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Ο ΓΑΝΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ
ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ
ΜΔΡΟ Α’ : Γ.Ν.Σ- ΓΟΜΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΚΔ
Διζαγωγή
Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ζην εμήο Γ.Ν.Σ., απνηειεί έλαλ δηεζλή
νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ πνπ εληάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Οξγαληζκψλ
ηνπ πζηήκαηνο ησλ Ζ.Δ.
Ηδξχζεθε ην 1945, κε ππνγξαθή δ. ζπλζήθεο, έρνληαο σο απνζηνιή λα
δηαρεηξηζηεί ην κεηαπνιεκηθφ δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ
ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο
θαη ζπλαιιαγκαηηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Ξεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1947.
ήκεξα είλαη επηθνξηηζκέλν θαηά βάζε κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ησλ θξαηψλκειψλ κε πξνβιεκαηηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ1
Σν Γ.Ν.Σ. θαη ε παγθφζκηα Σξάπεδα Αλαζπγθξνηήζεσο θαη Αλάπηπμεο 2
απνηεινχλ «δίδπκνπο αδειθνχο νξγαληζκνχο»3 ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods.
Σν Γ.Ν.Σ. απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηξηαδηθήο δνκήο GATT4 -ΓΝΣΓηεζλήο Σξάπεδα, πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
απνζθνπψληαο ζηελ έληαμε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη
ρξεκαηνδνηηθψλ ζρέζεσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη πεηζαξρίαο.
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
θπξίσο θξαηψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο θχξηνπο απνδέθηεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
ελίζρπζεο πνπ ρνξεγεί, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ζα αλαιπζεί παξαθάησ καδί κε ην
ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο ζηηο θξίζεηο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο
θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Παξάιιεια, ζα επηρεηξήζνπκε κηα απνηίκεζε ηνπ
1

δει. κηα ινγηζηηθή θαηάζηαζε φπνπ απεηθνλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ θαηνίθσλ κηαο
ρψξαο κε αιινδαπνχο θαηνίθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ν ξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζπλήζσο 1 έηνπο.
2
Αξρηθά κφλν Γηεζλήο Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε, ν φξνο «Αλάπηπμε» πξνζηέζεθε πνιχ
αξγφηεξα σο απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ αηηήκαηνο γηα ην 3εο γεληάο δηθαίσκα ησλ ιαψλ ηνπ
Σξίηνπ Κφζκνπ θπξίσο, ζηελ Αλάπηπμε.
3
Twin insituitions
4
Γεληθή  πκθσλία Γαζκψλ θαη εκπνξίν π
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ξφινπ ηνπ Γ.Ν.Σ. ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο γεληθφηεξα.
Η δομή και η λειηοςπγία ηος Γ.Ν.Σ.
Σν θαηαζηαηηθφ 5 ηνπ Γ.Ν.Σ. δηακνξθψζεθε παξάιιεια κε ην θαηαζηαηηθφ
ηεο

Παγθφζκηαο

Σξάπεδαο

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

Ννκηζκαηηθήο

θαη

ρξεκαηνπηζησηηθήο πλδηάζθεςεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. ην 1944 ζην Bretton Woods ηνπ New
Hampshire ησλ Ζ.Π.Α.
Ο αξρηθφο αξηζκφο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ήηαλ 44, θαζψο δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ 2 απφ ηα κεγαιχηεξα ζήκεξα, απφ άπνςε κεξηδίσλ (quotas),
θξάηε, δειαδή ε Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία ησλ νπνίσλ ε εηζδνρή ζηνλ Οξγαληζκφ
έιαβε ρψξα ην 1952.
Ζ έδξα ηνπ –πξνβιέπεηαη βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ- είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην
θξάηνο-κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Γ.Ν.Σ. κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην. Γξαθεία
αληηπξνζσπείαο θαη ππνθαηαζηήκαηά ηνπ ηδξχνληαη ζηελ επηθξάηεηα θαη άιισλ
θξαηψλ-κειψλ. Καζψο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηελ ηδηφηεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ζε απηφ κε ην κεγαιχηεξν quota ηελ πιεξνχλ αδηάθνπα νη Ζ.Π.Α., ν
Οξγαληζκφο απφ ην 1945 εδξεχεη ζηελ Οπάζηγθηνλ.
Μέινο κπνξεί λα γίλεη θάζε θξάηνο κε ηε δέζκεπζε απφ απηφ ηεο αλάιεςεο
φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηα Άξζξα πκθσλίαο θαη πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξάμεηο πνπ εθδίδνπλ ηα φξγαλά ηνπ.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2005, ν Οξγαληζκφο αξηζκνχζε 184 θξάηε-κέιε. Απφ ην
1999 ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (Δ.Κ.Σ.) ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
παξαηεξεηή ζην Γ.Ν.Σ., ιφγσ ηεο εμέρνπζαο ζέζεο ηεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα
θαη εμαηηίαο ηνπ φηη απνηειεί ηνλ θνξέα ηνλ επηθνξηηζκέλν κε ηε ράξαμε θαη
πινπνίεζε εληαίαο λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο, κε
ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (Ο.Ν.Δ.)
Σελ επζχλε ηεο ιήςεο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ελφο θξάηνπο
ζηνλ Οξγαληζκφ, ηελ έρεη ην πκβνχιην Γηνηθεηψλ ην νπνίν θαη ζέηεη ηνπο
πθηζηάκελνπο γηα ηα θξάηε-κέιε φξνπο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψλεη ην λέν κέινο. Σα
θξάηε δηθαηνχληαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ νξγαληζκφ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο
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ή δηαθνξεηηθά ηα Άξζξα  πκθσλίαο
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γξαπηήο δήισζεο. Αιιά θαη ην Γ.Ν.Σ. κπνξεί λα εμαλαγθάζεη ζε απνρψξεζε έλα
θξάηνο (απαηηείηαη απφθαζεο κε πιεηνςεθία), αλ θξίλεη πσο απηφ δελ είλαη ζπλεπέο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε θαηά ηελ έληαμή ηνπ σο ηζφηηκνπ κέινπο ζηνλ
νξγαληζκφ.
Σν πκβνχιην Γηνηθεηψλ θαη άιια ηέζζεξα φξγαλα απνηεινχλ ηα πέληε (5)
Καηαζηαηηθά Όξγαλα ηνπ νξγαληζκνχ:
To πκβνχιην Γηνηθεηψλ (Board of Directors)
Σν Δθηειεζηηθφ πκβνχιην (Executive Board)
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο (Executive Director)
Ζ δηεζλήο Ννκηζκαηηθή θαη Υξεκαηνπηζησηηθή Δπηηξνπή (International
Monetary and Financial Committee)
Ζ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο (Development Committee)
Οι ζκοποί ηος Γ.Ν.Σ.
Tέζζεξηο είλαη θαηά βάζε νη ζθνπνί ηνπ φπσο αλαθέξνληαη ζην πξψην άξζξν
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ. Οη ζθνπνί απηνί, πξέπεη λα δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ
θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Γ.Ν.Σ. Κνηλή ζπληζηακέλε ηνπο : Ζ κείσζε ηεο
δηάξθεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο αληζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ησλ θξαηψλκειψλ ηνπ θαη είλαη νη εμήο :
H ελίζρπζε θαη ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ κέζα απφ δηελέξγεηα κφληκσλ θαη ηαθηηθψλ
ζπδεηήζεσλ αλαθνξηθά κε δηεζλή λνκηζκαηηθά δεηήκαηα
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ δ. εκπνξίνπ. Κάηη ηέηνην
ζεκαίλεη, επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ απαζρφιεζεο θαη
εηζνδήκαηνο ζηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζπκκεηνρή ζηελ θαιχηεξε δπλαηή
αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ ηνπο πφξσλ
Ζ επηηήξεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζπλαιιαθηηθψλ ηζνηηκηψλ, κε
επηδησθφκελν

ζηφρν

ηελ

πξνψζεζε

θαη

δηαηήξεζε

ζηαζεξψλ

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γηα ηελ απνθπγή αληαγσληζηηθψλ ππνηηκήζεσλ
ησλ λνκηζκάησλ ηνπο
Τέινο, ε ρνξήγεζε ζηα θξάηε-κέιε ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο κε ζηόρν
ηελ αληηκεηώπηζε θαη βειηίσζε ησλ αληζνξξνπηώλ ζην ηζνδύγην πιεξσκώλ
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ηνπο. Κάηη ηέηνην βνεζά ζηελ απνθπγή ιήςεο ζθιεξώλ κέηξσλ πνπ
ελδερνκέλσο λα είραλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα εηζνδήκαηα θαη θαη’
επέθηαζε γηα ηελ επεκεξία ησλ θξαηώλ-κειώλ θαη ησλ ιαώλ ηνπο.
Ο ζςνηονιζμόρ και η εποπηεία ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ ηων κπαηών
Κχξηα πνιηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Ν.Σ. απνηειεί ν ζπληνληζκόο θαη ε
επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηώλ κειώλ ηνπ. Σν Γ.Ν.Σ. παξέρεη ζηα
θξάηε ην απαηηνχκελν ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε θαη
εθηίκεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζα
θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη εζληθέο ηνπο νηθνλνκίεο ζην κέιινλ. Μέζσ
ζπδεηήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ επηρεηξείηαη λα απνθαζηζηνχλ ηα θαηαιιειφηεξα
κέηξα πνπ απαηηνχληαη λα ιεθζνχλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, παγθφζκην επίπεδν,
ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη παξαπάλσ πξνθιήζεηο κε απνηειεζκαηηθφηεηα.
Οη ζπδεηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζην forum ηνπ Γ.Ν.Σ. είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο

γηαηί νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν ελεκέξσζεο θάζε

θξάηνπο-κέινπο γηα ηηο ζέζεηο άιισλ θξαηψλ επί νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζεκάησλ,
αιιά θαη γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ πξνηίζεληαη απηά λα αθνινπζήζνπλ.
Ζ δηαδηθαζία απηή, ινηπφλ, πξέπεη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα γηαηί έηζη ην
Γ.Ν.Σ. θαζίζηαηαη δσληαλφο νξγαληζκφο, ζηνπο θφιπνπο ηνπ νπνίνπ θάζε θξάηνο
ιακβάλεη γλψζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηα παγθφζκηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη είλαη
έηζη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη αλάινγα θαη ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή. Αθφκε, κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία αληαπνθξίλεηαη ζηελ παγθφζκηα αλάγθε γηα έγθαηξε θαη έγθπξε
ελεκέξσζε. Οη θπβεξλήζεηο είλαη ζε ζέζε λα επηδηψμνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ εζληθψλ
ηνπο ζηφρσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηδηψμεηο άιισλ ιαψλ θαη
κεηψλνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο εληάζεηο θαη αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Ο παγθφζκηνο απηφο νηθνλνκηθφο ζπληνληζκφο απνζθνπεί ζηε δηαθάλεηα επί
ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Καη φια απηά ζε έλα
δηεζλέο πεξηβάιινλ φπνπ

ε πιεξνθφξεζε δελ είλαη πάληνηε πιήξεο θαη

νινθιεξσκέλε, νπφηε νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο δηαξθψο κεηαβάιινληαη.
Ο ηξφπνο επίηεπμεο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ,
εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, ην επίπεδν
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αλάπηπμεο πνπ δηαζέηνπλ θαη απφ ηε θχζε ησλ επηδησθφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη
άιισλ ζθνπψλ ηνπο. Ο ζπληνληζκφο κπνξεί λα ιάβεη ην εμήο πεξηερφκελν:
Mπνξεί λα εμαληιείηαη ζηελ πηνζέηεζε «ραιαξψλ» κέηξσλ, θπξίσο ζε φ,ηη
αθνξά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή πνιηηηθή
Μπνξεί λα πξνρσξεί πεξαηηέξσ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ
πξνγξακκαηηζκψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ απνθπγή αληζνξξνπηψλ ζην ηζνδχγην
πιεξσκψλ
Μπνξεί λα ζέηεη έλα πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ
ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε-αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ
καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ζηε ζέζπηζε θνηλψλ αξρψλ θαη
εθηηκήζεσλ
Σέινο, ν ζπληνληζκφο κπνξεί λα αθνξά ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε
παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο βάζεη θνηλψλ ζηφρσλ θαη γεληθά ζε ζρέζε κε
νπνηνδήπνηε ζέκα άπηεηαη ηεο άζθεζεο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Δδψ, ν ζπληνληζκφο ιακβάλεη πην πξνεγκέλε κνξθή, νπφηε ζα κπνξνχζακε
λα θάλνπκε ιφγν γηα ελαξκφληζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ
κειψλ.
ρεηηθά κε ηελ επνπηεία ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην Γ.Ν.Σ. έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα απηήο ηεο επνπηείαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα αμηνινγεί ην θαηά πφζν
θάζε θξάηνο-κέινο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη. Σα θξάηε δεζκεχνληαη
λα παξέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ σο δηεπθφιπλζε, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζληθή νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηνπο. Άξα, ε επνπηεία
απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζπλίζηαηαη ζηελ ζπλερή θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο
εζσηεξηθήο, αιιά θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ζ φπνηα κνξθή
επνπηείαο, (επί ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζπκπιεξσκαηηθή, πνιπκεξήο ή
εληζρπκέλε), δίλεη έκθαζε ζην επίπεδν αλάπηπμεο, ζην επίπεδν ηηκψλ, ζην ηζνδχγην
πιεξσκψλ θαη ζην πψο δηακνξθψλνληαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, κε ζηφρν λα
επλνήζεη ην ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ θαη λα ζπκβάιιεη
ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα γηα ηαρχηεξε παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
αχμεζε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο επεκεξίαο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θξαηψλ.
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Η σπημαηοδοηική πολιηική ηος Γ.Ν.Σ.
Ζ ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο απφ ην Γ.Ν.Σ. πξνο ηα θξάηε-κέιε
ηνπ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ, αιιά θαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ.
Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο.
Γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθφηεξε άζθεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ηνπ πνιηηηθήο, ην
Γ.Ν.Σ., έρεη θαηαηάμεη ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο βνήζεηαο απηήο, ηα θξάηε κέιε ηνπ, ζε
ηξεηο νκάδεο:
ηα βηνκεραληθά θξάηε (industrialized countries)
ηα νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελα θξάηε κέζνπ εηζνδήκαηνο (middle-income
developing countries)
ηα νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελα θξάηε ρακεινχ εηζνδήκαηνο (low-income
developing countries)
De jure, φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ Γ.Ν.Σ. έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε
ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε. De facto, πξνζθπγή πιένλ γίλεηαη θπξίσο απφ ηα
αλαπηπζζφκελα θξάηε κε ρακειφ εηζφδεκα6 .
Σν Γ.Ν.Σ. ρνξεγεί βνήζεηα θαηά βάζε, ζε θξάηε πνπ εκθαλίδνπλ αληζνξξνπίεο
ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπο. Άξα, είλαη θαηαξρήλ αλαγθαία ε εθηίκεζε απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γ.Ν.Σ. ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη εμηζνξξφπεζε
ην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ε νπνία εθηίκεζε γίλεηαη βάζεη ησλ εμήο ζηνηρείσλ:
Σεο θαηάζηαζεο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ
Σνπ χςνπο ησλ απνζεκαηηθψλ ζε μέλν λφκηζκα,
Σσλ πξνβιέςεσλ γηα ηε κειινληηθή δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ.
Οι όποι ηηρ σπημαηοδοηικήρ πολιηικήρ ηος Γ.Ν.Σ.
Ζ πνιηηηθή ηεο ππφ φξνπο ρνξήγεζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο
(«αηξεζηκόηεηα» - «conditionality») ζηνπο αηηνχληεο, ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα
κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη ην θξάηνο, θαζ’ππφδεημηλ ηνπ

6

Δλδεηθηηθά, ε ηειεπηαία θνξά πνπ ρνξεγήζεθε ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα ζε θξάηνο ηεο πξψηεο
θαηεγνξίαο, δει ζε βηνκεραληθφ θξάηνο, ήηαλ ην 1977 ζηε Μ. Βξεηαλία. Δπηπιένλ, φπσο είλαη θπζηθφ,
ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε κε πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ έρνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζε
ζρέζε κε ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε κέιε.
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Γ.Ν.Σ., θαη παξάιιεια κε ηελ πξνζσξηλή ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ηνπ
Σακείνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ ελίζρπζε θαη λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ
ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηνπ7 .
Οπζηαζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαηαξρήλ ε απνδνρή ησλ φξσλ πνπ ζέηεη ην
Γ.Ν.Σ. απφ ηα θξάηε-κέιε. Αθελφο, ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ θξαηψλ λα
πηνζεηήζνπλ κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζπρλά δπζβάζηαθηα θαη «αληηιατθνχ
ραξαθηήξα», αθεηέξνπ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαζψο
αληηθεηκεληθή επηδίσμε ηνπ Γ.Ν.Σ. είλαη λα ζπκβάιιεη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
πξφζβαζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε άληιεζε δαλεηαθψλ
θεθαιαίσλ. Ζ έλλνηα ηεο απνδνρήο εκπεξηέρεη ηε ζέιεζε ησλ θξαηψλ λα πξνβνχλ
ζηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα πεηχρνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο.
Απηή ηε βνχιεζε ησλ θξαηψλ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη έλαο άιινο φξνο ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Γ.Ν.Σ.: ε ζέιεζε κφλν δελ αξθεί, ρξεηάδεηαη θαη ε
δπλαηόηεηα. Σν Γ.Ν.Σ. ζπλεπψο ρνξεγεί ηελ ελίζρπζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
θξίλεη φηη ην θξάηνο πνπ ιακβάλεη ηελ ελίζρπζε είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη ην
ρξένο ηνπ.
Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ, ην Γ.Ν.Σ. παξέρεη
ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή βνήζεηα,

αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη πξνζδηνξίζεη ηε

δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ζην ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εθηακίεπζε θαη
αθνχ έρεη γίλεη ε δηακφξθσζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο
πεξηζηάζεηο 8 . Όζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε –απφ πιεπξάο ρξφλνπ- ηεο βνήζεηαο, απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά παξαηεξείηαη ηάζε επηκήθπλζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
ηεο βνήζεηαο. Σν δε επηηφθην, εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο παξερφκελεο δηεπθφιπλζεο,
ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη επηδνηνχκελν.
Δίλαη αμηνζεκείσηε ε δπλαηφηεηα ηνπ Γ.Ν.Σ. λα αμηνινγεί αλ ην θξάηνο πνπ
έρεη δερηεί ηελ ελίζρπζε, ηελ ρξεζηκνπνηεί ζχκθσλα ή θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο
ηνπο ζθνπνχο πνπ ηέζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Γ.Ν.Σ. απεπζχλεη πξνο ην
ζπγθεθξηκέλν θξάηνο έθζεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεη
ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ θαιείηαη ην θξάηνο λα απαληήζεη. Αλ ην ελ ιφγσ
θξάηνο δελ ηεξήζεη ην deadline πνπ ηνπ έζεζε ν νξγαληζκφο, ή εάλ ην Γ.Ν.Σ. δελ
7

ηφρνο είλαη ε ζπλερήο δηαηήξεζε κηαο ηζν ξξνπεκέλεο ζέζεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ απφ ηα θξάηε κέιε, ψζηε λα απνθεχγνληαη π.ρ. ν η πεξην ξηζκνί ζην δηεζλέο εκπφξην.
8
Σν ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί γηαηί, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ζην Γ.Ν.Σ.
θαηαινγίδεηαη ε δηακφ ξθσζε πξνγξακκάησλ αθαηάιιεισλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ν χηε ζηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά νχηε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηην πξγνχλ ηα θξάηε πνπ δέρνληαη ηε βνήζεηά ηνπ.
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θξίλεη σο ηθαλνπνηεηηθή ηελ απάληεζή ηνπ, δηθαηνχηαη λα πεξηνξίζεη ηνπο πφξνπο πνπ
δηαζέηεη ζην θξάηνο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ «παξαβαηηθνχ θξάηνπο », ην
Γ.Ν.Σ. θαηφπηλ θπζηθά έγθαηξεο εηδνπνίεζεο, δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ην θξάηνο
έθπησην ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπ.
Γηαπηζηψλνπκε φηη ην Γ.Ν.Σ. απφ ηε κηα πιεπξά εμαξηά ηελ παξνρή ησλ
γεληθψλ πφξσλ ηνπ απφ ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ εθ κέξνπο ησλ θξαηψλκειψλ θαη αθεηέξνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ή αθφκε θαη λα δηαθφςεη ηε δηάζεζε πφξσλ
πξνο ηα θξάηε αλ απηφ θξίλεη πσο νη πνιηηηθέο απηψλ δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο
θαη ηε «γξακκή» πνπ ην ίδην έρεη ραξάμεη.
Ωζηφζν, ν νξγαληζκφο έρεη θαη απηφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγθεθξηκέλεο
ππνρξεψζεηο γηα ηε κε ηήξεζε ησλ νπνίσλ έρεη πνιιάθηο θαηεγνξεζεί, φπσο ζα
δνχκε θαη παξαθάησ ζηελ εξγαζία καο. Σν Γ.Ν.Σ. νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ
αξρή ηεο πνιηηηθήο νπδεηεξόηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επνπηείαο θαη θαηά ηελ παξνρή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο πξνο ηα θξάηε κέιε ην
Γ.Ν.Σ. πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη λα κελ
επεκβαίλεη ζε απηή 9 .
Δπηπξνζζέησο, ε δηελέξγεηα δηαβνπιεύζεσλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ
Οξγαληζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο θξίλεηαη σο
αλαγθαία…θαη φρη κφλν γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο θαη γηα ηελ αλαθνξά δπζρεξεηψλ
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ…
Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ ζηα κέιε ηνπ, επηβάιιεηαη ε
ίζε κεηαρείξηζε ησλ θξαηψλ απφ ην Γ.Ν.Σ. Πξφθεηηαη γηα κηα αξρή πνπ, φπσο ζα
δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο, ν νξγαληζκφο παξαβηάδεη θαηάθσξα ράξηλ
ηεο επηδίσμεο γεσζηξαηεγηθψλ θαη άιισλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΖΠΑ. πρλά, ηφζν ε
αληηθεηκεληθφηεηα φζν θαη ε πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα πνπ νθείιεη λα επηδεηθλχεη ν
νξγαληζκφο, παξαγθσλίδνληαη απφ ηελ αλάγθε πξνψζεζεο –κέζσ ηνπ ίδηνπ ηνπ
νξγαληζκνχ- νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ πξνο φθεινο ηεο Τπεξδχλακεο.
Γηα λα εμαζθαιίζεη ν νξγαληζκφο ηελ θαηά γξάκκα ηήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
πξνγξάκκαηνο απφ ην εθάζηνηε θξάηνο, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιίζεη ηνλ πιήξε
έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνλ ίδην, πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο:
Παξέρεη ζε δφζεηο ηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε

9

Δμάιινπ, ε κε επέκβαζε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο άιινπ θξάηνπο απνηει εί ζεκειεηψδε αξρή ην π
Γ.Γ., φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζην άξζξν … ην π Καηαζηαηηθνχ ράξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
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Δμαξηά ηελ θαηαβνιή ηεο επφκελεο δφζεο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε
νξηζκέλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ εθ κέξνπο ησλ
θξαηψλ.
Σα

θξηηήξηα

απηά

(δει.

θάπνηεο

κεηαβιεηέο

κε

αληηθεηκεληθά

ραξαθηεξηζηηθά), απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο βνχιεζεο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά γηα ηελ επηηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηε βάζε γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιφ
ηνπ. Απηά ηα θξηηήξηα είλαη (ή έζησ, ζα έπξεπε λα είλαη) πεξηπησζηνινγηθά
πξνζαξκνζκέλα ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο θαη απνηεινχλ

έλα

«κείγκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο »10 κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ. Ζ κε ζπκκφξθσζε
ηνπ θξάηνπο φπσο θξίλεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζπλεπάγεηαη αθφκε θαη ηε
δηαθνπή ηεο δηάζεζεο ησλ ππνινίπσλ δφζεσλ.
Όια ηα παξαπάλσ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα θξάηε
δεηνχλ εγθαίξσο ηε ζπλδξνκή ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ, πξηλ επηδεηλσζεί δει. ε
θαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηνπο θαη ε αληζνξξνπία θαηαιήμεη ζε κε
αλαζηξέςηκε νηθνλνκηθή θξίζε. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο πξνζθχγεη ζην
Γ.Ν.Σ. ελψ έρεη ήδε μεζπάζεη ε θξίζε, ε θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη πεξηζζφηεξν γη
απηφ, θαζψο ε πξαθηηθή δείρλεη πσο ηφηε νη θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ «ζθιεξά»
δεκνζηνλνκηθά κέζα ζηα πιαίζηα ελφο «ζθηρηνχ» πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ
ην Γ.Ν.Σ. πνπ απνζθνπεί ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θπξίσο
θαη φρη ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπ δηάζηαζε.
Η Ππακηική ηος Γ.Ν.Σ. για ηην ανηιμεηώπιζη κπίζεων
Μηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί είηε κε απηφκαηε εμσηεξηθή
ρξεκαηνδφηεζε, είηε κε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο 11 . ηελ πξψηε
πεξίπησζε ηα εζσηεξηθά ειιείκκαηα θαιχπηνληαη κε ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ, ρσξίο
λα επεξεάδεηαη άκεζα ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο. Όκσο ε αλάγθε γηα
δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο δελ παχεη λα ππάξρεη, απιψο αλαβάιιεηαη.
Ζ δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ζπλίζηαηαη ζηελ δηαδηθαζία κεηαηφπηζεο

10
11

Policy mix,
Structural ad justment
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παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο ιηγφηεξν ζηηο πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη
αλάπηπμε αιιά θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ιακβάλεη
ρψξα απηή ε δηεξγαζία. Μαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη είλαη ε κείσζε εηζαγσγήο
θεθαιαίσλ, αιιά θαη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ.
Μηα πγηήο δηαδηθαζία δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ψζηε λα γίλεηαη «θαιή», νξζή ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ
θαηαβάιινληαη απφ ην Γ.Ν.Σ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ζσζηέο, κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα επελδχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ
αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο,

θαζψο

θαζηζηνχλ

απνδνηηθφηεξνπο

ηνπο

παξαγσγηθνχο

ζπληειεζηέο θαη βνεζνχλ καθξνπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Ζ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη φκσο απφ ηνλ ξεαιηζηηθφ
ραξαθηήξα ηνπ δηαξζξσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο δηεζλήο Οξγαληζκφο πξέπεη λα
ραξάζζεη πνιηηηθέο έρνληαο πάληα θαηά λνπ πσο ην πεξηερφκελν θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ επηδησθφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ πξφθεηηαη λα πηνζεηεζνχλ απφ
ηηο θνηλσλίεο θαη φρη απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ δηεζλήο πξαθηηθή καο νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα φηη ν Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα εμαηξεηηθά δπζβάζηαθηα γηα
ην ιαφ, πξνγξάκκαηα πνπ πνιχ ζπρλά απνηπγράλνπλ εμαηηίαο ηεο αθαηαιιειφηεηάο
ηνπο θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο. Σα
πξνγξάκκαηα είλαη «μέλα» πξνο ηα θξάηε, θαζφινπ ή θαη αληηθαηηθά εληαγκέλα
ζηνπο «θνηλσληθνχο ξπζκνχο» ησλ θξαηψλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη, είλαη ζθιεξά
θαη νη πνιίηεο δελ πείζνληαη νχηε γηα ην ζθνπφ ηνπ εθάζηνηε εθαξκνδφκελνπ
πξνγξάκκαηνο, νχηε γηα ην φθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπλ ηα θξάηε θαη θαη’ επέθηαζε
νη ίδηνη απφ απηφ.
Ζ επίηεπμε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο εμφδνπ
απφ ηελ θξίζε είλαη κέξνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο
αλάπηπμεο. Γη απηφ, κηα ιάζνο αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο κπνξεί λα
θνζηίζεη ζηελ ίδηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
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ΜΔΡΟ Β’: ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΥΡΔΟ ΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΩΝ
ΚΡΑΣΩΝ
Αναπηςζζόμενα κπάηη (Ιζηοπική Αναδπομή)
Μεηά ην Β’ Παγθφζκην πφιεκν, ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ δηεζλψλ δξψλησλ
(εζληθέο θπβεξλήζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνί, Μ.Κ.Ο)φζν θαη πνιιψλ νηθνλνκνιφγσλ,
θνηλσληνιφγσλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκφλσλ επηθεληξψζεθε ζηελ αλφξζσζε απφ ηνλ
θαηαζηξνθηθφ πφιεκν θαη ζηα θαηλφκελα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη αλάπηπμεο
σο «βάιζακν» ηεο νηθνλνκηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο απνζχλζεζεο.
Δλψ, φκσο, νη ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο έθαλαλ κηα γεληθά ζσζηή
αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ην ρέδην Μάξζαι, κε απνηέιεζκα λα
ζεκεηψζνπλ ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε 12 , πνπ κάιηζηα ππεξέβε ηελ πξνπνιεκηθή,
ε θαηάζηαζε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ παξέκεηλε ζηάζηκε, αλ δελ ρεηξνηέξεπζε.
Οη ζπλζήθεο κεηά ηνλ πφιεκν άιιαμαλ ξηδηθά θαη ην ζεηηθφ ήηαλ φηη έλαο
κεγάινο αξηζκφο απνηθηνθξαηνχκελσλ ρσξψλ άξρηζε λα δηεθδηθεί ηελ αλεμαξηεζία 13 ,
είηε κε πνιηηηθά εηξεληθά κέζα, είηε κε έλνπινπο αγψλεο θαη πέηπρε ηειηθά ηελ
αλαγλψξηζή ηνπο σο θξαηηθψλ νληνηήησλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ απνρψξεζε,
σζηφζν, ησλ απνηθηνθξαηψλ αλέδεημε ηε ραψδε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
θαηάζηαζε πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ, εθκεηαιιεπφκελνη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη
θζάλνληαο ζηα φξηα ηεο εμάληιεζεο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, θαη ηελ νπνία
θαηάζηαζε άθελαλ πίζσ: Ζ ζέζε ησλ ρσξψλ απηψλ επηδεηλψζεθε, νη πνιχρξνλνη
αγψλεο άθεζαλ πίζσ εξείπηα, ελψ μέζπαζαλ εκθχιηνη πφιεκνη θαη επηβιήζεθαλ
δηθηαηνξίεο. Καη λαη κελ πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Πνιέκνπ πξνζδέλνληαλ ζην άξκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ ή ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ14
κε νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά αληαιιάγκαηα 15 , παξά ηε βνήζεηα φκσο, ε
θαηάζηαζή ηνπο ρεηξνηέξεπζε θαη ην ηέινο ηνπ Β’ Π.Π. φπσο αλαθέξακε, ηηο βξήθε
ζε πιήξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμαζιίσζε.
12

Ζ ίδξπζε ηεο ΔΚΑΥ αξρηθά θαη ηεο ΔΟΚ ζηε ζπλέρεηα ζπλέβαιιαλ θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ
Γπηηθνεπξσπατθψλ ηδίσο θξαηψλ. (Κν χηξεο Α. 1995, ζει. 15)
13
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ε αλάδεημε ζεκαληηθψλ εγεηψλ
πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο ρψξεο απηέο, φπσο ν Νερξνχ, ν Νάζεξ, ν Μαθάξηνο, ν Σίην θ.α. (Σζάιηαο Γ.)
14
Μάιηζηα, ζπρλά, κεηαπεδνχζαλ απφ ηνλ έλαλ ζπλαζπηζκφ ζηνλ άιινλ (ΖΠΑ -ΔΓ) αλάινγα κε ηα
ζπκθέξνληά ηνπο. (Κνχηξεο Α., 1995, ζει. 16)
15
Ζ θνκκνπληζηηθή Κίλα κέζσ νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο πέηπρε ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή
δηείζδπζε ζε αξθεηέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηδίσο ηεο Αθξηθήο. (Κν χηξεο Α., 1995, ζει. 16)

14

Σν γεγνλφο φηη ηα θξάηε απηά απνηεινχζαλ κηα κφληκε εζηία πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ πνπ έζεηε ζε θίλδπλν ην νηθνδφκεκα ησλ αλαπηπγκέλσλ
θξαηψλ, ψζεζε ηα ηειεπηαία ζε αξθεηέο ελέξγεηεο16 πνπ εγθαηλίαζαλ κηα πεξίνδν
ηαρχξξπζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 17 γηα αξθεηά απφ ηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα
θξάηε, πνπ δηήξθεζε έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’70.
Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ’60 ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ εκθαλίδεη κηα θάκςε πνπ
γξήγνξα κεηαιακπαδεχεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
’70, νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο εκθαλίδνπλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα θφπσζεο θαη, κεηά
ηελ θαηάξξεπζε ηεο ζπκθσλίαο Bretton-Woods, μεθηλά ζηαδηαθά κηα πεξίνδνο
νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ θαηαιήγεη ζε θξίζε: Παξαηεξείηαη κεδεληθή αχμεζε ηνπ
ΑΔΠ,

ζεκαληηθή

κείσζε

ηεο

βηνκεραληθήο

παξαγσγήο,

εκθάληζε

ηνπ

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ18 , ζπξξίθλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ειιείκκαηα ζην
ηζνδχγην πιεξσκψλ, αχμεζε εμσηεξηθνχ ρξένπο, ειιεηκκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί,
κείσζε εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο θ.α.
Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70, κηιάκε γηα κηα πεξίνδν έληνλεο νηθνλνκηθήο
θαη πνιηηηθήο

αιιειεμάξηεζεο

(πνπ

θνξπθψζεθε

κε

ηε

δηαδηθαζία ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο ηε δεθαεηία ηνπ ’90). Έηζη, ε θξίζε ησλ αλαπηπγκέλσλ έπιεμε
ηνπο αλαπηπζζφκελνπο θαη ην ρηχπεκα γη απηνχο ήηαλ κεγαιχηεξν. Λφγσ ηεο
δεκηνπξγίαο πνιιψλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, έιεμε «ε εμάξηεζε πξψησλ πιψλ»,
δει. ε εμάξηεζε ησλ αλαπηπγκέλσλ απφ ηνπο αλαπηπζζφκελνπο θαη κεηψζεθαλ
δξακαηηθά νη ηηκέο ησλ εμαγνκέλσλ πξψησλ πιψλ (πνπ απνηεινχζαλ θαη ηε βάζε
ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ απηψλ), κε απνηέιεζκα ειιεηκκαηηθά ηζνδχγηα
πιεξσκψλ, ηα νπνία θαη επηδεηλψζεθαλ απφ ηηο αιιεπάιιειεο απμήζεηο ησλ
πεηξειατθψλ ηηκψλ.
Γξήγνξα θάλεθε πσο ε αλάπηπμε πνπ είρε πξνεγεζεί δελ ήηαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηφζν «θαιή» γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φζν έδεηρλε πσο ήηαλ.
Ζ «αλάπηπμε» ηεο πεξηφδνπ 1945-1970 δελ είρε γεξά ζεκέιηα, γηαηί νπδέπνηε νη
16

Γηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ - αλαπηπζζνκέλσλ, κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ
πφξσλ απφ ηηο πξψηεο πξνο ηηο δεχηεξεο , δεθαεηή πξνγξάκκαηα ΟΖΔ «ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλάπηπμε
ησλ Αλαπηπζζνκέλσλ Υσ ξψλ» θ.α. (Κνχηξεο Α., 1995, ζει. 16)
17
Να ζεκεησζεί φ ηη απηφ δελ ζα επηηπγράλεην πνηέ εάλ δελ επξφθεηην θαη γηα κηα εμαηξεηηθά αλζεξή
νηθνλνκηθά δηεζλή ζπθπξία γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ αχμεζε ηνπ Α ΔΠ θηλήζεθε ζε πνιχ πςειά
επίπεδα, 5%-7%, ην κέγεζνο ηνπ εμσηεξηθν χ εκπνξίν π απμήζεθε αικαησδψο, κεηά ηελ Βretton Woods
είρακε ζηαζεξέο λνκηζκαηηθέο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ε αλεξγία ζρεδφλ πξνζέγγηδε ην κεδέλ,
νη δηεζλείο ρξεκαηαγν ξέο ζηαζεξνπνηήζεθαλ, ν η δηεζλείο ηηκέο ησλ παξαγφκελσλ π ξντφλησλ π ξνο
εμαγσγή δελ κεηαβάιινληαλ ζεκαληηθά θαη απμήζεθε ε εγρψ ξηα θαηαλάισζε. (Κνχηξεο Α., 1995,
ζει. 16)
18
Πιεζσξηζκφο θαη Αλεξγία
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αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαηαλφεζαλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο ππαλάπηπμεο θαη πνηέ,
αθφκε πεξηζζφηεξν δελ ελδηαθέξζεθαλ ζνβαξά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ. Πνηέ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνιππφζεηε γηα
ηνπο αλαπηπζζνκέλνπο κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, πνηέ δελ εηζήρζε ζχγρξνλε
ηερλνινγία, νχηε θαη αλαπηχρζεθε απηφρζνλε έξεπλα θαη ηερλνινγία. Οη πξψηεο χιεο
ησλ ρσξψλ απηψλ εμάγνλην απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αθαηέξγαζηεο θαη θζελέο
–ρακειή πξνζηηζέκελε αμία- γηα λα επαλεηζαρζνχλ ζηηο ίδηεο θαηεξγαζκέλεο θαη ζε
πςειέο ηηκέο –πςειή πξνζηηζέκελε αμία-. Σν δηεζλέο εκπφξην είρε ην ραξαθηήξα
άληζεο αληαιιαγήο πνπ πξσηίζησο σθεινχζε ηνπο αλαπηπγκέλνπο. Πάλσ απ’φια
φκσο, νη ιχζεηο πνπ εμεπξέζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
ζηεξίδνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε πξφηππα θαη εθαξκνγέο πνπ εθήξκνδαλ νη
αλαπηπγκέλνη θαη ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο ζηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δσξεάλ
βνήζεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ πξνο ηνπο αλαπηπζζνκέλνπο –ππφ ηνπο φξνπο πνπ
παξερφηαλ- σθεινχζε πεξηζζφηεξν ην ρνξεγφ θαη ιηγφηεξν ηνλ παξαιήπηε.
Τπνγξάθεθαλ κελ πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο, αιιά θαηαζηξαηεγνχληαλ απφ ηνπο
αλαπηπγκέλνπο. Μεγάιν κέξνο ησλ δαλείσλ ρνξεγήζεθε κε επαρζείο φξνπο. Ο ξφινο
ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θξίλεηαη θάζε άιιν παξά επηηπρήο 19 :
Σν Γ.Ν.Σ. κε ηνπο ζθιεξνχο φξνπο πνπ επέβαιιε γηα ηε ρνξήγεζε
δαλείσλ νδεγνχζε ηνπο ιανχο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζε απφγλσζε θαη
εμεγέξζεηο.
Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο κε ζηφρν ην θέξδνο ππεξεθκεηαιιεχηεθαλ
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αδηαθνξψληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
αλάπηπμε θαη αξλήζεθαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε απνθαζηζηηθή κεηαθνξά
ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο.20
Σελ πεξίνδν ’70-’80 ζεκεηψλεηαη κηα πξσηνθαλήο αχμεζε δαλεηνδφηεζεο
πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν 1973 νη πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο
ηξηπιαζίαζαλ ζρεδφλ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ κε απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε
19

Αμηνκλεκφλεπηα είλαη ηφζν ηα δάλεηα θαη ηα π ξνγξάκκαηα ηεο Γ. Σξάπεδαο, ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
ΟΖΔ γηα ηελ Αλάπηπμε (UNPD), ηεο Γ. Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), θαη ηνπ Οξγαληζκν χ Σξνθίκσλ
θαη Γεσξγίαο (FA O), φζν θαη - ν η θαιχηεξεο σο ηψξα - ππνγξαθ είζεο ζπκθσλίεο Lo me Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV,
θαη ΑΚΔ. Σα κελ π ξψηα φκσο πξφζθεξαλ πξνζσ ξηλή αλαθν χθηζε θαη κφλν, ελψ νη δεχηεξεο δελ
αληαπνθξίζεθαλ πιήξσο ζηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηνπο.
20
Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ π ξνζσπηθνχ ρεηξνηεξεχεη αθφκα
πεξηζζφηεξν ηελ δπζρεξή θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο ησλ αλαδπνκέλσλ ρσ ξψλ.
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ηεξάζηησλ θεθαιαίσλ πεηξνδνιαξίσλ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. Οη ζεακαηηθέο εθξνέο
θεθαιαίνπ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο αξαβηθέο, νδήγεζε ηηο πξψηεο ζηα
πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ, ηε ζηηγκή πνπ νη
δεχηεξεο αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα ππεξ-ξεπζηφηεηαο. Σειηθά, ηκήκα ησλ θεθαιαίσλ
απηψλ ηνπνζεηήζεθε ζε πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, θπξίσο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο, θαη νη ηδησηηθέο ηξάπεδεο βξέζεθαλ μαθληθά κε πιήζνο αξαβηθψλ
θαηαζέζεσλ ζε δνιάξηα, κε γλσξίδνληαο πψο λα αλαθπθιψζνπλ ηα θεθάιαηα απηά.
Οη ηδησηηθέο ηξάπεδεο, κε ηελ αλνρή ή θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ θπβεξλήζεψλ
ηνπο, ηνπνζέηεζαλ ηα θεθάιαηα απηά ζε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επελδχζεηο.
Άξρηζαλ λα δαλείδνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρσξίο λα εμεηάδνπλ εηο βάζνο ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ή ηε δπλεηηθή ηθαλφηεηα εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ εθ
κέξνπο ηνπο θαη δελ δηαζθάιηζαλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πφξσλ θαη ηελ
απαγφξεπζε ηεο δηάζεζήο ηνπο ζε κε παξαγσγηθά έξγα βηηξίλαο ή ζηηο ηζέπεο ησλ
δηθηαηφξσλ ηνπο.
Δίλαη απηνλφεην πσο κεγάιν κεξίδην επζχλεο βαξαίλεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
αλαπηπζζνκέλνπο. Οη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο επσθειήζεθαλ απφ ηα δηαηηζέκελα
θεθάιαηα απνθεχγνληαο λα δαλεηζηνχλ είηε απφ ην Γ.Ν.Σ., ηνπ νπνίνπ ηα θξηηήξηα
θαη νη πξνυπνζέζεηο δαλεηζκνχ είλαη πνιχ απζηεξά, είηε απφ δεκφζηεο πεγέο φπνπ ηα
πνζά πνπ δαλείδνπλ είλαη κηθξφηεξα θαη ν ξπζκφο δαλεηζκνχ πην αξγφο.
Έηζη ε δεθαεηία ’80-’90 είλαη απηή ηεο δαλεηνιεπηηθήο έθξεμεο εθ κέξνπο
ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θξαηψλ. Έηζη, ην 1986 ηα δάλεηα ππεξέβεζαλ ηα 900 δηζ.
δνιιάξηα (70% ζρεδφλ ηνπ πνζνχ πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθέο ηξάπεδεο) θαη ην 1991
θζάλνπκε ζηα 1.351 δηζ.δνιιάξηα.21
Υξεηάδεηαη λα θζάζνπκε ζην 1982 γηα λα απνθαζίζεη ε δ. θνηλφηεηα λα
αζρνιεζεί κε ην πξφβιεκα θαη λα ζεκάλνπλ νη δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ζπλαγεξκφ.
Αθνξκή ε γλσζηνπνίεζε ζηε δ. θνηλφηεηα αξρηθά απφ ην Μεμηθφ, φηη αδπλαηεί λα
αληαπνθξηζεί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ ρξένπο (81 δηζ.$ απφ ηα νπνία
67,5 δηζ.$ πξνεξρφηαλ απφ ηδησηηθέο ηξάπεδεο)22 θαη ζηε ζπλέρεηα απφ άιιεο
ιαηηλνακεξηθαληθέο ρψξεο (Αξγεληηλή, Βνιηβία, Πεξνχ).
ήκεξα, ζεσξείηαη φηη ε θπξηφηεξε αηηία πνπ θαζειψλεη ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θξαηψλ θαη ηα θαηαδηθάδεη ζε έλαλ θαχιν θχθιν
θηψρεηαο θαη πιήξνπο εμαζιίσζεο είλαη ην ηιηγγηψδεο εμσηεξηθφ ηνπο ρξένο.
21
22

Κνχηξεο Α., 1995, ζει.20-32
Κνχηξεο Α., 1995, ζει.27
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο ησλ
αλαδπνκέλσλ ρσξψλ. Σα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ θξαηψλ απηψλ
λα κνηάδεη αδχλαηνο, πξνέξρνληαη απφ «ην εζσηεξηθφ» θαη απφ «ην εμσηεξηθφ»:
Ο

ελδνγελήο

παξάγσλ

ζπλίζηαηαη

ζηηο

δηαξζξσηηθέο

δνκέο

ησλ

αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ. Οη ππέξνγθεο απμήζεηο ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ,
εμαηηίαο ησλ επεθηαηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, νη
ππεξηηκήζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη αζηάζεηεο ησλ επηηνθίσλ θαη ε
θαθνδηαρείξηζε ησλ ηζνδπγίσλ πιεξσκψλ θαη ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηεινχλ
κεξηθέο απφ απηέο. Σα ρακειά επίπεδα ηεο παξαγσγήο απνζάξξπλαλ θαη κέρξη
ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηηο άκεζεο δηεζλείο επελδχζεηο.23 Οη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ απηψλ ήηαλ
επηβαξεκέλεο απφ δηαηαξάμεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή
θαη θαηαλάισζε, απφ παξαζηηηθή θπξηαξρία θαη ζπλερή απνζχλζεζε ηεο θνηλσλίαο,
απφ έιιεηκκα δεκνθξαηηθψλ δνκψλ, απφ ζαζξέο, αλαπνηειεζκαηηθέο θπβεξλήζεηο
θαη απφ ηελ επηθξάηεζε κηαο άξρνπζαο ηάμεο κεηαπξαηψλ πνπ αθνινπζνχζε
πνιηηηθέο εμάξηεζεο κέζα ζε έλα πιαίζην εμαξηεκέλσλ νηθνλνκηψλ πνπ πέξαζαλ
ζηελ ηζηνξία σο «Σξίηνο Κφζκνο».
Σν δεχηεξν ζηνηρείν, ην εμσηεξηθφ αθνξά ζηνπο δ, νξγαληζκνχο θαη θπξίσο
ζην ξφιν ηνπ Γ.Ν.Σ. ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο.

Ο πόλορ ηος Γ.Ν.Σ. ζηο ζήηημα ηος εξωηεπικού σπέοςρ ηων
αναπηςζζομένων κπαηών
Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ην Γ.Ν.Σ. επηθεληξσλφηαλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε
ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ κέζσ: ειέγρνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη γεληθφηεξνπ
πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο, πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη δηφξζσζεο ησλ
αληζνξξνπηψλ ηφζν ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Σε
δεθαεηία ηνπ ’70 πνιιέο ρψξεο κέζνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (π.ρ
Βξαδηιία, Μεμηθφ) απέθπγαλ λα εθαξκφζνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ έζεηε ην
Γ.Ν.Σ. γηα ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ (Δxtended Fund Facility θαη Second Tranche).

23

Αιιά θαη νη ι ίγεο δηεζλείο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ π ξψησλ πιψλ δελ επαξθνχλ γηα
λα ζηεξίμνπλ ηελ αλαηκηθή νηθνλνκία ησλ ρσξψλ απηψλ.
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Όκσο, ν θίλδπλνο κε εμφθιεζεο δαλείσλ, έθαλε ην δηεζλέο ηδησηηθφ ζχζηεκα λα
αλαδεηήζεη ζην Γ.Ν.Σ. ηνλ ηξηηεγγπεηή ζε πεξηπηψζεηο κε απνπιεξσκήο ρξεψλ.
Έηζη, ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ Γ.Ν.Σ. έγηλε
αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ δαλείσλ. Με ηε κείσζε ησλ
εκπνξηθψλ δαλείσλ, νη δηαθαλνληζκνί δηαζεζηκφηεηαο (stand-by arrangements) ηνπ
Γ.Ν.Σ. έγηλαλ ην βαζηθφ κέζν δηάζεζεο πφξσλ απφ ην Σακείν, κεηά ην πξψην credit
tranche, εθφζνλ νη δαλεηδφκελεο ρψξεο πινπνηνχζαλ πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηείρε ε
Δπηζηνιή Πξνζέζεσλ (Letter of Intent) 24 .
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ήηαλ πνιιέο νη ρψξεο πνπ πξνέβεζαλ ζε
δηαξζξσηηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Σν Γ.Ν.Σ. θαη ε Παγθφζκηα
Σξάπεδα (World Bank) επηθεληξψλνληαλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ηδησηηθήο θαη
δεκφζηαο, θαη ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα ειιείκκαηα ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Πξνηάζεθαλ, άξα, ηα εμήο κέηξα:
πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή θαη εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, πάγσκα κηζζψλ θαη
εηζνδεκάησλ, αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, θαηάξγεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ θαη ησλ
θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, αχμεζε θφξσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, απειεπζέξσζε
ηεο αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ησλ εηζαγσγψλ θαη ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κε ζθνπφ
ηελ ηφλσζε ησλ εηζαγσγψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ θαη κάιηζηα ππφ ηελ
επίβιεςε ηνπ Γ.Ν.Σ. είλαη ε πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ν δηεζλήο Οξγαληζκφο γηα
δηαπξαγκάηεπζε stand by arrangements, λέσλ δαλείσλ θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε
παιαηφηεξσλ ρξεψλ.
Σν Γ.Ν.Σ. επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηδίσο γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο Αθξηθήο, κε απνηέιεζκα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θη έπεηηα λα
αληαλαθινχλ νη πξνηάζεηο ηεο Π.Σ. ηηο αληηιήςεηο ηνπ Γ.Ν.Σ. ην νπνίν εζηίαδε ζηελ
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 25 .
ε κηα απφπεηξά καο λα απνηηκήζνπκε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Γ.Ν.Σ. ζα ιέγακε
πσο πνηέ δελ θαηάθεξε λα πξνζεγγίζεη ηηο νπζηαζηηθέο αηηίεο ηεο θξίζεο ρξεψλ,
θαζψο ελδηαθεξόηαλ γηα ηε κεγέζπλζε θαη όρη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα
πξνγξάκκαηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ εθήξκνζε δελ ήηαλ θαη’ νπζίαλ
αλαπηπμηαθά, θαζψο πήξαλ ηε κνξθή κέηξσλ απζηεξήο ιηηόηεηαο. Πξφθεηηαη γηα
24

H Eπ ηζηνιή Πξνζέζεσλ ππνδείθλπε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο
αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ δεκνζηνλνκηθν χ ειιείκκαηνο, ηε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή, ηνλ έιεγρν
ησλ πηζηψζεσλ θαη ηελ πνιηηηθή γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο. (Κν χηξαο Α., 1995, ζει. 101 -128)
25
Μέζσ ησλ δαλείσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (Structural Adjustment Loans, SECA Ls), θαη ηελ
Παξνρή Γηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο (Structural Adjustment Facility SAF).(Κνχηξεο Α., 1995,
ζει.101-103).
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πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο πξνζσξηλήο νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο ζε θάπνηεο ρψξεο, ελψ ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, κε ην ζνβαξφηεξν
πξφβιεκα είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη απέηπραλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο

ηεο

απηναλαπαξαγφκελεο

ή

απηνζπληεξνχκελεο

αλάπηπμεο

(sustainable development).
Σα πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο ηνπ Γ.Ν.Σ. 26 (θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο)
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο ιανχο σο νδπλεξά. Απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο
καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (ππνηηκήζεηο εζληθψλ λνκηζκάησλ, απειεπζέξσζε
ηηκψλ θαη δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία), ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο (θαηάξγεζε
επηδνηήζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεηο), ηελ ελδπλάκσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ
απειεπζέξσζε ησλ εηζαγσγψλ, ρσξίο φκσο λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο,
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ρσξψλ ηηο νηθνλνκίεο ησλ νπνίσλ επηρεηξνχλ λα εμπγηάλνπλ.
Ζ δηεζλήο πξαθηηθή έρεη απνδείμεη φηη πνιιέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ
πνιηηηθψλ δελ είλαη άιια απφ ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
θξαηψλ, ηε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ησλ εηζνδεκαηηθψλ
αληζνηήησλ, ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε εμαηηίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο πιεζπζκηαθήο έθξεμεο
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ησλ ρσξψλ
ζηηο νπνίεο ε αλέρεηα θαη ε θαηαπίεζε ηξνθνδφηεζαλ επηπξνζζέησο ζπξξάμεηο,
θνηλσληθέο

επαλαζηάζεηο,

θαη

αλαβίσζε

θαηλνκέλσλ

ζξεζθεπηηθνχ

θνληακεληαιηζκνχ θαη θαλαηηζκνχ.θιπ. Έρεη γξαθηεί πσο, «αξλνχκαη κέρξη ζαλάηνπ
λα αγαπήζσ απηφλ ηνλ θφζκν φπνπ ππάξρνπλ παηδηά πνπ ππνθέξνπλ». Ζ θξάζε απηή
παξαπέκπεη θαηεμνρήλ ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ πξσηίζησο απνηέιεζαλ
αληηθείκελν δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη άιισλ δ. νξγαληζκψλ, δειαδή
ζηηο «θαζπζηεξεκέλεο» νηθνλνκηθά θαη επηζηεκνληθά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο
Αθξηθήο, Αζίαο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπνπ ζηνλ 21 ν αηψλα «καζηίδνληαη» απφ
θαηλφκελα φπσο ε αλεπάξθεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο
ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ27 , κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο (ΑΗDS θιπ), πςειφηαηα επίπεδα
αλαιθαβεηηζκνχ θαη εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα θνίηεζεο, θαηάθσξε παξαβίαζε
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (π.ρ. εξγαζία παηδηψλ θαη θαηαδίθσλ), νη ζεκαληηθέο
ειιείςεηο ζε νπζηαζηηθέο ππνδνκέο (δξφκνη, ζρνιεία, λνζνθνκεία, απνρέηεπζε θ.α.).
26

Ρνπκειηψηεο Π., 2002
Τπνινγίδεηαη φηη ε Τπνζαράξηα Αθξηθή σο ην 2025 δελ ζα κπνξεί λα ζξέςεη π εξηζζφηεξν απφ ην
45% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. (Ρνπκειηψηεο Π., 2002, ζει. 154).
27
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χκθσλα κε ηνλ Α. Κνχηξε, ε επηζθφπεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο
Αθξηθήο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο : «Σα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο ηνπ Γ.Ν.Σ.
θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο δελ αληηκεηψπηζαλ ηα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα ηεο
νηθνλνκίαο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαίλεηαη απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, ηάζεηο νη
νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ απνηξέπνπλ πεξαηηέξσ αχμεζε ρξεψλ θαη
ηνθνρξενιπζίσλ»28 .

