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Περίληψη 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Το Ταµείο συστάθηκε αµέσως µετά το τέλος του ΄Β 

Παγκοσµίου Πολέµου και έχει ως βασικό σκοπό τη χρηµατοδότηση των οικονοµιών των 188 

χωρών µελών του για την κάλυψη των δηµοσιονοµικών αναγκών τους, προκειµένου να 

διατηρούνται παγκοσµίως συνθήκες µακροοικονοµικής σταθερότητας. 

Όπως αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου γίνεται ανάλυση της διαχρονικής 

συνεργασίας της Αιγύπτου µε το Ταµείο, η Αίγυπτος, από το 1980 και έπειτα έχει 

συµµετάσχει σε τρία οικονοµικά προγράµµατα που υποστηρίχθηκαν οικονοµικά από το 

∆.Ν.Τ., συνολικού ύψους 1.155.800.000 SDR, εκ των οποίων µόλις το 20% αφορούσε νέες 

χρηµατοδοτήσεις, ενώ το 80% αφορούσε αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων οφειλών. Το 

2011, µε βασική αιτία τη σηµαντική επιδείνωση των µακροοικονοµικών δεικτών της, η 

Αίγυπτος αιτήθηκε εκ νέου χρηµατοδότηση από το Ταµείο. Ωστόσο, µε βασικές αιτίες α) την 

ανάγκη εκπλήρωσης σηµαντικών προϋποθέσεων που αφορούσαν δηµοσιονοµικές 

µεταρρυθµίσεις για την τµηµατική εκταµίευση του συµφωνηθέντος ποσού, β) τη δυνατότητα 

χρηµατοδότησης από λοιπές πηγές και γ) την τρέχουσα κοινωνικό-πολιτικό-οικονοµική 

κατάσταση, βασικό γνώρισµα της οποίας ήταν η λαϊκή διάθεση για ανεξαρτησία της χώρας 

από τέτοιου είδους οργανισµούς, η συµφωνηµένη χρηµατοδότηση δεν υλοποιήθηκε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνεργασία της Τουρκίας µε το ∆.Ν.Τ. την 

περίοδο 1999 - 2002, οπότε και εκταµιεύθηκε ποσό 20,6 δις δολάρια. Τα επόµενα 10 έτη 

παρουσιάστηκε σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα και το 2013 η Τουρκία 

αποπλήρωσε τις οφειλές της προς το Ταµείο. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως παρουσιάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο, χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των συνεργασιών των χωρών µε το Ταµείο είναι ότι βασικές αιτίες της 

αιτούµενης χρηµατοδότησης είναι η «αταξία» των µακροοικονοµικών δεικτών των κρατικών 

οικονοµιών, η ανάγκη άµεσης παροχής ρευστότητας και η αδυναµία εύρεσης εξωτερικών 

δανειστών. Παράλληλα, την περίοδο της συνεργασίας παρατηρούνται ως κοινά γνωρίσµατα 

των συνεργαζόµενων χωρών η µείωση των πραγµατικών µισθών, η µείωση των ελλειµµάτων, 



η αύξηση του χρέους, η φυγή κεφαλαίων, η αύξηση της ανεργίας και η αύξηση της φτώχιας, 

ενώ ταυτόχρονα χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών των κρατών είναι η εκτεταµένη διαφθορά. 

Παρόλα αυτά, σηµειώνεται ως βασικό αρνητικό στοιχείο των πολιτικών του Ταµείου 

η µονοµερής εξέταση οικονοµικών στοιχείων των συνεργαζόµενων κρατών, χωρίς να 

εξαντλείται παράλληλα η µελέτη των κοινωνικών συνθηκών. Αποτέλεσµα των ως άνω είναι η 

αµφισβήτηση του τα τελευταία έτη και η δηµιουργία νέων αντίστοιχων οργανισµών. 



 





Abstract 

 

The first chapter analyzes the role and function of the International Monetary Fund. 

The Fund was set up immediately after the end of World War II and its main purpose is to 

finance the economies of its 188 members in order for them to meet their financial needs and 

to maintain macroeconomic stability worldwide. 

The second chapter analyzes the temporal cooperation of Egypt with the Fund. Since 

1980, Egypt has participated in three economic programs that were financially supported by 

the IMF, totaling 1.155.800.000 SDR, of which only 20% were new funding, while 80% 

concerned refinancing of existing debts. In 2011, mainly due to significant deterioration of 

macroeconomic indicators, Egypt requested more financing by the Fund. However, the 

financing was not implemented, mainly because of three reasons:  

a)  a number of major fiscal reforms should be fulfilled as requirements before the partial 

payment of the agreed amount,  

b) there was the possibility of funding from other sources, and  

c) the social, political and economic situation of the time, along with the popular demand for 

the country's independence from such organizations 

The third chapter discusses the cooperation between Turkey and the IMF during the 

period 1999 - 2002, when 20.6 billion was disbursed. The following decade Turkey achieved 

considerable growth and by 2013 the country had repaid its debts to the Fund. 

As shown in the fourth chapter, the basic characteristics of the countries’ cooperation 

with the Fund and the reasons for which funding is requested, have to do with irregularities in 

macroeconomic indicators of state economies, the need for immediate liquidity and the 

inability of finding external creditors. During their cooperation with the Fund, the countries 

experience decreasing real wages, reducing deficits, rising debts, capital flight, rising 

unemployment and increasing poverty. However, the basic negative element of IMF’s policies 

is considered to be the unilateral examination of the cooperating states’ financial records, 

without studying thoroughly the existing social conditions. As a result, in recent years the 



IMF is strongly doubted for its effectiveness and new similar organizations have risen.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ) 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στην τρέχουσα περίοδο των έντονων παγκόσµιων οικονοµικών µεταβολών, της 

διεθνούς οικονοµικής κρίσης και της πολύπλοκης φύσης των προβληµάτων που προκύπτουν, 

είναι φυσικό επακόλουθο το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα εξετάζει πιο ενεργά το ρόλο του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στις χώρες που προσφέρει τεχνική βοήθεια. Με δεδοµένη 

την ολοένα µεγαλύτερη αιτούµενη βοήθεια από τις χώρες µέλη του Ταµείου και άρα τον 

σηµαντικότερο ρόλο του στη διαµόρφωση των εθνικών οικονοµιών, προκύπτει πλέον και µια 

σειρά κρίσιµων ερωτηµάτων.   

Με ποιο τρόπο γίνεται η οικονοµική ανάλυση των χωρών στις οποίες το Ταµείο 

προσφέρει τεχνική βοήθεια; Πώς οι ονοµαστικοί οικονοµικοί δείκτες παραλληλίζονται µε τα 

κοινωνικά δεδοµένα µιας χώρας; Πώς µεταβάλλεται η πολιτική του Ταµείου σε δύο χώρες µε 

παραπλήσια οικονοµικά στοιχεία, διαφορετική όµως κουλτούρα; Πώς το Ταµείο ορίζει τους 

παράγοντες ανάπτυξης που θέτει ως µακροπρόθεσµους στόχους σε κάθε χώρα; Ποιες είναι οι 

µακροοικονοµικές επιπτώσεις στις χώρες όπου επεµβαίνει το Ταµείο; Ποιό είναι το σωστό 

επίπεδο αποθεµατικών που πρέπει να τηρούνται; Με βάση την πολυπλοκότητα και την 

µεταβλητότητα των ερωτηµάτων αυτών γίνεται κατανοητό ότι η επίλυση των οικονοµικών 

διαταραχών των κρατικών οικονοµιών παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον σε θεωρητικό 

επίπεδο, λαµβάνει ωστόσο πολύ σοβαρότερη πτυχή όταν πρέπει να αντιµετωπιστεί στην 

πράξη. 

Επιπλέον, τίθενται ζητήµατα πολιτικής οικονοµίας. Πώς η διεθνής κοινότητα θα 

χρησιµοποιήσει το Ταµείο ως µέσο βοήθειας τόσο σε ανεπτυγµένες όσο και σε 

αναπτυσσόµενες χώρες για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας; Πώς 
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µπορεί το ∆.Ν.Τ. να συνεργαστεί µε τις κυβερνήσεις και τους πολίτες των χωρών µελών του 

για τη διευκόλυνση της εφαρµογής των ορθών πολιτικών; 

Τέλος, τίθενται ζητήµατα που σχετίζονται µε θέµατα εύρεσης πόρων και λογοδοσίας. 

Ποια είναι η ποσότητα χρηµάτων που θα πρέπει να κατέχει το ∆.Ν.Τ. για να δανείζει τις 

χώρες που αιτούνται βοήθεια; Πώς λαµβάνονται «ίσες» αποφάσεις για τη στήριξη των 

µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων των κρατών; 

Στην απάντηση αυτών των ερωτηµάτων και κυρίως στην εφαρµοζόµενη πρακτική, το 

Ταµείο έχει δεχθεί πλήθος επικρίσεων για την πολιτική που ασκεί στις χώρες που προσφέρει 

βοήθεια. Βασική αιτία είναι το γεγονός ότι οι µεταρρυθµίσεις που επιβάλλει  

για τη µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη µια χώρας απαιτούν συχνά επίπονες 

βραχυπρόθεσµες επιλογές.1 

 

1.2 Ο ρόλος του ∆.Ν.Τ. 

 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι διεθνής οργανισµός, µε µέλη του 188 χώρες2, και 

έχει ως σκοπό να παρέχει συµβουλές πολιτικής και χρηµατοδότηση σε κράτη που 

αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες, ενώ επίσης συνεργάζεται µε τις αναπτυσσόµενες 

χώρες προκειµένου να δράσουν επικουρικά για τη διεθνή µακροοικονοµική σταθερότητα και 

τη µείωση της φτώχιας. Το ∆.Ν.Τ. παρακολουθεί τις παγκόσµιες οικονοµικές τάσεις, 

συντάσσει αναφορές για τις χώρες µέλη του, οργανώνει φόρουµ διαλόγου για τη διεθνή 

πολιτική και παρέχει τεχνογνωσία στις κυβερνήσεις για την αντιµετώπιση οικονοµικών 

προβληµάτων. 

Το ∆.Ν.Τ. ιδρύθηκε πριν από περίπου 60 χρόνια, στο τέλος του Β 'Παγκοσµίου Πολέµου. 

Οι ιδρυτές του είχαν στόχο την οικοδόµηση ενός πλαισίου οικονοµικής συνεργασίας, που 

σκοπό είχε να αποφευχθεί η επανάληψη των καταστροφικών οικονοµικών πολιτικών που 

                                                           
1
 Plant Mark, Helping the poor? The IMF and Low Income Countries, FONDAD, June 2005, p.127 

2
 Wroughton Lesley, South Sudan becomes IMF’s 188

th
 member country, Reuters, 18.4.2012 [Available at: 

http://www.reuters.com/article/2012/04/18/us-imf-southsudan-idUSBRE83H0YQ20120418] 
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συνέβαλαν στη µεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930 και την παγκόσµια σύγκρουση που 

ακολούθησε. 

Με δεδοµένο ότι από την περίοδο σύστασης του Ταµείου ο κόσµος έχει αλλάξει 

δραµατικά, µε κύριο χαρακτηριστικό την εκτεταµένη ευηµερία σε ορισµένες χώρες και τη 

µείωση της φτώχειας σε άλλες, πλέον βασικός σκοπός του ∆.Ν.Τ. είναι να παρέχει το 

παγκόσµιο δηµόσιο αγαθό της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.  

Ειδικότερα, το ∆.Ν.Τ. έχει ως στόχο: 

•  Να παρέχει ένα φόρουµ για τη συνεργασία σε διεθνή νοµισµατικά προβλήµατα. 

• Να διευκολύνει την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, προωθώντας έτσι τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, την οικονοµική ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας. 

• Να προωθήσει τη σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε τη δηµιουργία 

ενός ανοικτού συστήµατος διεθνών πληρωµών και 

• Να δανείζει χώρες, όταν χρειάζεται, σε προσωρινή βάση και υπό κατάλληλες 

εγγυήσεις, µε στόχο να τις βοηθήσει να αντιµετωπίσουν προβλήµατα ισοζυγίου πληρωµών. 

Το ∆.Ν.Τ. προσφέρει τεχνική βοήθεια και κατάρτιση στα κράτη µέλη του για να 

ενισχύσουν την ικανότητά τους να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικές 

πολιτικές. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της 

δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, της πολιτικής των τραπεζών, 

της εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της ρύθµισης του, καθώς και της 

ορθής απεικόνισης στατιστικών στοιχείων.3 

Στο ∆.Ν.Τ. σήµερα συµµετέχουν σχεδόν όλα τα αναγνωρισµένα κράτη. Για να γίνει 

µια χώρα µέλος του οργανισµού πρέπει να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των 

σηµερινών µελών. Τον Απρίλιο του 2012, η ∆ηµοκρατία του Νότιου Σουδάν εντάχθηκε στο 

∆.Ν.Τ. και έγινε το 188ο µέλος του οργανισµού. Κατά την ένταξη, σε κάθε χώρα µέλος του 

∆.Ν.Τ. αντιστοιχεί µια ποσόστωση, η οποία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µέγεθός της 

οικονοµίας της και από την οποία καθορίζεται η οικονοµική και οργανωτική σχέση της µε το 

Ταµείο.4 

 

                                                           
3
 IMF, What we do [Available at: http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm] 

4
 IMF, How we do [Available at: http://www.imf.org/external/about/howwedo.htm] 
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1.3 Η συνεργασία του Ταµείου µε άλλους φορείς  

 

Το ∆.Ν.Τ. συνεργάζεται µε την Παγκόσµια Τράπεζα, τις τράπεζες περιφερειακής 

ανάπτυξης, τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και 

άλλους διεθνείς οργανισµούς. Και ενώ όλοι αυτοί οι οργανισµοί εµπλέκονται σε παγκόσµια 

οικονοµικά θέµατα, ο καθένας έχει τη δική του αρµοδιότητα και την εξειδίκευση του. Το 

∆.Ν.Τ. συνεργάζεται επίσης στενά µε την Οµάδα των Είκοσι (G-20) κυρίως για θέµατα που 

αφορούν βιοµηχανοποιηµένες και αναδυόµενες οικονοµίες και αλληλεπιδρά µε τις 

αντίστοιχες δεξαµενές σκέψης (think tanks), την κοινωνία των πολιτών, και τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης σε καθηµερινή βάση. 

