μέσα στη δεκαετία του ’70 οι ΗΠΑ άρχισαν να αναλαμβάνουν τις 

ευθύνες της ηγεσίας όταν πλέον τα συμφέροντά τους ήταν σύμφωνα με το 

φιλελεύθερο πνεύμα των διεθνών συναλλαγών. Με το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, αναδείχτηκαν ως η νέα ηγεμονική δύναμη η οποία 

βοηθά οικονομικά μαζί με τις άλλες πλούσιες χώρες τις λιγότερο 

αναπτυγμένες οικονομίες. Ακολούθησαν το 1944 οι διαπραγματεύσεις στο 

Μπρέτον Γουντς για τη δημιουργία ενός συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και που τόνιζε την εθνική αυτόνομη οικονομική 

πολιτική. Διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  και η 

Διεθνής Τράπεζα, δημιουργήθηκαν για τον έλεγχο του νομισματικού 

συστήματος και την παροχή δανείων για την εξισορρόπηση του ισοζυγίου 

πληρωμών.  
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 Η ανάπτυξη της Αμερικής έφερνε την ανάπτυξη ολόκληρου του 

κόσμου και ολόκληρο το σύστημα εξαρτιόταν από τη συμπεριφορά της 

οικονομίας των ΗΠΑ. Μέσω του Μπρέτον Γουντς διαδιδόταν η πίστη στο 

συνδυασμό κράτους και αγοράς και στη διεθνή συνεργασία. Όμως ο πόλεμος 

έφερε τέτοια καταστροφή, που τα κράτη ήταν δύσκολο να ακολουθήσουν τις 

αρχές που πήγαζαν από το Μπρέτον Γουντς και η έλλειψη δολαρίων ακόμα 

έκανε το σύστημα αυτό να απέχει από τον κλασικό κανόνα του χρυσού. Οι 

ΗΠΑ έπρεπε να διαθέτουν ξένο συνάλλαγμα για να χρηματοδοτούν την 

παγκόσμια θέση τους. Η δημιουργία της αγοράς ευρωνομισμάτων  ως 

αποτέλεσμα των εκροών αμερικανικών δολαρίων στα 1960, μετέβαλε τη 

μορφή της διεθνούς χρηματοδότησης. Το σύστημα στηριζόταν στα ελλείμματα 

του ισοζυγίου πληρωμών των ΗΠΑ που τελικά όμως θα κλόνιζαν την 

εμπιστοσύνη σ’ αυτό και θα οδηγούσαν σε κερδοσκοπικές επιθέσεις και 

νομισματική αστάθεια. 

  Οι πιο δυναμικοί παράγοντες τη δεκαετία του ’70 ήταν οι πολυεθνικές 

τράπεζες που αύξησαν τα δάνειά τους προς αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες, 

ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η απότομη επιδείνωση στους όρους 

ανταλλαγής των μη πετρελαιο- παραγωγικών χωρών λόγω των πετρελαϊκών 

κρίσεων, οδήγησαν σε υπερτριπλασιασμό των ελλειμμάτων τρεχουσών 

συναλλαγών τους την περίοδο 1970-80. Ταυτόχρονα και σταδιακά οι 

πιστωτικές ροές προς τις ελλειμματικές αναπτυσσόμενες χώρες 

ιδιωτικοποιήθηκαν, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η κύρια πηγή των 

ιδιωτικών χρηματικών  ροών, αυξάνονταν με πολύ πιο αργό ρυθμό από τις 

άλλες μορφές εξωτερικού κεφαλαίου. Από την αγορά των ευρωνομισμάτων 

προήλθε το μεγαλύτερο μέρος της μεγέθυνσης του δανεισμού από ιδιωτικές 

τράπεζες με κυμαινόμενα επιτόκια. Σημαντικό επιπλέον χαρακτηριστικό των 

διεθνών χρηματοδοτικών ροών τη δεκαετία αυτή ήταν η τάση 

αντικατάστασης των βιομηχανικών χωρών από τις χώρες του ΟΠΕΚ, ως 

κύρια πηγή προσφοράς χρήματος προς τον υπόλοιπο κόσμο. Οι καθαρές ροές 

των δυτικών ιδιωτικών διεθνών τραπεζών, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 
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διαδικασία ανακύκλωσης από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές 

χώρες.  

Παρά τις προσπάθειες του ΔΝΤ, του οποίου ο ρόλος στη 

χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των μη- πετρελαιοπαραγωγικών χωρών 

εκείνη την εποχή ήταν μικρός ποσοτικά, και της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών για τη στήριξη του δολαρίου στο πρόβλημα της ρευστότητας, 

που εμπόδιζαν για μερικά χρόνια την κατάρρευση του συστήματος του 

Μπρέτον Γουντς, δεν αρκούσαν καθώς οι ΗΠΑ από τη μεγαλύτερη πιστώτρια 

χώρα στα 1980 μετατράπηκε σε χώρα με τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίου. Η 

Δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία χρηματοδοτούσαν το έλλειμμα του ισοζυγίου 

πληρωμών των ΗΠΑ, προκειμένου να μην καταρρεύσει το παγκόσμιο 

σύστημα και ξεκίνησε μια περίοδος εξάρτησης των ΗΠΑ από το ιαπωνικό 

κεφάλαιο και ταυτόχρονα ολοένα επιδεινωνόταν το πρόβλημα του 

παγκόσμιου χρέους.  

Οι πλούσιοι ενίσχυαν μονομερώς τους φτωχούς που η κατάστασή τους 

δυσχεραινόταν συνεχώς από τη δεκαετία του 1950, καθώς θα έπρεπε να έχουν 

τους κατάλληλους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς ώστε να 

εκμεταλλευτούν αποδοτικά την βοήθεια, το οποίο δε συνέβη. Πάλι πίσω από 

την οικονομική βοήθεια κρύβονταν πολιτικά και εμπορικά συμφέροντα που 

ανέπτυξαν στις δανείστριες χώρες την πρωτοβουλία να επηρεάζουν και να 

παρεμβαίνουν στην εγχώρια κατάσταση, οικονομική και πολιτική, των 

δανειζόμενων.  Αλλά και η πολυμερής βοήθεια που προερχόταν από τους 

Διεθνείς Οργανισμούς, την Διεθνή Τράπεζα, το ΔΝΤ και τις τράπεζες 

ανάπτυξης, είχε στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά 

και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα ισοζύγια πληρωμών. Στον 

τελευταίο στόχο κύριο ρόλο έπαιζε το ΔΝΤ που, λόγω της διάστασης του 

προβλήματος του παγκόσμιου χρέους, τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με 

την Διεθνή Τράπεζα. Η πολυμερής βοήθεια αποτελεί αντικείμενο διαμάχης, 

καθώς οι φτωχές χώρες δεν έχουν καταφέρει να την εκμεταλλευτούν 

αποδοτικά, κυρίως λόγω του ότι όπως πολλοί ισχυρίζονται έχουν ταχθεί στην 

υπηρεσία των διεθνών οργανισμών, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 
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ισχυρών, αλλά και λόγω της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας τους. 

Επίκεντρο των συζητήσεων έχουν γίνει οι όροι του δανεισμού, τους οποίους 

οι δανειστές επιβάλλουν, ώστε να εξασφαλίσουν την αποδοτική χρήση της 

βοήθειας ή να επιτύχουν πολιτικούς στόχους. 

Η χρηματοδότηση  τη δεκαετία του ’80 είχε γίνει πλέον μέρος της 

εξωτερικής πολιτικής των πλούσιων χωρών με τη μορφή προνομιακών 

δανείων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση στρατιωτικών πολιτικών και 

εμπορικών στόχων, εξαιτίας του μεγάλου ύψους του χρέους τους, που είχε ήδη 

συσσωρευτεί, αλλά και της παρατεταμένης ύφεσης των βιομηχανικών χωρών. 

Κι ενώ οι αναπτυγμένες χώρες υποστηρίζουν ότι στόχος της βοήθειας είναι να 

μπορέσουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να σταθούν ως ισάξιοι 

ανταγωνιστές στη διεθνή αγορά, οι δεύτερες έχουν ακόμα να αντιμετωπίσουν 

θέματα ανάπτυξης και θεσμικής αναμόρφωσης και κυρίως να διασφαλίσουν 

την πολιτική τους ανεξαρτησία και όχι να ελέγχονται από τους διεθνείς 

οργανισμούς. Τα δάνεια στη νέα δεκαετία που είχε μπει, γίνονταν βασικά με 

απροθυμία και για λόγους άμυνας των τραπεζών. 

Οι ΗΠΑ ως ηγεμονική δύναμη ασκούσαν την εξωτερική πολιτική τους 

εκμεταλλευόμενες τη θέση τους ως παγκόσμιος τραπεζίτης, όπως είχε κάνει 

και η Μ. Βρετανία, με βλέψεις εγωιστικές και εθνικιστικές. Όσο το έλλειμμα 

στο ισοζύγιο πληρωμών τους ήταν χαμηλό, το παγκόσμιο σύστημα ήταν 

σταθερό. Όταν άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, οι 

αλλοπρόσαλλες νομισματικές πολιτικές των ΗΠΑ οδηγούσαν σε 

διακυμάνσεις και ασταθείς συναλλαγματικές ισοτιμίες που κλόνιζαν την 

εμπιστοσύνη. Οι πληθωριστικές εξάρσεις που προκλήθηκαν από τις μεγάλες 

αυξήσεις της νομισματικής κυκλοφορίας από μέρους τους, υπονόμευαν την 

οικονομική σταθερότητα σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.  

Το πέρασμα σε κυμαινόμενες ισοτιμίες δεν έλυσε το πρόβλημα, όπως 

έδειξε η εμπειρία της δεκαετίας του ’80. Συγκεκριμένα η εξωτερική 

συναλλαγματική κρίση του Μεξικού τον Αύγουστο του 1982, ήταν το πιο 

εμφανές παράδειγμα των νέων τάσεων στη χρηματοδότηση και της 

μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης των βιομηχανικών χωρών. Στα 1985 οι 
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ΗΠΑ μετατράπηκαν σε χρεώστρια χώρια και το γεγονός αυτό σήμανε το 

τέλος της τρίτης εποχής της διεθνούς χρηματοδότησης και έθεσε σε κρίση το 

διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Ζητήματα όπως της ηγεσίας και της 

έξαρσης του παγκόσμιου προβλήματος του χρέους, είναι από τα 

σημαντικότερα της εποχής μας χωρίς λύση που απασχολούν τους διεθνείς 

οργανισμούς.  

Προβλέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις της διεθνούς χρηματοδότησης 

είναι δύσκολο να γίνουν. Η μείωση του μακροπρόθεσμου ρυθμού μεγέθυνσης 

των οικονομικών πάντως είναι πιθανή,  μετά τις δραματικές εξελίξεις στις 

ιδιωτικές κεφαλαιαγορές. Οι χώρες θα πρέπει να στηρίξουν περισσότερο την 

προώθηση των εξαγωγών τους και οι στρατηγικές εκβιομηχάνισής τους να 

στηριχτούν στο στόχο αυτό και λιγότερο στην αύξηση του εξωτερικού 

δανεισμού.  

 

 

2.3 Οι  προκλήσεις  της  νέας  διεθνούς οικονομικής  τάξης  

 

Είναι εμφανής η απογοήτευση για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες και οι οποίες επικέντρωναν στην 

φιλελευθεροποίηση, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη σταθεροποίηση που έχουν 

συλλογικά ονομαστεί πολιτικές της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον. Τα στοιχεία για 

τη δεκαετία του 1990, όταν οι χώρες ήταν ελεύθερες από το βάρος των χρεών 

και πρωτοδοκιμάζονταν τέτοιες πολιτικές, εξηγούν το μέγεθος της πλάνης. Η 

μεγέθυνση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής ήταν λίγο πάνω από το μισό 

αυτής των δεκαετιών πριν από τις μεταρρυθμίσεις και την εμφάνιση των 

κρίσεων, δηλαδή των δεκαετιών του ’50, ’60 και ’70. Η θέση των φτωχότερων 

έχει χειροτερεύσει, ενώ επιπλέον κέρδη έχουν καλυτερεύσει τη θέση των 

ισχυρών.  

Παραδείγματα χωρών όπως η Χιλή και η Ανατολική Ασία, αποτελούν 

εξαιρέσεις καθώς ήταν επιλεκτικές και δεν ακολούθησαν τυφλά τα 

προστάγματα της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, παρά διαμόρφωσαν τη δική 
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τους συνταγή για να συμμετέχουν στην παγκοσμιοποίηση, εξυπηρετώντας 

συγχρόνως και εγχώριους στόχους. Το πρόβλημα του χρέους τους δεν είναι 

τόσο ανησυχητικό όπως άλλων χωρών πχ. της Λατινικής Αμερικής και δεν 

βρίσκονται στο έλεος των διεθνών αγορών.  

Οι αναπτυγμένες χώρες επιμένουν στην απορύθμιση των αγορών των 

προϊόντων που παράγουν οι αναπτυσσόμενες, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα 

δικά τους προστατευτικά μέτρα και εμπόδια απέναντι στα προϊόντα του 

Νότου. Αν οι ΗΠΑ που είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, με χαμηλή 

ανεργία και υψηλού επιπέδου δίκτυα κοινωνικής προστασίας, υψώνει 

προστατευτικά μέτρα, τότε τι πρέπει να κάνουν οι αναπτυσσόμενες που 

εμφανίζουν τα αντίθετα χαρακτηριστικά; Με τις περιοριστικές πολιτικές που 

ακολουθούν και που τους επιβάλλονται από τους διεθνείς οργανισμούς, 

γίνεται ακόμα δυσκολότερο να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης που τους 

έχουν υποσχεθεί. Το ΔΝΤ που ανησυχεί περισσότερο για τον πληθωρισμό 

αντί για την ανεργία, προωθεί πολιτικές που οδηγούν σε μετακινήσεις των 

εργαζομένων από χαμηλής παραγωγικότητας εργασίες προς την ανεργία, ή 

σε θέσεις που μπορεί να αυξάνουν τη μεγέθυνση, αλλά συγχρόνως και τη 

φτώχεια. 

 Οι ιδιωτικοποιήσεις, που είναι δύσκολο να γίνουν σωστά, μπορεί να 

οδηγούν σε υψηλότερες τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών και να 

υπονομεύουν παραπέρα την ανταγωνιστικότητα των χωρών. Τα υψηλά 

επίπεδα διαφθοράς, που συχνά τις ακολουθούν, μπορούν να εύκολα να 

διαφθείρουν τις πολιτικές διαδικασίες και να αυξήσουν τις ανισότητες. Ακόμα 

η Βρετανία και οι ΗΠΑ αποδεικνύουν πόσο δύσκολο εγχείρημα είναι, αν δεν 

υπάρχουν ισχυροί πολιτικοί θεσμοί και κυβερνητικοί κανόνες, καθώς η 

μαζική διαχείριση από ιδιωτικές εταιρίες μπορεί να καταστρέψει την 

οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.  

Μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει ασκηθεί μόνο κακή κοινωνική πολιτική, 

αλλά και οικονομική. Το θετικό από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης 

είναι ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν από τα 

λάθη των άλλων και  να προσπαθούν να εκμεταλλεύονται αυτές τις εμπειρίες 
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προς όφελός τους. Οι αγορές και η επιχειρηματικότητα έχουν μεγάλη 

σημασία, όμως οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη για τη διαμόρφωση του 

οικονομικού περιβάλλοντος. Οι «όροι του παιχνιδιού» πρέπει να 

σχεδιαστούν με τη συμμετοχή και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, ώστε 

να ευνοηθεί και το δικό τους συμφέρον.  