Πεπί διαγπαθήρ ηος σπέοςρ
Σν δήηεκα ηεο θξίζεο ρξεψλ ζηνλ Σξίην Κφζκν έρεη κειεηεζεί ηφζν ζε
εκπεηξηθή, φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή βάζε. Πνιινί ππνζηήξημαλ πσο ε θξίζε
ρξεψλ απνηειεί κηα δπλεηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία ν Σξίηνο Κφζκνο ζα κπνξνχζε
λα αλαηαξάμεη ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη λα νδεγήζεη ζε κηα
αλαδηάξζξσζε, πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη δεηήκαηα πνπ αγλνήζεθαλ θαηά ηελ πνξεία
πξνο ηε Νέα δηεζλή Οηθνλνκηθή Σάμε, φπσο απηά ηεο αλάπηπμεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ
θαη ηεο απνθαζηζηηθήο γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο Βνξξά-Νφηνπ. Γελ έιεηςαλ θαη
αθξαίεο πξνηάζεηο, φπσο απηή ηνπ Φηληέι Κάζηξν ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε απφ ηνλ
ηξίην θφζκν λα απνπιεξψζεη ην ρξένο. 29
Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο παξαιήπηεο ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο ηνπ Σακείνπ, νπζηαζηηθά δελ ακθηζβήηεζαλ πνηέ ηελ
ππνρξέσζε εμφθιεζεο ησλ ρξεψλ ηνπο. Άιισζηε, ε Γχζε ήδε απφ ην 1983 είρε
πξνεηδνπνηήζεη γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο ελδερφκελεο άξλεζεο εμφθιεζεο.30 Όηαλ ν
Πεξνπβηαλφο Πξφεδξνο Γθαξζία ην 1985 έζεζε κνλνκεξψο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
28

Κνχηξεο Α., 1995, ζει.109. Δπ ίζεο, ν ζπγγξαθέαο επ ηθαιείηαη ηα πξνβιήκαηα ησλ βνξεην Αθξηθαλψλ ζηε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ηε Γ εξκαλία ζρεηηθά κε ηα απνηειέ ζκαηα ησλ πνιηηηθψλ
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ζε θξάηε ηεο Β. Αθξηθήο φπσο απηά ηεο Magreb (Σπλεζία, Αιγεξία,
Μαξφθν) θαη άιισλ π.ρ. Αίγππ ηνο.
29

Ζ π ξφηαζε απηή, φπσο θαη άιιεο αληίζηνηρεο εζληθηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο, βαζίδεηαη ζηελ ηζην ξηθή
ζεψξεζε ησλ δαλείσλ σο θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο γηα ηελ απφ αηψλεο
ιεειαζία, ιεζηεία, transfer-pricing, ππεξηίκεζε, κεηαθνξά πιεζσξηζκν χ, επηβνιή ηφθσλ θαη
γεληθφηεξα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ
30
Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Θεζαπξνθπιαθίνπ R.T. ΜcNamara ζηηο 12/10/83 έθαλε ιφγν γηα
πεξηαγσγή ησλ «assets» ζηελ ηδην θηεζία ησλ π ηζησηψλ αλά ηνλ θφζκν, γηα θαηάζρεζε ησλ εμαγσγψλ
ηνπ νθεηιέηε απφ ην πο πηζησηέο, γηα αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο εζληθήο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ηνπ θαη
γηα εμαθάληζε πεγψλ αλεχξεζεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ.
(Κνχηξεο, 1995, ζει. 117).
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ρξένπο ζην 10% ησλ πεξνπβηαλψλ εμαγσγψλ, ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
αληέδξαζε άκεζα θαηαξγψληαο ηηο εκπνξηθέο πηζηψζεηο ελψ ην Γ.Ν.Σ. γλσζηνπνίεζε
ζην Πεξνχ πσο δελ δηέζεηε εθεμήο θακηά πξφζβαζε ζε δηεπθφιπλζε ηνπ Σακείνπ. Κη
φηαλ ε Νηγεξία αξλήζεθε λα αλαγλσξίζεη κέξνπο ηνπ πξνο απνπιεξσκή ρξένπο ηεο,
έλα απφ ηα αεξνπιάλα ηεο θαηαζρέζεθε κέρξη λα αλαγλσξηζηεί ην ρξένο. πλεπψο ηα
πεξηζψξηα κεκνλσκέλσλ αξλήζεσλ εμφθιεζεο ηνπ ρξένπο είλαη πεξηνξηζκέλα.31
Ηδίσο αλ αλαηξέμνπκε ζηε ρξενθνπία 65 κηθξψλ ηξαπεδψλ ην 1983 θαη ην 1984 32 ή αλ
αλαινγηζηνχκε πσο ε Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία, ε Υηιή, ην Μεμηθφ θαη ε Βελεδνπέια
θαηέρνπλ πάλσ απφ ην 150% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ αθφινπζσλ ηξαπεδηθψλ
νξγαληζκψλ: Citi-corp, Bank of America, Chase Manhatan, Manufacturer’s Hanover,
Chemical and Croker National. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά Brookings 33 , εάλ ε
Βξαδηιία θεξχμεη κνξαηφξην ζην ρξένο ηεο (moratorium), ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑζα
απσιέζεη 25 δηο. δνιιάξηα θαη 400.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Δάλ πξνβεί ζε κνξαηφξην
φιε ε Λαηηληθή Ακεξηθή, νη αξηζκνί ζα έθζαλαλ ηα 70 δηζ. δνιιάξηα θαη 1,1
εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο. ηνπο αξηζκνχο απηνχο (πνπ ζεκεηψλνπκε φηη
απνηεινχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1995, άξα ζίγνπξα ζήκεξα νη αξηζκνί είλαη
δηαθνξεηηθνί), ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ην 200% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ
Βξεηαληθψλ Σξαπεδψλ Lloyds θαη Midland. χκθσλα κε ππνινγηζκνχο34 αλ ε
Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία θαη ην Μεμηθφ θαζπζηεξήζνπλ θαηά 1 ρξφλν ηηο πιεξσκέο
ηνπο, ην 28% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 9 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ησλ ΖΠΑ ζα ραλφηαλ.
Σν 1999 πνιιέο αθξηθαληθέο ρψξεο επσθειήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα ηνπ
Γ.Ν.Σ. θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ―ηε κείσζε ηνπ ρξένπο ησλ θησρφηεξσλ
θξαηψλ ηνπ θφζκνπ‖, ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεο ησλ 50 δηζ. δνιιαξίσλ, πνπ
πξνέβιεπε κείσζε ησλ ρξεψλ ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ35 κε ηελ ππνρξέσζε φκσο ησλ
ηειεπηαίσλ λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θηψρεηαο, ηε βειηίσζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ ηνπ AIDS. Ήδε απφ ην 1998, ην Γ.Ν.Σ. αλέιαβε λα απμήζεη
ηε δηαθάλεηα κε ηελ νπνία επνπηεχεη ηηο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο δηάθνξεο
ρψξεο, λα ζεζπίζεη θνηλά πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα,
λα απινπζηεχζεη ηνπο κεραληζκνχο δαλεηζκνχ θαη λα πξνηείλεη γεληθφηεξεο
31

(Κν χηξεο Α., 1995, ζει. 117-119).
Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ δείγκα πνπ φκσο είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο
άξλεζεο απνπιεξσκήο ρξένπο απφ ηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκν π (Κνχηξεο Α., 1 995, ζει. 118-119).
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Brookings Report
34
William Cline
35
Δθαξκφζηεθε ζε 32 ρψξεο
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κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα ελίζρπζε ησλ
ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο παγθφζκηαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο.36
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2000 ηα θξάηε-κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκθψλεζαλ πσο
θεληξηθφο άμνλαο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
καθξννηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Όκσο ηα θξάηε ηεο
Οκάδαο G-737 δελ ζπκθψλεζαλ κε ηελ επηηξνπή Μέιηδεξ 38 ε νπνία κεηαμχ άιισλ
θαη ζηα πιαίζηα κηαο εμφρσο ζθιεξήο θξηηηθήο πνπ αζθνχζε ζην Γ.Ν.Σ., 39 ηφληδε ηελ
αλάγθε δηαγξαθήο ηνπ ρξένπο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πξνο ην Γ.Ν.Σ.,
ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο. Παξά ηελ πνιπθσλία
θξαηψλ, δ.νξγαληζκψλ, πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, Μ.Κ.Ο. θαη άιισλ δηεζλψλ δξψλησλ,
θαη ηελ αδπλακία ιήςεο κηαο θνηλήο απφθαζεο επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηαγξαθήο ηνπ
ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο, έσο ην 2001 ην Γ.Ν.Σ. θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
είραλ αθπξψζεη ην 65% πεξίπνπ ηνπ ρξένπο 20 ρσξψλ, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ην πνζνζηφ επηζηξνθήο ηνπ ρξένπο απφ ην 7% ζην 2% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ
ησλ θξαηψλ-νθεηιεηψλ.
Γηα λα δηαγξαθεί ην ζχλνιν ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο φισλ ησλ θησρψλ θξαηψλ
ηνπ θφζκνπ ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ 150 δηζ. δνιιάξηα. Κάηη πνπ ζεσξεηηθά δελ ζα
έπξεπε λα είλαη ηφζν δχζθνιν, δεδνκέλνπ φηη ην ρξένο ησλ αθξηθαλη θψλ θξαηψλ
αθνξά σο επί ην πιείζηνλ δεκφζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ
αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ θαη φρη ηδησηηθνχο π.ρ. φπσο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. 40
Ζ δηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξένπο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θαη ν κε
πεξηνξηζκφο ηνπ ζε δηαγξαθή κέξνπο ηνπ ρξένπο ή ξχζκηζε ππνιεηπνκέλνπ πνζνχ
(π.ρ. ρέδην Μπξάηη), ζήκεξα απνηειεί αίηεκα πξνο ην ζπκθέξνλ θαη ησλ
αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά. Σν επηβάιιεη ν ζηηγκηαίνο
36

Ρνπκειηψηεο Π., 2002, ζει. 176
ην παξειζφλ επξφ θεηην γηα ηα 7 πινπζηφηεξα θξάηε ηνπ θφζκν π, ΖΠΑ, Ηαπσλία, Γεξκαλία,
Καλαδάο, Ηηαιία, Γαιιία, Ζλ. Βαζίιεην. ήκεξα ην G-7 ζπλήζσο ζπλεδξηάδεη θαη κε ηε Ρσζία (G-8).
Οη 7 απηέο ρψξεο δελ είλαη πιένλ νη 7 ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ην π θφζκνπ. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζην
πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ε ηδηφηεηα ην π κέινπο ζην G-7 είλαη απνηέιεζκα ηζηνξηθψλ
ζπκπηψζεσλ. (Stig lit z J. E. , 2003, ζει.63).
38
Δπ ηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν γηα λα κειεηήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα
κεηαξξχζκηζεο ην π Γ.Ν.Σ. θαη εηδηθά αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο
απνθιεηζηηθά ζηηο πην θησρέο ρψξεο. (Ρνπκειηψηεο Π., 2002, ζει. 176-177)
39
Καηεγν ξήζεθε πσο επηρεηξν χζε λα ζπξξηθλψζεη ην ξφιν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ
40
Οη ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ηε κεγαιχηεξε θξίζε ρξένπο είλαη απηέο ηεο Λ. Ακεξηθήο θαη
ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο. Σα απνζέκαηα ηνπ ρξένπο ησλ ρσ ξψλ απηψλ απμήζεθαλ ζα λ πνζνζηφ ηνπ
ΑΔΠ θαη αλήιζαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζην 80 % γηα ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο. (Δίλαη
πάλησο αμηζεκείσην φηη νη π ηζηψζεηο απφ ηδησηηθνχο θνξείο αληηπ ξνζσπεχνπλ φιν θαη ρακειφηεξν
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θεθαιαίσλ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.)
37
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ζρεδφλ, κεραληζκφο ππξνδφηεζεο θαη κεηάδνζεο θξίζεσλ απφ ρψξα ζε ρψξα,
απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Όηαλ θινλίδεηαη ε
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ιφγσ εκθάληζεο αξλεηηθψλ δεηθηψλ ζηηο νηθνλνκίεο
ησλ θξαηψλ φπνπ έρνπλ επελδχζεη ηα θεθάιαηά ηνπο, ή φηαλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο
εθαξκφδνπλ ακθηιεγφκελα νηθνλνκηθά κέηξα, ηφηε μεθηλνχλ νη ξεπζηνπνηήζεηο θαη νη
εθξνέο ησλ θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ. Ζ θπγή θεθαιαίσλ πξνθαιεί πησρεχζεηο,
ππνηηκήζεηο εζληθψλ λνκηζκάησλ θαη πιεζσξηζκφ θαη μεζπά ε λνκηζκαηηθή θξίζε,
πνπ, ιφγσ ηεο πεξηθεξεηνπνίεζεο γξήγνξα κεηαδίδεηαη θαη ζηα άιια θξάηε ηεο ίδηαο
πεξηθέξεηαο (θαηλφκελν ληφκηλν). Υαξαθηεξηζηηθά, παξαζέηνπκε ηηο θξίζεηο ηεο Λ.
Ακεξηθήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο.

Κπίζη Λ. Αμεπικήρ

Σα θξάηε ηεο Λ. Ακεξηθήο παξαδνζηαθά ηαιαλίδνληαλ απφ νμχηαηα
δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα (εμσηεξηθφ