 

1.3.1 Η συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα 

 

Το ∆.Ν.Τ. και η Παγκόσµια Τράπεζα παρότι είναι διαφορετικοί οργανισµοί 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους συµπληρωµατικά ο ένας προς το έργο του άλλου. Ενώ η εστίαση 

του ∆.Ν.Τ. είναι κυρίως σε θέµατα µακροοικονοµικής και ζητήµατα του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα, η Παγκόσµια Τράπεζα ασχολείται κυρίως µε την πιο µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και τη 

µείωση της φτώχειας. Τα δάνεια που χορηγεί η Παγκόσµια Τράπεζα αφορούν τη 

χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, τη µεταρρύθµιση συγκεκριµένων τοµέων της οικονοµίας 

και ευρύτερες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Τα δάνεια του Ταµείου στόχο έχουν να 

βοηθήσουν τις χώρες να συνεχίσουν να πληρώνουν για τις εισαγωγές τους (και τις εν γένει 

οικονοµικές υποχρεώσεις τους), να σταθεροποιήσουν τη διακύµανση των συναλλαγµατικών 

τους ισοτιµιών και να αποκαταστήσουν τις συνθήκες για την οικονοµική τους ανάπτυξη. Μία 

χώρα για να ενταχθεί στο ∆.Ν.Τ. πρέπει να είναι ταυτόχρονα επιλέξιµη και για την ένταξη 

της στην Παγκόσµια Τράπεζα. 

Με δεδοµένη την εστίαση της Παγκόσµιας Τράπεζας σε θέµατα σχετικά µε την 

καταπολέµηση της φτώχειας, το ∆.Ν.Τ. συνεργάζεται στενά µε την Τράπεζα στον τοµέα 

αυτό. Άλλοι τοµείς συνεργασίας περιλαµβάνουν εκτιµήσεις των χρηµατοπιστωτικών τοµέων 
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των χωρών µελών, την ανάπτυξη οικονοµικών προτύπων και τη βελτίωση της ποιότητας, τη 

διαθεσιµότητα και την κάλυψη των στοιχείων για το εξωτερικό χρέος. 

 

1.3.2 Η συνεργασία µε τον Π.Ο.Ε. 

 

Το ∆.Ν.Τ. είναι µέλος του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο 

συγκεντρώνει κυβερνητικούς αξιωµατούχους υπεύθυνους για την οικονοµική σταθερότητα 

στα µεγάλα διεθνή χρηµατοοικονοµικά κέντρα, τα διεθνή ρυθµιστικά και εποπτικά όργανα, 

τις επιτροπές εµπειρογνωµόνων των κεντρικών τραπεζών, και τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Συνεργάζεται επίσης µε φορείς καθορισµού προτύπων, όπως η Επιτροπή της 

Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και η ∆ιεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών.  

Το ∆.Ν.Τ. έχει επίσης ρόλο παρατηρητή σε επίσηµες συνεδριάσεις του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου. Η εκτίµηση του ∆.Ν.Τ. σχετικά µε την ικανότητα να επιτευχθεί 

ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας λαµβάνεται υπόψη στην εκτίµηση του Π.Ο.Ε. 

σχετικά µε τους εµπορικούς περιορισµούς που εφαρµόζονται. Το ∆.Ν.Τ. συµµετέχει επίσης 

στον Π.Ο.Ε. σε επίπεδο ηγεσίας για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για τη 

σχετική µε το εµπόριο τεχνική βοήθεια για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, ενώ παράλληλα, 

το προσωπικό του ∆.Ν.Τ. συµβάλει στο έργο της οµάδας εργασίας του Π.Ο.Ε. για το εµπόριο 

και το χρέος των κρατικών οικονοµιών. 

 

1.3.3 Η συνεργασία µε τον Ο.Η.Ε. 

 

Το ∆.Ν.Τ. έχει ρόλο ειδικού αντιπροσώπου στα Ηνωµένα Έθνη. Η συνεργασία µεταξύ 

του Ταµείου και του Ο.Η.Ε. καλύπτει διάφορους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, 

συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας σε φορολογικά και στατιστικά θέµατα των δύο 
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οργανισµών, καθώς και την αµοιβαία συµµετοχή σε τακτικές συναντήσεις και ειδικά 

συνέδρια και εκδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια, το ∆.Ν.Τ. έχει συνεργαστεί µε το ∆ιεθνές 

Γραφείο Εργασίας για θέµατα που σχετίζονται µε την απασχόληση. Συγκεκριµένα, το Ταµείο 

συµµετέχει σε κοινά προγράµµατα µε τον Ο.Η.Ε. που αφορούν: 

• Φορολογικά θέµατα,  

• Ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής,  

• Το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για την πράσινη 

οικονοµία και  

• Το Παγκόσµιο Επισιτιστικό Πρόγραµµα για τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας 

και την έγκαιρη αξιολόγηση της ευπάθειας. 

 

1.3.4 Η συνεργασία µε την G-20 

 

Συνεχώς αυξανόµενη είναι η συνεργασία του Ταµείου και µε την Οµάδα των Είκοσι 

(G-20) για ζητήµατα που αφορούν βιοµηχανοποιηµένες και αναδυόµενες οικονοµίες. Κατά 

τη διάρκεια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η συλλογική δράση από την G-20 

θεωρήθηκε κρίσιµη για την αποφυγή µεγαλύτερων οικονοµικών δυσκολιών αφού στις κοινές 

συναντήσεις των δύο οργανισµών, οι ηγέτες των χωρών της G-20 επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή 

τους για την αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Το ∆.Ν.Τ. παρέχει στη G-20 

ανάλυση σχετικά µε τις παγκόσµιες οικονοµικές συνθήκες και την επιρροή που έχει η 

πολιτική των χωρών της G-20 στη µεταβολή των συνθηκών αυτών.5 

 

                                                           
5
 IMF, Collaborating with others, [Available at: http://www.imf.org/external/about/collab.htm] 
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1.4 Η συµβολή του Ταµείου στην παγκόσµια οικονοµία από το 2005 και 

έπειτα. 

 

Το ∆.Ν.Τ. έχει ως βασική του προτεραιότητα το δανεισµό προς χώρες που χρήζουν 

βοήθειας για την ανάπτυξη της οικονοµίας τους και κατ’ επέκταση τη συµβολή στην ώθηση 

της παγκόσµιας οικονοµίας µε δεδοµένο ότι έχει εισέλθει στη µεγαλύτερη περίοδο ύφεσής 

της τα τελευταία έτη.6 

Το µεγαλύτερο µέρος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι διεθνείς ροές 

κεφαλαίων τροφοδότησαν την παγκόσµια επέκταση, η οποία επέτρεψε σε πολλές χώρες να 

επιστρέψουν τα χρήµατα που είχαν δανειστεί από το ∆.Ν.Τ. και άλλους επίσηµους πιστωτές 

και να συσσωρεύσουν συναλλαγµατικά αποθέµατα. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που 

ξεκίνησε µε την κατάρρευση των στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α. το 2007, και εξαπλώθηκε 

σε όλο τον κόσµο το 2008 είχε ως αποτέλεσµα να επέλθουν σηµαντικές ανισορροπίες στις 

παγκόσµιες ροές κεφαλαίων. 

Στατιστικά σηµειώνεται ότι ενώ οι παγκόσµιες ροές κεφαλαίων κυµάνθηκαν µεταξύ 

2% και 6% του παγκόσµιου Α.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980 - 1995, από τότε 

έχουν αυξηθεί στο 15% του παγκόσµιου Α.Ε.Π. κατ’ έτος. Το 2006 ανήλθαν σε 7.200 δις. 

δολάρια (περισσότερο από το τριπλάσιο από το 1995). Η πιο ραγδαία αύξηση παρατηρήθηκε 

από τις προηγµένες οικονοµίες, αλλά και τις αναδυόµενες αγορές και αναπτυσσόµενες χώρες, 

οι οποίες έχουν επίσης γίνει πιο ολοκληρωµένες οικονοµικά. 

Οι ιδρυτές του συστήµατος «Bretton Woods» είχαν λάβει ως δεδοµένο ότι η ροή 

ιδιωτικών κεφαλαίων δεν θα συνεχίσει να αποτελεί τον άµεσο δανειστή τον κρατών, ρόλο 

που εµφάνισαν κατά τον δέκατο ένατο και στις αρχές του εικοστού αιώνα. Έτσι, το ∆.Ν.Τ. θα 

                                                           
6
 Feldstein M., Refocusing the IMF, Foreign Affairs, Τεύχος 77/1998 
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αποτελεί τον αποκλειστικό παράγοντα που θα δανείζει όσα µέλη του αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών7. 

Η τελευταία παγκόσµια κρίση ωστόσο, αποκάλυψε µια ευπάθεια στις προηγµένες 

χρηµατοπιστωτικές αγορές που σύντοµα οδήγησε στη µεγαλύτερη παγκόσµια ύφεση µετά τη 

«Μεγάλη Ύφεση»8. Με το µεγαλύτερο πλέον ρυθµό των τελευταίων ετών, το ∆.Ν.Τ. δέχτηκε 

αιτήµατα οικονοµικής και πολιτικής στήριξης. 

Η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι οι οικονοµικοί πόροι του ∆.Ν.Τ. ήταν τόσο 

σηµαντικοί όσο ποτέ άλλοτε και ήταν πιθανό να επαρκούν οριακά έως το τέλος της κρίσης. 

Με την ευρεία υποστήριξη από τις πιστώτριες χώρες, η δανειοδοτική ικανότητα του Ταµείου 

τριπλασιάστηκε σε περίπου 750 δισ. δολάρια από το 2007 και έπειτα. Την ίδια περίοδο, για 

να χρησιµοποιήσει το Ταµείο αποτελεσµατικά τα κεφάλαια του αναθεώρησε τις πολιτικές 

δανεισµού του, ιδίως µε τη δηµιουργία µιας ευέλικτης «πιστωτικής γραµµής» για τις χώρες 

µε ισχυρές οικονοµικές βάσεις και ιστορικό επιτυχούς εφαρµογής της οικονοµικής πολιτικής 

τους. Άλλες µεταρρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν ως σκοπό να 

βοηθήσουν τις χώρες οι οποίες θα δεχτούν να προσαρµόσουν το µέσο εισόδηµα των πολιτών 

τους σε χαµηλότερο επίπεδο, επέτρεψαν στο ∆.Ν.Τ. να εκταµιεύσει γρήγορα πολύ µεγάλα 

ποσά, µε βάση τις ανάγκες των δανειζόµενων χωρών και να µην περιορίζεται στενά από τις 

ποσοστώσεις, όπως στο παρελθόν.9 

Περίπου τέσσερις στις πέντε χώρες έχουν χρησιµοποιήσει το ∆.Ν.Τ. τουλάχιστον µια 

φορά. Όµως, το ποσό των δανείων που κάθε περίοδο χορηγούνται και ο αριθµός των 

δανειοληπτών έχουν σηµαντικές διακυµάνσεις κατά την πάροδο του χρόνου. 

Τις δύο πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του ∆.Ν.Τ., περισσότερο από το ήµισυ του 

δανεισµού που χορήγησε οδηγήθηκε στις βιοµηχανικές χώρες. Ωστόσο, από τα τέλη της 

                                                           
7
 Mason Edward, Asher Robert E., The World Bank Since Bretton Woods., Washington, D.C.: The Brookings 

Institution, 1973, p 106. 

8
 Frank Robert, Bernanke Ben, Principles of Macroeconomics (3rd ed.), Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007, p. 98. 

9
 IMF, Globalization and the Crisis (2005 – present), [Available at: 

http://www.imf.org/external/about/histglob.htm ] 
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δεκαετίας του 1970, οι χώρες αυτές ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις χρηµατοδοτικές 

ανάγκες τους στις κεφαλαιαγορές. 

Η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και η κρίση χρέους της δεκαετίας του 

1980 οδήγησε πολλές χώρες χαµηλού και χαµηλότερου µέσου εισοδήµατος να δανειστούν 

από το Ταµείο. Τη δεκαετία του 1990, οι έντονες διαδικασίες στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη και οι κρίσεις στις αναδυόµενες οικονοµίες της αγοράς οδήγησαν σε περαιτέρω 

αύξηση της ζήτησης για πόρους του Ταµείου. 