 

 

 

3. Οι κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωμών και το 
πρόβλημα του χρέους 

 
Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι στόχοι και οι στρατηγικές των χωρών στη 

σύγχρονη εποχή, έχουν μεταλλαχτεί από στόχους ανάπτυξης σε στόχους 

πρόληψης κρίσεων και αντιμετώπισης των προβλημάτων χρέους, που εδώ και 

χρόνια ταλαιπωρούν τις χώρες του κόσμου. Οι μηχανισμοί που είναι 

υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα του διεθνούς νομισματικού 

συστήματος της προσαρμογής, της ρευστότητας και της εμπιστοσύνης, 

επηρεάζουν διαφορετικά τα εθνικά συμφέροντα των διαφόρων χωρών, καθώς 

και τα συμφέροντα των ισχυρών κοινωνικών τάξεων μέσα στην ίδια 

οικονομία. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι πολιτικά ανεξάρτητοι αλλά 

επηρεάζουν την ευημερία, την πολιτική αυτονομία και το κύρος των κρατών.  

Η στρατηγική της «χρεωμένης εκβιομηχάνισης»   (Gilpin, 1996), που 

ξεπήδησε μέσα από τη λειτουργία της αγοράς ευρωδολαρίων, αποδεικνύει τις 

προθέσεις των αναπτυγμένων χωρών ως δανείστριες χώρες να ασκούν 

επιρροή στις λιγότερο αναπτυγμένες, πάντα για χάρη του δικού τους 

συμφέροντος και του ελεύθερου εμπορίου, με αντάλλαγμα την εκβιομηχάνισή 

τους. Τα ελλείμματα και οι κρίσεις που ακολούθησαν αυτή τη στρατηγική 

τους έχουν εισάγει το στοιχείο της αστάθειας στο μεταπολεμικό διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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3.1 Τα  αίτια  των  κρίσεων  στο  ισοζύγιο  πληρωμών  

 

Όπως γνωρίζουμε από την οικονομική θεωρία, βάση του ισοζυγίου στο 

ισοζύγιο πληρωμών, είναι ότι το πλεόνασμα ενός λογαριασμού πρέπει να 

αντισταθμίζεται από το έλλειμμα ενός άλλου. Με αυτή την έννοια, μια χώρα 

που έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της θα πρέπει να 

δανειστεί ή να αντλήσει κεφάλαια από το εξωτερικό, μέσω πώλησης 

χρεωγράφων της, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πληρωμές της και 

να πετύχει ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών της. Αυτό δηλαδή πρέπει να 

γίνει με πλεονασματικό ισοζύγιο στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων. Κύριος 

λόγος που απαιτείται ισοσκελισμένο ισοζύγιο πληρωμών είναι η ισορροπία 

στην αγορά συναλλάγματος, στην οποία η προσφορά πρέπει να ισούται με τη 

ζήτηση συναλλάγματος. Το έλλειμμα, λοιπόν, στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών μπορεί να εξισορροπηθεί μέσω συναλλαγών στο ισοζύγιο 

κίνησης κεφαλαίων. 

Πηγή μιας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών είναι τα προβλήματα 

δανεισμού μιας χώρας. Όταν αυτή αντιμετωπίζει έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών της μπορεί να εξισορροπεί το έλλειμμα αυτό με 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων, δηλαδή με εξασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων μέσω δανεισμού από το εξωτερικό ή πώληση 

χρεωγράφων της. Όταν όμως οι ξένοι δανειστές πάψουν να αγοράζουν τα 

χρεώγραφά της ή εξαντληθούν τα χρεώγραφά της, τότε αρχίζει η κρίση στο 

ισοζύγιο πληρωμών, της οποίας οι επιδράσεις μπορεί να είναι οδυνηρές. Μια 

σειρά άλλων κρίσεων ενεργοποιούνται, όπως η κρίση στο τραπεζικό σύστημα 

λόγω έλλειψης εξωτερικού δανεισμού, αυξάνοντας τα επιτόκια και 

προκαλώντας φυγή του κεφαλαίου στο εξωτερικό, προς εύρεση άλλων πιο 

ευνοϊκών και σταθερών συνθηκών, σε μια νέα χρηματοπιστωτική αγορά. Μια 

χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα δανεισμού έχει προβλήματα στις 

εισαγωγές της, καθώς δημιουργείται έλλειψη πόρων στη χώρα αυτή. Εν 

συνεχεία, επέρχονται προβλήματα στις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της, ώστε 

να μην μπορεί να εισάγει τα απαραίτητα κεφαλαιουχικά αγαθά που 
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χρειάζεται για να συνεχίσει να μεγεθύνεται, αλλά και τα καταναλωτικά 

αγαθά που της εξασφαλίζουν την ευημερία. 

Η κρίση στο ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας, εφόσον επηρεάζει το 

διεθνές εμπόριο, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές κρίσεις και σε άλλες 

χώρες, μέσω των πολιτικών που θα ακολουθήσει η χώρα αυτή προκειμένου να 

την αντιμετωπίσει. Ολόκληρο το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα μπορεί 

να κλονιστεί, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία της κρίσης του 1930. Με την 

άσκηση περιοριστικών πολιτικών οι κυβερνήσεις μπορούν να επαναφέρουν 

την ισορροπία εγχωρίως, αλλά και στο διεθνές σύστημα.  

Σύμφωνα με οικονομετρικές αναλύσεις, οι πλειοψηφίες των χωρών 

έχουν αντιμετωπίσει ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους τα οποία δεν 

είχαν πάντοτε το ίδιο μέγεθος, αλλά εξαρτιόταν από τις συνθήκες του 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και τις επιπτώσεις των εγχώριων 

πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Υπάρχουν ασυμμετρίες μεταξύ των 

ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών των χωρών και ξαφνικές αλλαγές στην 

συμπεριφορά των ελλειμμάτων αυτών, συνδέονται με ξαφνικές μεταβολές 

στην πορεία των ροών του κεφαλαίου. Αυτές οι μεταβολές στην πορεία τους 

πολύ πιθανόν να οφείλονται σε μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Ιστορικά, η απορύθμιση των αγορών κεφαλαίου που έγινε βιαστικά και 

χωρίς να έχουν το κατάλληλο πλαίσιο κανονισμών και ελέγχων, ήταν η 

καρδιά του προβλήματος των κρίσεων. Οι περισσότερες χώρες μέχρι τη 

δεκαετία του ’70, απαγόρευαν την ελεύθερη ροή κεφαλαίου. Το τραπεζικό του 

σύστημα μόλις λειτουργούσε και το άνοιγμα των αγορών τους ήταν μεγάλο 

ρίσκο. Οι εισροές ζεστού χρήματος, εντός και εκτός, θα έφερνε καταστροφικά 

αποτελέσματα. Το ΔΝΤ είχε αναλάβει την δύσκολη αποστολή της 

εξασφάλισης της παγκόσμιας νομισματικής σταθερότητας. Η Μεγάλη Ύφεση 

όμως, είχε ήδη επηρεάσει όλο τον κόσμο και είχε οδηγήσει σε πρωτοφανείς 

αυξήσεις της ανεργίας. Η ανεπάρκεια της συνολικής ζήτησης, ήταν η αιτία 

των υφέσεων και οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

τόνωσή της, ειδικά οι δημοσιονομικές, όταν οι νομισματικές πολιτικές ήταν 

αναποτελεσματικές.  
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Κι ενώ είχε εξυψωθεί η ανάγκη για συλλογική δράση σε παγκόσμιο 

επίπεδο, αφού οι αγορές δε λειτουργούσαν σωστά, για την εξάλειψη της 

ανεργίας, στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση του ΔΝΤ, η επέκταση 

της φιλελεύθερης ιδεολογίας ήρθε να υπερασπίσει την υπεροχή της αγοράς 

την οποία υποστήριζε και το ίδιο το ΔΝΤ, αλλάζοντας στάση κατά κάποιο 

τρόπο. Ενώ ασκούνταν πιέσεις για επεκτατική οικονομική πολιτική, ώστε να 

αυξηθούν οι δαπάνες και να περισταλλούν οι φόροι ή να μειωθούν τα 

επιτόκια, ώστε να τονωθεί η συνολική ζήτηση, τη δεκαετία του ’80 

μετατράπηκε σε περίοδο όπου οι χώρες ακολουθούν πολιτικές μείωσης των 

ελλειμμάτων, αύξησης των φόρων ή των επιτοκίων, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τα κεφάλαια που τους παρέχει το ΔΝΤ. Οπαδοί του 

νεοφιλελευθερισμού με κυρίαρχους τον Ρόναλτ  Ρέιγκαν και τη Μάργκαρετ 

Θάτσερ, μετέδιδαν τις ιδέες της ελεύθερης αγοράς και προς τις φτωχές χώρες, 

οι οποίες εξαιτίας της μεγάλης ανάγκης τους για δάνεια και επιχορηγήσεις, 

ακολουθούσαν τυφλά αλλά πρόθυμα τις πολιτικές που τους «εισάγονταν» 

από το εξωτερικό.  

Συγχρόνως, το ΔΝΤ επέμενε οι χώρες να ακολουθούν περιοριστική 

νομισματική πολιτική, που οδήγησαν σε υψηλά επιτόκια που θα καθιστούσαν 

αδύνατη τη μείωση της ανεργίας. Έτσι, η απελευθέρωση των αγορών δεν 

συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη που υποσχόταν, αλλά από αυξημένη ανεργία 

και φτώχεια. «Η υπερβολική λιτότητα σε πολλές χώρες κατέπνιξε την 

ανάπτυξη» (J. Stiglitz, 2002). Τα προγράμματα προσαρμογής δεν έφεραν 

διατηρήσιμη ανάπτυξη, καθώς οι αγορές ανοίχτηκαν πολύ γρήγορα στον 

ανταγωνισμό χωρίς να διαθέτουν ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Οι 

αστάθειες που ακολούθησαν είχαν μεγάλες αναδιανεμητικές συνέπειες, ειδικά 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι αγορές κεφαλαίου διαφέρουν από τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 

Στις αγορές κεφαλαίου μεγάλη σημασία έχει η συγκέντρωση πληροφοριών 

για το πώς θα επενδυθούν τα κεφάλαια όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Οι 

ροές κεφαλαίου προκαλούν διακυμάνσεις. Μια ξαφνική αλλαγή στις 

οικονομικές συνθήκες της δανείστριας χώρας μπροστά σε επερχόμενες κρίσεις 
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ή κινδύνους μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικές εκροές κεφαλαίου, 

απειλώντας το χρηματοοικονομικό σύστημα με κατάρρευση. Το άνοιγμα των 

αγορών συνδέεται με μεγάλες οικονομικές διακυμάνσεις και μεγάλες 

πιθανότητες υφέσεων που καθιστούν λιγότερο προσιτές τις επενδύσεις τις 

οποίες χρειάζεται μια χώρα για να μην αποδυναμωθεί η οικονομία της. 

Ταυτόχρονα, επιβάλλει περιορισμούς στην ικανότητα των κυβερνήσεων να 

επιτύχουν συγκεκριμένους εγχώριους στόχους όπως η σταθερότητα.  

Μια χώρα με ανισορροπίες στο ισοζύγιο των διεθνών πληρωμών της 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί βραχυχρόνια τα αποθέματά της, αν έχει 

έλλειμμα και να τα τραβήξει ή αν έχει πλεόνασμα να τα αυξήσει. Όμως, δεν 

μπορεί μια χώρα να δανείζεται για πάντα. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

επηρεάζονται. Οι διαφορετικές πολιτικές που ακολουθούνται από τα κράτη 

όσον αφορά π.χ. τον πληθωρισμό, μεταβάλλουν τις αξίες των νομισμάτων. 

Σύμφωνα με το σύστημα του Μπρέτον Γουντς την ευθύνη της προσαρμογής των 

ισοτιμιών, ώστε να επανέλθει σε ισορροπία, την είχε η χώρα με το έλλειμμα. 

Συνήθως όμως αυτή προσπαθεί να μεταφέρει το κόστος της προσαρμογής 

αυτής στη χώρα με πλεόνασμα. Και προσαρμογή για μια χώρα σημαίνει 

επιδείνωση του ρυθμού ανάπτυξής της, χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης και 

χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης. Το κόστος δηλαδή της μετάβασης προς 

ένα χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης επιβαρύνει τη χώρα με το έλλειμμα, η 

οποία προσπαθεί να το μεταφέρει στις πλεονασματικές, λύνοντας το 

πρόβλημα της προσαρμογής. Οι υποτιμήσεις και οι ανατιμήσεις των 

νομισμάτων δεν συμφέρουν ούτε τις χώρες με έλλειμμα, ούτε τις χώρες με 

πλεόνασμα. Για τις μεν χώρες με έλλειμμα μειώνουν το εθνικό εισόδημα και 

αυξάνουν την ανεργία, ενώ για τις χώρες με πλεόνασμα, επηρεάζουν 

αρνητικά τις εξαγωγές τους, ενώ ευνοούν τις εισαγωγές τους. 

 

Οι  πετρελαϊκές κρίσεις & οι πολιτικές που τις ακολούθησαν 

 

Στα τέλη του 1960 λίγοι έκριναν αποτελεσματικό το σύστημα των 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και το ρόλο του ΔΝΤ στο σύστημα 
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αυτό. Υπήρχαν δυσκολίες στις αυξανόμενες ακαμψίες των ισοτιμιών και οι 

συναλλαγές σε δολάριο έθεταν ασύμμετρες πιέσεις στις πλεονασματικές και 

τις ελλειμματικές οικονομίες. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν το ΔΝΤ, 

προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον ρευστότητα, να δημιουργήσει τα Ειδικά 

Τραβηχτικά Δικαιώματα, που λίγο όμως βοήθησαν στην κρίση του πληθωρισμού 

στις αρχές του 1970.  

Το 1973 με την α’ πετρελαϊκή κρίση οι σταθερές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες εγκαταλείφθηκαν και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες που 

ξεπήδησαν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου του 1973-74, έστρεψαν 

το ενδιαφέρον του Ταμείου προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, που χρειάστηκε 

να καταφύγουν στο δανεισμό για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η β’ πετρελαϊκή κρίση, που έφερε την παγκόσμια ύφεση στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, φέρνοντας τα σοβαρά προβλήματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών των αναπτυσσόμενων χωρών, υψηλά επίπεδα 

πληθωρισμού και χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μακροοικονομικές 

ανισορροπίες που τράβηξαν την προσοχή του ΔΝΤ και των άλλων Διεθνών 

Οργανισμών. Οι όροι του δανεισμού ήταν πολύ αυστηροί και σκληροί. Οι 

πολιτικές που προώθησε το ΔΝΤ διευρύνοντας την μορφή των οικονομικών 

πολιτικών, μετακινήθηκε από πολιτικές περιορισμού στήριξης της ζήτησης σε 

μέτρα στήριξης της προσφοράς.  

Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες αναμφίβολα στήριξαν τις 

ελπίδες τους στο δανεισμό, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων των δύο 

πετρελαϊκών κρίσεων. Οι επενδύσεις τους μέσα στο κλίμα της προβληματικής 

ανάπτυξής τους, ήταν φυσικό να αποτελούν πολύ χαμηλά ποσοστά του ΑΕΠ 

τους, καθώς ο δανεισμός δεν ευνοούσε τις μακροχρόνιες επενδύσεις σε 

υποδομές. Σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια αποπληρωμής των δανείων, η 

επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξής τους δεν ήταν δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί. Ο εξωτερικός δανεισμός φαινόταν να βελτιώνει το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και το ισοζύγιο πληρωμών και να μειώνει τον 

πληθωρισμό τα πρώτα χρόνια, όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης ακόμη και 

βραχυχρόνια αρχίζουν να πέφτουν. Όσο για τα μακροχρόνια αποτελέσματα, 
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κατά την Anne Krueger (1998), ο δανεισμός έδωσε τη δυνατότητα στις χώρες 

να ακολουθήσουν ακατάλληλες πολιτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

απ’ ότι αν δεν υπήρχε. 