ρξένο,

θνηλσληθέο

θαη εηζνδεκαηηθέο

αληζφηεηεο, πςειά επίπεδα θηψρεηαο41 , βία θαη εγθιεκαηηθφηεηα, λνκηζκαηηθή
αζηάζεηα, πνιηηηθέο αλαηαξαρέο).
Παξά ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο απφ
ηηο αξρέο ηνπ ’90, φηαλ νη ΖΠΑ απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε κηαο Εψλεο Διεπζέξσλ
πλαιιαγψλ απφ ηελ Αιάζθα σο ηε Γε ηνπ Ππξφο, θαη ελψ νη πνιηηηθή δσή θαίλεηαη
λα νκαινπνηείηαη ζε αξθεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρέο, ε πεξηθέξεηα δελ θαηάθεξε
λα απνθχγεη ηελ θξίζε. Αξρηθά «ρηππήζεθε» ην Μεμηθό, ζηε ζπλέρεηα ε Βξαδηιία
θαη ηειεπηαία ε Αξγεληηλή, φπνπ ήηαλ θαη ε πην «δχζθνιε» πεξίπησζε.
Σν Γεθέκβξην ηνπ ’94, ε Ρσζία αληηκεηψπηζε κηα ζνβαξφηαηε νηθνλνκηθή
θξίζε πνπ είρε αληίθηππν πξψηα ζην Μεμηθό θαη ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ ηνπ πςεινχ
βαζκνχ πεξηθεξεηνπνίεζεο, κεηαιακπαδεχηεθε ζηηο Βξαδηιία θαη Αξγεληηλή. Ζ
αδπλακία ηεο Ρσζίαο λα απνπιεξψζεη ην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο θιφληζε ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, κε απνηέιεζκα ηε ξεπζηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ
εθξνή θεθαιαίσλ απφ ηε ρψξα. Σελ ίδηα πεξίνδν ην Μεμηθφ πξαγκαηνπνηεί κηα κηθξή
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Βάζεη ζην ηρείσλ ην π 1999, ζε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 500 εθαηνκκπξίσλ, 200 εθαηνκκχξηα
Λαηηλνακεξηθαλνί ζεσξνχληαη θησρνί. Πεξηζζφηεξν η απφ ηνπο κηζνχο απφ απηνχο είλαη λένη θαη
παηδηά, κε απνηέιεζκα ε αλαζθάιεηα, ε βία, ε εγθιεκαηηθφηεηα θαη νη δνινθ νλίεο παηδηψλ λα έρνπλ
ιάβεη επ ηθίλδπλεο δηαζηάζεηο.(Ρν πκει ηψηεο Π., 2002, ζει.143).
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ππνηίκεζε, ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηε δχζθνιε απηή πεξίνδν θινλίδεηαη εθ
λένπ θαη θαζψο νη επελδπηέο πνπ ήδε έρνπλ «θχγεη» απφ ηε Ρσζία αλαδεηνχλ
ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ ηνπο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θεξδψλ ηνπο
κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζε άιιεο ρψξεο (πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο), παξαηεξείηαη ξεπζηνπνίεζε θαη αζξφα θπγή θεθαιαίσλ απφ ην
Μεμηθφ, νπφηε ε θξίζε γεληθεχεηαη. Αθνινπζνχλ ππνηηκήζεηο ησλ εζληθψλ
λνκηζκάησλ θαη κεηάδνζε ηεο θξίζεο ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη ΖΠΑ θαη
ην Γ.Ν.Σ. ήδε απφ ην 1995 ζηήξημαλ ην Μεμηθφ κε 50 δηζ. δνιιάξηα θαη ην Μεμηθφ
θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε θαη λα πεηχρεη γηα ηελ πεξίνδν 1996-2000 αχμεζε
ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Δίρε αλαγθαζηεί πξνεγνπκέλσο, λα ππνηηκήζεη ην πέζν κέρξη
θαη 50% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη λα απμήζεη ηα επηηφθηα, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα
απζηεξή λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ βαζηδφηαλ ζε απμήζεηο ηεο
θνξνινγίαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε απψιεηα
500.000 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ
θαηά 30%.
Σν 1998 θαη παξά ηηο «ζεξαπείεο-ζνθ», ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε Ρσζία
δελ θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη. Γηα αθφκε κηα θνξά παξαηεξείηαη θινληζκφο ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ πνπ ξεπζηνπνηνχλ θαη πάιη κεηνρέο θαη πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο λέσλ επηθεξδψλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ
ηνπο. Απηή ηε θνξά πιήηηεηαη ε Βξαδηιία απφ ηε καδηθή θπγή θεθαιαίσλ. Θα
ρξεηαζηεί λα ππνηηκήζεη ην ξεάι θαηά 45% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, λα απμήζεη ηα
επηηφθηα έσο θαη 50%, λα απμήζεη ηε θνξνινγία θ.α. θαη λα εληζρπζεί, βέβαηα, δπν
θνξέο (1999, 2002) απφ ην Γ.Ν.Σ., ελψ ην ζχλνιν ηεο βνήζεηαο πνπ ηεο δφζεθε απφ
Γ.Ν.Σ. θαη δηεζλείο πηζησηέο αλήιζε ζε 72 δηζ. δνιάξηα.
Η Αξγεληηλή ζηάζεθε ιηγφηεξν ηπρεξή. Ήδε απφ ην 1991 ν Τπ. Οηθνλνκηθψλ
ηεο Αξγεληηλήο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ, είρε εγθαηληάζεη ηελ
πνιηηηθή ηεο «δνιαξηνπνίεζεο », δει. ηεο ζηαζεξήο ηζνηηκίαο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ.
Έρεη παξαηεξεζεί γεληθά πσο ε πνιηηηθή απηή ιεηηνπξγεί θαιά ζε νκαιέο πεξηφδνπο
γηαηί, πξάγκαηη, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν επηζέζεσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζηα
εζληθά λνκίζκαηα, δηαζθαιίδεη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ρακειά επηηφθηα,
δεκηνπξγεί θιίκα νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη άξα, θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
επελδπηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο ζε πεξηφδνπο θξίζεηο έρεη ηξαγηθέο
ζπλέπεηεο: Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ, ηε ζηηγκή πνπ ν πιεζσξηζκφο ησλ θξαηψλ πνπ πηνζεηνχλ ηελ πνιηηηθή
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ππεξβαίλεη ηνλ αληίζηνηρν ησλ ΖΠΑ, ηζνδπλακεί κε νηθνλνκηθή απηνθηνλία ηεο
ρψξαο θαζψο δηνγθψλεη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαηαιήγεη ζε ππνηηκήζεηο ησλ εζληθψλ
λνκηζκάησλ. Γεκηνπξγείηαη πεξηβάιινλ λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο αζηάζεηαο
πνπ σζεί ηνπο επελδπηέο λα εμάγνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απφ ηε ρψξα κε ηηο γλσζηέο ζε
φινπο ζπλέπεηεο.
Σν 2001 ν ίδηνο Τπνπξγφο, Νη. Καβάιν, έρνληαο δηαζθαιίζεη ηελ ζπκθσλία
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηελ εληνιή απφ απηφ γηα «ελ ιεπθψ» δηαρείξηζε ηνπ
δεηήκαηνο, απνθαζίδεη λα κεδελίζεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα κε ηε ιήςε κέηξσλ,
φπσο ε κείσζε ησλ δαπαλψλ (θξαηηθψλ θαη ακνηβψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.)
Ζ Αξγεληηλή έπξεπε ηελ πεξίνδν εθείλε λα θαηαβάιιεη 2 δφζεηο γηα ηελ
απνπιεξσκή ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο (2001, 750.000.000 δνιάξηα θαη 2002, 2 δηζ.
δνιάξηα). Τπνιφγηδε λα εμνθιήζεη ην ρξένο ηεο κε ηελ ηειεπηαία δφζε (1,264 δηζ.
δνιάξηα) ηνπ δαλείνπ πνπ είρε εγθξίλεη ην 2000 ην Γ.Ν.Σ. (ζπλνιηθήο αμίαο 22 δηζ.
δνιαξίσλ.) Ζ ρψξα, φκσο, πξνζέθξνπζε ζηελ άξλεζε ηνπ Σακείνπ λα ηεο ρνξεγήζεη
έλα κηθξφ πνζφ, ηελ ηειεπηαία δφζε, κε ην επηρείξεκα φηη ε θπβέξλεζε ηεο
Αξγεληηλήο δελ δεζκεχηεθε λα εθαξκφζεη κέηξα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ, δεδνκέλνπ φηη νη Κεληξηθέο Σξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ
εληζρχνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο
Αξγεληηλήο λα πξνβεί ζην αληηιατθφ κέηξν ηεο δέζκεπζεο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ
Αξγεληηλψλ απνηακηεπηψλ. 42
Αθνινχζεζαλ ζνβαξφηαηεο θνηλσληθέο εμεγέξζεηο θαη αηκαηεξέο ζπκπινθέο
θαη δηαδειψζεηο ζην Μπνπέλνο Άηξεο κε απνηέιεζκα ηελ παξαίηεζε ηνπ Καβάιν,
αιιά θαη ηνπ ΠηΓ Φ. Νηε Λα Ρνχα. Ζ λέα θπβέξλεζε απνθάζηζε λα αλαζηείιεη θαη
λα δηαπξαγκαηεπηεί μαλά ηελ εμφθιεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, θαη θπξίσο έζπεπζε
λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ θαη ην Γ.Ν.Σ. ειέγρνληαο ην
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Ζ ρψξα δελ απέθπγε ηε δηαθπγή θεθαιαίσλ (ππνινγίδνληαη
10-20 δηζ. δνιάξηα) ηελ πεξίνδν ηεο απαγφξεπζεο εμαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο, (νη
ηξάπεδεο ειέγρνληαη ζε πνζνζηφ 90% απφ μέλνπο).
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα θάλνπκε νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε δηαθάλεηα ηνπ Γ. Οξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο, νη
ΖΠΑ θαη ην Γ.Ν.Σ. αξλήζεθαλ ηελ θαηαβνιή ελφο κηθξνχ πνζνχ ηε ζηηγκή πνπ ην
42

Οη Αξγεληηλνί δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αλαιήςεηο απφ ηηο Σξάπεδεο κεγαιχηεξεο ησλ 250
δνιαξίσλ εβδνκαδηαίσο θαη απμήζεθαλ θαη ν η πξνκήζεηεο γηα ηηο πηζησηηθέο θάξηεο ζε π ηζηψζεηο ζε
εζληθφ λφκηζκα θαη ζε δνιάξηα. (Ρν πκειηψ ηεο Π. 2003, ζει.146-147)
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Σακείν εμέηαδε ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηέιινληαη γηα έλα δηάζηεκα νη πιεξσκέο ησλ
ρσξψλ πνπ αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη
κάιηζηα ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (Ρσζία, Μεμηθφ, Σνπξθία), ν Οξγαληζκφο ζηήξημε
ηηο ρψξεο απηέο ρσξίο αλάινγεο απαηηήζεηο, κεηαηξεπφκελνο ζε πνιηηηθφ εξγαιείν
πξνψζεζεο ησλ γεσζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο-βαζηθνχ κεηφρνπ ηνπ. Σν
δαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ θαζνδεγείηαη πνιχ ζπρλά απφ ηελ πνιηηηθή
ησλ ΖΠΑ. Ο Οξγαληζκφο έζεζε ζέκα δηαθζνξάο ζηελ Κέλπα θαη δηέθνςε ην κηθξφ
ζρεηηθά δαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα, αιιά δηαηεξνχζε ξνή ρξήκαηνο δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ πξνο ηε Ρσζία θαη ηελ Ηλδνλεζία. 43 Γελ ππνζηεξίδνπκε πσο ζα έπξεπε λα
είλαη ειαζηηθφηεξν κε ηελ Κέλπα, ζεσξνχκε πσο ζα έπξεπε λα είλαη απζηεξφηεξν κε
ηε Ρσζία. 44
Πνιινί είλαη απηνί θάλνπλ ιφγν γηα «αληηδεκνθξαηηθφ» θαη αδηαθαλή
ραξαθηήξα επηινγήο πνιηηηθψλ. Πίζσ απφ ηα πξνβιήκαηα φισλ ησλ δ. νξγαληζκψλ
βξίζθεηαη ην πξφβιεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο : Πνηνο απνθαζίδεη ηη θάλνπλ. Σν ΓΝΣ,
ιέλε, δελ θπβεξληέηαη απιψο απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθά, ζηξαηησηηθά,
βηνκεραληθά, επηζηεκνληθά Γχλακε ζηνλ θφζκν, αιιά νη πνιηηηθέο ηνπ αληαλαθινχλ
ηα εκπνξηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ζπκθέξνληα ζε απηέο. 45 Δλψ φιεο νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γ.Ν.Σ. εληνπίδνληαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν ηνλ νπνίν θαη
δαλείδνπλ, δηεπζχλνληαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ βηνκεραληθψλ εζλψλ, Απφ έζηκν ή
ζησπεξή ζπκθσλία ν επηθεθαιήο ηνπ ΓΝΣ είλαη πάληα Δπξσπαίνο θαη ηεο
Παγθφζκηαο ηξάπεδαο Ακεξηθαλφο, ρσξίο πνηέ λα έρεη ηεζεί σο πξναπαηηνχκελν ν
επηθεθαιήο λα έρεη εκπεηξία ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ρσξίο θακηά ζπδήηεζε κε ηηο ρψξεο πνπ επηρεηξνχλ λα
εμπγηάλνπλ θαη δίρσο νη ηειεπηαίεο λα έρνπλ πξαθηηθά δπλαηφηεηα παξέκβαζεο, κε
απνηέιεζκα ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο θαη πνιηηηθέο.
Όηαλ μεζπνχλ νη θξίζεηο ην ΓΝΣ ην έρνπκε δεη πνιιέο θνξέο λα ζπληζηά
ηππνπνηεκέλεο, αιιά μεπεξαζκέλεο, αθαηάιιειεο γηα ηελ παξάδνζε ησλ ρσξψλ πνπ
εθαξκφδνληαη ιχζεηο, ρσξίο λα ζπλεθηηκά ηηο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζηνπο
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(St iglitz, 2003, ζει.117-118)
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Αλ θαη είλαη κάιινλ άηνπν λα ηζρπξηδφκαζηε πσο καο πξνθαιεί έθπιεμε ε δηαθνξεηηθή
αληηκεηψπηζε κηαο κηθξήο ρψξαο θαη κηαο ππξεληθήο δχλακεο φπνπ δηαθπβ εχνληαη ελεξγεηαθά θαη
άιια ζπκθέξνληα.
45
Ο Stig lit z δελ δηζηάδεη λα ραξαθηεξίζεη ηηο ζρέζεηο Γ.Ν.Σ. θαη Τπ. Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ σο
απνιχησο θαηεπζπλφκελεο (Stig litz, 2003, ζει. 17), ελψ ζε έλα άιιν ζεκείν ηνλίδεη πσο νη απνθάζεηο
ζην ΓΝΣ δηακν ξθψλνληαη κε βάζε έλα κείγκα ηδενινγίαο θαη θαθψλ νηθνλνκηθψλ ( Stiglit z, 2003, ζει.
26-27)

27

ιανχο θαη ρσξίο ζρεδφλ πνηέ λα αλαδεηά ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο. Τπάξρεη κηα εληαία
ζπληαγή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηδενινγία πνπ θπξηαξρεί 46 ζην Γ.Ν.Σ., κε
θησρά ζπλήζσο απνηειέζκαηα. Λίγεο επηηπρίεο (π.ρ. Υηιή), αιιά πεξηζζφηεξεο
απνηπρεκέλεο ζεξαπείεο θαη θησρά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ επηηπρή
πξνζαξκνγή κηαο ρψξαο ζε θξίζεηο θαη άιιεο αζπκκεηξίεο. Αθφκα θαη νη ρψξεο πνπ
εγθαηέιεηςαλ ηνλ αθξηθαληθφ ζνζηαιηζκφ θαη θαηφξζσζαλ λα εγθαζηδξχζνπλ πην
έληηκεο θπβεξλήζεηο πνπ εμηζνξξφπεζαλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη δηαηήξεζαλ
ηνλ πιεζσξηζκφ ζε ρακειά επίπεδα, αλαθάιπςαλ φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ
ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ρσξίο απηέο, λα πεηχρνπλ βηψζηκνη αλάπηπμε.
Παξά ηηο ππνζρέζεηο πνπ δφζεθαλ γηα κείσζε ηεο θηψρεηαο ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα θαη παξφηη ην ζπλνιηθφ παγθφζκην εηζφδεκα απμάλεηαη
2,5% πεξίπνπ εηεζίσο, ν Σξίηνο θφζκνο δεη κε 1 δνιάξην ηε κέξα. Οη ρψξεο ηεο
δχζεο πίεζαλ ηηο θησρέο ρψξεο λα θαηαξγήζνπλ ηνπο θξαγκνχο ζην εκπφξην, ελψ νη
ίδηεο δηαηήξεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο, ζηεξψληαο ηνπο ην εηζφδεκα απφ ηηο εμαγσγέο
εκπνξηθψλ πξντφλησλ ην νπνίν θαη ρξεηάδνληαλ απεγλσζκέλα.
Τν λέν ζηνηρείν ζήκεξα, είλαη νη εθδειώζεηο δηακαξηπξίαο ζρεδφλ ζε θάζε
ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΝΣ, ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηνπ Παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ην θχκα νξγήο θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο47 πνπ δείρλεη πσο ε
θαηάζηαζε αλ ζπλερηζηεί σο έρεη, κφλν θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζα έρεη λα επηδείμεη.
ήκεξα, ρξεηάδεηαη ην Γ.Ν.Σ. λα δηαζέζεη θαηαξρήλ πεξηζζόηεξνπο πόξνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηνπο δηαζέηεη κε πην νξζνινγηθά θξηηήξηα θαη ζηα πιαίζηα πην δηαθαλώλ
δηαδηθαζηώλ. Σν δήηεκα ηεο παξαγξαθήο ησλ ρξεώλ (κε κέηξα π.ρ. φπσο ν Φόξνο
Τόκπηλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θεθαιαίσλ) είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηαηί ρσξίο
ηελ παξαγξαθή νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ ζα θαηαθέξνπλ λα πεηχρνπλ ηελ
απηνζπληεξνχκελε, βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο. Σο ΓΝΣ –αλ θαη ήδε έρεη αξρίζεη λα ην
θάλεη- πξέπεη λα δίλεη ηα λέα θεθάιαηα ππό ηε κνξθή δσξεώλ ζηηο θησρφηεξεο
ρψξεο. Παξάιιεια, ν Τξίηνο Κόζκνο ζήκεξα έρεη ηνπο νηθνλνκνιόγνπο ηνπ νη
νπνίνη θαη επηβάιιεηαη λα επηδηψμνπλ ηελ ζπλδηακόξθσζε από θνηλνύ κε ην ΓΝΤ
46

ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ, ην ΓΝΣ έρεη εκθαλψο αιιάμεη. Δλψ ζεκειηψζεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη
νη αγνξέο ζπρλά δπζιεηηνπξγνχλ, ηψ ξα ππεξαζπίδεηαη ηελ ππεξνρή ηεο αγνξάο κε ηδενινγηθφ δήιν.
Δλψ ηφληδε ηελ αλάγθε λα αζθν χληαη δηεζλείο πηέζεηο ζηηο ρψξεο γηα λα αθνινπζνχλ κηα π ην
επεθηαηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ( αχμεζε δαπαλψλ, πεξηζηνιή θφξσλ ή κείσζε επηηνθίσλ), ηψ ξα
παξέρεη θεθάιαηα κφλν αλ νη ρψξεο αθνινπζνχλ πνιηηηθέο φ πσο, ε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ, ε
αχμεζε θφξσλ θαη επ ηην θίσλ πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο. ( Stig lit z, 2003, ζει.
58-59)
47
Ζ ν ξγή θαη ν η δηαδειψζεηο ην 1999 ζηε πλεδξίαζε ηνπ ΠΟΔ ζην ηάηι ήηαλ ην 1 ν ζνθ φπσο θαη ην
2001 ν ζάλαηνο ελφο θνηηεηή ζηε Γέλνβα.
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ησλ δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ επηβάιινληαη ζηα θξάηε ηνπο θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηνπηθέο θαη άιιεο πξαγκαηηθόηεηεο.
Δθείλνη δειαδή, ησλ νπνίσλ ε δσή ζα επεξεαζηεί από ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γ.Ν.Τ., πνπ είλαη ζηελ νπζία απνθάζεηο δηαρείξηζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρνπλ
θάζε δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακόξθσζε ησλ απνθάζεσλ απηώλ.
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ΜΔΡΟ Γ’: Η οικονομική κπίζη ζηην Νοηιοαναηολική Αζία

1997-1998
Η οικονομική κπίζη ζηην Νοηιοαναηολική Αζία 1997-1998
Σα γεγονόηα
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 έσο ην 1997, νη ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο θαη λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, θαλέξσλαλ
αλακθίβνια κηα νηθνλνκηθή επηηπρία. Δηδηθφηεξα, νη ρψξεο ηεο ASEAN 1 (Ηλδνλεζία,
Μαιαηζία, Σατιάλδε θαη ηλγθαπνχξε), ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δηαηεξνχζαλ πςειά
επηηφθηα, είραλ θαηαθέξεη λα πξνζειθχζνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ μέλσλ επελδπηψλ, νη
νπνίνη επηδίσθαλ, κέζα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή απηή,
πςειφηεξα θέξδε απφ εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηηο ΖΠΑ ή
ζηελ Δ.Δ. Καηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκίεο ηεο πεξηνρήο δέρηεθαλ κηα κεγάιε εηζξνή
«θαπηψλ ρξεκάησλ»2 θαη παξαηεξήζεθε κηα δξακαηηθή αχμεζε

ζηηο ηηκέο ησλ

αθηλήησλ.
πγρξφλσο, ζηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο ηεο Σατιάλδεο, ηεο Μαιαηζίαο, ηεο
Ηλδνλεζίαο, ησλ Φηιηππηλψλ, ηεο ηλγθαπνχξεο, θαη ηεο Νφηηαο Κνξέαο εθδειψζεθε
κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεσο ηνπ 8-12% πξνο ην ηέινο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Απηφ ην επίηεπγκα
εγθσκηάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαη ραξαθηεξίζηεθε σο κέξνο ηνπ
αζιαηικού οικονομικού θαύμαηορ