Το 2004, µε βασική αφορµή τις θετικές οικονοµικές συνθήκες σε παγκόσµιο επίπεδο, 

πολλές χώρες άρχισαν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους προς το ∆.Ν.Τ.. Ως εκ τούτου, η 

ζήτηση για τους πόρους του Ταµείου µειώθηκε σηµαντικά. Από το 2008 ωστόσο, το Ταµείο 

άρχισε να χορηγεί εκ νέου δάνεια σε χώρες που έχουν πληγεί από την παγκόσµια οικονοµική 

κρίση. Το ∆.Ν.Τ. έχει σήµερα ενεργά προγράµµατα µε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο 

τον κόσµο και έχει δεσµεύσει περισσότερα από 325 δισεκατοµµύρια δολάρια σε πόρους για 

τις χώρες µέλη του από την έναρξη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Και ενώ η 

οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει αυξηµένη ζήτηση για χρηµατοδότηση από το Ταµείο, η 

µείωση του δανεισµού που προηγήθηκε της χρηµατοπιστωτικής κρίσης αντανακλά επίσης 

την ανάγκη να προσαρµοστούν τα εργαλεία δανεισµού του ∆.Ν.Τ. στις µεταβαλλόµενες 

ανάγκες των χωρών-µελών. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία έτη, το ∆.Ν.Τ. αναθεώρησε 

σηµαντικά τους όρους µε τους οποίους παρέχει τα δάνεια του. 

Τον Μάρτιο του 2009, το Ταµείο ανακοίνωσε µια σηµαντική αναθεώρηση του 

πλαισίου δανεισµού του, συµπεριλαµβανοµένου του εκσυγχρονισµού των αντίστοιχων 

προϋποθέσεων, εισάγοντας ένα νέο ευέλικτο πιστωτικό όριο, ενισχύοντας την ελαστικότητα 

του, διπλασιάζοντας το ανώτατο όριο δανειοδότησης κάθε χώρας, προσαρµόζοντας το κόστος 

δανεισµού. Επίσης, επιτάχυνε τις διαδικασίες δανειοδότησης για να καταστήσει ευκολότερη 

την πρόσβαση σε νέα κεφάλαια για τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος, περιορίζοντας τη 

γραφειοκρατία στις εσωτερικές διεργασίες του. 
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1.5 Επιτήρηση από το ∆.Ν.Τ. 

 

Όταν µια χώρα εντάσσεται στο ∆.Ν.Τ., συµφωνεί να υποβάλει τις οικονοµικές και 

δηµοσιονοµικές πολιτικές της στον έλεγχο του οργανισµού. ∆εσµεύεται επίσης να 

ακολουθήσει πολιτικές που ευνοούν την οµαλή οικονοµική ανάπτυξη και τη λογική της 

σταθερότητας των τιµών, για να αποφευχθεί η χειραγώγηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κερδοσκοπικών τάσεων, και να παρέχει στο ∆.Ν.Τ. τα 

δεδοµένα για την ακριβή εξέλιξη της οικονοµίας της. Η τακτική παρακολούθηση από το 

∆.Ν.Τ. των οικονοµιών και των συναφών στοιχείων µε σκοπό την παροχή συµβουλών 

πολιτικής έχει ως στόχο να εντοπίσει τις αδυναµίες που προκαλούν ή µπορεί να οδηγήσουν 

µια χώρα σε οικονοµική αστάθεια. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «επιτήρηση». 

 

1.5.1 Επιτήρηση κρατών 

 

Επιτήρηση µιας χώρας από το ∆.Ν.Τ. είναι µια συνεχής διαδικασία που καταλήγει σε 

τακτικές (συνήθως ετήσιες) εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε επιµέρους χώρες µέλη, οι οποίες 

είναι γνωστές ως «διαβουλεύσεις του άρθρου IV», διότι καθορίζονται από το άρθρο IV του 

καταστατικού του Ταµείου.10 Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας διαβούλευσης, οµάδες 

οικονοµολόγων του ∆.Ν.Τ. επισκέπτονται µια χώρα για την αξιολόγηση των οικονοµικών και 

χρηµατοπιστωτικών εξελίξεων και συζητούν µε την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα τις 

οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές της χώρας. Αποστολές του προσωπικού του 

∆.Ν.Τ., επίσης, συχνά συναντούνται µε βουλευτές και εκπροσώπους επιχειρήσεων, 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Οι εν λόγω οµάδες διατυπώνουν τα συµπεράσµατά τους και στη συνέχεια τα 

παρουσιάζουν στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των χωρών µελών 

                                                           
10

 IMF, Statute of  the Administrative Tribunal of the International Monetary Fund, [Available at: 

https://www.imf.org/external/imfat/statute.htm#statute_IV] 
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του ∆.Ν.Τ.. Μια περίληψη των απόψεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαβιβάζονται 

µεταγενέστερα στην κυβέρνηση της χώρας. Με τον τρόπο αυτό διαχέονται οι απόψεις της 

παγκόσµιας κοινότητας και τα διδάγµατα της διεθνούς εµπειρίας που ασκήθηκαν στις εθνικές 

πολιτικές. Οι περιλήψεις των περισσότερων συζητήσεων κυκλοφορούν σε ∆ελτία Τύπου και 

είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του ∆.Ν.Τ., όπως και οι περισσότερες από τις εκθέσεις 

των χωρών που παρασκευάζονται από το προσωπικό του Ταµείου. 

 

1.5.2 Περιφερειακή επιτήρηση 

 

Με την έννοια της περιφερειακής επιτήρησης εννοούµε την εξέταση από το ∆.Ν.Τ. των 

πολιτικών που ακολουθούνται στο πλαίσιο µιας νοµισµατικής ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης 

της ζώνης του ευρώ, της ∆υτικοαφρικανικής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, της 

Κεντρικής Αφρικής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Κοινότητας, και της Ανατολικής 

Καραϊβικής Νοµισµατικής Ένωσης. Οι εκθέσεις για τις προοπτικές των περιφερειακών 

οικονοµιών συντάσσονται µε σκοπό την ανάλυση των οικονοµικών εξελίξεων και των 

βασικών θεµάτων πολιτικής στην Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και 

την Κεντρική Ασία, την υποσαχάρια Αφρική και το δυτικό ηµισφαίριο. 

 

1.5.3 Παγκόσµια επιτήρηση 

 

Ο όρος «παγκόσµια επιτήρηση» συνεπάγεται αναθεωρήσεις από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του ∆.Ν.Τ. για τις παγκόσµιες οικονοµικές τάσεις και τις διεθνείς πολιτικές 

εξελίξεις. Τα κύρια σχόλια των διεθνών οικονοµικών εκθέσεων και της Έκθεσης Παγκόσµιας 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας, αναλύουν τις εξελίξεις, τις προοπτικές και τα ζητήµατα 

πολιτικής στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και ζητήµατα δηµοσιονοµικής 

πολιτικής. Και οι τρεις εκθέσεις δηµοσιεύονται δύο φορές το χρόνο, µε βάση τις ενηµερώσεις 
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που παρέχονται σε τριµηνιαία βάση. Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή διενεργεί συχνές 

άτυπες συναντήσεις σχετικά µε την παγκόσµια οικονοµία και τις εξελίξεις της αγοράς.11 

 

1.6 Τεχνική βοήθεια 

 

Το ∆.Ν.Τ. διαχειρίζεται την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει µε την παροχή τεχνικής 

βοήθειας σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων στις χώρες µέλη του, όπως η νοµισµατική και 

συναλλαγµατική πολιτική, η φορολογική πολιτική, η δηµόσια διοίκηση και οι επίσηµες 

στατιστικές. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τη βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής των 

οικονοµικών πολιτικών των µελών του, µε την ενίσχυση των δεξιοτήτων σε δηµόσιους 

φορείς όπως τα Υπουργεία Οικονοµικών, οι Κεντρικές Τράπεζες, και οι εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες. Το ∆.Ν.Τ. δίνει επίσης συµβουλές στις χώρες που πρέπει να αποκαταστήσουν τα 

κυβερνητικά τους όργανα, µετά από σοβαρές πολιτικές αναταραχές ή πολέµους. 

Το 2008, το ∆.Ν.Τ. ξεκίνησε µια φιλόδοξη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου 

να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της τεχνικής βοήθειας. Οι µεταρρυθµίσεις αφορούσαν καλύτερη 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, βελτιωµένη µέτρηση της απόδοσης, µεγαλύτερη διαφάνεια 

στην κοστολόγηση και την ενισχυµένη συνεργασία µε τους πιστωτές. 

 

1.6.1 Μορφές τεχνικής βοήθειας 

 

Η τεχνική βοήθεια του ∆.Ν.Τ. παίρνει διαφορετικές µορφές, ανάλογα µε τις ανάγκες 

εκάστου µέλους, που κυµαίνονται από βραχυπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις έως και την 

ανάπτυξη της ικανότητας των κρατών για την επίτευξη µακρόχρονης πολιτικής (και 

οικονοµικής) σταθερότητας σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Η τεχνική βοήθεια του 

                                                           
11
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Ταµείου µπορεί να χορηγηθεί µε διάφορες µορφές. Το προσωπικό του ∆.Ν.Τ. µπορεί να 

επισκεφθεί τις χώρες µέλη µε σκοπό να συµβουλεύει την κυβέρνηση και την κεντρική 

τράπεζα, ή µπορεί να παρέχει µόνιµους ειδικούς συµβούλους σε µακροπρόθεσµη βάση. Η 

τεχνική βοήθεια είναι ενσωµατωµένη στις δράσεις µεταρρύθµισης µιας χώρας, καθώς και την 

εποπτεία και τις δανειοδοτικές πράξεις του Ταµείου. 

Το ∆.Ν.Τ. παρέχει ένα αυξανόµενο µέρος της τεχνικής βοήθειας µέσω των 

περιφερειακών του κέντρων που βρίσκονται στην Ακτή Ελεφαντοστού, το Γκαµπόν, τον 

Μαυρίκιο και την Τανζανία για την Αφρική, στα Μπαρµπάντος και τη Γουατεµάλα για την 

Κεντρική Αµερική και την Καραϊβική, στο Λίβανο για τη Μέση Ανατολή και στα νησιά Φίτζι 

για τα νησιά του Ειρηνικού. Το Ταµείο προσφέρει επίσης συµβουλές κατάρτισης για τις 

κυβερνήσεις και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών µελών στην έδρα του στην 

Ουάσιγκτον και σε περιφερειακά κέντρα κατάρτισης στην Αυστρία, τη Βραζιλία, την Κίνα, 

τη Σιγκαπούρη, την Τυνησία, και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 

 

1.6.2 Τα κέρδη από την τεχνική βοήθεια 

 

Η τεχνική βοήθεια είναι µια από τις βασικές δραστηριότητες του Ταµείου. Είναι 

επικεντρωµένη στους κρίσιµους τοµείς της µακροοικονοµικής πολιτικής, όπου το Ταµείο έχει 

το µεγαλύτερο συγκριτικό του πλεονέκτηµα λόγω της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας του. 

Χάρη στη συµµετοχή του σε πολλές χώρες µέλη του, το πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας του 

∆.Ν.Τ. χαρακτηρίζεται από την εµπειρία και τη γνώση που έχει αποκτηθεί σε διαφορετικές 

περιοχές και χώρες µε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. 

Περίπου το 80% της τεχνικής βοήθειας του ∆.Ν.Τ. οδηγείται σε χώρες χαµηλού και 

µεσαίου εισοδήµατος, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική και την Ασία. Οι µεταπολεµικές χώρες 

είναι οι κυριότεροι δικαιούχοι. Το ∆.Ν.Τ. παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια µε στόχο την 

ενίσχυση της αρχιτεκτονικής του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την ικανότητα 

των χωρών να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν προγράµµατα µείωσης της φτώχειας και την 
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ανάπτυξη δοµών βοήθειας στις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες, στη µείωση του χρέους τους 

και τη διαχείριση του. 

 

1.7 Η συνεργασία του Ταµείου µε τους πιστωτές του 

 

Οι διµερείς και πολυµερείς πιστωτές του ∆.Ν.Τ διαδραµατίζουν ολοένα και 

σηµαντικότερο ρόλο για να µπορέσει το Ταµείο να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας του. 

Ισχυρές συνεργασίες µεταξύ των δικαιούχων χωρών και των χορηγών επιτρέπουν στο ∆.Ν.Τ. 

την παροχή τεχνικής βοήθειας που θα αναπτυχθεί στη βάση µιας διαλογικής διαδικασίας µε 

τη χώρα δανειστή και το φορέα – πιστωτή προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία σε ένα 

κοινώς αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης. Έτσι, καθίσταται κατανοητό ότι οι οικονοµικές 

συνεισφορές των πιστωτών του Ταµείου επηρεάζουν ζητήµατα που ξεπερνούν την 

οικονοµική πτυχή της σχέσης τους µε το ∆.Ν.Τ.. 

Το ∆.Ν.Τ. αυτή την περίοδο προσπαθεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

της τεχνικής βοήθειας για την επέκταση της χρηµατοδότησης των πιστωτών µε σκοπό την 

πλήρη κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων χωρών. Ως µέρος αυτής της προσπάθειας, 

σκοπός του Ταµείου είναι η ενίσχυση των συνεργασιών του µε τους πιστωτές του µε τη 

συµµετοχή τους σε ένα ευρύτερο, πιο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Η ιδέα είναι να 

συνενώσουν τους πόρους των χορηγών µε τα υφιστάµενα κεφάλαια του ∆.Ν.Τ. και να 

επεκτείνουν το µοντέλο της δηµιουργίας ταµείου πολλαπλών πιστωτών σε περιφερειακή και 

τοπική βάση, προσφέροντας στους πιστωτές διαφορετικά «σηµεία εισόδου» σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητές τους. Για το σκοπό αυτό, το ∆.Ν.Τ. καθιερώνει µια σειρά από τοπικά 

«κεφάλαια εµπιστοσύνης», καλύπτοντας θέµατα όπως η καταπολέµηση του ξεπλύµατος 

χρήµατος, η καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η διαχείριση των 

δηµόσιων οικονοµικών ευάλωτων κρατών, η διαχείριση του πλούτου φυσικών πόρων, η 
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βιωσιµότητα και διαχείριση του δηµοσίου χρέους, η παροχή στατιστικών και δεδοµένων και 

η σταθερότητα και ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.12 

 

1.8 ∆ανεισµός από το ∆.Ν.Τ. 