Ο συνδυασμός απελευθέρωσης των αγορών και δανεισμού, οδηγούν σε 

ανασφαλή αποτελέσματα, αφού ενδυναμώνουν την κυβερνητική πολιτική 

αρχικά και στη συνέχεια την αφήνουν ανήμπορη να δράσει για την επίτευξη 

των εθνικών στόχων, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και θεσμούς για την 

αντιμετώπιση του ξένου ανταγωνισμού και με δυσμενείς όρους αποπληρωμής 

των χρεών που βαραίνουν το ισοζύγιο πληρωμών τους. Κυρίως οι φτωχές 

χώρες ήταν αυτές που πλήρωσαν το τίμημα των ελεύθερων αγορών με 

χαμηλά επίπεδα διαβίωσης και ανεργία και έχουν πλέον μπει στους στόχους 

των διεθνών οργανισμών για πολιτική και θεσμική αναμόρφωση και στήριξη. 

Οι εμπορικές τράπεζες έχουν αναλάβει το σημαντικό ρόλο του να 

παρέχουν πληροφορίες για τις παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και 

δανεισμό με ελάχιστους όρους. Μια αδυναμία τους να συμμετέχουν στην 

χρηματοοικονομική αυτή μεσολάβηση και στην παροχή δανείων, θα 

οδηγήσει αμέσως σε πτώση των επενδύσεων και της οικονομικής 

δραστηριότητας. Όταν οι κρίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

χειροτερεύουν τα προβλήματα του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής5, 

τότε ο δανεισμός φαίνεται να «κολλάει» ακόμα και για τις πιο παραγωγικές 

επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς είναι δύσκολο να διακριθούν ποιοι 

δανειζόμενοι θα τις εκμεταλλευτούν οικονομικά. Η έλλειψη πίστης οδηγεί τις 

επιχειρήσεις και τους επενδυτές σε μείωση των δαπανών που δυσχεραίνουν 

την οικονομική δραστηριότητα. Η χειροτέρευση των λογαριασμών κίνησης 

κεφαλαίων, η αύξηση των επιτοκίων και της αβεβαιότητας και αυξήσεις του 

                                                 
5 Ηθικός κίνδυνος: το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει από τη συμπεριφορά των δανειζόμενων 
όταν αρνηθούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους, οπότε μειώνεται ο κίνδυνος από την πλευρά τους και 
αυξάνεται για τους δανειστές. Μπορεί ακόμα να προκύψει από τη συμπεριφορά των δανειστών αν 
αποφασίσει να μην παρέχει δάνεια αφήνοντας τις χώρες που αναζητούν βοήθεια με άλυτα τα 
προβλήματα της χρηματοδότησής τους.  
 

Δυσμενής επιλογή: το πρόβλημα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί όταν ο δανειστής επιλέξει να δανείσει με 
υψηλό επιτόκιο εκείνους με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μην αποπληρώσουν το δάνειο, διότι 
αδυνατούν να τους ξεχωρίζουν, λόγω έλλειψης πληροφόρησης για τα αρνητικά χαρακτηριστικά του, 
από αυτούς τους δανειζόμενους που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να το αποπληρώσουν. 



 34

ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή πληρωμών, αυξάνουν τις 

ασυμμετρίες στην πληροφόρηση και προκαλούν χρηματοοικονομική αστάθεια. 

Ο εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών επηρεάζονται, καθώς μεταφέρονται 

οι μεταβολές και τα σοκ στις τιμές και το εισόδημα από τη μια στην άλλη. 

Επιπλέον, ανταγωνιστικές υποτιμήσεις των νομισμάτων, ώστε να γίνουν τα 

εγχώρια αγαθά πιο ανταγωνιστικά, εξηγούν την εκτεταμένη υποτίμηση των 

νομισμάτων πολλών χωρών. 

Η άνοδος των επιτοκίων έχει προκαλέσει μείωση των εξαγωγών και 

αντιστροφή στις πληρωμές που έχουν πλήξει τις οφειλέτριες χώρες. Πλέον 

έχουν υψωθεί προστατευτικά μέτρα και οι όροι του εμπορίου έχουν 

επιδεινωθεί, μειώνοντας παραπέρα τα έσοδά τους από εξαγωγές. Οι χώρες 

έχουν παγιδευτεί ανάμεσα στις μειωμένες τιμές των εμπορευμάτων τους και 

των εξαγωγών τους, λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, και στις αυξανόμενες 

πληρωμές τόκων. Η τυφλή εμπιστοσύνη στις φιλελεύθερες πολιτικές, μαζί με 

την κακή κυβερνητική διαχείριση και τους αδύναμους θεσμούς που τη 

στηρίζουν, έχουν σήμερα παγιδεύσει τις χώρες στο φαύλο κύκλο του χρέους και 

απειλούν το διεθνές σύστημα με συχνές χρηματοοικονομικές κρίσεις και 

κατάρρευση του οικοδομήματος της διεθνούς χρηματοδότησης. 

Οι επιπτώσεις των κρίσεων στο ισοζύγιο πληρωμών των κρατών, 

εξαρτάται από το βαθμό απελευθέρωσης των αγορών της και το καθεστώς των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι χώρες με δυσκολίες στην εξασφάλιση πόρων 

και με προβλήματα στα εθνικά αποθέματά τους, θα είναι αδύναμες να 

ανταποκριθούν στα χρέη τους.  

Τα μέτρα που προωθήθηκαν από τους διεθνείς οργανισμούς και τις 

κυβερνητικές πολιτικές των χωρών και τα οποία υποτίθεται ότι θα 

αποκαθιστούσαν την ισορροπία στην οικονομία, αφορούσαν κυρίως 

υποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος, που αναφέρθηκαν παραπάνω,  

δημοσιονομική αυστηρότητα και πειθαρχία, απελευθέρωση του εμπορίου, 

χαμηλό πληθωρισμό και αναμορφώσεις του δικτύου κοινωνικής προστασίας. 

Η μεν υποτίμηση ενός εθνικού νομίσματος οδηγεί σε χαμηλότερη 

συναλλαγματική ισοτιμία σε σχέση με τα ξένα νομίσματα, που κάνει 
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ακριβότερες τις τιμές των εισαγωγών συμβάλλοντας στην μείωση του 

ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Από την άλλη η 

δημοσιονομική πειθαρχία, που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των 

δημοσίων δαπανών, ή της αύξησης των φόρων, και μέσω των 

ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων επιχειρήσεων, οδηγεί σε μείωση του κρατικού 

δανεισμού. Η απελευθέρωση του εμπορίου ενθαρρύνει τις εισαγωγές και τις 

εξαγωγές και ο χαμηλότερος πληθωρισμός και πιο συγκεκριμένα οι σταθερές 

τιμές, προσελκύουν τους ξένους επενδυτές και δανειστές και βοηθά στην 

αύξηση των επενδύσεων. Απαραίτητη, τέλος, λόγω της χειροτέρευσης του 

επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων μιας χώρας που ακολουθεί τέτοιου είδους 

περιοριστικές πολιτικές, κρίνεται η δημιουργία ή αναμόρφωση του 

συστήματος κοινωνικής προστασίας, ώστε οι επιπτώσεις τους να είναι όσο το 

δυνατόν πιο ανώδυνες. 

Οι πολιτικές αυτές φυσικά βραχυχρόνια στοχεύουν στη μείωση του 

ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, περιορίζοντας τις 

δανειακές ανάγκες μέσω χρηματοδότησης του ισοζυγίου κεφαλαίων, και 

μακροχρόνια στην αύξηση των ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας και του 

εισοδήματος, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανεξαρτητοποιηθεί από τον 

εξωτερικό δανεισμό. Τα διαρθρωτικά προβλήματα και η κακή διαχείριση από 

την πλευρά των κυβερνήσεων, που ελέγχονται από τα ισχυρά κοινωνικά 

στρώματα, οδήγησαν σε μαζική διαφυγή κεφαλαίων, συσσωρεύοντας ακόμα 

περισσότερα χρέη δανείων, που για να τα ξεπληρώσουν συνέχισαν να 

δανείζονται. Το πιο σημαντικό ήταν όμως ότι αντί να χρησιμοποιήσουν τα 

δάνεια για επενδυτικούς μακροχρόνιους στόχους, τα χρησιμοποίησαν για 

άμεσους καταναλωτικούς σκοπούς, συμβάλλοντας σε επιβράδυνση και 

αυξανόμενο χρέος, το οποίο δεν  μπορούσαν και δεν μπορούν ακόμη να 

εξυπηρετήσουν. 
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3.2 Οι ρίζες του προβλήματος του χρέους  

 

Όταν οι ΗΠΑ6 άρχιζαν να εγκαταλείπουν το σύστημα των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και εισήγαγαν το σύστημα των κυμαινόμενων, 

υπήρχε ένα βασικό οικονομικό κίνητρο για την απόφαση αυτή. Έψαχναν 

τρόπο για να αποζημιωθούν για τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητά τους και το 

αυξανόμενο εθνικό χρέος τους, με το να εξάγουν τις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες τους. Το σύστημα των κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών παρείχε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό νομισματικό εργαλείο 

που τους επέτρεπε να αποφεύγουν τις προσαρμογές των ισοτιμιών, που θα 

τους ζητούνταν πλέον ως χρεώστρια χώρα. Αυτό έκανε και κάθε άλλη 

αναπτυσσόμενη χώρα που της ζητούνταν να πληρώσει και τα χρέη της. Στην 

περίπτωση όμως αυτή των ΗΠΑ, οδήγησε σε απώλεια της ηγεμονικής της 

θέσης. Το νέο σύστημα ισοτιμιών διατήρησε υψηλό το επίπεδο διαβίωσης τους 

και το έλλειμμά της για δεκαετίες καλυπτόταν με χρηματοδοτήσεις από την 

Ιαπωνία και την Ευρώπη. 

Για να αποφεύγονται λοιπόν οι κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωμών, η 

διεθνής χρηματοδότηση οργανώθηκε με βάση την αρχή του εσχάτου 

δανεισμού προς τις χώρες που είχαν ανάγκη προκειμένου να διατηρήσουν τη 

σταθερότητά τους, αλλά και να μην απειλούν τη σταθερότητα του διεθνούς 

συστήματος. Την πίστωση και τη ρευστότητα που χρειαζόταν μια χρεωμένη 

χώρα την ανέλαβε το ΔΝΤ με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις δανεισμού, 

που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των ισχυρών, καθώς τα μέτρα πολιτικής 

που προωθούσε επιβράδυναν περισσότερο τις οικονομίες των χωρών και 

έπλητταν κυρίως τα κατώτερα στρώματα. 

Η κρίση χρέους ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν πολλές 

από τις χώρες του οργανισμού εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ), είχαν 

συγκεντρώσει μεγάλο πλούτο και οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να δανείσουν 

δισεκατομμύρια δολαρίων σ’ αυτές, όπως και σε άλλες αναπτυσσόμενες 

                                                 
6 Από: “Has Globalization Really Made Nations Redundant? The States We Are Still In”, Le 
Monde Diplomatique, April 2000. 



 37

χώρες. Οι χώρες αυτές λοιπόν δανείστηκαν μεγάλα ποσά με χαμηλά αλλά 

κυμαινόμενα επιτόκια. Ως αποτέλεσμα των αδυναμιών και της 

ανευθυνότητας των τραπεζικών και πιστωτικών συστημάτων, αλλά και των 

κυβερνήσεων των δανειζόμενων χωρών, δεν μπόρεσαν αυτές να 

χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα δάνεια σε παραγωγικές επενδύσεις, αλλά για 

άμεσους καταναλωτικούς στόχους. Φυσικό επακόλουθο ήταν να αρνηθούν οι 

κυβερνήσεις να ξεπληρώσουν τα δάνεια που είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται. 

Τα πλούσια κοινωνικά στρώματα έλεγχαν κατευθείαν τις κυβερνήσεις, ενώ τα 

φτωχότερα δεν είχαν δύναμη να αντιδράσουν στα θέματα και τους όρους 

δανεισμού, ο οποίος φυσικά δεν τα ευνοούσε. 

Αυτά τα δάνεια που στόχευαν στην προσαρμογή και τη σταθερότητα 

των αναπτυσσόμενων χωρών, εκτοξεύτηκαν σε αριθμό στις αρχές της 

δεκαετίας τους 1980, όταν οι ΗΠΑ προσπάθησαν να μειώσουν τον 

πληθωρισμό θέτοντας σε εφαρμογή περιοριστικές νομισματικές πολιτικές. Η 

κυβέρνηση του Ρήγκαν ανέλαβε το ρόλο αυτό, μειώνοντας ακόμα και τους 

συντελεστές φορολόγησης. Οι τιμές των πρώτων υλών που εξάγονταν από τις 

φτωχές χώρες έπεσαν σημαντικά, αφήνοντάς τις με ακόμα λιγότερα έσοδα για 

να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Για παράδειγμα η Βραζιλία και το Μεξικό, δεν 

μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στα δάνεια και 

ζήτησαν ακόμα περισσότερα δάνεια και μεγαλύτερη ξένη οικονομική 

βοήθεια. Σύμφωνα με τους διεθνείς οικονομικούς νόμους, οι φτωχές αυτές 

χώρες δεν είχαν άλλη επιλογή απ’ το να δηλώσουν χρεοκοπία. 

Δεδομένου ότι η διόγκωση των ελλειμμάτων προκαλούσε αύξηση των 

επιτοκίων, το αποτέλεσμα ήταν να αποστερείται ο ιδιωτικός τομέας 

αποταμιευτικούς πόρους. Και δεδομένου ότι οι πόροι που απορροφούσε το 

κράτος προοριζόταν κατά κύριο λόγο για καταναλωτικές δαπάνες ενώ οι 

πόροι που αποστερούνταν ο ιδιωτικός τομέας προορίζονταν για επενδυτική 

δραστηριότητα, αυτό που στην ουσία συνέβαινε ήταν ο εκτοπισμός 

επενδυτικών δαπανών του ιδιωτικού τομέα από καταναλωτικές του δημοσίου. 

Αυτό είχε τις δυσμενείς συνέπειες στην ανάπτυξη. Οι μεγάλες αυξήσεις τιμών, 

κυρίως των εισαγόμενων προϊόντων, περνάνε στους μισθούς και στο κόστος 
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παραγωγής, εξανεμίζοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την 

υποτίμηση. Για να εξουδετερωθούν οι νέες αυξήσεις απαιτείται σύντομα νέα 

υποτίμηση που επιδεινώνει το φαύλο κύκλο.  

Το επακόλουθο ήταν οι αναπτυσσόμενες χώρες να βρεθούν 

υπερχρεωμένες και να μην μπορούν να δανειστούν παραπέρα, 

καταφεύγοντας στη βοήθεια των διεθνών οργανισμών, της Διεθνούς 

Τράπεζας και του ΔΝΤ. Οι περισσότερες χώρες έχουν ζήσει την εμπειρία και 

τα οικονομικά τραύματα υφέσεων και κάμψεων και οι φτωχότερες με πολύ 

πιο επώδυνο τρόπο. Οι ίδιες οι αλλαγές στη δομή της διεθνούς οικονομίας 

δημιούργησαν ευνοϊκούς όρους για την κυριαρχία του παγκόσμιου 

χρηματικού κεφαλαίου πάνω στο βιομηχανικό. Η άνοδος νέων 

χρηματοοικονομικών κέντρων, ως αποτέλεσμα των υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης της οικονομίας τη δεκαετία του 1970, όπως της Ιαπωνίας και των 

άλλων χωρών της Ευρώπης, ενίσχυσε το ρόλο τους στο παγκόσμιο σκηνικό 

και το παγκόσμιο χρηματικό κεφάλαιο έγινε το βασικό εργαλείο στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου. 

Φυσικά δεν πρόλαβαν όλες οι χώρες να μεταβάλλουν τις δομές τους 

σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του παγκόσμιου συστήματος, για να μπορέσουν 

να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες του χρηματικού κεφαλαίου στο εσωτερικό 

τους. Πλέον η διεθνής χρηματοδότηση είχε αλλάξει φύση – ήταν περισσότερο 

εξαρτώμενη από την αγορά παρά από το κράτος. Οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου και ο τραπεζικός δανεισμός είναι ιδιαίτερα ασταθή και πλέον 

το ρίσκο έχει γίνει βασικό χαρακτηριστικό του διεθνούς χρηματοοικονομικού 

συστήματος, αυξάνοντας την ανάγκη για κρατική παρέμβαση και προστασία 

σε πολλούς τομείς.  