1

έλσζε θξαηψλ κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπλεξγαζία ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Άιιεο
ρψξεο-κέιε ηεο ASEAN (Association of South-East Asian Nations) είλαη ην Μπξν πλέί, ε Κακπφηδε,
νη Φηιηππίλεο, ην Λάνο, ε Βηξκαλία θαη ην Βηεηλάκ.
2
ηε γιψζζα ηνπ εγθιήκαηνο, ν φξνο «θαπηφ ρξήκα» αλαθέξεηαη ζην θιεκκέλν ρξήκα πνπ κπνξεί
εχθνια λα δηαζπλδεζεί κε ην έγθιεκα φπσο νη ραξαθηεξηζκέλν η ινγαξηαζκνί ή ην λέν λφκηζκα κε ην πο
δηαδνρηθνχο αχμνληεο αξηζκνχο.
ηα νηθνλνκηθά, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ ξένπλ ζε κηα ρψξα γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ κε
έλα επλντθφ επηηφθην, θαη επνκέλσο λα ιάβνπλ ηηο πςειφηεξεο επηζηξνθέο. Δπεξεάδνπλ ην ηζνδχγην
πιεξσκψλ θαη εληζρχνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ρψξαο απνδπλακψλνληαο φκσο ην λφκηζκα
ηεο. Απηά ηα θεθάιαηα δηαηίζεληαη ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο απφ ηνπο επελδπηέο ρξεκαηηζηεξίνπ θαη φρη
απφ ηηο εζληθέο ηξάπ εδεο ή ηνπο εζσηεξηθνχο επ ελδπηέο. Τπφ απηήλ ηε κν ξθή, είλαη ηδηαίηεξα
«αζηαζή» θαη κπνξνχλ εχθνια λα κεηαηνπηζηνχλ ζε κηα άιιε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο φηαλ θαζηζηνχλ
ηα ζρεηηθά επηηφθηα ζε απηή π ηφ θεξδνθφξα.
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.Έηζη, ινηπφλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε, ηα ζεκάδηα πνπ λα έδεηρλαλ γηα κηα
επηθείκελε νηθνλνκηθή θξίζε ππχξμαλ ειάρηζηα εσο θαη κεδακηλά, παξφιν πνπ είρε
εθθξαζηεί θάπνηνο ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ λα
ζηεξίμνπλ απηήλ ηελ ζεακαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σν βέβαην είλαη φηη θαλέλαο δελ

κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηηο ηξνκαρηηθέο δηαζηάζεηο πνπ έιαβε απηή ε νηθνλνκηθή
θαηαζηξνθή θαη ην κέγεζνο ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ πνπ είρε ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρή.
Ζ νηθνλνκηθή απηή θξίζε3 , ινηπφλ, εθδειψζεθε πξψηα ζηελ Σατιάλδε

ην

θαινθαίξη (Ηνχιηνο) ηνπ 1997 κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηνπ ηατιαλδηθνχ κπαη4 .
Δλψ ζηελ ρψξα απηή ππήξμε κεγάιε εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα
δηαηεξνχζε ζηαζεξή ηελ ηζνηηκία ηνπ κπαη έλαληη ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ αληη λα
ηελ αλαπξνζαξκφδεη πξνο ηα επάλσ. Παξαηεξήζεθε ινηπφλ κηα επεθηαηηθή
πηζησηηθή πνιηηηθή ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ απφ ηελ
Σξάπεδα, ε νπνία είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ πξαγκαηνπνηήζε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ θαη ηελ δεκηνπξγία
κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο θνχζθαο.
Με ηα πξψηα ζεκάδηα νηθνλνκηθήο θακπήο, νη μέλνη ηξαπεδίηεο, , επελδπηέο θαη νη
αλαιπηέο αγνξάο έραζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε δπλαηφηεηα ηεο Σατιάλδεο λα
αληηκεησπίζεη κηα επηδεηλσκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο
απμαλφκελνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη ελφο απμαλφκελνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο πνπ
είραλ θζάζεη ζην 50

ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ.) ηεο

ρψξαο.Έηζη, νη επελδπηέο αλαγθάζηεθαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε άιιεο
αγνξέο.Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αληη λα απμήζεη ηα επηηφθηα
πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ εθξνή θεθαιαίσλ, ηα δηαηήξεζε ζηαζεξά, γεγνλφο
πνπ επηηάρπλε ηελ εθξνή θεθαιαίσλ.
Τπφ ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ, ε ηατιαλδηθή θπβέξλεζε δελ είρε άιιε επηινγή
παξά λα ππνηηκήζεη ην εζληθφ λφκηζκα, ελψ ε Κεληξηθή Σξάπεδα αλαγθάζηεθε, αλ
θαη θαζπζηεξεκέλα λα απμήζεη ηα επηηφθηα. Ζ δξαζηηθή κείσζε ησλ θεξδψλ απφ ηηο
εηζαγσγέο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαγθαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ κπαη, θαηέζηεζε

3
4

ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη θαη σο θξίζε ηνπ ΓΝΣ
είλαη ην εζληθφ λφκίζκα ηεο Σατιάλδεο
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απαξαίηεηε ηελ δηεζλή παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα γηλφηαλ άκεζε ή έζησ θαη
κεζνπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ηεο θξίζεσο.
Δμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο θαη
λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ε θξίζε δελ άξγεζε λα επεθηαζεί θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο
φπσο ζηελ Ηλδνλεζία, ηε Μαιαηζία θαη ηηο Φηιηππίλεο, θαη έπεηηα ζηε Νφηηα Κνξέα
θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε ζηε ηλγθαπνχξε, ηελ Σατβάλ, θαη ηελ Ηαπσλία. Ζ

Ηλδνλεζία, ε Νφηηα Κνξέα θαη ε Σατιάλδε ήηαλ νη ρψξεο πνπ επεξεάζηεθαλ
πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε. Σν Υνγθ Κνγθ, ε Μαιαηζία, ην Λάνο θαη νη Φηιηππίλεο
επιήγεζαλ επίζεο αξθεηά απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηνπ κπαη. Ζ Κίλα, ε
Ηλδία, ε Σατβάλ, ε ηλγθαπνχξε θαη ην Βηεηλάκ δελ επιήγεζαλ. Ζ Ηαπσλία 5 δελ
επεξεάζηεθε

πνιχ

απφ

ηελ

θξίζε

αιιά

αληηκεηψπηδε

νχησο

ή

άιισο

καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.
Οη νηθνλνκνιφγνη θαη νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ φζνλ
αθνξά ζηηο αθξηβείο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. Οη
πεξηζζφηεξεο εμεγήζεηο γηα ηελ θξίζε πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλαλ ζπλδπαζκφ
παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη:
-Ζ ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ απφ επηρεηξήζεηο θαη
ηξάπεδεο θαη εηδηθφηεξα ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ην βξαρππξφζεζκν ρξένο 6
-Ζ ππεξβνιηθή επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ θαη ε πιενλάδνπζα ηθαλφηεηα
θαηαζθεπήο
-Ζ αλεπαξθήο επίβιεςε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη νη πνιηηηθά
επεξεαζκέλεο θαηαλνκέο ηεο πίζησζεο ζηηο αζζεληθέο επηρεηξήζεηο
-Τπεξβνιηθά επεθηαηηθέο θνξνινγηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ζε
δηάθνξεο ρψξεο θαη ε πηψζε ησλ φξσλ ηνπ εκπνξίνπ γηα ηηο ρψξεο ησλ νπνίσλ ηα
λνκίζκαηα είραλ βαζηζζεί πνιχ ζην δνιάξην 7 .
5

Ζ Ηαπσλία αληηκεηψπηδε π ξνβιήκαηα ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα ιφγσ ηνπ «θαθνχ ρξένπο» ηεο
Ζ Σατιάλδε γηα παξάδεηγκα π ξηλ αθφκε μεζπάζεη ε θξίζε ήηαλ επηβαξπκέλε κε έλα κεγάιν
εμσηεξηθφ ρξένο
7
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία άξρηζε λα αλαθάκπηεη θαη ε Federal
Reserve Bank ηεο Ακεξηθήο άξρηζε λα απμάλεη ηα ακεξηθαληθά. Απηφ έθαλε ηηο ΖΠΑ έλαλ
ειθπζηηθφηεξν πξννξηζκφ επ έλδπζεο ζρεηηθά κε ηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, πνπ είρε πξνζειθχζεη ηηο
ξνέο θαπηνχ ρξήκαηνο κέζσ ησλ πςειψλ βξαρππ ξφζεζκσλ επ ηηνθίσλ θαη απμάλνληαο ,έηζη, ηελ αμία
ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ, ζην νπνίν πνιιά λνκίζκαηα ησλ λνηηναλαηνιηθψλ αζηαηηθψλ θξαηψλ
ήηαλ βαζηζκέλα, θαζηζηψληαο θαηά ζπλέπεηα ηηο εμαγσγέο ην πο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο.
6
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Ο Ρόλορ ηος ΓΝΣ

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε κε ηέηνηα ζθνδξφηεηα ηδηαίηεξα ηηο ρψξεο ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, πξνθαιψληαο ηελ δηαδνρηθή θαηάξξεπζε ησλ νηθνλνκηψλ
ηνπο θαη απεηιψληαο λα επεθηαζεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε
ηελ εμσηεξηθή παξέκβαζε θάζε άιιν παξά επηβεβιεκέλε. Γεδνκέλνπ φηη νη ρψξεο
πνπ έηραλ επεξεαζηεί, ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμχ φρη κφλν ησλ πινπζηφηεξσλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αιιά νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ θαη δεδνκέλνπ φηη εθαηνληάδεο
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν, νπνηαδήπνηε παξέκβαζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηεο έπξεπε λα γίλεη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο
πιεγείζεο

πεξηνρέο..

ηελ

πξνθεηκέλε

πεξίπησζε,

απηή

ε

επέκβαζε

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) 8 .
Σν ΓΝΣ, ινηπφλ, απνθάζηζε λα ρνξεγήζεη ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο κε κηα ζεηξά «παθέησλ δηάζσζεο»9 , ππν ηελ πξνυπφζεζε φηη
νη ρισξεο απηέο ζα πξνρσξνχζαλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε ππνζηήξημε πνπ παξείρε ην
ΓΝΣ ήηαλ ππφ φξνπο, πνπ πξνέβιεπαλ κηα ζεηξά δξαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο νλνκάδνληαλ «παθέηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο»
(Structural Adjustment Packages, SAP)10 θαη ήηαλ βαζχηαηα επεξεαζκέλα απφ ηηο
λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο αξρέο.
Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα επαλαθηεζεί ε ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηηο
αγνξέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ην ΓΝΣ αληαπνθξίζεθε άκεζα θαη γξήγνξα:

8

βιέπε www.imf.org
ζηα αγγιηθά bailout
10
Σν 1987, κε απφθαζε ηνπ Δθηειεζηηθν χ πκβνπιίνπ θαζηεξψζεθε ε εληζρπκέλε δηεπθφιπλζε
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ( Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF).Ζ ρξεκαηνδνηηθή
ελίζρπζε πνπ παξαζρέζεθε βάζεη απηήο ηεο δηεπθφιπλζεο ππήξμε επ η κηα δεθαεηία ε θπξίαξρε γηα ηα
νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελα θξάηε-κέιε πνπ αληηκεηψπηδαλ ηεηακέλα πξνβιήκαηα ζηνηζνδχγην
πιεξσκψλ θαη έρνπλ ηαπηφρξνλα πςειφ εμσηεξηθφ ρξένο.Σν 1999 ε ελ ιφγσ δηεπθφιπλζε έπαςε λα
πθίζηαηαη θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα εηδηθή δηεπθφιπλζε γηα ηα θξάηε -κέιε ρακεινχ
εηζνδήκαηνοπνπ θαιείηαη «δηεπθφιπλζε γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ αλάπηπμε» (Poverty
Reduction and Growth Facility, PRGF). Σν ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν είλαη εθείλν ζην νπνίν
πξνζθεχγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηα π εξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηνπ ΓΝΣ πνπ δεηνχλ
ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε.
9
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-παξέρνληαο βνήζεηα ζηηο ηξεηο ρψξεο πνπ επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ
θξίζε(Ηλδνλεζία,

Κνξέα θαη

Σατιάλδε)

κε

ηα

πξνγξάκκαηα

νηθνλνκηθήο

ζηαζεξνπνίεζεο θαη κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε θαη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ην ΓΝΣ
-εγθξίλνληαο ην 1997 ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε χςνπο 35 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
γηα ηα πξνγξάκκαηα κεηαξξχζκηζεο ζηελ Ηλδνλεζία, ηελ Κνξέα, θαη ηελ Σατιάλδε
θαη

θαηεπζχλνληαο

ηελ

έθδνζε

πξφζζεηεο

ρξεκαηνδφηεζεο

χςνπο
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δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ πνιχκεξείο θαη δηκεξείο πεγέο ππέξ απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ κεηαξξχζκηζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1998, ε δεζκεπκέλε βνήζεηα γηα ηελ
Ηλδνλεζία απμήζεθε απφ έλα πξφζζεην πνζφ χςνπο 3 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
απφ ην ΓΝΣ θαη θαη' εθηίκεζε 5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηηο πνιχπιεπξεο θαη
δηκεξείο πεγέο11
-εληείλνληαο ηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ κε άιια κέιε ηα νπνία πξνέξρνληαη ηφζν κέζα
φζν θαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ θξίζε θαη ιακβάλνληαο
πνιηηηθά κέηξα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα κεηάδνζεο ηεο
θξίζεο
Ζ άκεζε πξνζπάζεηα ηνπ ΓΝΣ λα επαλεγθαζηδξπζεί ε εκπηζηνζχλε ζηηο
επεξεαζζείζεο ρψξεο ζπλεπαγφηαλ:
-κηα πξνζσξηλή απζηεξφηεηα ζηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο
-ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα λα δηνξζψζνχλ νη αδπλακίεο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα,
ην νπνίν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θξίζε
-δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα απνκνλσζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα γλσξίζκαηα
ηεο νηθνλνκίαο πνπ είραλ απνηειέζεη ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
αλάπηπμε (φπσο ηα κνλνπψιηα, νη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη αδηαθαλείο εηαηξηθέο
πξαθηηθέο) θαη γηα λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κεζνιάβεζεο θαη
ε κειινληηθή πγεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ
-πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επαλαιεηηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ησλ πεγψλ
εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη

11

Οξίζηεθε φηη ην θεθάιαην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο έπ ξεπ ε λα δηαρεηξηζηεί απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε κε ινγηθή ζην κέιινλ
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-ηελ χπαξμε κηαο πγηνχο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 12 , πνπ λα επέηξεπε ηηο απμαλφκελεο
δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο γηα ηελ αλαδφκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα, δηαζθαιίδνληαο
φκσο ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο
Μφιηο πξνζδηνξίζηεθε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο πηψζεο ζηηο πιεγείζεο ρψξεο,
ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίζηεθε πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δίρηπ αζθάιεηαο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Οη
ηζρπξέο, εθηεηακέλεο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζπληζηνχζαλ ηνλ θχξην
ππξήλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαλ ηα πξνγξάκκαηα, ππνγξακκίδνληαο κηα
εμέιημε ζε ζρέζε κε πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ην ΓΝΣ είρε ππνζηεξίμεη ζην
παξειζφλ, φπνπ ην θχξην πξφβιεκα εληνπηδφηαλ ζηηο αληζνξξνπίεο πνπ ήηαλ
ζπλέπεηα αθαηάιιεισλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Δπεηδή ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηδε ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο απνηέιεζαλ κηα ζεκαληηθή αηηία ηεο θξίζεο, ν
θεληξηθφο ζηφρνο ησλ αζηαηηθψλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε εθηεηακέλε κεηαξξχζκηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ.
Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπλέβαιαλ επίζεο
ζηελ θξίζε, ε κεηαξξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδφηαλ ζηα κέηξα
πνπ είραλ ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αγνξψλ, λα ζπάζνπλ ηνπο
ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ
φηη ε νινθιήξσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο ήηαλ
θαηάιιεια θαηαλεκκεκέλε.
Άιινο έλαο ζηφρνο ήηαλ λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα13 θαη φζνλ αθνξά ζηα
νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη εηαηξηθνχο
ηνκείο. Οη πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ εζηίαζή ηεο ζηα δνκηθά θαη ηνκεαθά
δεηήκαηα πνπ πξνσζνχζαλ ηε καθξννηθνλνκία Ζ πξνζσξηλή Δπηηξνπή ηνπ ΓΝΣ
αλαζεψξεζε θαη επηθχξσζε ηε γεληθή ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε δηεζλή

12

Ο ζπιινγηζκφο ήηαλ φηη απηά ηα βήκαηα ζα απνθαζηζηνχζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηε θνξνινγηθή
θεξεγγπφηεηα ησλ θξαηψλ, ζα ηηκσξν χζαλ ηηο αθεξέγγπεο επηρεηξήζεηο, θαη ζ α πξνζηάηεπαλ ηηο ηηκέο
ηνπ λνκίζκαηνο.
13
Σα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έπξεπε λα γίλνπλ "δηαθαλή", δειαδή λα παξέρνπλ αμηφπηζηεο
νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε Γχζε πξν θεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη φζν ην
δπλαηφλ ζσζηφηεξεο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο.ε απηφ ην ζεκείν αζθείηαη θξηηηθή θαζψο ελψ ην ΓΝΣ
έδηλε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ην ίδην έρεη θαηεγνξεζεί αξθεηέο θνξέο γηα
έιιεηςε δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ
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θνηλφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ Αζηαηηθή θξίζε, ζηηο εηήζηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ
Σξάπεδψλ-ρξεκαηνδφηεζε14 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998.