 

Κάθε χώρα µέλος, είτε πλούσια, είτε µεσαίου ή χαµηλότερου εισοδήµατος µπορεί να 

απευθυνθεί στο ∆.Ν.Τ. για τη χρηµατοδότηση της εφόσον αδυνατεί να βρει επαρκή 

χρηµατοδότηση µε προσιτούς όρους στις αγορές κεφαλαίου για τις διεθνείς πληρωµές της, 

διατηρώντας παράλληλα ένα ασφαλές επίπεδο νοµισµατικών αποθεµάτων. Ουσιαστικά 

δηλαδή, το Ταµείο παρεµβαίνει σε χώρες µε σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, οι οποίες 

πιθανόν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

Τα δάνεια του ∆.Ν.Τ. έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις χώρες µέλη στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων του ισοζυγίου πληρωµών τους, τη σταθεροποίηση των 

οικονοµιών τους και την αποκατάσταση της βιώσιµης οικονοµικής τους ανάπτυξης. Αυτός ο 

ρόλος επίλυσης κρίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των δανείων του ∆.Ν.Τ.. Τα τελευταία έτη, 

η παγκόσµια οικονοµική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού 

παγκόσµιου χρηµατοδοτικά µοντέλου ασφαλείας για να βοηθήσει τις χώρες να 

αντιµετωπίσουν τις δυσµενείς επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, ένας 

βασικός στόχος των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων των διαδικασιών δανεισµού από το Ταµείο 

είναι η δηµιουργία πιο αποτελεσµατικών χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για την πρόληψη 

των κρίσεων. Το ∆.Ν.Τ. δεν είναι µια τράπεζα ανάπτυξης και, σε αντίθεση µε την Παγκόσµια 

Τράπεζα και άλλους οργανισµούς ανάπτυξης, δεν χρηµατοδοτεί έργα. 

 

1.8.1 ∆ανεισµός για οικονοµική σταθερότητα 
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Σύµφωνα µε το άρθρο Ι του Καταστατικού του ∆.Ν.Τ. σκοπός του δανεισµού από το 

∆.Ν.Τ. είναι "... να προσδώσει την εµπιστοσύνη στα µέλη του µεταφέροντας τους γενικούς 

πόρους του Ταµείου προσωρινά στη διάθεσή τους υπό επαρκείς εγγυήσεις, παρέχοντάς τους έτσι 

την ευκαιρία να διορθώσουν διαπιστωµένες ενδεχόµενες λανθασµένες ρυθµίσεις στο ισοζύγιο 

πληρωµών τους χωρίς να καταφεύγουν σε µέτρα καταστροφικά για την εθνική ή διεθνή 

ευηµερία."13 

Στην πράξη, ο σκοπός του δανεισµού του ∆.Ν.Τ. έχει αλλάξει δραµατικά από τότε 

που δηµιουργήθηκε ο οργανισµός. Με την πάροδο του χρόνου, η οικονοµική βοήθεια του 

∆.Ν.Τ. έχει εξελιχθεί από βοήθεια προς τις χώρες να αντιµετωπίσουν τις βραχυπρόθεσµες 

εµπορικές ανάγκες τους σε υποστήριξη και επίλυση ενός ευρέως φάσµατος προβληµάτων στο 

ισοζύγιο πληρωµών που προκύπτουν από τους όρους των εµπορικών κρίσεων, φυσικές 

καταστροφές, καταστάσεις που έπονται των πολεµικών συγκρούσεων, την αναδιάρθρωση του 

δηµόσιου χρέους, και τις τραπεζικές και νοµισµατικές κρίσεις. 

Σήµερα, ο δανεισµός µέσω του ∆.Ν.Τ. εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς. 

Πρώτον, µπορεί να εξοµαλύνει την προσαρµογή σε διάφορες κρίσεις, βοηθώντας µια 

χώρα µέλος να αποφεύγει την ανάρµοστη οικονοµική προσαρµογή ή τη χρεοκοπία, γεγονός 

που θα ήταν εξαιρετικά επώδυνο, τόσο για την ίδια τη χώρα και, ενδεχοµένως, για άλλες 

χώρες µέσω των οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών παράπλευρων συνεπειών. 

∆εύτερον, τα προγράµµατα του ∆.Ν.Τ. βοηθούν να ενεργοποιηθούν άλλες µορφές 

χρηµατοδότησης, δρώντας ως καταλύτης για άλλους δανειστές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι το πρόγραµµα του Ταµείου µπορεί να χρησιµεύσει ως ένα ισχυρό στοιχείο ότι µια χώρα 

έχει υιοθετήσει ορθές πολιτικές, ενισχύοντας την αξιοπιστία της πολιτικής της και την 

αύξηση της εµπιστοσύνης των επενδυτών. 

Τρίτον, ο δανεισµός του ∆.Ν.Τ. µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των κρίσεων. Η 

εµπειρία είναι σαφής: οι κρίσεις ύπαρξης κεφαλαίων συνήθως προκαλούν σηµαντικό κόστος 

για τις χώρες που τις υπόκεινται αλλά και σε άλλες χώρες µε τις οποίες συναλλάσσονται. Ο 
                                                           
13

 IMF, Statute of  the Administrative Tribunal of the International Monetary Fund [Available at: 

https://www.imf.org/external/imfat/statute.htm#statute_I]  
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καλύτερος τρόπος για την καταπολέµηση του εν λόγω προβλήµατος είναι η επίλυση του εν τη 

γενέσει του, πριν εξελιχθεί σε µια εκτεταµένη κρίση. 

 

1.8.2 Προϋποθέσεις δανεισµού 

 

Όταν µια χώρα-µέλος προσεγγίσει το ∆.Ν.Τ. για χρηµατοδότηση, µπορεί να είναι 

(κοντά) σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης, συνήθως µε την αξία του εθνικού νοµίσµατος σε 

χαµηλά επίπεδα στις αγορές συναλλάγµατος, περιορισµένα αποθέµατα, οικονοµική 

δραστηριότητα σε στασιµότητα ή πτώση και ένα µεγάλο αριθµό των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών σε ύφεση. Στη συγκεκριµένη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, σκοπός του ∆.Ν.Τ. 

είναι να προστατευτούν οι πιο ευάλωτες χώρες σε µια κρίση. Το ∆.Ν.Τ. έχει ως στόχο να 

διασφαλίσει ότι οι όροι που συνδέονται µε εκταµιεύσεις δανείων επικεντρώνονται και είναι 

κατάλληλα προσαρµοσµένοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτικών και των 

θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών των µελών. Για το σκοπό αυτό, το ∆.Ν.Τ. συζητά µε τη 

χώρα τις οικονοµικές πολιτικές που αναµένεται να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει πιο αποτελεσµατικά. Το ∆.Ν.Τ. και η κυβέρνηση συµφωνούν σε ένα 

πρόγραµµα πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικοποιηµένων 

στόχων για την υποστήριξη των γενικών σκοπών του οικονοµικού προγράµµατος. Για 

παράδειγµα, η χώρα µπορεί να δεσµευτεί για τους δηµοσιονοµικούς στόχους ή στόχους που 

άπτονται της συναλλαγµατικής της ισοτιµίας. 

Τα δάνεια συνήθως εκταµιεύονται σε µια σειρά από δόσεις κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος, µε κάθε δόση να εξαρτάται από τους στόχους που θέτονται και 

ικανοποιούνται. Τα προγράµµατα έχουν συνήθως διάρκεια έως και τρία έτη, ανάλογα µε τη 

φύση των προβληµάτων της χώρας, αλλά µπορεί να ακολουθούνται από επόµενα 

προγράµµατα, αν χρειαστεί. Η κυβέρνηση περιγράφει τις λεπτοµέρειες του οικονοµικού 

προγράµµατος της σε µια "επιστολή προθέσεων" στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Ν.Τ.. Οι 

επιστολές µπορούν να αναθεωρηθούν, αν αλλάξουν οι συνθήκες. 
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Για τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση, τα δάνεια του ∆.Ν.Τ. παρέχουν συνήθως µόνο 

ένα µικρό µέρος των πόρων που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση του ισοζυγίου πληρωµών 

τους. Παράλληλα, λόγω της ταυτόχρονης οικονοµικής βοήθειας και του ελέγχου της 

υλοποίησης µεταρρυθµιστικών αλλαγών, τα δάνεια του ∆.Ν.Τ. σηµατοδοτούν ότι η 

οικονοµική πολιτική µιας χώρας συµβάλλει στην οικονοµική εξυγίανση της, γεγονός που 

καθησυχάζει τους επενδυτές, βοηθώντας την εύρεση πρόσθετης χρηµατοδότησης από άλλες 

πηγές.14 

 

1.9 Ένα «νέο ∆.Ν.Τ.» γεννιέται. 

 

Τον Ιούλιο του 2014, οι ηγέτες των χωρών BRICS ανακοίνωσαν τη συµφωνία τους 

για τη δηµιουργία µιας «Νέας Τράπεζα Ανάπτυξης» (N.D.B.), η οποία είναι το αποτέλεσµα 

της δυσαρέσκειάς τους σχετικά µε το επίπεδο συνεργασίας τους µε την Παγκόσµια Τράπεζα, 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, και το ρόλο του δολαρίου στο παγκόσµιο νοµισµατικό 

σύστηµα. Οι BRICS κατέχουν το 11% των ψήφων στο ∆.Ν.Τ., παρότι αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το 20% της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλληλα, το 

Κογκρέσο των Η.Π.Α. αρνείται να επικυρώσει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε το 2010 για να 

διορθώσει αυτήν την ασύµµετρη κατάσταση. 

Εν τω µεταξύ, το µερίδιο του δολαρίου στα παγκόσµια συναλλαγµατικά αποθέµατα 

παραµένει πάνω από το 60%, ενώ το 85% των παγκόσµιων συναλλαγών σε συνάλλαγµα 

περιλαµβάνει δολάρια. ∆εδοµένης της απροθυµίας των χωρών να συµφωνήσουν σε µία 

ανώτατη «πιστωτική γραµµή», οι κεντρικές τράπεζες αναζητώντας δολάρια, µπορούν να τα 

προµηθευτούν µόνο από την παγκόσµια τράπεζα, τα αποθέµατα της οποίας, ως επέδειξε η 

κρίση του 2008 δεν είναι δεδοµένα. 

Έτσι, η δυσαρέσκεια των χωρών BRICS µε το status quo οδήγησε στην ανακοίνωση 

της δηµιουργίας της N.D.B.. Οι BRICS, και οι αναπτυσσόµενες χώρες γενικά, έχουν 

σηµαντικές ανάγκες υποδοµών. Ταυτόχρονα, η Κίνα, παρότι δεν έχει έλλειµµα υποδοµών, 

έχει µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που αναζητούν την ευκαιρία να αναλάβουν έργα στο 

                                                           
14

 IMF, Lending by the IMF [Available at: http://www.imf.org/external/about/lending.htm] 
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εξωτερικό. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα των µελλοντικών πιστωτών και των δανειοληπτών της 

N.D.B. είναι ευθυγραµµισµένα. 

Η N.D.B., µε αρχικό κεφάλαιο $100 δις, ποσό πολύ µικρό σχετικά µε τις παγκόσµιες 

ανάγκες σε υποδοµές, αποτελεί µικρό µέγεθος για τα διεθνή οικονοµικά δεδοµένα. 

Παράλληλα ωστόσο, η N.D.B. θα έχει ρόλο δανειστή σε χώρες µέλη µε διαρθρωτικά 

προβλήµατα και προβλήµατα ισοζυγίου πληρωµών. Σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση µε 

τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, τα κίνητρα των πιθανών δανειστών δεν είναι 

ευθυγραµµισµένα µε αυτά των δανειοληπτών.  

Η N.D.B. αποτελεί µια πρωτοβουλία που πιθανόν να απεξαρτήσει ορισµένες χώρες 

από το ∆.Ν.Τ και να τις προσδέσει σε έναν πιο ελεγχόµενο από τις ίδιες µηχανισµό. Η 

δηµιουργία της δεν έχει µόνο συµβολικό χαρακτήρα αλλά παράλληλα καταδεικνύει τη 

σηµερινή αδυναµία του Ταµείου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις τόσο των 

δανειστών όσο και των δανειζόµενων από αυτό χωρών.15 

 

1.10 Ανακεφαλαίωση 

 

Από την περίοδο σύστασης του ∆.Ν.Τ. έως σήµερα ο κόσµος άλλαξε δραµατικά και 

έτσι, εκ των πραγµάτων, και ο τρόπος «σκέψης» και λειτουργίας του Ταµείου άλλαξε. Πλέον, 

αντί για τη χρηµατοδότηση βιοµηχανοποιηµένων χωρών, µε σκοπό την παγκόσµια ανάπτυξη, 

το Ταµείο χρηµατοδοτεί χώρες µε προβλήµατα ισοζυγίου πληρωµών ώστε να προστατευθεί η 

διεθνής κοινότητα από ένα πιθανό ντόµινο οικονοµικών επιπτώσεων. 