 

3.3 Η  περίπτωση  χρέους  του  Μεξικού  (1982) 

 

Παρόλο που οι παγκόσμιες συνθήκες επηρέασαν όλες τις χώρες, η θέση 

τους αναμφισβήτητα επηρεάστηκε από τις πολιτικές που ακολούθησαν. Ήταν 

ειρωνεία το γεγονός ότι το Μεξικό, μια χώρα εξαγωγής πετρελαίου, ήταν η 
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πρώτη μεγάλη χώρα με κρίση χρέους7 το 1982. Ήταν ταυτόχρονα και η πιο 

απελπιστική περίπτωση.  

Μεγάλες επεκτατικές μακροοικονομικές πολιτικές χρηματοδοτούνταν 

μέσα από εισροές κεφαλαίου, οι οποίες προήλθαν από τις ολοένα και 

αυξανόμενες εξαγωγές κεφαλαίου. Χωρίς αμφιβολία, η κρίση χρέους του 

Μεξικού ήταν αποτέλεσμα των εγχώριων οικονομικών πολιτικών. Το 

πρόγραμμα σταθεροποίησης που υιοθέτησε, στόχευε στη μείωση του 

πληθωρισμού από το ποσοστό του 225% και αγρότες και επιχειρήσεις 

προσδοκούσαν να φέρει αύξηση του πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 

δημοσίου τομέα κατά 3%, σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Επίσης περιλάμβανε 

περιοριστική νομισματική πολιτική και σταθεροποίηση των μισθών και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Την ίδια περίοδο, η επέκταση του φιλελεύθερου πνεύματος βρισκόταν 

πιο μπροστά απ’ ότι είχε προγραμματιστεί. Οι δασμοί χαμήλωναν και 

επιτράπηκε η εισαγωγή μιας τεράστιας ποικιλίας βιομηχανικών ειδών. Υπό τη 

σκιά των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, το αποτέλεσμα των 

εμπορικών μεταρρυθμίσεων ήταν να αυξηθούν σημαντικά οι εισαγωγές 

καταναλωτικών αγαθών και να χειροτερεύσει το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, μειώνοντας αισθητά τα αποθέματα συναλλάγματος.  

Οι πολιτικές ενάντια στον πληθωρισμό, οδηγούσαν σε εκτόξευση των 

επιτοκίων, απειλώντας την ικανότητα των χρεωστών να αποπληρώσουν τα 

δάνειά τους. Λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της μαζικής εκροής 

κεφαλαίου, προήλθε η έλλειψη ρευστότητας που μετά την πτώση των τιμών 

ενέργειας, μετατράπηκε σε εθνική πτώχευση. Το εξωτερικό χρέος του Μεξικού 

αυξήθηκε από το 1979 ως το 1986 περίπου από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

100 δισεκατομμύρια. Το Μεξικό απείλησε να αναστείλει την πληρωμή των 
                                                 

 
7     Για την περίπτωση του Μεξικού: 
Gilpin, Robert (1996), «Η πολιτική οικονομία της διεθνούς χρηματοδότησης», Κεφ. 8ο στο βιβλίο «Η 

πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων», σελ. 77-78. 
Krueger, Anne O. (1987), “Debt, Capital Flows, and LDC Growth”, The American Economic Review, 

Vol.77, No.2, pp. 159-164. 
Rodrik, Dany (1992), “The Limits of Trade Policy Reform in developing countries”, The Journal of 

Economic Perspectives, Vol. 6, No. 1, pp. 97-98. 
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χρεών του, καθώς γινόταν όλο και πιο εμφανής ο κίνδυνος που υπήρχε στα 

ξένα χαρτοφυλάκια και τον οποίο αντιμετώπιζαν οι τράπεζες. Η πίστη στις 

υπερ-αισιόδοξες Αμερικανικές εμπορικές τράπεζες και το αμερικανικό 

νομισματικό σύστημα κλονίστηκε.  Η αμερικανική χρηματοδότηση και τα 

σχέδια για την οικονομική ενίσχυσή του (όπως το Brady Plan, βλ. Κεφ. 4), το 

βοήθησαν να αποφύγει την κατάρρευση και μαζί να απειληθεί το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τόνιζαν την ανάγκη για μεγέθυνση, ώστε να 

μπορέσει η Λατινική Αμερική και οι υπόλοιπες χρεώστριες χώρες να 

αποκτήσουν αρκετές εισροές και νέα χρηματοδότηση για να αποπληρώσουν 

τα δάνειά τους.  

Οι εξαγωγές μειώνονταν εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης: ακόμα και 

χώρες που στράφηκαν στην παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών είχαν 

προβλήματα προσφοράς. Αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολο να επιτύχουν 

μειώσεις στις εισαγωγές, εξαιτίας μεταβολών στο εμπόριο και τις παγκόσμιες 

αγορές, με αποτέλεσμα τα επιτόκια να εκτοξευθούν και να βυθίζουν ακόμα 

περισσότερο τις χώρες στα χρέη.  

 

3.4 Ο  φαύλος  κύκλος του  χρέους  

 

Κρίσεις χρέους μπορούν να προκύψουν μόνο από την πτώση της αξίας 

του χρήματος μιας αναπτυσσόμενης χώρας που μπορεί να οφείλεται σε μια 

σειρά εσωτερικών παραγόντων. Κυρίως απειλούνται οι φτωχές χώρες με 

ανίσχυρα νομίσματα. Το να ξεπληρώσεις τα δάνεια που έχεις λάβει σημαίνει 

ότι πρέπει να διαθέτεις συνάλλαγμα σε ξένα ισχυρά νομίσματα. Σήμερα με 

την πτώση των εξαγωγικών επιδόσεων και των τιμών των φτωχών χωρών, 

γίνεται ακόμα δυσκολότερη η αποπληρωμή των χρεών. Ένα μεγάλο μέρος 

των δανειζόμενων ποσών έχουν κατευθυνθεί προς τους ισχυρούς της Δύσης, 

ενώ οι ανίσχυροι υποφέρουν περισσότερο σαν αποτέλεσμα των σκληρών 

όρων προσαρμογής των δομών και των θεσμών τους.  

Η χρηματοδότηση μέσω επιπλέον δανεισμού σημαίνει νέα χρέη για να 

ξεπληρωθούν τα παλιά. Η προσπάθεια για προσαρμογή, ως συμβουλή του 



 41

ΔΝΤ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει οδηγήσει σε περικοπές των 

δαπανών για εξίσου σημαντικούς τομείς όπως η υγεία και η παιδεία, ώστε να 

μπορέσουν να πληρώσουν τα χρέη. Αυτό όμως σημαίνει χαμηλότερους 

ρυθμούς μεγέθυνσης, αποτυχία ενίσχυσης των εξαγωγών και μεγαλύτερη 

φτώχεια και ανισότητες, που συνεισφέρουν στο φαύλο κύκλο του χρέους.  

Οι πιο ανίσχυροι δεν μπορούν να αποκτήσουν μερίδιο στο κεφάλαιο, 

υψηλότερου μισθού θέσεις εργασίας και αγορές. Δεν μπορούν να 

συσσωρεύσουν. Αναγκάζονται να εξάγουν τους πολύτιμους πόρους και 

πρώτες ύλες τους στις καπιταλιστικές χώρες, που τα χρησιμοποιούν για την 

παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων με υψηλά αμειβόμενη εργασία. Τα 

δάνεια πρέπει για να έχουν αξία και απόδοση να τοποθετούνται στην 

παραγωγή και την ενίσχυση της μειούμενης προσφοράς και όχι απαραίτητα 

σε καταναλωτικούς σκοπούς. Μόνο αν ενισχυθεί η παραγωγή μπορεί μια 

κοινωνία να γίνει αυτάρκης και να δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομία 

αγοράς, να σταθεί ισάξια στο παγκόσμιο επίπεδο και να μειώσει τη φτώχεια8. 

Το πρόβλημα του χρέους συμπεριλαμβάνει δύο ειδών προβλήματα:             

α) απαιτεί συνάλλαγμα για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων 

και β) όταν το χρέος είναι δημόσιο, τότε υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης 

του δημοσίου, οπότε η κυβέρνηση πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να 

αυξήσει τους πόρους, τα έσοδά της. 

Σήμερα ακόμα και η ίδια η πολιτική ορισμένων χωρών τους προκαλεί 

επιπλέον προβλήματα. Η υπερφορολόγηση και η κακή διαχείριση οδηγούν σε 

διαφυγή των κεφαλαίων και εξαθλιωμένες οι χώρες συνεχίζουν να 

δανείζονται για να χρηματοδοτήσουν την εισαγωγή καταναλωτικών αγαθών 

και να εκβιομηχανιστούν. Υιοθετούν επενδυτικά προγράμματα και 

επαναδιαπραγματεύονται ένα αυξανόμενο αριθμό δανείων, σαν αποτέλεσμα 

των αδυναμιών του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι 

περισσότερες ακόμα χαρακτηρίζονται από μεγάλη στροφή προς τον 

τραπεζικό δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Κι ενώ αναζητούν 

                                                 
8 J. S Smith. The World’s Wasted Wealth II 
 (Institute for Economic Democracy, 1994), pp. 139-141. 
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τρόπους για να εξάγουν περισσότερα αγαθά, οι αναπτυγμένες χώρες κλείνουν 

τις αγορές τους στα αγαθά των λιγότερο αναπτυγμένων, επιδεινώνοντας το 

πρόβλημα του χρέους.  

Στη πραγματικότητα, υπάρχουν τρία διακεκριμένα προβλήματα χρέους 

κατά τον Gilpin (1996). Οι πρόσφατα εκβιομηχανισμένες ασιατικές χώρες 

στήριξαν την εκβιομηχάνισή τους στο δανεισμό από δυτικές κεφαλαιαγορές, 

όμως είναι δύσκολο να κερδίσουν ξανά σημαντική θέση στα μεγάλα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά συστήματα. Οι χώρες του ανατολικού συνασπισμού, παρόλο 

που το πρόβλημά τους δεν αποτελεί μεγάλη απειλή για το παγκόσμιο 

σύστημα, αδυνατούν να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν στην 

παγκόσμια οικονομία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του χρέους το έχουν οι 

χώρες της Λατινικής Αμερικής, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο παγκόσμιο 

χρέος και που αναγκάστηκαν να μετατραπούν σε εξαγωγείς κεφαλαίου για το 

αντιμετωπίσουν. Στο χείλος της πτώχευσης αρνούνται να εξοφλήσουν τα χρέη 

τους, προκαλώντας συχνά κοινωνικές εξεγέρσεις και συγκρούσεις. Τα 

διαρθρωτικά προβλήματα στο εσωτερικό των χωρών, αλλά και του 

παγκόσμιου συστήματος, εμποδίζουν την ανάκαμψη της οικονομικής 

μεγέθυνσης. Και οι οφειλέτριες χώρες ρίχνουν τις ευθύνες στις αναπτυγμένες 

καπιταλιστικές χώρες και αντίστροφα. 

Μετά από κρίση χρέους, συνήθως γίνονται προτάσεις για την απαλλαγή 

των αναπτυσσόμενων χωρών από ένα μέρος του χρέους τους και μείωση των 

επιτοκίων δανεισμού για να εξασφαλίσουν πόρους και να αποπληρώσουν το 

υπόλοιπο των χρεών τους. Οι πολιτικές αυτές δεν αρκούν, καθώς ο τραπεζικός 

τομέας δεν έχει ενθαρρυνθεί ώστε να προχωρήσει στη διαγραφή χρεών από 

φόβο μήπως βρεθεί σε δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση. 

Πλέον έχουμε μπει σε μια νέα «ιαπωνική σφαίρα συνευημερίας», καθώς 

οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί σε οφειλέτρια χώρα και με αυξανόμενο εξωτερικό 

χρέος, όπου όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές πηγές αντιθέσεων 

και συγκρούσεων. Αμφιβολίες υπάρχουν για το κατά πόσο είναι στο 

συμφέρον της Ιαπωνίας να χρηματοδοτεί την αμερικανική ευημερία, που τα 
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συμφέροντά της διαφέρουν από της Ιαπωνίας και σε μια εποχή που 

παρατηρείται έλλειψη κεφαλαίων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η Αμερική με την κακή διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεών της και 

του διεθνούς συστήματος έχει αποτύχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

της ως ηγετικής δύναμης, που αφορούν στην ανακατανομή του κεφαλαίου 

προς τις περιοχές και βιομηχανίες που το εκμεταλλεύονται πιο αποδοτικά,  

και στην αποδοτική λειτουργία της ως έσχατο καταφύγιο δανεισμού, για την 

εξασφάλιση της ισορροπίας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. 

 

 

4.   Ο ρόλος του ΔΝΤ στο παγκόσμιο σύστημα 
 

Βασική επιδίωξη του ΔΝΤ η οποία και προέκυψε από τη δέσμευση των 

μελών της διαπραγμάτευσης στο Μπρέτον Γουντς, ήταν να βοηθήσει στην 

επέκταση ενός φιλελεύθερου διεθνούς εμπορικού συστήματος. Τα 

«εμπλεκόμενα» μέλη της Συμφωνίας αποδέχτηκαν να συνεργαστούν με το 

Ταμείο για την προαγωγή της σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

και την αποφυγή ανταγωνιστικών μεταβολών τους. Οι χώρες που τελικά 

εμπορεύτηκαν με τους όρους της Συμφωνίας, χωρίς ακόμα να είναι 

προετοιμασμένες για πλήρη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων τους, 

κατέφυγαν αργότερα στις συμβουλές του ΔΝΤ, ώστε να στηρίξουν την 

εγχώρια οικονομική κατάστασή τους και οι οποίες περιλάμβαναν γενικές 

δημοσιονομικές, νομισματικές και εμπορικές πολιτικές, που είχαν άμεση 

επίδραση στα ισοζύγια πληρωμών τους. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’70 

το σύστημα του Μπρέτον Γουντς περνούσε κρίση, οι χώρες ανανέωσαν την 

υποχρέωσή τους να αποφύγουν τη διαχείριση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και παραδόθηκαν πλήρως στις κατευθύνσεις που έδινε το Ταμείο. 

Αυτές οι κατευθύνσεις στόχευαν στον περιορισμό των ανεξάρτητων 

δραστηριοτήτων και επιλογών των εθνικών αρχών, στην προσπάθειά τους να 

διατηρήσουν μια μη πληθωριστική οικονομική μεγέθυνση. 
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4.1 Η  σταδιακή  προσαρμογή  των  λειτουργιών  του  
 
Ως διεθνής οργανισμός9, το ΔΝΤ, ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει στόχους 

διεθνούς νομισματικής συνεργασίας. Οι αρχικοί στόχοι του και 

προτεραιότητές του διαφέρουν πολύ σε σχέση με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τον 20ο και 21ο αιώνα. Την εποχή εκείνη που ακολούθησε τον 

Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Keynes, ένας από τους διαπραγματευτές στο 

Μπρέτον Γουντς στα 1944,  προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντα της 

χώρας του, οραματιζόταν μια διεθνή νομισματική ένωση που θα είχε σκοπό 

να υποστηρίζει διεθνείς πολιτικές όσον αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις και 

την ανάπτυξη. Το ΔΝΤ ανέλαβε το ρόλο αυτό, έχοντας αρχικά στενό 

νομισματικό ρόλο που κατά τη δεκαετία του ’70 μεταλλάχτηκε σε ευρύτερο 

οικονομικό ρόλο. 

Προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία του παγκόσμιου νομισματικού 

συστήματος, το ΔΝΤ προώθησε κανόνες για προσαρμογή των 

αναπτυσσόμενων χωρών στις διεθνείς νομισματικές σχέσεις, βοηθώντάς τις 

συγχρόνως με την παροχή πόρων, ώστε να αντιμετωπίσει βραχυχρόνια 

προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους. Στα 1969 στο ΔΝΤ μάλιστα δόθηκε 

η αρχή των Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων, ώστε να ανταποκριθεί στα 

προβλήματα της διεθνούς ρευστότητας. Το πέρασμα σε κυμαινόμενες 

ισοτιμίες το 1973, με την κατάρρευση του συστήματος του Μπρέτον Γουντς, 

επέτρεπε στις χώρες να καθορίζουν την εξωτερική αξία του νομίσματός τους, 

που κατά κάποιο τρόπο άλλαξε τη φύση του ΔΝΤ. 