Η κπιηική πος αζκήθηκε ζηο ΓΝΣ
Ο ξφινο πνπ δηεδξακάηηζε ην ΓΝΣ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Αζίαο έρεη πξνθαιέζεη πιήζνο ζπδεηήζεσλ δεδνκέλνπ βέβαηα θαη ηνπ αληίθηππνπ
πνπ είρε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.Οη λεηθηιειεχζεξεο ιχζεηο ηνπ ΓΝΣ, πνπ
ππνρξεψζεθαλ λα αθνινπζήζνπλ νξηζκέλεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, δεκηνχξγεζαλ
θνηλσληθέο εθξήμεηο θαη πνιηηηθή αζηάζεηα, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνβεί
κνηξαίν γηα ηε γεσπνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή.
Οξηζκέλνη κάιηζηα ππνζηήξημαλ φηη ν ηξφπνο παξέκβαζεο ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο 16 πνπ επέβαιε ζηηο πιεγείζεο ρψξεο
ζπληζηνχλ κηα λέα κνξθή απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο.Οη «ιχζεηο» ζηελ αζηαηηθή
θξίζε—νη νπνίεο γηα πνιινχο πξνσζνχζαλ ηελ επηηαρπλφκελε λενθηιειεχζεξε
"κεηαξξχζκηζε" ησλ επεξεαζζεηζψλ νηθνλνκηψλ17 -- δελ εζηηάδνπλ ζην πξαγκαηηθφ
πξφβιεκα: ηελ θξίζε ηεο ππεξπαξαγσγήο θαη ηεο ππεξηθαλφηεηαο.
Θεσξνχλ φηη ην ΓΝΣ, σο έλαο νξγαληζκφο πνπ ειέγρεηαη απφ ηα ηκπεξηαιηζηηθά
θξάηε, φπσο πξνψζεζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ηκπεξηαιηζηψλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή
θαη ηνλ ηξίην θφζκν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '80, ην ίδην πξάγκα έπξαμε θαη ζηελ Αζία
ζηε δεθαεηία ηνπ '90. Σα δάλεηα έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ ΓΝΣ πξννξίδνληαλ
ππνηίζεηαη γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ γξήγνξα ηα αζηαηηθά λνκίζκαηα, αιιά θπξίσο
απνζθνπνχζαλ ζην λα εκπνδίζνπλ ηελ θξίζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δηθέο ηνπο
νηθνλνκίεο.
Σν ΓΝΣ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη ρξεσκέλεο ρψξεο ζα κπνξέζνπλ λα
απνπιεξψζνπλ ηα δηζεθαηνκκχξηα δνιαξίσλ δάλεηα έθηαθηεο αλάγθεο θαζψο θαη ην
14

Bank-Fund annual meetings
Ζ απνδνρή απφ έλα θξάηνο -κέινο ησλ φξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζέηεη ην ΓΝΣ είλαη
ζεκαληηθή ζην βαζκφ πνπ απνηειεί δέζκεπζε γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ πνπ έρνπλ ζπλήζσο
«αληηιατθφ ραξαθηήξα»
16

17

Σν ΓΝΣ δελ ήηαλ θπζηθά ην κφλν πνπ πίεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε.Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ
ΖΠΑ, ην νπνίν, σο ν κεγαιχηεξνο κέηνρνο ηνπ ΓΝΣ θαη ην κφλν κε δηθαίσλα άζθεζεο βέην, παίδεη
θεληξηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΓΝΣ, άζθεζε π ηέζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε
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πξνππάξρσλ εμσηεξηθφ ηνπο ρξένο, απαηηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο λα αζθνχλ
απζηεξφηαηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα ηδησηηθνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο.

Τειηθά

έλα κεγάιν κέξνο απηνχ ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο κειινληηθά επξφθεηην λα

θνηλσληθνπνηεζεί. Σν θαζεζηψο απζηεξφηεηαο πνπ είρε επηβιεζεί απφ ην ΓΝΣ
δηαζθαιίδε φηη νη εξγαδφκελνη θαη νη κηθξνί αγξφηεο ηεο Αζίαο ζα πιεξψζνπλ γηα
απηά ηα ηδησηηθά ρξέε.ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αζηαηηθέο νηθνλνκίεο είραλ φλησο
θάπνηεο αδπλακίεο πνπ έπξπε λα αληηκεησπηζηνχλ, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ
δηθαηνινγνχζαλ ηελ ζθιεξφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ επέβαιε ζε απηέο ην ΓΝΣ.
Οη ρψξεο, ινηπφλ, απηέο φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε πνπ βξίζθνληαη
ππν ηελ επνπηεία ηνπ ΓΝΣ, πξνβιεπφηαλ λα απνπιεξψζνπλ ην εμσηεξηθφ ηνπο ρξένο,
δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο εμαγσγέο ηνπο(πνπ έρνπλ ήδε θάλεη γηα ηξεηο δεθαεηίεο,
ελ πάζε πεξηπηψζεη) θαη δηαηεξψληαο ρακειφηεξεο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηνπο
ηζνηηκίεο, γηα λα έδηλαλ ζηηο εμαγσγέο ηνπο κηα αληαγσληζηηθφηεηα – ζεσξεηηθά
ηνπιάρηζηνλ. Αιιά ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε
ζνβαξά ππφςε. Πξψηνλ, νη ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο πξνζηάηεπαλλ ήδε ηηο αγνξέο ηνπο
απφ ηηο "ππεξβνιηθέο" αζηαηηθέο εμαγσγέο.. Καη δεχηεξνλ, κφλν κεξηθέο ρψξεο
κπνξνχζαλ λα παίμνπλ απηφ ην παηρλίδη θαη λα ζπλερίζνπλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε Κίλα
έπαηδε δπλακηθφ ξφιν ζην παηρλίδη απηφ, νη φξνη αληαγσληζκνχ είραλ γίλεη αθφκα
ζθιεξφηεξνη18 .
Έηζη, ινηπφλ, νη «ζεξαπείεο» ηνπ ΓΝΣ έρνπλ δερζεί έληνλε θξηηηθή, ζέηνληαο δχν
βαζηθά εξσηήκαηα: θαηά πφζν κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαιχηεξα κηα ρψξα πνπ
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη πψο κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ
εγθαίξσο ηελ δηάδνζε κηαο θξίζεο απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε. Κάπνηνη
νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ φηη ην ΓΝΣ έρεη θάλεη ηξία βαζηθά ιάζε: επηβνιή
ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθψλ λνκηζκαηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο ρξεσκέλεο
ρψξεο, πξνψζεζε πεξηηηψλ θαη αξθεηά ξηδηθψλ αιιαγψλ ζηε βαζηθή νηθνλνκηθή
δνκή απηψλ ησλ ρσξψλ θαη ππνλφκεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ παγθφζκησλ
δαλεηζηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηά ηνπο 19 .
Αλ θαη νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ επηβεβιεκέλεο,ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο άκεζα εκπιεθφκελεο ρψξεο είραλ

18

βιέπε Lester Thurow New York Review, 5 Φεβξν παξίνπ 2000

19

βιέπε Australian Financial Review, 8 Οκτωβρίου 1998
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θαηαιήμεη ζε κηα ζρεδφλ πιήξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαδφκεζε. Τπέζηεζαλ
κφληκεο

ππνηηκήζεηο

λνκίζκαηνο,

έλαλ

ηεξάζηην

αξηζκφ

πησρεχζεσλ,

ηηο

θαηαξξεχζεηο νιφθιεξσ ηνκέσλ ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, ηηο απψιεηεο αθίλεησλ
πεξηνπζηψλ, ηελ πςειή αλεξγία, θαη ηελ θνηλσληθή αλεζπρία. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ
απηέο ηηο ρψξεο, ε επέκβαζε ηνπ ΓΝΣ επηθξίζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Ο ξφινο ηνπ
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ήηαλ ηφζν ακθηζβεηνχκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θξίζεο, ψζηε πνιιά ληφπηνη απνθάιεζαλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε «θξίζε ηνπ ΓΝΣ».
Οη ιηγφηεξν ακθηζβεηνχκελνη φξνη ηνπ ΓΝΣ, γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, ηνπο
νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη άιινπο ζρνιηαζηέο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ γηα ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ζηα ηξαπεδηθνα ζπζηήκαηα ησλ πιεγέλησλ απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε ρσξψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ
ηξαπεδηθψλ πξαθηηθψλ. Μεξηθνί επηθξηηέο ηνπ ΓΝΣ, εληνχηνηο, ππνζηεξίδνπλ ιφγσ
ηεο έιιεςεο επαξθνχο αζθάιεηαο ησλ θαηαζεηψλ, ην θιείζηκν ηξαπεδψλ ζα
δεκηνπξγνχζε έλαλ κεγαιχηεξν παληθφ. Μηα βαζηθή θξηηηθή ησλ ηξαπεδηθψλ
πξαθηηθψλ ζηελ πεξηνρή είλαη φηη ε πξνεγνχκελε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ
ζηνλ μέλν δαλεηζκφ, ηνλ νπνίν νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ππνζηήξημαλ, δελ ζπλνδεχζεθε
απφ ηθαλνπνηεηηθέο βειηηψζεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ηεο επίβιεςεο ησλ ηξαπεδηθνσλ
ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή ηεο πίζησζεο ζε πνιιέο πιεγείζεο αζηαηηθέο
ρψξεο επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηε γξαθεηνθξαηηθή "θαζνδήγεζε" θαη ηελ πνιηηηθή
επέκβαζε20 .
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην ΓΝΣ έρεη
επηηειέζεη έλα πνιχηηκν θαη νπζηαζηηθφ έξγν φζνλ αθνξά ζηελ Αζηαηηθή θξίζε κε ην
ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ ηφζν ησλ δηεζλψλ αληηπξνζσπεηψλ φζν θαη ησλ
θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ πνπ είραλ επεξεαζηεί γηα λα αληηκεησπίζεη κηα ζχλζεηε
θξίζε πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιιημε .
Άιισζηε, ε γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ ΓΝΣ απνιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε πνιιψλ
νηθνλνκνιφγσλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ μέλσλ δαλεηζηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδηθνψλ ζπζηεκάησλ θαη ζην λα ζηακαηήζεη ε παχζε ησλ
20

ηε Νφηηα Κνξέα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, απηέο νη πξαθηηθέο επ έηξεςαλ ζην chaebol (ηζρπξέο
νηθνγεσ εην θξαηνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο) λα ιεηηνπξγήζν πλ κέζα ζε εμαηξεηηθά πςειά
επίπεδα ρξένπο θαη λα ιάκβάλνπλ ηηο επ ηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο βάζεη ηνπ γνήηξν π θαη ηεο επηζπκίαο
ηνπο λα επεθηαζεί ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά, πιήξσο αληίζεηα κε ηηο πγηείο επηρεηξεκαηηθέοο
πξαθηηθέο.
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εζσηεξηθψλ θεθαιαίσλ, αιιά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ δίλνπλ
ελαιιαθηηθά πξνηεξαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε ή ζην
ειεχζεξν παηρλίδη ησλ δπλάκεσλ αγνξάο.Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη δνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΓΝΣ επηθξίλνληαη θπξίσο απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηνπο
πνιηηηθνχο αλαιπηέο πνπ βξίζθνπλ αθφκα πνιχ ειθπζηηθή ηελ ηδέα θαη
εμαθνινπζνχλ λα ζαπκάδνπλ ηηηο θξάηηθνθεληξηθέο πνιηηηθέο εθβηνκεράληζεο ησλ
αλαηνιηθψλ αζηαηηθψλ ρσξψλ.

Μια γενικόηεπη εκηίμηζη ηος πόλος ηος ΓΝΣ
Δίλαη πιέηλ βέβαην φηη ν ξφινο ηνπ ΓΝΣ ζηε δηεζλή θνηλφηεηα πξέπεη λα
αλαζεσξεζεί. Ο θφζκνο καο ζήκεξα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ηνπ 1944
φηαλ δεκηνπξγήζεθε ην ΓΝΣ. Όινη νη νξγαληζκνί πξέπεη ζπλερψο λα αμηνινγνχλ
ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο απνζηνιέο θαη ηηο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν
ΓΝΣ δε δηαθέξεη απφ ηνπο ππφινηπνπο.
Οη πνιηηηθέο ηνπ ΓΝΣ, βαζηζκέλεο ζηελ μεπεξαζκέλε πιένλ ππφζεζε φηη νη
αγνξέο απφ κφλεο ηνπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επαξθή απνηειέζκαηα, δελ
αθήλνπλ πεξηζψξην γηα επηζπκεηέο θπβεξλεηηθέο επεκβάζεηο ζηελ αγνξά κε κέηξα
πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέλζπζε21 ..Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ, ην ΓΝΣ θαίλεηαη λα πξνηείλεη «ζηείξεο» θαη
«ηππνπνηεκέλεο» αιιά μεπεξαζκέλεο θαη αθαηάιιειεο ιχζεηο ρσξίο λα αλαινγίδεηαη
ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηέο νη πνιηηηθέο ζα έρνπλ ζηνπο ιανχο ησλ ρσξψλ πνπ
αλαγθάδνληαη λα ηηο αθνινπζήζνπλ.Σν ΓΝΣ πξέπεη λα αθνπγθξάδεηαη ηηο εηδηθφηεξεο
αλάγθεο θάζε ρψξαο θαη φρη απιά λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε νδεγηψλ κελ αθήλνληαο
πεξηζψξηα γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηα ελδηαθεξφκελα θξάηε.
Όζνλ αθνξά ηψξα ζηε κεηάβαζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ ζηελ νηθνλνκία
ηεο αγνξάο κέζα απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε, φπσο απηέο
θαζνδεγήζεθαλ απφ ην ΓΝΣ θαη ηνπο άιινπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο, απηή
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία, πνιχ παξαπάλσ απφ
21

βιέπε Stig lit z J. Η Μεγάιε Απηαπάηε, Δθδφζεηο Ληβάλε, Αζήλα, 2002
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φζν ήηαλ απαξαίηεην.Σν ΓΝΣ ζεψξεζε ηελ δπζηπρία απηή σο ην αλαπφθεπθην
ηίκεκα γηα ηε κεηάβαζε θαη φηη ε θαηάζηαζε ζα βειηησλφηαλ ζην κέιινλ.Βέβαηα
πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ην γεγνλφο φηη ζήκεξα ην ΓΝΣ δείρλεη καη δηάζεζε λα
παξαδερηεί νξηζκέλα22 απφ ηα παξειζνληηθά ηνπ ζθάικαηα, ρσξίο βέβαηα λα
πξνβαίλεη ζε θξαπγαιέεο δειψζεηο κεηακέιεηαο
ίγνπξα πάλησο, ην ΓΝΣ θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα
εξγάδνληαη καδί γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα εθζπγρξνλίζνπλφινπο εθείλνπο ηνπο
κεραληζκνχο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα κεησζεί ν θίλδπλνο
κειινληηθψλ θξίζεσλ, έλαο θίλδπλνο πνπ είλαη έκθπηνο ζηε ζεκεξηλή ζχλζεηε,
ζθαηξηθή νηθνλνκία.

22

Κπξίσο αξλείηαη λα αλαγλσ ξίζεη ηα ιάζε πνπ έθαλε ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ
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Part 1
Statement by Bernd Esdar
Summing Up by the
Chairman of the Executive Board
Te rms of Reference

Statement by Bernd Esdar
Chairman of the Evaluation Group of
Executive Directors, on the Report
of the External Evaluation of the ESAF
March 11, 1998

T

his very interesting and stimu lating evaluation

report on the Enhanced Structural Adjustment
Facility (ESAF) is a first concrete outcome of our
newly developed approach to external evaluation
agreed upon in 1996. Therefo re, I should like to exp ress
gratitude to Dr. Botchwey, Prof. Collier, Prof.
Gunning, and Prof. Hamada.
The external evaluation instrument was adopted,
for an initial period, to build upon and complement
our in-house evaluations with a view to obtaining an
independent and fresh outside pers pective on crucial
Fund policies. The Board agreed that it would be enlightening
as well as prudent to ask for a v iew that is
not clouded by routine or limited by institutional
constraints.
When the Executive Board chose the ESAF for
an external evaluation, it was aware that this topic
was complex and challenging. While there can be
no doubt that the macroeconomic and the structural
reform framework ag reed upon under ESAF
arrangements is one important determinant for the
success and the progress of the development
process in individual countries, it is still only one
element. Crucial factors in this regard certain ly include
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the role of the government, its policies,
and the political, institutional, and social environ ment
in the countries themselves. But there are also
close interactions with the structural reform and develop ment
support of the World Bank and the
regional develop ment banks and with bilateral
development assistance as well as with private,
nongovernmental organization–led effo rts, not to
mention the critical ro le of private economic agents
and investors. It is also not easy to clearly differentiate
between the influence of policy design and
policy imp lementation.
Therefore, there can be no doubt that the external
evaluators were confronted with extremely co mp lex
problems when the Board asked them to review aspects
of ESAF p rograms. The study concentrates on
three topics:
• social po licies and the composition of government
spending during ESAF-supported
programs;
• develop ment in countries’ external positions
during ESAF-supported programs; and
• the determinants and influence of differing degrees
of national ownership of ESAF-supported
programs.
In line with the request of the Board, the evaluators
have based their findings on a sample of indiv idual
country studies that adequately reflects that
the challenges differ fro m country to country—or, to
put it in their words: ―The average experience across
all ESAF programs conceals as much as it reveals,
while a case study of an individual country is liab le
to be highly particular.‖
The study reveals very interesting findings on all
three topics. Some of the find ings and suggestions
blur the established division of institutional responsibilit ies
between the international institutions that
envisages for the IMF in particular the role of provid ing
temporary balance of payments support based
on macroeconomic and structural reform programs.
The study complements the Fund’s latest internal
ESAF rev iew, which was discussed in the Executive
Board on July 18, 1997, and subsequently published
as IMF Occasional Paper No. 156: The ESAF at Ten
Years (1997). I would also like to thank staff for their
comments on the evaluation study that have been cir-

that the external evaluators and staff agree on the objective
to better focus ESAF by improv ing protections
for the poor, by imp roving the cooperation with other
international financial organizations and bilateral
donors, and by strengthening ―ownership.‖ However,
while there is encouraging agreement on the objectives
and the overall strategy, there are areas where

46

views divide slightly and where different emphasis is
given to certain aspects as could be expected given
the different perspectives and experiences of staff and
external evaluators. Therefore, we can look forward
to very enlightening and stimu lating discussions.
Our joint objective continues to be to target the
ESAF even better, with the objective of improving
the living conditions in the poorest countries, to better
integrate them into the world economy based on
a viable gro wth and development process in which
all groups of the population can participate. Also, the
ESAF is only one instrument within the Fund’s overall
economic surveillance, policy and technical advice,
and lending for balance of pay ments s upport.
I would suggest that both the external evaluation
report and staff’s comments be made public, supplemented
by the summing up of today’s discussion.
This would not only help the public to better understand
the role and the functioning of ESAF progra ms,
but it would also contribute to the transparency
of this institution.
To conclude, I would like to thank the external
evaluators again for their tremendous efforts in presenting
this study within the envisaged time frame. I
would like to include in this appreciation the cooperation
and support of my colleagues of the Evaluation
Group for provid ing and designing the framework of
this study and for following up on its implementation.
My thanks also go to the Head of the Office of
Internal Audit and Inspection, Eduard Brau, and his
team, who provided valuable support.