Οι αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης των µελών του, ιδιαίτερα την περίοδο της 

τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη της επέκτασης της 

συνεργασίας του Ταµείου µε τους πιστωτές του ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν οι 

                                                           
15

 Eichengreen Barry, Do the BRICS need their own development bank ?, The Guardian, 14 August 2014, 

[Available at: http://www.theguardian.com/business/2014/aug/14/brics-development-bank-imf-world-bank-

dollar] 
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προϋποθέσεις αυξηµένης παρακολούθησης των τεχνικών προδιαγραφών και προϋποθέσεων 

υπό τις οποίες χρηµατοδοτείται µία χώρα. 

Οι σύγχρονες παγκόσµιες οικονοµικές ανάγκες, η πολυπλοκότητα του διεθνούς 

συστήµατος συναλλαγών και η πληθώρα των διεθνών δρώντων υποχρεώνει το Ταµείο στη 

συνεργασία του µε λοιπούς φορείς αλλά και ταυτόχρονα στον σαφή διαχωρισµό του ρόλου 

του από λοιπούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ∆.Ν.Τ. 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η οικονοµία της Αιγύπτου ήταν µια κεντρικά σχεδιασµένη οικονοµία υπό την 

προεδρία του Γκαµάλ Αµπντέλ Νάσερ. Στη δεκαετία του 1990, πραγµατοποιήθηκε πλήθος 

µεταρρυθµίσεων υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, οι οποίες σε 

συνδυασµό µε τη µαζική ελάφρυνση του εξωτερικού χρέους που προέκυψε από τη 

συµµετοχή της Αιγύπτου στον Πόλεµο του Κόλπου, βοήθησαν την Αίγυπτο να βελτιώσει τις 

µακροοικονοµικές της επιδόσεις. Από το 2000, ο ρυθµός των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, της φορολογίας, των 

εκτεταµένων ιδιωτικοποιήσεων και της δηµιουργίας νέας νοµοθεσίας για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, ήταν στοιχεία που βοήθησαν την Αίγυπτο να πορευθεί σε µια διαδροµή 

περισσότερο προσανατολισµένη στην ανάπτυξη της οικονοµικής πτυχής της, γεγονός που 

επέφερε σηµαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων. Οι µεταρρυθµίσεις και οι πολιτικές αυτές 

ενίσχυσαν τα µακροοικονοµικά αποτελέσµατα, επιφέροντας ανάπτυξη η οποία ανερχόταν 

κατά µέσο όρο σε 5% ετησίως. 

Παρόλα αυτά, σε κοινωνικό επίπεδο, η κυβέρνηση απέτυχε στη δίκαιη διανοµή του 

προϊόντος του παραγόµενου πλούτου, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει βελτίωση των 

οικονοµικών συνθηκών της ευρείας βάσης του αιγυπτιακού πληθυσµού, µε χαρακτηριστική 

ένδειξη το αυξανόµενο πρόβληµα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των νέων ηλικίας 

έως 30 ετών. 

Στις αρχές του 2011, µια διαµαρτυρία της νεολαίας που απαιτούσε περισσότερες 

πολιτικές ελευθερίες, καταπολέµηση της διαφθοράς και παροχή βελτιωµένων συνθηκών 

διαβίωσης, η οποία επεκτάθηκε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σε µεγάλο τµήµα του 

πληθυσµού, ανάγκασε τον πρόεδρο Μουµπάρακ να παραιτηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 

ίδιου έτους. Μετά τις διαδηλώσεις, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα µειώθηκαν από 36.000 
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εκατοµµύρια δολάρια τον ∆εκέµβριο του 2010 σε 16.300 εκατοµµύρια τον Ιανουάριο του 

2012, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης υποβάθµισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου 

και παρουσιάστηκε σηµαντική επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών. 

Εν µέσω της µακρόχρονης πολιτικής αναταραχής, η χώρα βιώνει την πιο επώδυνη 

οικονοµική περίοδο από το 1930 και έπειτα.16 Η οικονοµική ανάπτυξη της Αιγύπτου 

επηρεάστηκε σηµαντικά, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά της το υψηλό δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα και το υψηλό δηµόσιο χρέος (εσωτερικό και εξωτερικό). Οι χαµηλοί ρυθµοί 

ανάπτυξης των τελευταίων ετών τροφοδότησαν την κοινωνική απογοήτευση, κυρίως λόγω 

της σηµαντικής αύξησης της ανεργίας (ιδιαίτερα όσο αφορά την ανεργία των νέων)17 και της 

φτώχιας
18. 

Η Αίγυπτος, από τις αρχές του 2011 και έπειτα λειτουργεί υπό µια διαδικασία 

συνεχούς πολιτικής µετάβασης. Μετά την αποποµπή του προέδρου Μουµπάρακ το 

Φεβρουάριο του 2011, οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν ανέδειξαν 

νέο Πρόεδρο τον Mohammed Morsi µε σχεδόν το 52% των ψήφων. Παράλληλα, το 

∆εκέµβριο του 2012, µε δηµοψήφισµα που διεξήχθη, υπερψηφίστηκε το νέο Σύνταγµα της 

Αιγύπτου, ενώ τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησαν νέες διαδηλώσεις µε σκοπό, αυτή τη φορά, την 

αποποµπή του Προέδρου Morsi. Με τις διαδηλώσεις αυτές και µετά από τελεσίγραφο 

διάρκειας 48 ωρών από το Ανώτατο Συµβούλιο Ενόπλων ∆υνάµεων της Αιγύπτου, η 

κυβέρνηση Morsi παραιτήθηκε και την εξουσία ανέλαβε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Ο 

νέος προσωρινός Πρόεδρος της Αιγύπτου διορίστηκε από το Ανώτατο Συνταγµατικό 

∆ικαστήριο, ενώ το Σύνταγµα του 2012 τέθηκε σε αναστολή. Ο προσωρινός Πρόεδρος 

εξέδωσε χρονοδιάγραµµα για την πολιτική µετάβαση και όρισε προσωρινή κυβέρνηση. Με το 

δηµοψήφισµα του Φεβρουαρίου 2014 εγκρίθηκε το νέο Σύνταγµα της χώρας, το προσωρινό 

υπουργικό συµβούλιο παραιτήθηκε και σχηµατίστηκε νέα προσωρινή κυβέρνηση µε σκοπό 

της την οργάνωση ελεύθερων εκλογών. 

                                                           
16

 Kingsley Patrick, Egypt suffering worst economic crisis since 1930, The Guardian, 16 May 2013, [Available at: 

http://www.theguardian.com/world/2013/may/16/egypt-worst-economic-crisis-1930s] 

17
 Sudirman Nasir, Youth unemployment and youth revolution, The Jacarta Post, 1 March 2011, [Available at: 

http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/28/youth-unemployment-and-youth-revolution.html] 

18
 Saleh Amira, Govt: Poverty rate up 2%, Egypt Independent, 29 October 2011 [Available at: 

http://www.egyptindependent.com//news/govt-poverty-rate-2] 
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Στη δίνη του πλήθους των πολιτικών µεταβολών και λόγω των οικονοµικών 

προβληµάτων, η Αίγυπτος αιτήθηκε εκ νέου χρηµατοδότηση από το ∆.Ν.Τ. Ωστόσο, το 

αρνητικά διακείµενο λαϊκό αίσθηµα, οι σηµαντικές προϋποθέσεις που έθετε το Ταµείο για τη 

χρηµατοδότηση της Αιγύπτου που θα επηρέαζαν κοινωνικά κεκτηµένα των χαµηλότερων 

εισοδηµατικά στρωµάτων και παράλληλα η διάθεση τρίτων πηγών, γειτονικών κρατών, να 

χρηµατοδοτήσουν την Αίγυπτο, ήταν στοιχεία που δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της εν λόγω 

συµφωνίας.19 

 

2.2 Η οικονοµία της Αιγύπτου έως το 2012 

 

2.2.1 Μακροοικονοµικά µεγέθη 

 

Η Αίγυπτος, τα έτη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης (2007 και έπειτα) είχε 

καταφέρει να πετύχει σηµαντική πρόοδο στα ονοµαστικά οικονοµικά της µεγέθη τόσο σε 

απόλυτα νούµερα, όσο και σε σχέση µε τους παγκόσµιους ρυθµούς ανάπτυξης, κυρίως στους 

κλάδους της ενέργειας, των κατασκευών και του τουρισµού, ανάπτυξη σηµαντικά 

µεγαλύτερη όσο αφορά τη σύγκριση της µε αυτή των γειτονικών της κρατών. 

Χαρακτηριστικότερο στοιχείο όλων είναι ο ρυθµός ανάπτυξης της Αιγύπτου έως και 

τα γεγονότα της 25ης Ιανουαρίου 2011, ο οποίος ανήλθε σε 7,2% την περίοδο 2007-2008, σε 

4,7% την περίοδο 2008 – 2009 και σε 5,1% την περίοδο 2009-2010, ενώ την ίδια περίοδο οι 

προβλέψεις για τα δύο επόµενα έτη προ-υπολόγιζαν ρυθµούς ανάπτυξης περίπου 7%, από 

τους µεγαλύτερους ρυθµούς παγκοσµίως. Παρόλα αυτά, ο ρυθµός ανάπτυξης το 2011 και το 

2012 παρουσίασε σηµαντική µείωση, και ανήλθε σε 1,9% και 2,2% αντίστοιχα. 

                                                           
19

 The World Bank, Egypt Overview, 17 March 2014, [Available at: 

http://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview] 
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Αντίστοιχη πορεία σταθερότητας ή βελτίωσης παρουσίασαν όλοι οι σηµαντικοί 

µακροοικονοµικοί δείκτες της Αιγυπτιακής οικονοµίας έως και το 2011, ενώ σηµαντική 

επιδείνωση παρουσιάστηκε τα επόµενα έτη20. 

Η ανεργία από ποσοστά 8,7% – 9,4% που παρουσίασε την περίοδο 2008 – 2010, 

αυξήθηκε σε 12% το 2011 και 12,7% το 2012.  

 

∆ιάγραµµα 2.1  

Η ανεργία στην Αίγυπτο (ποσοστό), 1994 – 2014 

 

Πηγή: www.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate 

 

Αντίστοιχα, το έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου διογκώθηκε από 24,8 δις δολάρια (µ.ο. 

περιόδου 2008-2010) σε 27,1 δις δολάρια το 2011 και 31,7 δις δολάρια το 2012. 

Χαρακτηριστικότεροι όλων είναι οι δείκτες των άµεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες 

µειώθηκαν από 9,36 δις δολάρια (µ.ο. περιόδου 2008 – 2010) σε 2,2 δις δολάρια το 2011 και 

2,1 δις δολάρια το 2012, και του εσωτερικού χρέους, το οποίο από το 2008 έως το 2012 

αυξήθηκε κατά 101%, διαµορφούµενο από 478,8 δις δολάρια το 2008 σε 990,5 δις δολάρια 

το 2012. Αντίστοιχες παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν για τη µείωση των συναλλαγµατικών 

                                                           
20

 Arab Republic of Egypt, Financial Statement Of The State’s General Budget For FY2013/2014, Cairo 2013, p.9 

[Available at:  http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/Budget2013-2014/Financial-statement2013-

2014.pdf] 



25 

 

αποθεµάτων, την αύξηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων, την αύξηση του εξωτερικού 

χρέους και τη σηµαντική µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας21.  

 

∆ιάγραµµα 2.2 

Το εξωτερικό χρέος της Αιγύπτου (δις δολάρια), 1998 – 2013 

 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com/egypt/external-debt 

 

2.2.2 Κλαδικά στοιχεία 

 

Οι κλάδοι στους οποίους η Αίγυπτος οφείλει τη σηµαντική ανάπτυξη της τα τελευταία 

έτη, ακόµα και τα έτη 2011 – 2012 οπότε και παρουσιάστηκε εκ νέου ανάπτυξη (αν και 

σηµαντικά περιορισµένη σχετικά µε αυτή των προηγούµενων ετών) είναι ο κλάδος της 

ενέργειας, ο τουρισµός, η γεωργία, οι µεταφορές, ενώ σηµαντικά έσοδα αντλούνται από τη 

διώρυγα του Σουέζ, η αύξηση των οποίων το 2011 ήταν η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 

σχετικά µε όλους τους υπόλοιπους τοµείς εσόδων, αφού ανήλθε σε 11% (έναντι 2,8% της 

γεωργίας, 4,5% της ενέργειας, 2% των µεταφορών και µείωσης 6% του τουρισµού το ίδιο 

έτος). 
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 The World Bank, Egypt Data, [Available at: http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic] 
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2.2.3 Οι οικονοµικές σχέσεις µε λοιπές χώρες 

 

Οι εξαγωγές της Αιγύπτου ανήλθαν σε 29,4 δις δολάρια το 2008, σε 25,2 δις δολάρια 

το 2009, σε 23,9 δις δολάρια το 2010, σε 27 δις δολάρια το 2011 και σε 27 δις δολάρια το 

2012. 

Με στοιχεία του 2012, οι εξαγωγές αυτές κατευθύνονται σε ποσοστό 9,2% στην 

Ιταλία, σε ποσοστό 7,8% στην Ινδία, 6,5% στη Σαουδική Αραβία, 5,5% στις ΗΠΑ και σε 

µικρότερα του 5% ποσοστά προς Τουρκία, Λιβύη, Τροφοδοσία πλοίων, Γαλλία, Ισπανία και 

Ιαπωνία. Συγκριτικά µε προηγούµενα έτη, το 2012 οι Αιγυπτιακές εξαγωγές προς την Ισπανία 

παρουσίασαν µείωση 22,5%, προς την Ιταλία µείωση 13,27%, προς τη Γαλλία µείωση 

10,63%, προς την Ινδία µείωση 9,7%, ενώ αντιθέτως παρατηρήθηκε αύξηση στις εξαγωγές 

προς την Ιαπωνία (176,8%), τη Λιβύη (157,6%) και τις ΗΠΑ (25,63%). 