Σήμερα πλέον, στην παγκόσμια αγορά, κάθε χώρα έχει πρόσβαση στη 

ρευστότητα ανάλογα με την οικονομική της ισχύ, αλλά και την ανάγκη της 

για δανεισμό, κυρίως το ΔΝΤ δανείζει τις φτωχές και τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ενώ οι πλούσιες εκβιομηχανισμένες παρέχουν πίστη, δηλαδή το 

κεφάλαιο. Το ΔΝΤ δανείζει τις φτωχές χώρες ώστε να τις καταστήσει ικανές 

                                                 
9 Pauly, Louis W. (1994), “Promoting a Global Economy: The Normative Role of the International 
Monetary Fund” in Richard Stubbs and Geoffrey Underhill, “Political Economy and the Changing Global 
Order”, Macmillan, pp. 203-215. 
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να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις πληρωμών προς τις πλούσιες, ώστε να 

προωθηθεί και το παγκόσμιο εμπόριο. 

Στη δεκαετία του 1960, χώρες-μέλη του ΔΝΤ, εκμεταλλευόμενες τις 

βραχυχρόνιες ροές κεφαλαίου και την εύκολη πρόσβαση των 

αναπτυσσόμενων χωρών στη ρευστότητα, επέβαλαν περιορισμούς στη 

μακροχρόνια χρηματοδότηση του, δηλαδή στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Εδώ 

άρχισε να δημιουργείται το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών. Οι αναπτυσσόμενες ύψωσαν περιορισμούς στις 

ροές κεφαλαίου και το εμπόριο, δυσχεραίνοντας το  έλλειμμα στο ισοζύγιο 

πληρωμών και καταφεύγοντας στο δανεισμό βραχυχρόνια από το ΔΝΤ. 

Βασικός στόχος του ήταν να εξασφαλίσει ρευστότητα και να την αναδιανείμει 

στα μέλη του. Έτσι ξεκίνησε ο δανεισμός των χωρών με δάνεια σε ξένο 

νόμισμα, καθώς τα αποθέματα σε συνάλλαγμα κάθε χώρας που δεν 

χρησιμοποιούνταν για δικές της ανάγκες, δανείζονταν σε άλλες που 

αντιμετώπιζαν προσωρινά προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους, κυρίως 

μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις. Η συνεισφορά των αποθεμάτων κάθε χώρας σε 

συνάλλαγμα προς το Ταμείο, εξαρτιόταν από το οικονομικό μέγεθος και την 

ισχύ της στο παγκόσμιο εμπόριο και αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο. 

Με στόχο να αυξηθούν τα αποθέματα συναλλάγματος στο διεθνές 

νομισματικό σύστημα, δημιουργήθηκαν το 1969 τα Ειδικά Τραβηχτικά 

Δικαιώματα, που ταυτόχρονα περιόριζαν την κυριαρχία του δολαρίου, 

απειλώντας την σταθερότητα του συστήματος των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Παρά τα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα, το 

δολάριο αποσυνδέθηκε από το χρυσό το 1971, φέρνοντας και την κατάρρευση 

του συστήματος του Μπρέτον Γουντς.  

Ο ρόλος του Ταμείου από θεσμός που στόχευε στη διατήρηση της 

σταθερότητας και μετατρεψιμότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

μεταλλάχτηκε σε θεσμό που είχε να κάνει με το σύστημα πληρωμών και την 

αναμόρφωση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στα 1980 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναδόμηση των οικονομιών που υπέφεραν από 

χρέη των αναπτυσσόμενων χωρών, στη μετάβαση των χωρών σε οικονομίες 
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της αγοράς, από πρώην κομμουνιστικές χώρες, και στην αντιμετώπιση  μιας 

σειράς χρηματοοικονομικών κρίσεων τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.  

Όσο οι αγορές εξελίσσονται και προχωρούν, η απορύθμισή τους συνέχιζε 

και ο ρόλος του ΔΝΤ έγινε πιο πολύπλοκος10. Οι επιρροές μέσα στον ίδιο τον 

οργανισμό πλέον είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά του. 

Τη δεκαετία του 1980, ο ρόλος του ΔΝΤ έγινε ρόλος υποστηρικτή της 

ανάπτυξης και της χρηματοοικονομικής αναμόρφωσης των φτωχών χωρών. 

Πλέον οι χώρες με υψηλό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ τους, συνεισφέρουν 

μεγάλο μέρος των αποθεμάτων στο ΔΝΤ απ’ ότι οι μικρότερες οικονομίες 

χαμηλού ΑΕΠ. 

Οι νέοι11 βασικοί ρόλοι του ΔΝΤ είναι η εποπτεία, η οικονομική στήριξη υπό 

όρους και η τεχνική στήριξη του τραπεζικού συστήματος και της οικονομικής 

πολιτικής. 

 

Εποπτεία 

Ο ρόλος αυτός έχει να κάνει με την καθοδήγηση της μακροοικονομικής 

και θεσμικής πολιτικής των χωρών, ώστε οι πολιτικές και κοινωνικές 

συνέπειές τους να συμπορεύονται με τους διεθνείς στόχους. Αποστολές μελών 

του ΔΝΤ, που επισκέπτονται τις χώρες, έχουν στόχο να συγκεντρώσουν 

στοιχεία και πληροφορίες για τις μακροοικονομικές πολιτικές, τους εθνικούς 

λογαριασμούς, τις θεσμικές εξελίξεις, τις τιμές, τους μισθούς κ.α. θέματα. 

Σήμερα η εποπτεία του ΔΝΤ αφορά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αλλά και 

τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, τη μακροοικονομική πολιτική, όπως τη 

λειτουργία των θεσμών του τραπεζικού συστήματος, την ποιότητα της 

κυβερνητικής διαχείρισης κτλ., σε συνδυασμό με το μακροοικονομικό έλεγχο. 

 

 

                                                 
10 Nedersjo, Thomas,  “The International Monetary Fund’s quotas- their function and 
influence”, (Economic Review, 2003) 
 
11 Lastra, Rosa Maria (2000), “The International Monetary Fund in Historical Perspective”, 

Journal of International Economic Law, pp. 514-521. 
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Οικονομική στήριξη υπό όρους 

Το ΔΝΤ βοηθά τις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών τους, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσουν 

συγκεκριμένες πολιτικές προσαρμογής. Η πρόσβαση στους πόρους του 

Ταμείου είναι καθορισμένη για τα μέλη του, που για να την εκμεταλλευτούν, 

πρέπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα εξωτερικών πληρωμών και να 

καταναλώνουν μεγαλύτερο εισόδημα απ’ αυτό που εισπράττουν ως βοήθεια. 

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΔΝΤ, κάθε μέλος συνεισφέρει ένα 

συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το πόσο πλούσια είναι και ανάλογα με το 

μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο.  Αυτή είναι και η πηγή των εσόδων του 

Ταμείου, με την οποία δανείζει τα κράτη, των οποίων, ανάλογα με το πόσο 

μπορούν να δανειστούν, καθορίζεται και η ισχύς της ψήφος τους. Το γεγονός 

αυτό προκαλεί ακόμα και σήμερα αντιπαραθέσεις και κλονίζει την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του12. Προκειμένου να συμμετάσχουν στα 

προγράμματα αυτά του Ταμείου οι χώρες είναι πρόθυμες να ακολουθήσουν 

σφικτές νομισματικές πολιτικές που τους υποδεικνύονται, χωρίς να αναλύουν 

το όφελος και το κόστος τους, οικονομικό και κοινωνικό. 

 

 

Τεχνική στήριξη  

 Σχετίζεται με την τεχνική στήριξη και κατάρτιση όσον αφορά την 

τραπεζική και νομισματική πολιτική, το ξένο νόμισμα, τη δημοσιονομική 

πολιτική, ώστε να μεταβούν οι χώρες από κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες 

σε οικονομίες της αγοράς.  

Επιπλέον προβλήματα έχουν προστεθεί μαζί με αυτά της αντιμετώπισης 

των χρηματοοικονομικών κρίσεων και των χρεών. Η κατανομή της ισχύος 

μέσω του συστήματος με το οποίο συνεισφέρουν οι χώρες αποθέματα στο ΔΝΤ 

αμφισβητείται και προκαλεί συγκρούσεις. Οι πιστώτριες χώρες έχουν την 

ευκαιρία να ασκούν μεγάλη επιρροή στο ΔΝΤ και να διαμορφώνουν τους 
                                                 
12 Το σύστημα που καθορίζει τα ποσά που συνεισφέρουν οι χώρες ευνοεί τις πλούσιες χώρες, ώστε να 
επηρεάζουν τα θέματα στο εσωτερικό του οργανισμού, αλλά και τη δράση του. 
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δικούς τους όρους για δανεισμό. Από την άλλη μεριά, οι δανείστριες χώρες 

θέλουν να εξασφαλίσουν το ρόλο τους ως απειλές και κίνδυνοι για την 

ισορροπία του παγκόσμιου συστήματος, ώστε να εξασφαλίσουν μαζί και την 

χρηματοδότηση από το Ταμείο. Όσο περιορίζεται ο έλεγχος και η επιρροή των 

εθνικών κυβερνήσεων πάνω στις οικονομίες τους, τόσο πιο αβέβαιη θα είναι η 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του ΔΝΤ.  

 

 

4.2 Πολιτικές  για  την  αντιμετώπιση  του  χρέους  τη  
δεκαετία  του  ’90  

 
Όταν το Μεξικό ανέστειλε τη πληρωμή των χρεών του τον Αύγουστο του 

1982, οι πιστώτριες χώρες και, με κύρια τις ΗΠΑ, αντέδρασαν άμεσα. Επειδή 

ενδιαφέρονταν για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, 

επέκτειναν το χρονικό διάστημα αποπληρωμής των χρεών του Μεξικού, 

πιέζοντας ταυτόχρονα και τις τράπεζες να επαναπρογραμματίσουν τη 

χρονική περίοδο αποπληρωμής του χρέους του Μεξικού δανείζοντας ακόμη 

περισσότερο το Μεξικό, καθώς το ΔΝΤ είχε εγκρίνει τις πολιτικές που θα 

ακολουθούσε το Μεξικό ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Από τη 

στιγμή εκείνη ξεκίνησε η προσέγγιση μίας προς μία των περιπτώσεων 

προβλημάτων χρέους.  Βασίστηκε στην πίστη ότι οι χρεώστες αντιμετώπιζαν 

ένα βραχυχρόνιο πρόβλημα που προερχόταν από το συνδυασμό της 

παγκόσμιας ύφεσης και των υψηλών επιτοκίων, εξαιτίας των ξαφνικών 

αλλαγών στην πολιτική των πιο ισχυρών βιομηχανικών χωρών. Με αυτή την 

άποψη, ήταν ακόμα πιο λογικό για τους χρεώστες να λαμβάνουν 

περισσότερα προσωρινά δάνεια και χρέη, ώστε να αποπληρώσουν τους 

τόκους των ήδη υπαρχόντων χρεών τους. 

Το πρόβλημα όμως παρέμενε ακόμα τρία χρόνια αργότερα και η 

προσέγγιση μίας προ μία των περιπτώσεων δεν λειτουργούσε. Η παγκόσμια 

οικονομία συνέχιζε να αναπτύσσεται και τα επιτόκια έπεφταν, αλλά τα κέρδη 

των χρεώστριων χωρών από εξαγωγές δεν αυξάνονταν, το ΔΝΤ ζητούσε 

ακόμα πιο αυστηρές πολιτικές που έκαναν τις κυβερνήσεις απρόθυμες να τις 
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ακολουθήσουν. Οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να επαναπρογραμματίσουν 

μεγαλύτερα ποσά χρέους για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους αλλά μόνο για 

τις βαριά χρεωμένες χώρες.  

Το 1985 προτάθηκε ένα πρόγραμμα13 για διατηρήσιμη ανάπτυξη, ώστε 

να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του χρέους, που περιλάμβανε τρία μέρη: 

- Πρώτο και βασικότερο, την υιοθέτηση από τις βασικές χρεώστριες 

χώρες μακροοικονομικών και δομικών πολιτικών, υποστηριζόμενες 

από τους διεθνείς  νομισματικούς οργανισμούς, ώστε να προαχθεί η 

ανάπτυξη και η προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών και να 

μειωθεί ο πληθωρισμός. 

- Δεύτερο, ένα συνεχή κεντρικό ρόλο του ΔΝΤ, μαζί με δανεισμό 

μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό για θεσμική προσαρμογή από τις 

διεθνικές τράπεζες ανάπτυξης. 

- Τρίτο, ενισχυμένο δανεισμό από τις ιδιωτικές τράπεζες με τη στήριξη 

προγραμμάτων για πλήρη οικονομική προσαρμογή.  

 

Η πειθαρχημένη πολιτική θα περιόριζε τον πληθωρισμό και θα 

παρήγαγε εμπορικά πλεονάσματα τα οποία χρειάζονταν οι χρεώστες ώστε να 

αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η θεσμική αναμόρφωση και ο επιπλέον 

δανεισμός θα βοηθούσε την ανάπτυξη που θα ελάφρυνε το βάρος των 

πληρωμών αυτών. Οι τράπεζες δεν εκπλήρωσαν τους στόχους για μείωση των 

χρεών των βαρύτερα χρεωμένων χωρών στα ποσά που είχαν αποφασιστεί, 

παρόλα αυτά υπήρξε μείωσή τους. Στα 1987, τους ζητήθηκε να αναπτύξουν 

νέα εργαλεία και μεθόδους, ώστε να συνεχίσουν και να επιταχύνουν το 

δανεισμό. Στα 1989 η στρατηγική χρέους άλλαξε14, με απαίτηση για 

εκπλήρωση των πολιτικών, που αφορούσαν τη μείωση του χρέους, μέσα σε 

                                                 
13  Baker Plan:  Το πρόγραμμα αυτό προτάθηκε από τον Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών των ΗΠΑ, James Baker, τον Οκτώβριο του 1985, στο ετήσιο συνέδριο του ΔΝΤ 
με την Παγκόσμια Τράπεζα στη Σεούλ. 
 (Από: Kehen Peter, “Organizing Debt Relief: The Need for a New Institution”, The Journal of 
Economic Perspectives, 1990) 
14  Η στρατηγική άλλαξε, όταν νέος Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ 
έγινε ο Nicholas Brady (Brady Plan).   
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τρία χρόνια, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης του χρέους και να 

περάσουν άμεσα τα οφέλη στις χρεώστριες χώρες. Επίσης κλήθηκαν το ΔΝΤ 

και η ΔΤ να ακολουθήσουν δανεισμό στηριγμένο σε σχεδιασμένη πολιτική, 

ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία μείωσης του χρέους: αφορούσε εγγυήσεις για 

ανταλλαγές χρεών με ομόλογα, παραγραφές μέρους των χρεών, μείωση των 

τόκων με νέα συμβόλαια δανείων. Το ΔΝΤ και η ΔΤ χρησιμοποίησε 

συμβούλους για να υιοθετήσει το Σχέδιο Brady.  

Στην ουσία το Brady Plan δεν προχώρησε πολύ. Στηριζόταν πολύ στα 

αμοιβαία οφέλη μεταξύ δανειζόμενων και δανειστών και δεν παρείχε 

αρκετούς πόρους ώστε να γίνουν μεγάλες μειώσεις του χρέους και να λυθεί το 

πρόβλημα. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ένας νέος ή ήδη υπάρχων διεθνής 

οργανισμός, που θα διέθετε τους πόρους για την αποτελεσματική 

χρηματοδότηση της μείωσης των χρεών. 