\
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Summing Up by the
Chairman of the Executive Board
on the External Evaluation of the ESAF
Executive Board Meeting 98/26, March 12, 1998

E

xecutive Directors expressed their appreciation

to Dr. Botchwey and to Professors Collier, Gunning,
and Hamada for the very stimulat ing work they
had done in evaluating aspects of the ESAF. Their
evaluation complements the internal evaluation of
the ESAF discussed by the Executive Board on July
18, 1997. Similarly, Directors saw a high degree of
complementarity between the report of the evaluation
group and the response formulated by the staff.
All Directors endorsed the fundamental view underlying
the evaluators’ findings that the ESAF is a
valuable instrument to assist low-inco me countries,
and that the work of the Fund with this instrument
could be improved.
While Directors did not endorse all of the views expressed
by the external evaluators, they found that the
report provided an opportunity to broaden the debate
by offering a fresh and different perspective, and to
promote a better understanding of the Fund’s work.
Regarding social develop ments under ESAF -supported
programs, Directors agreed with the evaluators’
view that economic reforms, while ―generally
having positive effects on growth and income distribution,‖
do entail temporary costs for certain segments
of the population: this calls for appropriate
compensatory measures to be built into program design.
Everything possible should be done in program
design to protect such groups, including the provision
of well-targeted assistance to the more vulnerable
groups and the allocation of adequate resources
for social sectors. Also, the sequencing of fiscal and
other structural reforms should be further analy zed
to minimize any adverse social impact. As the evaluators
point out, these actions would help policy makers
to build a domestic consensus in favor of important
but difficu lt refo rm measures.
Directors did consider that important efforts were
already being made by the Fund to advise countries
to protect poor groups from the impact of ad justment
measures and to safeguard social expenditures during
fiscal consolidation. They welco med the proposals
by the evaluators to draw more extensively on
the expert ise and data of the World Bank for a mo re
refined ex ante assessment of the likely impact of
adjustment measures on poor groups. They also
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agreed that it would be desirable to rev iew the effects
of the adjustment measures on poor groups as
part of the regular ESAF program reviews. Directors
asked management and staff to exp lore the feasibility
of these suggestions, including the availab ility of
the necessary data, with the World Bank, to assess
the ability of the World Ban k to provide the envisaged
services, and to come back to the Board with
operational proposals.
Directors agreed that an assessment of progress
toward external viability required a b road range of
indicators, and they continued to see considerable
merit in the tradit ional export -based indicators of external
viability.
On other external aspects, Directors did not share
the view of the evaluators that the ESAF constituted
an inadvertent tax on exports by virtue of most
ESAF funds being disbursed to central banks. They
endorsed the staff view that the macroeconomic effects
of ESAF d isbursements did not depend on the
initial recip ient of ESA F resources, and noted that
the evaluators were not suggesting that the currencies
of ESAF-supported countries were generally
overvalued.
On fiscal issues, Directors agreed that short-term
revenue objectives should be pursued with sensitivity
to the important longer-term implications of the
tax system fo r economic efficiency. Directors were
not persuaded by the evaluators’ view that the Fund
systematically exaggerates the size of fiscal deficits.
They noted that where the line was drawn in p resent-

ing the fiscal balance did not materially affect the
setting of fiscal targets, which was always based on
considerations of the availability of noninflationary
financing and the evolution of the debt and debt-servicing
burden. What was essential was transparency
and clarity of the breakdown, and Directors were
generally satisfied with staff presentations on fiscal
positions.
On national ownership of Fund-supported programs,
Directors noted with concern the evaluators’
assessment—which they saw as a key contribution
of the evaluators’ report—that a common perception
at the country level was ―a feeling of loss of control
over the policy content and the pace of imp lementation
of reform programs.‖ Directors therefore welco med
the proposals by the evaluators as to the steps
that should be taken by national authorities to build a
greater policy consensus within society. They agreed
that it was, first and foremost, the obligation of national
governments to ensure transparency in policy making
and to promote wide public debate of policy
issues. They therefore recommended for serious
consideration by governments the suggestions of the
evaluators concerning national conferences and regular
meet ings with academics, business, and labor
groups. It was important that policy alternatives and
trade-offs be openly debated, and that economic
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management teams made up of the economic and social
sector min istries and political leaders—already
a practice in some countries—be established in all
countries to oversee the reform process.
Directors agreed with the evaluators that the Fund
staff should take into consideration the political constraints
faced by the authorities when making reco mmendations
on the policy mix—although this
should not lead to an overall weakening of the programs.
Indeed, Fund staff should not be put in a position
of having to judge what was and was not politically
feasible. Directors supported the recent trend
toward a greater variety of contacts between staff
and representatives of civil society and noted that
the Fund could thereby play a role in easing polit ical
constraints.
Directors noted that some of the reco mmended
measures to ensure ownership might prolong the initial
stages of negotiations, but considered that investment
would be co mpensated for over the period
of imp lementation. So me Directors emphasized that
ownership was a dynamic concept: even when ownership
was not as strong as the ideal initially, early
success with reforms could feed stronger commit ment.
Directors also recognized the importance of
striking the right balance between ownership and securing
a strong program. Directors observed that,
unless a government was committed to pursuing the
program objectives, the program would have little
chance of success, and therefore would not merit
ESAF support. Directors agreed with the evaluators’
recommendation that the Fund should be more cautious
in providing ESA F support where the authorities’
commit ment was in question. They believed
that that view might call fo r greater selectiv ity in the
use of Fund resources.
On the point of the perceived inflexibility by Fund
staff, many Directors felt that the evaluators may
have inadvertently conveyed an inconsistent message.
While criticizing perceived inflexib ility, the
evaluators were also very clear that ―the failure to
frontload structural reforms with long gestational
lags may well be the most serious defect of structural
adjustment as currently designed.‖ Often that
failure reflected the willingness of the Fund to accommodate
government resistance to specific reforms.
Some Directors embraced the suggestion
that, wherever feasible, the Fund staff should seek to
identify, with the national economic authorit ies, alternative
options for economic programs, each capable
of achieving the needed economic results. Those
alternative options could be presented to national decision
makers for their consideration.
Directors also considered that finding the proper
balance between negotiating flexib ility and supporting
only programs that adequately addressed economic
problems was indeed a delicate matter. Those
trade-offs and the sequencing of reform issues would
continue to be at the center of future discus sions of
ESAF programs by the Executive Board. On the sequencing
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of reform measures, Directors agreed with
the staff that member countries often needed to take
advantage of windows of opportunity, without being
overly constrained by strict sequencing considerations.
Directors also felt that, in several cases, what
appeared to be sequencing problems were in reality
problems of a lack of imp lementation of agreed policy
measures.
Directors agreed that further efforts were needed
to improve public understanding of the Fund in
countries receiving ESAF support, including
through public explanations of the purpose and benefits
of economic refo rm programs by the governments.
As one Director observed, it was important
that having a program with the Fund should be seen
by members not as a stigma, but as an enviable
badge of excellence. Directors agreed with the observations
of evaluators concerning the very helpful
role of Fund resident representatives in ESA F countries
in this regard. They felt that the steps currently
being taken to strengthen the role of resident representatives
in external relations and to enhance collaboration
with national authorit ies and civil society
were very much in line with the evaluators’ views.
Directors agreed that there were many cases in
which the Fund had to stay engaged in ESAFeligib le
countries after the initial macroeconomic

stabilization had been achieved. They stressed that
that was indeed the essence of the intent of the
ESAF, which was to address, in a mediu m-term
context, the structural weaknesses that might
threaten the maintenance of financial stability and
the achievement of sustained growth and external
viability. As the evaluators had suggested, Directors
saw a window of opportunity in several African
economies that had stabilized and were currently
approaching high rates of growth as a result of policy
reform. However, investment rates in those
economies remained far too low for those growth
rates to continue over the longer term, and significant
external cap ital needed to be attracted to supplement
only slowly rising domestic savings rates.
To attract external savings from public and private
sources in an environment perceived by markets to
be risky, a Fund signal of policy adequacy was often
essential to help reduce uncertainty.
Co mmenting on the scope for ESA F financing in
the poststabilizat ion phase, several Directors emphasized
that the ESAF provided exceptional—and temporary
—balance of payments support on concessional
terms to lo w-income members, but that the
ESAF was not a long-term aid transfer mechanism,
as the evaluators seemed to imp ly. Therefore, d isbursements
of ESAF support could not be provided
over the long term through a ―tapering-in‖ mechanism
coupled with ex post ESAF support for programs
that aimed at little, if any, further reform. Directors
expressed interest in more extensive use of
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precautionary arrangements with the Fund. That
could have the advantage of conferring the Fund’s
stamp of approval for a country’s reform efforts, to
catalyze financial support from other sources. For
that purpose, the Fund should also take a close look
at the effectiveness of its Article IV consultation
process. Directors also saw the need for a greater
role for the World Bank and other donors in supporting
the reform efforts of ESAF countries in the poststabilization
period.
Directors noted the evaluators’ recommendation
that the Fund develop more systematic mechanisms
for providing ex post support in situations in which
stabilization had been achieved but in which agreement
between the government and the Fund was delayed
or the government felt unable to agree on a
conventional Fund arrangement fo r mainly political
reasons. The evaluators sought a move fro m negotiation
to certification. While a few Directors considered
that this suggestion deserved attentive consideration,
many other Directors were concerned that
Fund support for such programs might not be workable.
In particular, the absence of ex ante agreement
on a framework for policies might mean that any ex
post judgment and disbursement of ESAF resources
would pose difficu lties, as the Fund had to avoid arbitrary
judgments and unequal treatment of member
countries.
Directors noted the indications by the evaluators
that Bank and Fund cooperation could be imp roved
in some country cases and noted the importance of
seeking ways to strengthen that collaboration.
Those issues had also surfaced in the internal evaluation
of the ESAF and on other recent occasions. A
few Directors called for early Board review of specific
proposals by management to address these issues.
Some other Directors, however, considered
that it may not be useful to establish further formal
rules on coordination. They recommended that priority
be given to promoting an open and free flow
of information between the Fund and the Bank. Fo r
this reason, it has been particularly valuable to have
the participation of a World Ban k representative in
this discussion.
This has been a rich and useful discussion, bringing
out worthwhile suggestions for follo w-up. We
have started a constructive process and dialogue
here, and Directors invited the external evaluators
and the staff to make themselves available to discuss
the findings of the internal and external evaluations
with interested parties. This, together with
the earlier Board consideration of the internal review
of the ESAF, will lead to the formu lation of
specific proposals for the Executive Board to consider
on operational lessons from these evaluations
for the future work o f the Fund in assisting lowinco me
countries.
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Terms of Reference
Note: The terms of reference were approved by the Executive
Board on Octobe r 30, 1996, and ame nded on March 28, 1997.

1. Purpose of the Evaluation
The Executive Board of the International Monetary
Fund has decided to request independent external experts
to conduct an evaluation of certain aspects of
ESAF with the purpose of assessing its operation to
date and making reco mmendations for imp roving the
ESAF instrument and the design and imp lementation
of ESAF-supported programs in a manner consistent
with the overall purposes of the IMF.

2. Structure and Focus of the
Evaluation
There will be one external evaluation with three
topics as well as unified conclusions for the design
and implementation of ESAF-supported programs
and the ESAF instrument:
The three focus topics are:
(i) Developments in countries’ external position
during ESAF-supported programs.
(ii) Social policies and the composition of government
spending during ESAF-supported
programs.
(iii) The determinants and influence of differing
degrees of national ownership of ESAFsupported
programs.
These topics will be evaluated on the basis of case
studies by independent external experts, as indicated
in Section 3, below, who will be responsible for a
section of the final report, after consultation with the
other evaluators. The purpose of each evaluation is
to objectively assess developments during ESAFsupported
programs and draw operational conclusions
for future programs. At their full d iscretion, the
evaluators may wish to take into account the views
of concerned country authorities and social partners;
of parliamentarians; of representatives of mult ilateral
development banks, bilateral donors, and nongovernmental
organizations; of academic experts;
and of Fund Executive Directors and staff. Unified
conclusions will be prepared jointly by the evaluators,
drawing on their three studies, as well as on the
results of the internal evaluation of experience with
ESAF-supported programs to be comp leted in the
spring of 1997 by the Policy Development and Review
Depart ment.
The three evaluations should include, but not necessarily
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be limited to, consideration of the following
issues:
(i) Developments in countries’ external position
during ES AF-supported programs
• How, and based on what indicators, should
vulnerability and viability in a country’s external
position be assessed?
• To what extent has external vulnerability increased
or diminished in the countries under
study over the specified period? What are the
main factors that explain the different outcomes
across the sample?
• Has the evolution of the countries’ external
positions diverged from what was expected
in successive ESAF-supported programs? If
so, what exp lains the divergences?
• Has the evolution of countries’ external position
been consistent with progress toward
sustainable economic growth?
• To what extent were other developments, and
policies pursued outside the context of Fundsupported
programs, responsible for holding
back, or contributing to, the achievement of
external v iability?
• What lessons can be drawn from the design
of Fund-supported programs, and more generally
for countries’ external sector policies?
(ii) Social policies and the composition of
government s pending during ES AFsupported
programs
• How have social indicators evolved in countries
undertaking ESAF-supported programs,

and can one identify what impact adjustment
policies have had on these social indicators? If
possible, comparisons should be made with
the trends of social indicators in the years before
the ESAF-supported programs and a
judgment made about how social indicators
would have evolved in a nonadjustment scenario.
What social indicators did Fund staff
use in assessing priorit ies and progress?
• To what extent have social conditions been
enhanced by strengthened external v iability
(where applicable) and imp roved conditions
for noninflat ionary growth?
• To what extent and how has the social impact
of ESAF-supported adjustment policies and
reforms influenced the use and design of social
safety nets, the level of public spending
on social services like education, health, and
rural development, and the design of the adjustment
and reform measures themselves?
How effective have the safety nets been in
mitigating the effects of macroeconomic adjustment
on the poorest members of society?
• How appropriate was the Fund advice on social
safety nets, social indicators, and social
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policies? To what extent has staff advice and
government policy conformed to the guidance
provided by the Executive Board?
• To what extent have government social expenditures
been cut in ESAF-supported programs
to achieve fiscal adjustment objectives,
and how did outcomes in this regard
differ fro m program plans? How were decisions
on the level of social spending influenced
by judgments about the overall balance
between expenditure and revenue
measures in programs?
• Is there any evidence on changes in social
conditions or other economic outcomes in
countries that have persevered with adjustment
under ESAF-supported programs?
• What have been the main constraints in addressing
social issues?
• To what extent have Fund staff collaborated
with other institutions that have expertise on
social issues? Has such collaboration been
fruitfu l and how can it be enhanced?
• Given the purpose of Fund-supported programs
to promote external viability and
thereby facilitate economic growth, should
such programs take into account a broader
range of social issues than the current policy
would dictate? Have programs been moving
in this direction?
(iii) The determinants and influence of di ffering
degrees of nati onal ownershi p of ES AFsupported
programs
• On what criteria can national ownership of
an ESA F-supported program be assessed?
• What evidence is there in the cases being
studied that programs were ―owned‖ by the
country concerned? Was ownership confined
to the national government or did it extend to
other social partners?
• What efforts have been made by Fund staff
and/or the national authorities to promote
ownership of programs, and how successful
have these efforts been? In what circu mstances
is the active involvement of Fund
staff in this area most constructive, and are
there instances where it is unhelpful?
• To what extent have other aspects of the
Fund’s operational practices inhibited the development
of a sense of ownership by the
countries concerned?
• What have been the consequences for the imp lementation
and sustainability of policies of
strong or weak ownership?
• Fro m the cases reviewed, what lessons can
be drawn for the importance of ownership
and the approach the Fund should take to
promote it further?

3. Evaluators and Their Independence
The following independent experts have agreed to
conduct the evaluation:
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Professor Koichi Hamada, with focus on the
topic: ―Develop ments in countries’ external position
during ESAF-supported programs.‖
Professor Paul Collier and Professor Jan Willem
Gunning, with focus on the topic: ―Social policies
and the composition of government spending during
ESAF-supported programs.‖
Dr. Kwesi Botchwey, with focus on the topic: ―The
determinants and influence of d iffering degrees of national
ownership of ESAF-supported programs.‖
Dr. Botchwey has agreed to act as ―convenor‖ for
discussions among the evaluators concerning an appropriate
degree of coordination in the selection of
countries for the case studies, the contacts with
country authorities, the design of work programs,
and the drafting of the unified conclusions.
The evaluators shall conduct their work freely and
objectively and shall render impart ial judg ment to
the best of their professional abilities.

4. Selection of Countries for the Case
Studies
The selection of country cases for each topic will
be the responsibility of the evaluator(s) for each of
the three topics in consultation with the other evaluators
and with concerned country authorities, subject
to the following guidelines: (i) the nu mber of countries
for each topic should be in the range of 4 to 7,
with as much overlap as feasible in the choice of
countries for the three topics; (ii) the groups of countries
should be geographically d iverse; and (iii) the
sample should contain both strong and weak performing
countries.

5. Access to Confidential Information
and Protection of Confidentiality
(i) Each evaluator shall have access to any information
in possession of the Fund as
needed for carrying out the evaluation. This
may include, but will not necessarily be limited
to, access to staff reports, internal memo randa
and studies, existing databases, briefing
papers and debriefing reports and other
communicat ions with management, as well
as minutes of Executive Board proceedings.
The Chairman of the Evaluation Group of
Executive Directors (Evaluation Group) shall
make all necessary arrangements to facilitate
and assist the procurement by the evaluators
of relevant information in possession of the
Fund. The evaluators shall be inv ited to attend
Executive Board consideration of the internal
evaluation of ESAF-supported programs
to be concluded in the spring of 1997
by the Policy Development and Rev iew Depart ment,
as referenced in Section 2, above.
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(ii) Each evaluator undertakes not to disclose,
deliver, or use for personal gain or for the
benefit of any person or entity without the
consent of the IMF, any restricted or confidential
informat ion in possession of the Fund
that he receives in the course of the evaluation.
The Chairman of the Evaluation Group
will ensure that the draft evaluation report
will be rev iewed at an early stage by an appropriate
officer of the Fund with the express
purpose of ensuring that restricted or confidential
informat ion will not be disclosed inadvertently.
(iii) Each evaluator is free to request informat ion
fro m country authorities and other sources
outside the Fund as he deems appropriate.

6. Evaluation Report: Publication,
Executive Board Consideration,
and Comments
(i) The evaluators are inv ited to prepare their report
on the assumption that it would be published
by the Fund. The Executive Board will
decide at a later stage whether or not the
evaluation report will be made public. The
Fund reserves the exclusive right to publish
the report, and the evaluators undertake, individually
and collectively, not to publish any
part of the report separately.
(ii) In accordance with generally accepted practices
for the conduct of audits and evaluations,
the Chairman of the Evaluation Group
will ensure that those whose actions and advice
are the subject of evaluation shall have
the opportunity to respond to relevant parts
of the evaluation report in draft form, as well
as in final form. The evaluators are free to
take account of, or ignore, any co mments on
their draft evaluation report.
(iii) Co mments on the final evaluation report
shall be considered part of the official record.
If the Executive Board decides to make public
the final evaluation report, it may also decide
to make public the comments thereon,
including the conclusions of the Executive
Board consideration of the report.
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