Οι εξαγωγές αυτές αφορούν κυρίως πετρέλαιο (11,1%), φυσικό αέριο (7,2%), diesel 

(6,05%), χρυσό (4,8%), λάδια (3%) και νωπά πορτοκάλια (1,6%). 

 

∆ιάγραµµα 2.3  

Οι εξαγωγές της Αιγύπτου (δις δολάρια), 1990 – 2013 

 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com/egypt/exports 
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Οι εισαγωγές της Αιγύπτου, ανερχόµενες σε 58,7 δις δολάρια το 2012, προήλθαν κατά 

9,8% από την Κίνα, κατά 7,9% από τις Η.Π.Α., κατά 6,9% από τη Γερµανία, κατά 5,9% από 

τη Ρωσία, κατά 5,8% από την Ουκρανία, κατά 5,1% από την Ιταλία και την Τουρκία και σε 

µικρότερα ποσοστά από τη Βραζιλία, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Συγκριτικά µε 

προηγούµενα έτη, µείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές από τις Η.Π.Α. (16,79%), ενώ αύξηση 

παρουσίασαν οι εισαγωγές από την Ουκρανία (102,62%), τη Ρωσία (55,73%), την Τουρκία 

(33,19%) και τη Βραζιλία (21,65%). 

Οι εισαγωγές αυτές αφορούν κυρίως diesel (9,11%), σκληρό σιτάρι (5,72%), 

πετρέλαιο (4,97%), υγροποιηµένο βουτάνιο (3,78%), κίτρινο καλαµπόκι (3,34%), 

ηµικατέργαστα προϊόντα σιδήρου (2,7%), οχήµατα (2,03%), χάλυβα (1,85%), βενζίνη 

αεροπλάνων (1,82%), φάρµακα (1,81%), σόγια (1,11%), ξυλεία (1%), κρέας και χαλκό. 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4  

Οι εισαγωγές της Αιγύπτου (δις δολάρια), 1990 – 2013 

 

 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com/egypt/imports 
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2.3 Η επιρροή των γεγονότων της 25ης Ιανουαρίου 2011 σε οικονοµικό 

επίπεδο. 

 

Την 25η Ιανουαρίου 2011 στην Αίγυπτο πραγµατοποιήθηκε εξέγερση µε αφορµή την 

αµφισβήτηση της νοµιµότητας του εκδοθέντος εκλογικού αποτελέσµατος των εκλογών που 

διεξήχθησαν στα τέλη του 2010 και αιτία αφενός τη λαϊκή βούληση για αποµάκρυνση του Χ. 

Μουµπάρακ από την εξουσία την οποία κατείχε τα τελευταία 30 έτη και αφετέρου τη 

διενέργεια µεταρρυθµίσεων σε εσωτερικό επίπεδο και την αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Οι 

διαδηλώσεις που ακολούθησαν είχαν εκτός από πολιτικό – κοινωνικό αντίκτυπο και 

οικονοµική επιρροή λόγω του περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας, την παύση 

λειτουργίας ορισµένων επιχειρήσεων, την απότοµη αύξησης της ανεργίας22, τη δυσχερή 

µεταφορά προϊόντων λόγω της διακοπής κυκλοφορίας σε µεγάλο τµήµα του οδικού δικτύου 

και την έντονη µεταναστευτική τάση µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού, αισθανόµενο το 

φόβο για την προσωπική του ασφάλεια.23 

Το Χρηµατιστήριο του Καΐρου παρουσίασε σηµαντική πτώση από τον Ιανουάριο του 

2011 και έπειτα24, ενώ διέκοψε τη λειτουργία του από την 28η Ιανουαρίου έως την 23η 

Μαρτίου του ίδιου έτους. ∆ιεθνείς οίκοι αξιολόγησης επιδείνωσαν τη βαθµολογία 

πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου κατά µία ή δύο βαθµίδες κατά περίπτωση.25 

Μακροοικονοµικοί παράγοντες επιδεινώθηκαν σηµαντικά (ανεργία, τουρισµός, 

συναλλαγµατικά αποθέµατα), ενώ η συναλλαγµατική ισοτιµία αιγυπτιακής λίρας – δολαρίου 

ήταν την 5/2/2011 στο χαµηλότερο κλάσµα της εξαετίας (1 : 5,96). 

                                                           
22

 Newsmax, Egypt’s Poverty, Unemployment, Push Youths to Breaking Point, Newsmax, 31 January 2011, 

[Available at: http://www.newsmax.com/Newsfront/Egypt-poverty-unemployment-

unrest/2011/01/31/id/384555/]  

23
 International Organization for Migration, Rapid Assessment of the Impact of the January 25 Events on 

Migrants in Cairo, I.O.M., February 2011, p.5 [Available at: 

http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-

eu.net/files/iom_rapid_assessment_of_the_impact_of_the_january_25_events_on_migrants_in_cairo.pdf] 

24
 Bloomberg, Egyptian EGX, [Available at: http://www.bloomberg.com/quote/CASE:IND/chart] 

25
 Daragahi Borzou, S&P cuts Egypt’s credit rating again amid fiscal health fears, Financial Times, 9 May 2013. 
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Ως άµεσο µέτρο προστασίας των επενδυτών και προσπάθειας επαναφοράς της 

πρότερης κατάστασης, η κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου εγγυήθηκε τις τραπεζικές 

καταθέσεις και όρισε ανώτατο όριο αναλήψεων για την αποτροπή έλλειψης ρευστότητας. 

 

2.4 Η σχέση της Αιγύπτου µε το ∆.Ν.Τ. από το 1980 και έπειτα. 

 

Από τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα, η Αίγυπτος έχει αιτηθεί τέσσερα οικονοµικά 

προγράµµατα (και έχει συµµετάσχει σε τρία από αυτά) που υποστηρίχθηκαν  οικονοµικά από 

το ∆.Ν.Τ., συνολικού ύψους 1.155.800.000 SDR (ή 161,6 εκ. δολάρια, ως συναλλαγµατική 

ισοτιµία 23/6/14). Ωστόσο, µόνο περίπου το 20% του διαθέσιµου ποσού πράγµατι 

εκταµιεύθηκε (263.200.000 SDR), αφού το υπόλοιπο ποσό αφορούσε αναχρηµατοδότηση 

υφιστάµενων οφειλών που προέκυπταν από τρέχουσες οικονοµικές υποχρεώσεις από τη λήξη 

εκδοθέντων οµολόγων.  

Το 1988, η Αίγυπτος και το Ταµείο κατέληξαν σε συµφωνία χρηµατοδότησης ποσού 

250 εκ. SDR. Σκοπός ήταν η συµβολή στην αποπληρωµή των καθυστερούµενων δανειακών 

οφειλών και η ολοκλήρωση διαρθρωτικών αλλαγών, η αδυναµία υλοποίησης των οποίων 

προέκυπτε από τον υψηλό πληθωρισµό. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράµµατος, οι 

«καθαρές» εκταµιεύσεις ανήλθαν σε 116 εκατ. SDR. 

 

2.4.1 Το αποτυχηµένο “success story” της δεκαετίας του ’90. 

 

Μπορεί όµως η Αίγυπτος να θεωρηθεί «success story» για το ∆.Ν.Τ. τη δεκαετία του 

’90; Ορισµένοι επιχειρηµατολογούν πως ναι.26 Στην πραγµατικότητα, η οικονοµία της 

                                                           
26

 Pfeifer Karen, How Tunisia, Morocco, Jordan and Even Egypt Became IMF "Success Stories" in the 1990s, 

April 1999, [Available at: http://www.merip.org/mer/mer210/how-tunisia-morocco-jordan-even-egypt-

became-imf-success-stories-1990s] 
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Αιγύπτου τη δεκαετία του ’90 άλλαξε. ∆εν άλλαξε ωστόσο µόνο ως προς τη βελτίωση των 

ονοµαστικών µεγεθών της αλλά κυρίως ως προς τη δοµή και τα συστατικά στοιχεία της. ∆ιότι 

ενώ τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα συρρικνώθηκαν, η πρωτεύουσα της χώρας έχανε τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα της. Το Κάιρο έγινε σύγχρονο, γεµάτο πλέον από ηλεκτρονικές 

διαφηµίσεις, οπτικές ίνες, θεµατικά πάρκα, γήπεδα γκολφ και εµπορικά κέντρα. «The Egypt 

of my desires».27 Σε λιγότερο από πέντε χρόνια η έκταση του Καΐρου διπλασιάζεται από 

νεόδµητες οικοδοµές, προϊόν της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων. Το 1996, ο Πρόεδρος 

Μουµπάρακ ανακοινώνει την αναβίωση του σχεδίου για την κατασκευή τεχνητής κοιλάδας, 

προερχόµενης από την εκµετάλλευση των υδάτων της λίµνης Νάσερ για την άρδευση δύο 

εκατοµµυρίων στρεµµάτων ερήµου! Ο αρχικός στόχος της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και 

της αύξησης των εξαγωγών µετατράπηκε σε επιδότηση των πάσης φύσεως και πάσης 

δραστηριότητας ξένων κεφαλαίων. Πλέον η Αίγυπτος έχει αλλάξει. Όχι µόνο ως προς τα 

οικονοµικά της µεγέθη αλλά και ως προς τη δοµή της οικονοµίας και της κοινωνίας της. Η 

ανάπτυξη που παρατηρήθηκε ήταν ανάπτυξη για λίγους. Βασική αιτία της προσέλκυσης των 

νέων κεφαλαίων ήταν η απόλυτη διευκόλυνση τους από το κράτος και η σηµαντική 

συρρίκνωση των µισθών. Ένα γεύµα στα McDonald’s κοστίζει περισσότερο από το µέσο 

µεροκάµατο, ενώ ένας δάσκαλος είχε µισθό λιγότερο από δύο δολάρια ηµερησίως. Το 

ποσοστό των ανθρώπων που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχιας αυξήθηκε (σε καιρό 

ανάπτυξης) κατά 40%, αυξάνοντας τις ανισότητες. Πλέον, παρότι ορισµένοι οικονοµικοί 

δείκτες βελτιώθηκαν, οι έντονες και απότοµες µεταβολές σε συνδυασµό µε τον πλήρη έλεγχο 

του κράτους από ένα δικτατορικό καθεστώς δηµιούργησαν προβλήµατα τα οποία θα έβρισκε 

η Αίγυπτος µπροστά της µερικά χρόνια µετά: της ελευθερίας του τύπου, της ανεξαρτησίας 

της δικαιοσύνης, της οικονοµικής ανόδου της µεσαίας τάξης και της δηµιουργίας µιας 

κοινωνίας ίσων ευκαιριών για τους πολίτες της. Με δυο κουβέντες, το επονοµαζόµενο από το 

∆.Ν.Τ. «success story» της Αιγύπτου της δεκαετίας του ’90, δεν απεικονιζόταν µε τον ίδιο 

τρόπο στην πλειονότητα της κοινωνίας της.28 

                                                           
27

 Murphy Joelle Alessandra , “The nationalist neoliberalism of your desires: The case of Egypt”, Brown 

University, April 2010 [Available at: http://devl1980.files.wordpress.com/2011/09/final-thesis-jmurphy-april-

14-bw.pdf] 

28
 Mitchell Timothy, “Dreamland: The Neoliberalism of Your Desires”, [Available at: 

http://www.merip.org/mer/mer210/dreamland-neoliberalism-your-desires] 
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Σε απόλυτα µεγέθη, την περίοδο 1991-93, πραγµατοποιήθηκε πρόσθετη 

χρηµατοδότηση ποσού 234,4 εκ. SDR. Το ποσό αυτό χορηγήθηκε υπό το πρίσµα των 

αυξανόµενων ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εξαιτίας των 

µειωµένων καθαρών εισροών και της περιορισµένης εξωτερικής χρηµατοδότησης, 

δηµιουργούσε ανησυχία για την ικανότητα της Αιγύπτου να χρηµατοδοτήσει τόσο τις 

εισαγωγές τροφίµων όσο και την υποχρέωση εξυπηρέτησης του χρέους της.  

Τέλος, από το 1996 έως το 1998, η Αίγυπτος συµµετείχε σε πρόγραµµα 

χρηµατοδότησης επιπλέον 271,4 εκ. SDR, το οποίο ωστόσο, τελικώς δεν εκταµιεύθηκε. 

Παρόλα αυτά, µε δεδοµένη την ανάληψη και υλοποίηση υποχρεώσεων που ανέλαβε η χώρα, 

σύµφωνα µε την πολιτική διαβούλευση και τεχνική βοήθεια του Ταµείου, πέτυχε τη µείωση 

(ακύρωση) του 50% του δηµόσιου χρέους της προς τις χώρες µέλη της «Λέσχης του 

Παρισιού»29. 

Το τελευταίο από αυτά τα προγράµµατα έληξε το 1998. Και για τα τέσσερα αυτά 

προγράµµατα, τα συνολικά οφειλόµενα ποσά έχουν επιστραφεί.30  

 

2.5 Η αποτυχία συµφωνίας µε το ∆.Ν.Τ. το 2011 και η χρηµατοδότηση της 

Αιγύπτου από άλλες πηγές. 