 

 

4.3  Η  αποτελεσματικότητα  της  δράσης του  Ταμείου  

 

Το βασικό ερώτημα του αν ο δανεισμός του ΔΝΤ προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες ήταν υποστηρικτικός της ανάπτυξής τους, στις μέρες 

μας απαιτεί προσεκτική ανάλυση για να απαντηθεί εξαιτίας της δυσκολίας 

του. Μεταπολεμικά, οι ρυθμοί ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν 

επιταχυνθεί και έχουν ξεπεράσει τους προβλεπόμενους. Αυτό φυσικά δε 

σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να ήταν ακόμα γρηγορότεροι χωρίς τη 

βοήθεια του ΔΝΤ. Το βέβαιο είναι πάντως ότι εξαιτίας του δανεισμού και 

μάλιστα του συνεχούς δανεισμού, οι κυβερνήσεις ενθαρρύνθηκαν στην 

στήριξη πολιτικών, διάρκειας και μορφής, πολύ διαφορετικής απ’ αυτής που 

θα είχαν αν δεν υποστηρίζονταν οικονομικά.  

Οι χώρες δανείζονται επειδή δεν έχουν χρήματα. Επίσης μπορεί να 

χρειάζονται την πιστοποίηση των μακροοικονομικών πολιτικών τους, ώστε 

να δανειστούν από άλλους πιστωτές, όπως τη Διεθνή Τράπεζα. Επίσης έχουν 

το δικαίωμα να αποτραβηχτούν- αποδεσμευτούν από κάποιο δάνειο. 
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Συνολικά, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες η δράση 

του ΔΝΤ. Συχνά συζητείται το γιατί επέμενε σε τόσο γρήγορες μειώσεις στον 

πληθωρισμό και τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ακόμα το αν τα 

προγράμματα που συμφωνήθηκαν υλοποιήθηκαν όπως είχαν σχεδιαστεί. 

Για να ελέγξουν αν πράγματι λειτουργεί αποτελεσματικά το Ταμείο, 

πολλοί χρησιμοποιούν το κριτήριο των επιδράσεων στο ισοζύγιο 

πληρωμών15. Αυτό το κριτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να 

διαπιστωθούν τα αποτελέσματα άλλων μακροοικονομικών δεικτών της 

μεγέθυνσης και του πληθωρισμού. Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τα 

προγράμματα του ΔΝΤ μάλλον είχαν αρνητική επίδραση. Μέσα από τα 

Άρθρα της Συμφωνίας του Ταμείου, προκύπτει βοήθεια προσωρινή προς τις 

χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τα 

προγράμματα αυτά ενδυναμώνουν την οικονομική απόδοση της χώρας 

γενικά, αλλά κυρίως το ισοζύγιο πληρωμών της με την παροχή των πόρων 

που στην ουσία θα καταλήξουν πάλι στο Ταμείο. Επιπλέον η βελτίωση αυτή 

στο ισοζύγιο πληρωμών δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον βοήθεια. Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, ο δανεισμός θα έπρεπε να μην δημιουργεί επιπλέον 

ανάγκη για δανεισμό, τουλάχιστον σε συχνή βάση. Οι χώρες θα έπρεπε να 

μην βρίσκονται για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα στηριζόμενες στα 

προγράμματά του. Σαν αποτέλεσμα, τα προγράμματα αδυνατούν αν 

βελτιώσουν το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Κι ενώ μπορεί να μην έχουν 

καταφέρει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα πρόγραμμα, μπαίνουν στο 

επόμενο αποδεικνύοντας την αποτυχία του ΔΝΤ να θέσει θεσμικά κίνητρα. 

Όπως αναφέρει ο J. Stiglitz (2003), «ενώ αρχικά θεμελιώθηκε ως θεσμός 

στο ότι οι αγορές δυσλειτουργούν, στη συνέχεια κατέληξε να υπερασπίζεται 

την υπεροχή τους»… «ενώ υποτίθεται ότι εστίαζε στις κρίσεις, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες πάντα χρειάζονταν βοήθεια κι έτσι το ΔΝΤ έγινε 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στο μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου 

κόσμου». Το ΔΝΤ δεν πέτυχε στην αποστολή του να παρέχει κεφάλαιο σε 
                                                 
15 Bird, Graham (2001), “IMF Programs: Do they work? Can They be Made to Work Better?”, World 

Development, Vol. 29, No. 11, pp. 1849-1865. 
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χώρες με ύφεση και να τις βοηθήσει να επανέλθουν στην πλήρη απασχόληση, 

με αποτέλεσμα τα τελευταία πενήντα χρόνια οι κρίσεις να γίνονται 

συχνότερες και βαθύτερες. Το ίδιο το Ταμείο προωθώντας την πρόωρη 

απελευθέρωση των αγορών, συνέβαλε στην αστάθεια και την επιδείνωση των 

πραγμάτων ειδικά για τους φτωχούς. Το χειρότερο ήταν ότι εξανάγκαζε τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρούν περιορισμένη νομισματική πολιτική, 

που με την άνοδο των επιτοκίων τις οδήγησε σε μαζικές εκροές κεφαλαίου 

που κατέπνιξαν την ανάπτυξη.  

Οι αποφάσεις και η δράση του αναμφισβήτητα αντανακλούν τις 

προοπτικές και τα ενδιαφέροντα εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις και 

προέρχονται από τις προηγμένες βιομηχανικά χώρες και οι πολιτικές του 

ευθυγραμμίστηκαν με τα εμπορικά και χρηματοπιστωτικά συμφέροντά τους. 

Αν το ΔΝΤ είχε παράσχει τα απαραίτητα κεφάλαια σε χώρες με καλή 

οικονομία, χωρίς να επιδιώκει να επιβάλλει φόρους, τότε η αντιμετώπιση των 

κρίσεων θα ήταν πιο εύκολη για τις χώρες αυτές. Όμως, οι αποφάσεις του 

επηρεάζονταν από πολιτικά κριτήρια και επιβάλλονταν από τους δανειστές, 

με τρόπο που ήταν φυσικό να δημιουργούν εχθρότητα απέναντι στη 

διαδικασία των μεταρρυθμίσεων από την πλευρά των αναπτυσσόμενων 

χωρών.  

Επιπλέον, το ΔΝΤ παρείχε μια κοινή συνταγή πολιτικής για όλες τις 

χώρες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες κάθε 

μιας, τις απόψεις και τους στόχους των κυβερνήσεων των φτωχών κρατών και 

χωρίς επίδραση πάνω στις κυβερνήσεις των πλουσίων. Για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας συνιστούσε την ελαχιστοποίηση της κρατικής παρέμβασης, 

τη μείωση των φόρων και του πληθωρισμού και την προσέλκυση ξένων 

επιχειρηματιών. Με αυτή την προοπτική, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα έπρεπε 

να βασιστούν στους ξένους για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως οι ξένες επενδύσεις δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Μπορεί 

δηλαδή και οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετώπιζαν αδυναμίες θεσμικές 

και κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και το ταμείο δεν χαρακτηρίζεται από 

καλή διαχείριση. Οι ίδιοι οι στόχοι του συγκρούονται, ενισχύοντας από τη 
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μια την παγκόσμια σταθερότητα και παρέχοντας κεφάλαια στις χώρες που 

απειλούνται με ύφεση και από την άλλη εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της 

χρηματοπιστωτικής κοινότητας. 

 

 

4.4 Οι  προοπτικές  για  τη  βελτίωση  της  μελλοντικής  δράσης   
του  

 

Ήδη οι δραστηριότητες του Ταμείου είναι εκτεταμένες και προτάσεις για 

παραπέρα επέκτασή τους είναι δύσκολο να γίνουν. Το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στο πως σε ένα κόσμο με υψηλή κινητικότητα κεφαλαίων, το Ταμείο μπορεί 

να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ιστορικό πλέον ρόλο του, προσπαθώντας 

να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και 

κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωμών τους, χωρίς την ίδια στιγμή να παρέχει 

ασφάλεια και εγγυήσεις στους πιθανούς δανειστές ότι θα μπορέσουν να 

πάρουν πίσω τα χρήματά τους και να δανείσουν με ασφάλεια και χωρίς να 

λάβουν υπόψη το ρίσκο. 

Φυσικά η λογική της δεκαετίας του 1940 δεν επικρατεί ακόμα, ούτε το 

σύστημα του Μπρέτον Γουντς λειτουργεί. Βασικό ρόλο παίζουν οι κρίσεις που 

περνά κάθε χώρα, εκτός των G-7, στις οποίες κύριο πρόβλημα δεν αποτελούν 

οι ροές κεφαλαίου και τα άλλα ζητήματα που συζητούνται από τους 

κυβερνήτες και τους προέδρους των οικονομιών και των βιομηχανιών των 

χωρών, όπως αυτά των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της 

μακροοικονομικής συνεργασίας μεταξύ τους. Έχει χάσει τη θέση που είχε στο 

κέντρο του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών τη δεκαετία του ’80 και 

πλέον αποτελεί το έσχατο καταφύγιο δανεισμού με κλονισμένη την πίστη 

προς αυτό. Γίνεται όλο και περισσότερος λόγος για εκδημοκρατισμό των 

θεσμών, ώστε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες να μπορούν να 

στηριχτούν σ’ αυτούς. 

 Τόσο το Ταμείο, όσο και η Διεθνής Τράπεζα, δέχονται πιέσεις από το 

εσωτερικό τους και από άλλους οργανισμούς  για αλλαγή στη διακυβέρνησή 
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τους, ώστε να μην εκπροσωπούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων και 

χωρών. Το σύστημα αντιπροσώπευσης των χωρών στο ΔΝΤ πρέπει να 

αναμορφωθεί και να ενισχυθεί και η παρουσία των αναπτυσσόμενων χωρών 

για να συμμετέχουν ισότιμα στις ψηφοφορίες και να εξαλειφθεί η εικόνα της 

λειτουργίας του ως «ιδιωτικής επιχείρησης» με κερδοσκοπικές βλέψεις. Διότι 

έχει σημασία να μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να εκφράζουν την 

συγκατάθεσή ή διαφωνία τους για τις ενέργειες του Ταμείου και η ψήφος τους 

να έχει ισχύ. Από το 1946 το ποσοστό αντιπροσώπευσης των αναπτυσσόμενων 

χωρών στις ψηφοφορίες του Ταμείου όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί, αλλά 

αντίθετα έχει μειωθεί, 40 χρόνια αργότερα.  

Η ύπαρξη του Ταμείου ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσα σε μια 

χώρα και οι χώρες είναι πρόθυμες να «σφίξουν το ζωνάρι» για να μπουν σε 

ένα πρόγραμμά του. Πρέπει όμως, πριν υιοθετηθεί το πρόγραμμα, να υπάρχει 

πλήρης ανάλυση και γνώση των επιπτώσεών του στις οικονομίες των χωρών 

και να βασίζεται στις ανάγκες κάθε μιας ξεχωριστά. Γι’ αυτό χρειάζεται 

προσεκτικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός, αλλά και εγγύηση από την 

πλευρά των κυβερνήσεων για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Να υπάρχει 

ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο δανεισμού αλλά και αποπληρωμής των 

δανείων και, προκειμένου μια χώρα να συνεχίσει να ζητά βοήθεια, θα πρέπει 

να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 

και όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους. Εν ανάγκη, να επεκταθεί το χρονικό 

περιθώριο αποπληρωμής των χρεών ή και να παραγραφούν μέρη αυτών που 

κρίνεται σκόπιμο και όταν υπάρχουν προβλήματα θεσμικά και στη δομή των 

αγορών που δυσκολεύουν την προσαρμογή και διαιωνίζουν το φαύλο κύκλο 

του χρέους. Πάνω απ’ όλα, πρέπει η χρηματοδότηση να προορίζεται για τη 

μείωση της φτώχειας, την ενδυνάμωση του ισοζυγίου πληρωμών και την 

εξασφάλιση διατηρήσιμης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς σε περιόδους κρίσεων κρίνεται 

απαραίτητη, όπως π.χ. σε περιπτώσεις πετρελαϊκών κρίσεων. Οι από κοινού 

αποφάσεις με τον ΟΠΕΚ, βοηθούν στην εξακρίβωση των αναγκών από την 

πλευρά των χωρών του ισοζυγίου πληρωμών τους, αλλά και την αποφυγή 
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επιβολής περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές. Διαφορετικές ανάγκες έχουν 

οι χώρες εξαγωγής από τις χώρες εισαγωγής προϊόντων, οι χώρες με 

οικονομία βασισμένη στην αγορά από τις χώρες με οικονομία βασισμένη 

στον κεντρικό σχεδιασμό, διαφορετικές οι πιστώτριες από τις δανειζόμενες. 

Χρειάζεται στήριξη του τραπεζικού συστήματος και της νομισματικής 

πολιτικής τους, με ορθούς κανονισμούς και θεσμούς, αποτελεσματικός έλεγχος 

και εποπτεία τους και προώθηση της πλήρους πληροφόρησης των συνθηκών 

και των προοπτικών της αγοράς. 

 

 

5.   Προτεινόμενες πολιτικές 

 
Προκειμένου να προαχθεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του 

νομισματικού συστήματος, κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη μελλοντικών 

χρηματοοικονομικών ασταθειών. Όταν πραγματοποιείται μια 

χρηματοοικονομική κρίση, το χρηματοοικονομικό σύστημα πρέπει να τεθεί 

ξανά σε λειτουργία να διανείμει τους πόρους προς τις πιο παραγωγικές 

επενδυτικές ευκαιρίες. Όμως τι μέτρα πολιτικής θα πρέπει οι κυβερνήσεις να 

υιοθετήσουν προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο μελλοντικών 

χρηματοοικονομικών κρίσεων ή να τις αντιμετωπίσουν όταν αυτές 

πραγματοποιούνται;  Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει το ερώτημα του πως ένας 

διεθνής θεσμός θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κρίσεων 

αυτών και να στην αποτροπή της εξάπλωσής τους. Σε εθνικό επίπεδο, η 

κυβέρνηση μπορεί να αναμορφώσει τους κανόνες και την εποπτεία του 

τραπεζικού συστήματος ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος του δανεισμού, οποίος 

είναι και ο σοβαρότερος. Πολλές προτάσεις έχουν γίνει για την ρύθμιση και 

την επιβράδυνση της κίνησης των διεθνών ροών κεφαλαίου και να 

προληφθούν οι μεγάλες διακυμάνσεις στις  ροές και εκροές που συνέβαλαν 

στην χρηματοοικονομική κρίση του Μεξικού και της ανατολικής Ασίας.  
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Η παγκόσμια οικονομία έχει μόλις βγει από τις σοβαρές κρίσεις των 

ετών 1997-98 και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Είναι η καλύτερη εποχή 

ώστε να διδαχτούμε από τα μαθήματα της πρόσφατης αυτής κρίσης. Όμως 

επικρατούν συνθήκες στις οποίες η αναμόρφωση και μεταρρύθμιση μπορεί 

να μην είναι προφανείς. Η προσπάθεια αυτό-ικανοποίησης από την πλευρά 

των κρατών δεν φαίνεται να αρκεί και πρέπει να αποφευχθεί. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια να μειωθούν οι διακυμάνσεις 

στις ροές κεφαλαίου, στα μέσα για παράδειγμα της δεκαετίας του ’70, οι 

εισροές ξένου κεφαλαίου για ορισμένες αναδυόμενες αγορές κρατών ήταν 

τεράστιες, ο ρυθμός όμως διάδοσης- διασποράς τους πολύ αργός. Είναι 

πιθανόν ότι η καθαρή αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που θα 

γίνουν τα επόμενα χρόνια  θα κριθεί από την ικανότητά τους να αυξήσουν το 

ρυθμό διάχυσης- διασποράς των εισροών ξένου κεφαλαίου και κατά μέσο όρο 

ο εξωτερικός δανεισμός να γίνει ακριβότερος για τις αναδυόμενες αγορές των 

δανειζόμενων χωρών.  