 

Στην Αίγυπτο το 2011 παρατηρήθηκαν φαινόµενα σηµαντικής επιδείνωσης της 

οικονοµικής κατάστασης ως αποτέλεσµα της δυστοκίας εγχώριων και ξένων επενδυτών να 

προβούν σε νέες επενδύσεις, της αύξησης των µισθών που αποφασίστηκε το τέλος του 2010 

ως µια προσπάθεια περιορισµού των συνεχών εξεγέρσεων, και του υψηλού κόστους 

ενέργειας εξαιτίας της παγκόσµιας αύξησης της τιµής του πετρελαίου. 

                                                           
29

 Ahramonline, Egypt’s central bank pays off $ 700 million in debt to Paris Club, [Available at: 

http://english.ahram.org.eg/News/105674.aspx] 

30
 IMF, Arab Republic of Egypt and the IMF, [Available at: 

https://www.imf.org/external/np/exr/countryfacts/egy/index.htm] 
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Παρόλα αυτά και παρά τις διετείς σχεδόν διαπραγµατεύσεις του Ανωτάτου 

Συµβουλίου Ενόπλων ∆υνάµεων µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για χρηµατοδότηση της 

χώρας, έως και το 2011 δεν είχε καταστεί δυνατή η επίτευξη συµφωνίας. Και παρότι τον 

Ιούνιο 2011 η Αίγυπτος και το ∆.Ν.Τ. κατέληξαν σε συµφωνία για χρηµατοδότηση ποσού 3 

δις. δολαρίων, το Ανώτατο Συµβούλιο Ενόπλων ∆υνάµεων αποχώρησε από τη 

διαπραγµάτευση λόγω του ότι κρίθηκε πως οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν 

απαιτητές από το ∆.Ν.Τ. δεν ήταν αυτές που είχε ανάγκη η εγχώρια οικονοµία. Ταυτόχρονα, 

αποτρεπτικά λειτουργούσε το γεγονός ότι η πρόσφατης διάρκειας νέα διακυβέρνηση δεν είχε 

«πλήρη νοµιµοποίηση» λόγω της γενικευµένης κοινής άποψης ότι οι κυβερνήσεις που 

συγκροτήθηκαν από το Συµβούλιο Ενόπλων ∆υνάµεων ήταν σε κάθε περίπτωση προσωρινές. 

Παράλληλα, παρά την αδυναµία συµφωνίας µε το ∆.Ν.Τ., η Αίγυπτος προέβη σε 

διµερείς συµφωνίες χρηµατοδότησης µε τις χώρες του Κόλπου. Το Κατάρ χορήγησε 5 δις 

δολάρια τον Ιούνιο 2012 είτε µε τη µορφή άµεσων καταθέσεων είτε µε τη µορφή δανείων 

χαµηλού επιτοκίου. Η Σαουδική Αραβία χορήγησε συνολικά 4 δις δολάρια τον Ιούνιο του 

2011 και 1,75 δις δολάρια το ∆εκέµβριο του 2012 µε τη µορφή άµεσων καταθέσεων. Η 

Τουρκία χορήγησε 2 δις δολάρια το Σεπτέµβριο 2012 µε ρήτρα υλοποίησης συγκεκριµένων 

αναπτυξιακών έργων. Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα ήλθαν σε συµφωνία µε την Αίγυπτο για 

τη χορήγηση ποσού 3 δις δολαρίων, το οποίο ωστόσο δεν χορηγήθηκε. Τέλος, η Λιβύη, 

παρότι είχε κηρυχτεί σε εµπόλεµη κατάσταση χορήγησε τον Απρίλιο 2013 ποσό 2 δις 

δολάρια. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η Αίγυπτος έλαβε υπόσχεση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για λήψη χρηµατοδότησης ποσού 900 εκ. δολαρίων, τα οποία δεν 

χορηγήθηκαν, και από τις Η.Π.Α. για λήψη χρηµατοδότησης 1,3 δις δολαρίων, από την οποία 

χορηγήθηκαν µόλις 250 εκ. δολάρια σε µορφή στρατιωτικής βοήθειας. 

Η αδυναµία συµφωνίας µε το ∆.Ν.Τ. και τελικώς η χρηµατοδότηση της Αιγύπτου από 

τις χώρες του Κόλπου εµφάνιζε το βασικό πλεονέκτηµα ότι έγινε άµεση κάλυψη των 

αποθεµατικών της χώρας χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση της ολοκλήρωσης επώδυνων 

µεταρρυθµίσεων, ενώ ταυτόχρονα είχε ως αρνητικό στοιχείο ότι πλέον η Αίγυπτος είχε ως 

πιστωτές της τους βασικούς και άµεσους ανταγωνιστές της στον τοµέα της 

πετρελαιοπαραγωγής.  
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Η χρηµατοδότηση της Αιγύπτου από τις χώρες του Κόλπου εµφάνισε για πρώτη φορά 

το εξής παράδοξο: Οι χώρες που αρνούνταν τη χρηµατοδότηση τους από το ∆.Ν.Τ., τελικώς 

χρηµατοδοτούνταν από δυτικές χώρες, µέλη του ΟΟΣΑ, µε προϋποθέσεις οικονοµικής 

ανάπτυξης και δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Πλέον, παρατηρείται το φαινόµενο διµερών 

συµφωνιών µε χώρες µε υψηλά αποθεµατικά (BRICS) ή χώρες µε σηµαντικούς φυσικούς 

πόρους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα θεσµοθετηµένα διεθνή πιστωτικά ιδρύµατα δεν 

αποτελούν πλέον τους µοναδικούς διεθνείς δρώντες στο επίπεδο οικονοµικής βοήθειας 

κρατών που τη χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα αξίζει να σηµειωθεί ότι οι χώρες µε υψηλά 

αποθεµατικά δεν εµφάνισαν τη διάθεση χρηµατοδότησης όσων κρατών αιτήθηκαν τη βοήθεια 

τους. Χαρακτηριστική περίπτωση η Τυνησία η οποία τελικώς αιτήθηκε και έλαβε βοήθεια 

από το ∆.Ν.Τ..31 

 

2.5.1 Οι αιτίες της αποτυχίας συµφωνίας µε το ∆.Ν.Τ. το 2011 

 

Γιατί όµως µία χώρα µε σηµαντικά οικονοµικά επιτεύγµατα σε ορισµένους τοµείς τα 

προηγούµενα έτη κατέληξε να αναζητεί πιστωτές, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονταν συχνά 

φαινόµενα µαζικών και συχνών λαϊκών εξεγέρσεων; 

Η πραγµατικότητα είναι ότι η ονοµαστική µείωση των οικονοµικών µεγεθών που 

παρατηρήθηκε µετά την 25η Ιανουαρίου 2011 είχε βαθύτερα αίτια που προέρχονταν από το 

παρελθόν. Τα προγράµµατα διαρθρωτικής προσαρµογής του ∆.Ν.Τ. που εφαρµόστηκαν στην 

Αίγυπτο τη δεκαετία του 1980 και έπειτα επικεντρώθηκαν στη σταθεροποίηση του χρέους και 

την ονοµαστική αναδιάρθρωση της οικονοµίας µέσω της προαγωγής µέτρων λιτότητας, 

προώθησης πολιτικών που είχαν ως στόχο τη µείωση του πληθωρισµού και παράλληλα την 

απελευθέρωση της αιγυπτιακής οικονοµίας από τον ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισµό της, 

µέσω της ιδιωτικοποίησης δηµοσίων οργανισµών. Στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1996-

2009 παρουσιάζουν τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

                                                           
31

 Ottaway Marina, Who will save Egypt?, Foreign Affairs, Hellenic Edition, 30 June 2013, [Available at: 
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περιόδου, η ετήσια πραγµατική οικονοµική ανάπτυξη κυµάνθηκε µεταξύ 2,8% - 6,4%, 

ωστόσο η παραγωγικότητα αυξήθηκε µόνο µεταξύ 0,3% και 3,7% κατά µέσο όρο.32 Το 

εργατικό δυναµικό παρέµεινε στάσιµο ως ποσοστό του ενεργού πληθυσµού (περίπου στο 

44%), κυρίως λόγω της χαµηλής συµµετοχής των γυναικών. Η ανεργία παρέµεινε κοντά στο 

10%, στοιχείο το οποίο ωστόσο, αν αναλυθεί περαιτέρω, θα διαφανούν τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας γυναικών και νέων.33 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στην Αίγυπτο 

παρατηρήθηκε επίσης αποβιοµηχάνιση και µείωση της παραγωγικής δυνατότητας, από 17% - 

22% του Α.Ε.Π.. 

Έτσι, ενώ η οικονοµία της Αιγύπτου φαίνεται ονοµαστικά να «προκόβει», οι 

ανισότητες και η φτώχεια αυξήθηκαν.34 Την ίδια περίοδο, παρατηρήθηκε µείωση µισθών, ενώ 

τα στοιχεία διανοµής του εθνικού εισοδήµατος αντανακλούσαν την περιθωριοποίηση των 

πολιτών ως δρώσα οικονοµική δύναµη.35 Σε γενικές γραµµές, η αιγυπτιακή οικονοµία 

κατασκευάστηκε την περίοδο της σύνδεσης της (σε επίπεδο χρηµατοδότησης και ελέγχου) µε 

το ∆.Ν.Τ. γύρω από ένα είδος ανάπτυξης που δεν σχετίζεται µε αειφορία και βιωσιµότητα, 

ενώ ταυτόχρονα παραµελήθηκαν τα κοινωνικά δικαιώµατα.  

Η δυνατότητα δανειοδότησης από το ∆.Ν.Τ. το 2011 παρουσιάστηκε στην τοπική 

κοινωνία ως ένα στήριγµα για την επίτευξη ενός εθνικού οικονοµικού προγράµµατος και ως 

µέσο για την αποσύνδεση της Αιγύπτου από πρόσθετες πηγές εξωτερικής χρηµατοδοτικής 

στήριξης, γεγονός που θα αποτελούσε ένα βήµα προς την περαιτέρω σταθεροποίηση της 

αιγυπτιακής οικονοµίας. Ωστόσο, µε κάθε επίσκεψη της οµάδας του ∆.Ν.Τ. στο Κάιρο, 

πολίτες από το χώρο της πολιτικής, της εργασίας και των κοινωνικών οµάδων 
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διαµαρτύρονταν εντόνως.36 Οι αντιδράσεις είχαν ως σηµείο αναφοράς τη συνολική αντίθεση 

στη συνεργασία µε το ∆.Ν.Τ. ή, από άλλους, την αντίθεση στη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων, τονίζοντας την έλλειψη διαφάνειας και τη λανθασµένη πολιτική που 

αφορούσε τις προϋποθέσεις εκταµίευσης των δόσεων, όπως η µείωση των επιδοτήσεων 

τροφίµων και καυσίµων. Σε απάντηση, το Ταµείο υποστηρίζει ότι αντίστοιχες παρεµβάσεις 

σε χώρες όπως η Ιορδανία, η Τυνησία, το Μαρόκο και η Υεµένη βοήθησαν την επίτευξη 

οικονοµικής ανάπτυξης µε ταυτόχρονη δηµοκρατική µετάβαση όσο αφορά τους κοινωνικούς 

στόχους. Σύµφωνα µε αξιωµατούχους του ∆.Ν.Τ., η διαφορά µεταξύ των προγραµµάτων 

διαρθρωτικής προσαρµογής που ξεκίνησαν στη δεκαετία του 1980, µε τη σηµερινή πολιτική 

που ασκεί το Ταµείο στις αραβικές χώρες είναι ότι πλέον δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους 

φτωχούς και αναγνωρίζεται ότι οι αριθµοί δεν απεικονίζουν σε κάθε περίπτωση την 

κοινωνική πραγµατικότητα.37 

Συµπερασµατικά, µπορεί να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα και οι στόχοι που 

παρουσίασε το ∆.Ν.Τ. στην Αίγυπτο τις προηγούµενες δεκαετίες είναι ένα από τα βαθύτερα 

προγράµµατα «οικονοµικής απελευθέρωσης» της αιγυπτιακής οικονοµίας, χωρίς ωστόσο να 

έχει προηγηθεί σοβαρή αξιολόγηση των επιπτώσεων που οι πολιτικές αυτές θα είχαν σε 

κοινωνικό επίπεδο. Εστιάζοντας στον πληθωρισµό, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και την 

εξυπηρέτηση του χρέους που «έρχονταν» από τα χρόνια της ασύδοτης οικονοµικής πολιτικής, 

τα δάνεια του ∆.Ν.Τ. αποτέλεσαν ένα κρίσιµο παράγοντα σταθεροποίησης της Αιγύπτου. 