Σημαντική πρόοδος έχεις συντελεστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών για την αναμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Παρόλο που τα μέτρα που ακολουθούνται δεν αφορούν στη 

δημιουργία ενός νέου συστήματος, θα βοηθήσουν στη βελτίωση του 

υπάρχοντος. Σοβαρή προσπάθεια γίνεται ώστε να ενισχυθούν τα εγχώρια 

χρηματοοικονομικά συστήματα. Το ΔΝΤ δίνουν μεγάλη έμφαση την 

αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος και την συσσώρευση κεφαλαίου σε 

αυτό. Επιπλέον, το ΔΝΤ, η ΔΤ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και 

εγχώριοι χρηματοοικονομικοί επόπτες έχουν προχωρήσει στις εργασίες για 

την ανάπτυξη και υλοποίηση κανόνων και καλών πρακτικών για υγιή 

νομισματικά συστήματα και να βελτιώσουν την ικανότητα τους να εκτιμούν  

την ευκολία της προσβλητικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα νέα 

προγράμματα πρέπει ακόμα να λαμβάνουν αρκετά υπόψη την δημιουργία 

διχτύων ασφαλείας, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των ευπαθών τάξεων 

εντός των χωρών να απορροφούν τους κινδύνους.  
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Η αποδοχή των κινδύνων της απελευθέρωσης των αγορών κεφαλαίου 

έχει γίνει αντιληπτή από τους περισσότερους. Χρειάζεται όμως να γίνει από 

όλους. Ο ανταγωνισμός όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα έχει καταστεί 

αδύνατος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιτίας της στάσης των 

προηγμένων βιομηχανικών χωρών. Οι πλούσιες επέβαλλαν το άνοιγμα των 

αγορών των αναπτυσσόμενων απέναντι στα βιομηχανικά τους προϊόντα ενώ 

έκλειναν τις δικές τους στα γεωργικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες των 

άλλων, υπονομεύοντας το δίκαιο εμπόριο. Οι μεταρρυθμίσεις στο εμπόριο 

αφορούν μεταρρυθμίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προς μια 

πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση των συμφερόντων των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Στις διαπραγματεύσεις κυριαρχούν τα συμφέροντα των ισχυρών που ζητούν 

ανταλλάγματα για το άνοιγμα των αγορών τους. Οι πιο δημοκρατικοί όροι 

εμπορίου θα ωφελήσουν και τις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες χώρες.  

 

 

5.1    Καθεστώτα  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  

 

 Η σωστή επιλογή του καθεστώτος των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

αποτελεί αντικείμενο διενέξεων για πάνω από ένα αιώνα.  Ενάντια στην 

προηγούμενη βραχυχρόνια και μεσο-χρόνια διακύμανση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στα τρία βασικά νομίσματα τον 

τελευταίο αιώνα, υπάρχουν μια σειρά προτάσεων για τη σταθεροποίηση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών των G-3. Αυτές οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη 

επίτευξη ζωνών-στόχων και καθεστώτος φαινομενικά-σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στις G-3,  μέσω νομισματικής 

συνεργασίας. Παρόλο που η διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη επίδραση στον όγκο του εμπορίου, οι ξαφνικές 

μεγάλες μεταβολές τους εμπεριέχουν σημαντικό κόστος για συγκεκριμένους 

τομείς της οικονομίας.   
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 Υπάρχουν δύο σημαντικά αντι-κίνητρα για τα προγράμματα 

σταθεροποίησης των ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων των G-316. Πρώτον, 

θα χρειαστεί να θυσιαστούν οι εγχώριοι στόχοι της νομισματικής πολιτικής 

στις τρεις αυτές νομισματικές περιοχές για τις απαιτήσεις του εξωτερικού 

ισοζυγίου. Δεν φαίνεται ότι οι G-3 θα το κάνουν αυτό, ούτε υπάρχει κάποιο 

σημαντικό γεγονός για να πρέπει να το κάνουν. Δεύτερον, αυτά τα τρία 

καθεστώτα- περιοχές δεν ικανοποιούν τα γνωστά κριτήρια για μια άριστη 

νομισματική περιοχή. Η εμπειρία των κρίσεων του 1992-93 έδειξε ότι τέθηκαν  

υπό πίεση πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και μερικές αποσύρθηκαν, κάνοντας 

υποτιμήσεις. Πιο πρόσφατα οι κρίσεις στο Μεξικό (1995) και στην Ταϊλάνδη, 

την Κορέα, την Ινδονησία, την Ρωσία και τη Βραζιλία το 1997-98, οδήγησαν 

στην εγκατάλειψη του καθεστώτος των διαχειριζόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

 Όλα αυτά δείχνουν ότι η τριάδα της νομισματικής πολιτικής 

κατευθυνόμενης προς εγχώριους στόχους, της διεθνούς κίνησης κεφαλαίου 

και των διαχειριζόμενων-σταθερών ισοτιμιών δεν μπορεί να λειτουργήσει. 

Μια χώρα που επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά θα 

πρέπει να επιλέξει είτε κυμαινόμενες ισοτιμίες είτε διαχειριζόμενες ισοτιμίες. 

Δυνατές πολιτικές και θεσμοί απαιτούνται για οικονομική σταθερότητα, 

ανεξαρτήτως του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών, όμως και πάλι 

από την πλευρά μιας οικονομίας οι απαιτήσεις θα είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικές, όχι μόνο από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής για την 

διατήρηση των ισοτιμιών, αλλά και από την πλευρά της δημοσιονομικής 

πολιτικής και ειδικά του τραπεζικού συστήματος, που θα πρέπει να 

καταστήσει δυνατή την νομισματική πολιτική για το σκοπό αυτό. 

 Η λογική αυτή οδηγεί τις χώρες να ανοιχτούν στην παγκόσμια αγορά 

κεφαλαίου, επιλέγοντας ανάμεσα σε κυμαινόμενες ή διαχειριζόμενες 

ισοτιμίες, με στόχο την μεγιστοποίηση της πίστης προς αυτές και τη μείωση 

της πιθανότητας μιας ανεπιθύμητης και απρόσμενης κερδοσκοπικής επίθεσης. 

                                                 
16 Από: CITRIN, Daniel and Stanley FISCHER (2000), “Strengthening the International Financial System: 

Key Issues”, World Development, Vol. 28, No. 6, pp. 1134-1137. 
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Για τις χώρες με υψηλό πληθωρισμό, ακόμα και αυτές που είναι ανοιχτές στις 

παγκόσμιες ροές κεφαλαίου, η διατήρηση ενός καθεστώτων σταθερών-

διαχειριζόμενων πολιτικών μπορεί να αποβεί αποτελεσματική για τη μείωση 

του πληθωρισμού. Για τις χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στις διεθνείς ροές 

κεφαλαίου, η διατήρηση σταθερών ισοτιμιών δεν αποτελεί προτεραιότητα. 

Χρειάζονται ένα καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών που θα τους 

επιτρέψει την άσκηση ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής.  Το σίγουρο 

πάντως είναι, όπως συμφώνησαν και οι G-7 με το ΔΝΤ, ότι η δεν είναι 

κατάλληλη η ύπαρξη ενός μόνο καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

5.2    Κίνηση  του  κεφαλαίου :  ελεύθερη  ή  ελεγχόμενη ;  

 

Το τρίλημμα της ανοικτής οικονομίας φέρνει στο προσκήνιο την 

υπόθεση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίου και των περιορισμών στην κίνησή 

του. Εξαιτίας των τελευταίων κρίσεων πολλοί ήταν αυτοί που μίλησαν για 

επαναφορά των ελέγχων στην κίνηση του κεφαλαίου, ώστε να επιτραπεί στις 

χώρες να απομονωθούν από τις εξωτερικές επιδράσεις που σχετίζονται με τις 

μεταβολές στις διεθνείς ροές του κεφαλαίου. Οι αναδυόμενες αγορές είναι 

αυτές που τώρα πια αντιτίθενται στους ελέγχους αυτούς και επιθυμούν το 

άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά κεφαλαίου. 

 Υπάρχουν δύο σημεία υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών 

κεφαλαίου. Πρώτον, αναφέρονται σαν θετικά χαρακτηριστικά της, αυτά που 

αφορούν και την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Επιτρέπει την 

αποτελεσματικότερη κατανομή του κινδύνου όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

των επενδυτικών ευκαιριών. Δεύτερον, η απελευθέρωση των αγορών 

κεφαλαίου, μαζί με την απορύθμιση των εγχώριων χρηματοοικονομικών 

αγορών, είναι ένα αναπόφευκτο βήμα στο δρόμο προς την ανάπτυξη, καθώς 

όλες οι βιομηχανικές χώρες πλέον έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς κεφαλαίου. 

Όμως, όπως οι πρόσφατες εμπειρίες αποδεικνύουν υπάρχουν κίνδυνοι στην 

απελευθέρωση των αγορών, οι οποίοι χρειάζονται διαχείριση με τρόπο που 

θα μειώνει τις επιδράσεις των σοκ που σχετίζονται με τη ροή του κεφαλαίου 
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πάνω στην οικονομία.  Πολλές μακροοικονομικές πολιτικές που αφορούν τις 

συνολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες- όπως τα ελλείμματα στον 

προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο πληρωμών-  μπορούν αν μειώσουν τον 

κίνδυνο μιας αλλαγής στην επενδυτική συμπεριφορά, και ακόμα να 

παράσχουν το πλαίσιο των πολιτικών για την αντιμετώπιση των 

χρηματοοικονομικών αλλαγών όταν αυτές συμβαίνουν. 

 Η απελευθέρωση των κεφαλαιαγορών πρέπει λοιπόν να εναρμονιστεί 

με την μακροοικονομική πολιτική των χωρών, το στάδιο της ανάπτυξής των 

κεφαλαιαγορών τους και των θεσμών τους και τις επιδράσεις των 

υπαρχόντων κανόνων και ελέγχων. Οι έλεγχοι στην κίνηση του κεφαλαίου 

συνήθως θεωρούνται προσωρινά μέτρα πολιτικής για την προστασία του 

νομίσματος σε περίοδο κρίσης. Οι βραχυχρόνιες εισροές του κεφαλαίου 

συνήθως περιπλέκουν την διαδικασία της σταθεροποίησης της οικονομίας , 

εξαιτίας των διακυμάνσεών τους, και μπορεί να απειλούν τη 

μακροοικονομική σταθερότητα, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Γι’ αυτό 

βραχυχρόνιοι έλεγχοι στις εισροές κεφαλαίου μπορούν να αποβούν 

αποτελεσματικοί, ειδικά όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο κανονισμών 

για την  αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων του εξωτερικού 

δανεισμού. Αρκεί να βασίζονται στην αγορά και τις τιμές, παρά σε θεσμικούς 

και διοικητικούς παράγοντες. Οι μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα κρίνουν την αποτελεσματικότητα των περιορισμών αυτών στην 

κίνηση του κεφαλαίου. 

Αντίθετα, οι περιορισμοί στις εκροές κεφαλαίου είναι αμφίβολο αν 

αποδίδουν. Σε περιπτώσεις χωρών που υιοθετήθηκαν, όταν υπήρχαν πιέσεις 

για μείωση των ισοτιμιών, είχαν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα, ή ήταν 

αποτελεσματικοί μόνο αρχικά. Και πάλι απαιτείται ενδυνάμωση του 

εγχώριου νομισματικού συστήματος, καθώς και ενίσχυση της πίστης, ώστε να 

επανέλθουν τα κεφάλαια στο εσωτερικό και να μην απειλούνται οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις.  
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5.3  Εθνική  ανεξάρτητη  οικονομική  πολιτική  ή  παγκόσμια  
διακυβέρνηση ;  

 
 Τα Συνέδρια για Οικονομική Σταθερότητα17 έχουν αναδείξει τρεις 

βασικούς παράγοντες για την εξασφάλιση σταθερότητας: Πρώτον, την 

προαγωγή της αυτονομίας των κυβερνήσεων να θέτουν όρους και στάνταρτ 

για την εγχώρια ανάπτυξη και σταθερότητα και την ενθάρρυνση αυτών από 

την πλευρά της παγκόσμιας κοινότητας. Δεύτερον, την παροχή κινήτρων για 

το έλεγχο της τήρησης των στάνταρτ αυτών, για την αγορά και τη διαχείριση. 

Τρίτον, τη μετακίνηση σπάνιων πόρων μεταξύ των χωρών, μέσω της 

ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας. 

 Το ερώτημα είναι αν η συμμετοχή σε όλα αυτά πρέπει να είναι 

υποχρεωτική ή εθελοντική. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συμμόρφωση με τους 

διεθνείς κανόνες έχει φέρει θετικά αποτελέσματα, άρα σωστότερη απάντηση 

στο παραπάνω ερώτημα μάλλον είναι η πρώτη. Πολλές χώρες όμως 

διστάζουν να δεχτούν αυτούς τους κανόνες, επειδή θίγονται θέματα 

δικαιοσύνης και εθνικής κυριαρχίας. Ακόμη δεν μπορούν να μην λαμβάνουν 

υπόψη την πιθανότητα τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από αυτά τα 

παγκόσμια προγράμματα και τους κανονισμούς να αφορούν τα συμφέροντα 

των πλούσιων χωρών. Όπως αναλύθηκε και στις περιπτώσεις της επιλογής 

του καθεστώτος των συναλλαγματικών ισοτιμιών και του περιορισμού ή όχι 

της κίνησης του κεφαλαίου, κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες και 

χρειάζεται να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα, για να προστατευτεί 

απέναντι στις κρίσεις και την επιδείνωση των προβλημάτων στο ισοζύγιο 

πληρωμών και τους χρέους. 

 Η αλληλεξάρτηση των χωρών είναι εμφανής, τόσο από την πλευρά της 

μετάδοσης των κρίσεων, όσο και του δανεισμού. Χωρίς το δανεισμό, οι χώρες 

θα αναγκάζονταν να συμπιέσουν τους προϋπολογισμούς τους για την 

ενίσχυση των πιο ανίσχυρων ομάδων. Η υιοθέτηση κοινών κανόνων και 

                                                 
17 PARK Yung Chul and Yunjong WANG (2001), “Reform of the International Financial System and 

Institutions in Light of the Asian Financial Crisis”, G-24 Discussion Paper Series No. 12, Research 
Papers for the Intergovernmental Group of Twenty-Four on International Monetary Affairs. 
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πολιτικών στο τραπεζικό σύστημα αλλά και στους θεσμούς, θα σήμαινε 

βαθύτερη χρηματοοικονομική ενοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν 

υπάρχουν ενδείξεις όμως για το αν η ενοποίηση αυτή θα βοηθήσει στην 

σταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς και τη μείωση της συχνότητας των 

κρίσεων. Μπορεί ακόμα και να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, 

υψώνοντας την ανάγκη για πρωταρχική ενίσχυση της εθνικής αυτονομίας 

στην οικονομική πολιτική των χωρών και τη σύνδεση των μακροοικονομικών 

πολιτικών τους με αυτές των ισχυρών κρατών. 

 

 
5.4    Ως  προς  το  δανεισμό  και  τα  χρέη  

 

 Ο τρόπος με τον οποίο δίνεται βοήθεια μπορεί να δημιουργήσει 

εμπόδια στην προσπάθεια για ανάπτυξη και οικονομικό μετασχηματισμό. Η 

επιβολή όρων στο δανεισμό, που συνήθως αφορούν πολιτικούς στόχους, δεν 

λειτούργησε αποτελεσματικά. Οι χώρες αντί να νοιώθουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στις αποδόσεις των επενδύσεών τους, έχουν δεσμευτεί με όρους 

και προϋποθέσεις, που τελικά φαίνεται να υπονόμευσαν τις δημοκρατικές 

διαδικασίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι όροι αυτοί πρέπει να 

αντικατασταθούν. Οικονομική βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται σε χώρες που 

έχουν τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν αποδοτικά, αφήνοντάς τις να 

διαμορφώσουν μόνες τους τις αναπτυξιακές στρατηγικές τους.  

 Οι προσπάθειες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών πρέπει να 

κατευθυνθούν προς την καλυτέρευση της λειτουργίας των παρεμβάσεών τους. 

Χρειάζεται μεταρρύθμιση της διαδικασίας πτώχευσης και πάγωμα των 

πληρωμών. Τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαδικασία λήψης και 

αποπληρωμής των δανείων, προέρχονται από την αδυναμία των 

δανειοληπτών να τα εξοφλήσουν. Καλύτερο είναι για να αντιμετωπιστούν να 

χρεοκοπήσουν, παρά να διασωθούν οι πιστωτές μέσω χρηματοδότησης από το 

ΔΝΤ.  Οι αιτίες της πτώχευσης θα πρέπει να έχουν τις ρίζες τους σε 
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μακροοικονομικές διαταραχές. Δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα να 

μεταρρυθμιστεί η διαδικασία πτώχευσης με ευνοϊκούς όρους για τους 

πιστωτές. Το ΔΝΤ δεν μπορεί να παίξει τον κεντρικό ρόλο στη μεταρρύθμιση 

γιατί κατευθύνεται από τις χώρες-πιστωτές. Οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες 

χρειάζεται να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα προγράμματα στήριξης. Τα 

ίδια τα προγράμματα να δίνουν κίνητρα για μεγαλύτερη προσοχή στο 

δανεισμό και κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων.  

 Η μείωση των χρεών μπορεί να αυξήσει την οικονομική 

αποτελεσματικότητα των βαριά χρεωμένων χωρών και άρα να αυξήσει το 

πραγματικό τους εισόδημα, μειώνοντας την πιθανότητα για αθέτηση των 

δημόσιων χρεών τους (όπως στην Αργεντινή).  Αν δηλαδή τα ποσά των χρεών  

δεν πληρωθούν και παραμείνουν στις χρεώστριες χώρες, η παρούσα αξία του 

χρέους που μένει θα αυξηθεί και μάλιστα τόσο ώστε να μπορεί να 

αποζημιώσει τους πιστωτές για την παραγραφή αυτή του χρέους προς όφελος 

των χρεωστών. Η παραγραφή των χρεών μπορεί να ευνοήσει και τις δύο 

πλευρές και προς αυτήν έχει στραφεί η προσοχή τον τελευταίο καιρό. Το 

κίνημα του Ιωβηλαίου 2000, κινητοποίησε ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο 

υποστήριξης για την παραγραφή των χρεών. Ενώ πριν το 2000 υπήρχε 

πρόγραμμα ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων για τις υπερχρεωμένες 

χώρες, ελάχιστες από αυτές πληρούσαν τα κριτήρια που είχε θέσει το ΔΝΤ. 

Αυτή η ελάφρυνση όμως πρέπει να προχωρήσει, κυρίως για τις πλέον φτωχές 

χώρες.  

 Η συνέχιση του δανεισμού δίνει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία στις 

φτωχότερες χώρες, σε αντίθεση με τον αποκλεισμό του προς αυτές. Όταν μια 

χώρα έχει προοπτικές δανεισμού και μεγέθυνσης, μπορεί ακόμα και να 

αρνηθεί το δανεισμό και να στηριχτεί στις «δυνάμεις» της. Όταν δεν 

προσδοκά δανεισμό διότι ο κίνδυνος να επιστρέψει τα χρήματα που 

δανείστηκε είναι μεγάλος, η απόφασή της για δανεισμό θα εξαρτηθεί από τα 

πλεονεκτήματα της αποφυγής της αποπληρωμής τους και από το μέγεθος των 

ποινών που προτίθενται οι πιστωτές και οι κυβερνήσεις τους να επιβάλλουν 

σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων δανεισμού. Αυτό συμβάλλει στη 
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χειροτέρευση των εμπορικών σχέσεών της δανειολήπτριας χώρας, αύξηση του 

ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών της και εγκλωβισμό της στο φαύλο 

κύκλο του χρέους. 

 

 

5.5 Μεταρρυθμίσεις των θεσμών που στηρίζουν την οικονομική 
βοήθεια 

 

Συζητήσεις γύρω από το θέμα του αν υπάρχει ανάγκη για ένα διεθνή 

οργανισμό που να λειτουργεί ως έσχατο καταφύγιο δανεισμού, αλλά και του 

ποιοι θεσμοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά του, χρονολογούνται πίσω στην 

δημιουργία του συστήματος του Μπρέτον Γουντς. Ο Keynes πρότεινε ένα 

σχέδιο για την ίδρυση μιας ένωσης που θα είχε το δικαίωμα να εκδώσει νέο 

χρήμα, ώστε να παρέχει άμεση χρηματοδότηση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Το θέμα συζητήθηκε ξανά στα 1970, όταν η κρίση 

του δολαρίου απείλησε το σύστημα του Μπρέτον Γουντς. Το ρόλο αυτό του 

έσχατου καταφύγιου δανεισμού κατά κάποιο τρόπο τον έχει τον έχει παίξει το 

ΔΝΤ, κυρίως ως διαχειριστής των κρίσεων ώστε να παρέχεται στα μέλη κράτη 

του η χρηματοοικονομική βοήθεια που χρειάζονται ώστε να διορθώνονται οι 

εξωτερικές ανισορροπίες, όμως με αυστηρά κριτήρια που ευνοούν το άνοιγμα 

των αγορών. 

Σαν μια πρώτη προσέγγιση αναφέρεται ο περιορισμός του ΔΝΤ σαν 

εσχάτου δανειστή καθώς έχει αποτελέσει πηγή ηθικού κινδύνου στο 

παγκόσμιο  χρηματοοικονομικό σύστημα. Ακόμα πιο συγκεκριμένα 

αναφέρεται η λύση της δραστικής μείωσης της δράσης και του ΔΝΤ και της 

ΔΤ στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Σήμερα διεθνώς δεν είναι ξεκάθαρο 

αν το ΔΝΤ μόνο του ή το ΔΝΤ μαζί με τη ΔΤ έχουν το ρόλο του εσχάτου 

καταφύγιου δανεισμού. Μια δεύτερη προσέγγιση υποστηρίζει ότι αντί να 

σκεπτόμαστε την δραστική μείωση του ρόλου του ΔΝΤ, είναι πιθανόν να 

δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο μηχανισμό κρίσεων και δανεισμού 

ενδυναμώνοντας το ΔΝΤ σαν έσχατο δανειστή και ταυτόχρονα ενισχύοντάς 
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το με την υποστήριξη των G-7 στο θέμα της ρευστότητας. Άλλη προσέγγιση 

αφορά στον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν ορισμένες χώρες από τις G-7, 

ειδικά στην διαχείριση των κρίσεων π.χ. αυτών του Μεξικού και της Κορέας, 

και την από κοινού συνεργασία που θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ του 

ΔΝΤ και των G-7 για τη δημιουργία ενός θεσμού για την διαχείριση του 

δανεισμού που θα μπορεί ελεύθερα να δανείζει χώρες με  προβλήματα, χωρίς 

ευνοϊκούς γι’ αυτόν όρους και χωρίς ποινές.. Απαραίτητα, για να μπορεί να 

σταθεί αυτός ο θεσμός αποτελεσματικά, θα χρειαστεί σημαντική αύξηση των 

πόρων του Ταμείου και κάποιας  δεύτερης προστατευτικής μορφής 

θεσμοθέτηση από την πλευρά των G-7. Και πάλι όμως σε ένα σύστημα όπου η 

χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ελέγχεται από τις G-7, μπορεί εύκολα να 

αμφισβητηθεί η βιωσιμότητά του. 

Έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να αυξηθούν οι πόροι και η βοήθεια προς 

τις αναπτυσσόμενες χώρες, για την παροχή ρευστότητας από την πλευρά 

τους.  Το ΔΝΤ αντιμετωπίζει προβλήματα στη γρήγορη και άμεση 

χρηματοδότηση των χωρών που υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας. 

Διάφοροι μηχανισμοί έχουν τεθεί σε λειτουργία από την πλευρά του ΔΝΤ και 

της ΔΤ για την αύξηση των πόρων που παρέχονται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, όμως σημαντικό ερώτημα παραμένει το αν αυτοί οι μηχανισμοί θα 

μπορούν να ενεργοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή για την αντιμετώπιση 

απρόσμενων επιθέσεων.  

Ακόμα μια προσέγγιση στο θέμα του εσχάτου καταφύγιου δανεισμού 

είναι αυτή που δίνει έμφαση στην ανάγκη για τη δημιουργία ταμείων σε 

περιφερειακό επίπεδο, σαν υποστηρικτικοί θεσμοί του ρόλου του ΔΝΤ, στην 

οποία ιδέα το ΔΝΤ και οι ΗΠΑ αντιτίθενται. Αυτή η δημιουργία θα 

μπορούσε να αποδυναμώσει το ρόλο του ΔΝΤ και να χειροτερεύσει το 

πρόβλημα του ηθικού κινδύνου.  

Όσον αφορά την μείωση της επιβάρυνσης των δανειζόμενων προτείνεται 

αλλαγή στους μηχανισμούς τιμολόγησης του ΔΝΤ, χαμηλώνοντας τη χρέωση 

που θα έχει μια χώρα που λαμβάνει ένα δάνειο. Ακόμα το ύψος των 
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επιτοκίων θα μπορούσε να εξαρτάται από τη διάρκεια της περιόδου 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων που θα έχει στη διάθεσή της κάθε χώρα.  

Κυρίως θα πρέπει να βελτιωθεί η διοίκηση του ΔΝΤ και της ΔΤ και να 

μην επηρεάζεται από τα συμφέροντα και τις ενέργειες των πιο ισχυρών 

χωρών που αποτελούν και τους δανειστές. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις των 

προγραμμάτων του πάνω στη φτώχεια και την ανεργία θα πρέπει να 

αποκαλύπτονται από το ίδιο το Ταμείο και τη ΔΤ, μέσω των δημοσιεύσεων 

τους, ώστε να δίνουν και κατευθύνσεις της προστασίας από αυτές. Επιπλέον 

θα πρέπει να εξυγιανθεί ο μηχανισμός που διαμορφώνει και προωθεί τα 

προγράμματα για αντιμετώπιση των κρίσεων και να μην καθυστερεί τη  

βοήθεια. Κυρίως πρέπει να αποκατασταθεί η φερεγγυότητα προς τα μέτρα του 

ΔΝΤ. Το σύστημα συμμετοχής στη διαχείριση των υποθέσεων του ΔΝΤ και 

λήψης αποφάσεων, καθώς και της ψηφοφορίας πρέπει να μεταρρυθμιστεί. 

Ακόμα και η βασική λειτουργία της εποπτείας των χωρών πρέπει να 

βελτιωθεί, ενισχύοντας τη συμμετοχή και των ανίσχυρων, τόσο στον 

καθορισμό των προβλημάτων—θεμάτων, όσο και στην επίλυσή τους. Οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι διεθνείς θεσμοί είναι περισσότεροι 

από κάθε άλλη εποχή. 

 
 

6. Επίλογος 
 
 

Όταν οι ΗΠΑ και τα ισχυρά χρηματοπιστωτικά συστήματα επιδίωκαν 

απελευθέρωση του εμπορίου και των κεφαλαιαγορών τις δεκαετίες που 

ακολούθησαν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη 

φαίνονταν απεριόριστα. Για το λόγο αυτό οι διεθνείς οργανισμοί και οι 

κυβερνήσεις ανέλαβαν όλο αυτό το  ρίσκο της γρήγορης και απερίσκεπτης 

παγκοσμιοποίησης των αγορών. Όμως ο δανεισμός για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στο ισοζύγιο πληρωμών, εξαιτίας των ελλειμμάτων στο 

εμπορικό ισοζύγιο, που προκλήθηκαν από τους άνισους όρους εμπορίου 

μεταξύ Βορρά και Νότου, δεν βοήθησε και πολύ. Η κρίση χρέους της 
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Λατινικής Αμερικής αποτελεί ένα παράδειγμα της συνέχισης της ύπαρξης 

απειλών και ασταθειών στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο 

δανεισμός για την κάλυψη των χρεών, όταν δεν χρησιμοποιείται αποδοτικά, 

δεν εξασφαλίζει χαμηλότερα χρέη αλλά επιπλέον επιβάρυνση. Το σίγουρο 

είναι ότι θα χρωστάνε περισσότερα στο ΔΝΤ και τη Παγκόσμια Τράπεζα και 

λιγότερα στις εμπορικές τράπεζες.   

Σε εγχώριο επίπεδο, προτεραιότητα της πολιτικής πρέπει να είναι η 

απόκτηση δυνατοτήτων σχεδιασμού και κατασκευής θεσμικών πλαισίων και 

μηχανισμών που θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση εσωτερικών διεξόδων για τη 

μεγέθυνση. Χρειάζεται να προσεγγιστούν οι στρατηγικές ανάπτυξης και 

αύξησης της παραγωγικότητας των εκβιομηχανισμένων χωρών, ώστε να 

μπορούν όλοι να ανταγωνίζονται με ίσους όρους στο διεθνές εμπόριο και να 

αποφεύγονται τα προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών.  Η σχεδόν 

αναγκαστική ανακύκλωση των δανειακών κεφαλαίων πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την αγορά των κεφαλαιουχικών αγαθών από το Βορρά 

και όχι να ικανοποιεί τις άμεσες και συνεχώς αυξανόμενες καταναλωτικές 

ανάγκες.   Το εισόδημα των αναπτυγμένων χωρών είναι ήδη υψηλό, αλλά και 

ανερχόμενο, ενώ των αναπτυσσόμενων ανεβαίνει, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη 

από πολύ χαμηλή βάση, που αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να μειωθεί η 

απόσταση μεταξύ τους. 

Η εποχή του Μπρέτον Γουντς, όπου οι διεθνείς ανταλλαγές αποτελούσαν 

την ουσία των σχέσεων μεταξύ των κρατών, δεν υπάρχει περίπτωση να 

ξαναβρεθεί. Τόσο τα κράτη όσο και η διεθνής οικονομική τάξη έχει αλλάξει, 

ενώ ταυτόχρονα έχει τεθεί σε αμφισβήτηση η ιεραρχία της παγκόσμιας 

οικονομίας. Ο στόχος του σχηματισμού μιας παγκόσμιας οικονομίας πρέπει 

να στηριχτεί στην ιδιωτική, εθνική και θεσμική αποδοτικότητα. Όσο αφορά τη 

χρηματιστική διεθνοποίηση, οι διεθνείς τράπεζες δεν πρέπει να 

αναλαμβάνουν την χρηματοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το 

νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον προϋποθέτει μια αποσύνδεση μεταξύ 

διεθνοποίησης της παραγωγής και άμεσης διαχείρισης των σχέσεων εργασίας. 

Η στρατηγική των βιομηχανικών επιχειρηματικών ενώσεων έχει μεταβεί από 
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μια παραγωγική σε μια χρηματιστική λογική. Το χρηματιστικό κεφάλαιο 

κυριαρχεί, οι χρηματιστικές κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και 

μεταδίδονται από τη μια χώρα στην άλλη και οι χρηματοδοτικές σχέσεις 

έχουν ξεπεράσει τα όρια της ασφάλειας. Η συγκέντρωση του κεφαλαίου χωρίς 

συσσώρευση ανταποκρίνεται σε μια προσαρμογή στην κρίση, όμως δεν 

αποτελεί διέξοδο από αυτήν. 

Οι περισσότερες δανειολήπτριες χώρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

στις προθεσμίες τους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες τράπεζες να παραιτούνται 

κατά ένα μεγάλο μέρος από το ρόλο της χρηματιστικής διαμεσολάβησης.  

Στην πραγματικότητα, το μπλοκάρισμα της χρηματιστικής διεθνοποίησης θα 

επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση των οφειλετών. Η λύση πρέπει να 

δοθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την αναμόρφωση του τραπεζικού 

συστήματος. Πετρελαϊκά σοκ συνεχίζουν να απειλούν το διεθνές σύστημα 

ακόμα και σήμερα. Η αιτία είναι ότι η παγκόσμια οικονομία είναι μακριά 

από το να ξαναβρεί μια τάση ισόρροπης ανάπτυξης. Η διεθνοποίηση της 

παραγωγής και των χρηματικών ροών εμφανίζεται κατά συνέπεια ως μια 

διέξοδος στην κρίση.   
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