Στόχος των δανείων ήταν να σχεδιαστεί µια δυναµική µακροχρόνια στρατηγική που θα 

εξυπηρετούσε την παραγωγή, την εκβιοµηχάνιση, την αξιοπρεπή απασχόληση και την 

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Σύµφωνα µε το Ταµείο, οι στόχοι αυτοί θα επιτυγχάνονταν µε την αναθεώρηση των 

µακροοικονοµικών πολιτικών, µε έµφαση σε πιο µακροπρόθεσµους στόχους για την 

αντιστροφή των πτωτικών τάσεων της παραγωγικής ικανότητας και του επιπέδου των 

µισθών. Επίσης επανασχεδιάστηκαν οι πολιτικές εµπορίου και επενδύσεων. 
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Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Αίγυπτος εγκλωβίστηκε µεταξύ της κοινωνικής 

πραγµατικότητας που χαρακτηριζόταν από ανισότητες και της µονόπλευρης προσπάθειας 

επίτευξης µακροπρόθεσµων οικονοµικών στόχων. Μπροστά στο στόχο της µακρόχρονης 

ανάπτυξης πληρώθηκε το τίµηµα ότι δεν υπολογίστηκε η αδυναµία του ενεργού πληθυσµού, 

να συµβάλλει στην επίτευξη της αν παράλληλα δεν διασφαλίζονταν οι αντίστοιχες κοινωνικές 

προϋποθέσεις.38 

 

2.6 Ανακεφαλαίωση 

 

Η αδυναµία υλοποίησης της συµφωνίας µεταξύ του Ταµείου και της Αιγύπτου το 

2011 κατέδειξε χαρακτηριστικά στοιχεία και των δύο πλευρών: 

Η Αίγυπτος συνορεύει µε τη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ισλαµικό 

κόσµο. Είναι µία χώρα 75 εκατοµµυρίων κατοίκων η πλειονότητα των οποίων ζει στις όχθες 

του ζωοδότη Νείλου, της µόνης αδρεύσιµης περιοχής της χώρας, από τον οποίο πήρε και το 

όνοµα της («Kemet», δηλαδή: «Μαύρη Γη». Όνοµα προερχόµενο από τα µαύρα ιζήµατα που 

παρατηρούνται στα χωράφια την περίοδο των πληµµυρών του ποταµού). Ο πληθυσµός της 

«στριµώχνεται» στα µεγάλα αστικά κέντρα του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, ενώ η 

οικονοµία της χώρας αναπτύσσεται ισόποσα από τη βιοµηχανία, τον αγροτικό τοµέα και τις 

υπηρεσίες. Οι µεγάλες νοµοθετικές αλλαγές της δεκαετίας του 1990 προσέδωσαν σε ένα 

κράτος µε κεντρικά σχεδιασµένη οικονοµία µια πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση, γεγονός που 

συνεισέφερε σηµαντικά στη µεταβολή της δοµής της αιγυπτιακής κοινωνίας και οικονοµίας 

σε κάθε έκφανση τους: αύξηση ρυθµού ανάπτυξης, επέκταση κοινωνικών ανισοτήτων, 

αύξηση του αριθµού των τραπεζών, επέκταση της διαφθοράς κυρίως λόγω της σχέσης των 

µεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων µε τον κρατικό µηχανισµό σχετικά µε την υλοποίηση µεγάλων 

δηµοσίων έργων, πλήθος εξεγέρσεων και συνεχείς πολιτικές µεταβολές. Τα εµποτισµένα 

αυτά χαρακτηριστικά των έντονων µεταβολών και της κοινωνικής ανησυχίας στην Αίγυπτο 
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ήταν οι βασικοί λόγοι που δεν επέτρεψαν τη συνεργασία µε το ∆.Ν.Τ. το 2011. Οι 

προϋποθέσεις που έθετε το Ταµείο για την εκταµίευση των δόσεων επηρέαζαν επιπλέον τα 

κοινωνικά επιδόµατα, ενώ το λαϊκό αίσθηµα ήταν αντίθετο σε µια εν γένει τέτοιου είδους 

συνεργασία. 

Το ∆.Ν.Τ. στην περίπτωση της Αιγύπτου απέτυχε στο σκοπό του. Αποδείχθηκε ότι 

κατά τις εκτιµήσεις του δεν έθετε ως πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής ενός κράτους αλλά την επίτευξη ονοµαστικών οικονοµικών στόχων. Επίσης, πρώτη 

φορά παρουσιάστηκε περίπτωση χώρας η οποία αρνήθηκε τη χρηµατική βοήθεια του 

Ταµείου και ταυτόχρονα βρήκε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης από µεµονωµένα 

κράτη. Η Αίγυπτος αποτελεί παράδειγµα προς µελέτη για τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο 

των παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆.Ν.Τ. ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η οικονοµία της Τουρκίας έχει οριστεί από το ∆.Ν.Τ. ως αναδυόµενη οικονοµία και 

πλέον η χώρα συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών του κόσµου.39 

Πρόκειται για τη 17η µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως µε κριτήριο το Ακαθάριστο 

Παραγόµενο Προϊόν και για την 15η µεγαλύτερη οικονοµία µε κριτήριο το κατά κεφαλήν 

Α.Ε.Π.40 Η Τουρκία είναι η χώρα που αναπτύχθηκε µε ρυθµό 9,2% το 2010 και 8,5% το 

2011, εν µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αποτελώντας µία εκ των ταχύτερα 

αναπτυσσόµενων οικονοµιών παγκοσµίως.41 Την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από 

τους πολιτικούς και οικονοµικούς αναλυτές ως βιοµηχανοποιηµένη οικονοµία42, ενώ 

περιγράφεται από επίσηµες (θεσµικές)43 αλλά και λοιπές (δηµοσιογραφικές)44 πηγές ως 

ταχέως αναπτυσσόµενη. 
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Από το 2009 έως και το 2012 χαρακτηριστικά στοιχεία της τουρκικής οικονοµίας 

ήταν η άνοδος των τιµών των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων45 και η συνεχής πρόοδος της 

αξιολόγησης της από διεθνείς επενδυτικούς οίκους.46 

 Από τα ως άνω δεδοµένα γεννούνται δύο κυρίαρχα ερωτήµατα: α) Πόσο συνέβαλε η 

συνεργασία της χώρας µε το ∆.Ν.Τ. στην οικονοµική της ανάκαµψη; και β) Η επιτευχθείσα 

ονοµαστική οικονοµική ανάπτυξη διοχετεύεται εγκάρσια σε κοινωνικό επίπεδο; 

 

3.2 Τουρκική κοινωνία & οικονοµικές µεταβολές 

 

 Η µελέτη της διάρθρωσης της τουρκικής κοινωνίας οδηγεί στο συµπέρασµα της 

ύπαρξης µιας κοινωνίας µε σοβαρές αντιθέσεις σε κάθε επίπεδο: οικονοµικό, πολιτικό, 

εξωτερικής πολιτικής47. 

Από τη δεκαετία του ’80 έως σήµερα η Τουρκία άλλαξε. Η οικονοµία των κρατικά 

ελεγχόµενων εισαγωγών στράφηκε στην προώθηση των εξαγώγιµων προϊόντων, υπό ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Οι περιορισµοί του χρηµατοπιστωτικού κλάδου σχεδόν εξαλείφθηκαν και 

ακολουθήθηκε εν γένει προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της οικονοµίας. Η διαδικασία αυτή 

είχε τη στήριξη της αστικής τάξης, λειτούργησε θετικά για τη βιοµηχανική, εµπορική και 

τραπεζική δραστηριότητα, επέφερε σηµαντική ανάπτυξη κυρίως στην «παραλιακή» Τουρκία, 

µε επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη ενώ επέτεινε τα προβλήµατα της ήδη παραµεληµένης 

«εσωτερικής» Τουρκίας. Σύµφωνα µε έρευνα του Forbes,48 η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε 

την τέταρτη σε σειρά πόλη του κόσµου µε τους περισσότερους δισεκατοµµυριούχους 
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κατοίκους, ένδειξη του γεγονότος ότι η οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν 

επιµερίστηκε κατ’ αναλογία στον πληθυσµό. 

Το «πείραµα» της «συµβίωσης» της «κεµαλικής» πολιτικής, µε βασικά 

χαρακτηριστικά τον κρατισµό και τον εθνικισµό, µε πιο φιλελεύθερες πολιτικές οδήγησε την 

Τουρκία την περίοδο 1980 – 2000 σε συνεχείς οικονοµικές κρίσεις. Η χρηµατοπιστωτική 

κρίση του ’82 οδήγησε στον κρατικό έλεγχο των επιτοκίων, ενώ η αντίστοιχη κρίση του ’87 

επηρέασε σηµαντικά τη συναλλαγµατική ισοτιµία και οδήγησε στη λήψη µέτρων που 

αφορούσαν τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων και χρηµατοπιστωτικών πράξεων. Το 1994 

λήφθηκαν νέα µέτρα, κυρίως όσο αφορά την ασφάλεια των καταθέσεων, ενώ στην κρίση του 

’99 αποφασίστηκε η δηµιουργία αυστηρής εποπτείας και ελέγχου των τραπεζών49. Σε επίπεδο 

ονοµαστικών µεγεθών της εικοσαετούς περιόδου από το 1980 και έπειτα, το Α.Ε.Π. της 

Τουρκίας παρουσιάζει βραχυπρόθεσµες περιόδους σηµαντικής ανάπτυξης (1995) αλλά και 

σηµαντικής πτώσης (1999), ο πληθωρισµός παραµένει διαχρονικά σε ποσοστό άνω του 60% 

ενώ παρουσιάστηκε σηµαντική αύξηση και των εισαγωγών και των εξαγωγών, αποτέλεσµα 

κυρίως ιδιωτικών πρωτοβουλιών.  

 

∆ιάγραµµα 3.1  

Το Α.Ε.Π. του Τουρκίας (δις δολάρια), 1990 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/ODA/TUR_NGDPD-Turkey-GDP-at-Current-Prices-USD-Billions#report-

modal-9677962 
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Ο αγροτικός τοµέας συρρικνώθηκε (από 22,7% του Α.Ε.Π. το 1980 σε 13,9% το 

1999) προς όφελος του δευτερογενούς (αύξηση από 24% σε 29% του Α.Ε.Π. την περίοδο 

1980 – 1999) και του τριτογενούς τοµέα (αύξηση από 52,3% σε 57% του Α.Ε.Π. την περίοδο 

1980 – 1999), ενώ οι τράπεζες αυξήθηκαν από 43 το 1980 σε 85 το 1999, εκ των οποίων οι 

21 ήταν ξένων συµφερόντων50.  

Υπό συνεχή οικονοµική αστάθεια η Τουρκία αποφάσισε το 2000 τη συνεργασία µε το 

∆.Ν.Τ.. Με την έναρξη της νέας χιλιετίας ξεκινάει και µια εποχή δοµικής αλλαγής της 

τουρκικής οικονοµίας. Σε επίπεδο κρατικών εξόδων, πλέον το επίσηµο κράτος έχει πάψει να 

επενδύει. Τα δηµόσια έξοδα για τη βιοµηχανία αλλά και κοινωνικούς τοµείς όπως η υγεία και 

η παιδεία περιορίστηκαν σηµαντικά. Αιτία ήταν η µείωση των καθαρών κρατικών εσόδων 

λόγω της αισθητής µείωσης της φορολογίας, η οποία χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο 

προσέγγισης νέων επενδύσεων και των αυξηµένων πληρωθέντων τόκων λόγω της αύξησης 

των επιτοκίων51. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, η φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας οδήγησε σε αύξηση των 

ολιγοπωλιακών κεφαλαίων, αύξηση της διαφθοράς λόγω της περιορισµένης πρόσβασης σε 

κρατικούς διαγωνισµούς και του σφιχτού εναγκαλισµού των ολιγοπωλίων µε το τραπεζικό 

σύστηµα, αύξηση των επιχειρήσεων του κλάδου ρουχισµού και εν γένει των παραγωγικών 

εξαγωγικών κλάδων, µείωση των ηµεροµισθίων, περιορισµό των κοινωνικών δοµών, αύξηση 

της ροής «µαύρου» χρήµατος και υποχώρηση της κρατικής γραφειοκρατίας.52 
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 Τα χαρακτηριστικά της τουρκικής οικονοµίας την αρχή του 21ου αιώνα και το αίτηµα 

χρηµατοδότησης από το Ταµείο δεν δύναται να µελετηθούν ως ένας παράγων αποµονωµένος 

από την κοινωνική διάρθρωση της χώρας. 

 Η συµβολή του Ταµείου ζητήθηκε εν µέσω δικαστικών ερευνών για ζητήµατα 

διαφθοράς, κυρίως όσο αφορά την αδιαφανή λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, 

γεγονός που παραλληλίστηκε άµεσα µε το πολιτικό status quo της Τουρκίας, της µεγάλης 

πτώσης του χρηµατιστηρίου, των εκροών κεφαλαίων σε ασφαλέστερους αποταµιευτικούς 

προορισµούς του εξωτερικού, και κατά συνέπεια της σηµαντικής µεταβολής της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της επίδρασης στο σύνολο των µακροοικονοµικών µεγεθών. 

Η συµφωνία είχε ως προϋπόθεση τη µεταβολή του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών, τις 

ευρείες ιδιωτικοποιήσεις και την πλήρη αναδόµηση του αγροτικού τοµέα, οδηγώντας τον σε 

πιο φιλελεύθερα µονοπάτια53. 

Οι αναγκαίες οικονοµικές µεταβολές ταυτίστηκαν χρονικά και µε αλλαγές σε πολιτικό 

επίπεδο. Νέος Υπουργός Οικονοµικών ορίστηκε ο Κεµάλ Ντερβίς, στέλεχος της Παγκόσµιας 

Τράπεζας, ενώ η πολιτική ρητορεία είχε ως βασικά συστατικά της τις έννοιες του 

εκδηµοκρατισµού και της διαφάνειας. 

 

3.3 Η οικονοµία της Τουρκίας πριν το ∆.Ν.Τ. 

 

Τα µακροοικονοµικά στοιχεία της Τουρκίας στα τέλη του 20ου αιώνα και τις αρχές του 

επόµενου βρέθηκαν σε «αταξία». Βασική αιτία αποτέλεσε η παγκόσµια απορρύθµιση των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών, η αύξηση του δηµοσίου χρέους τόσο προς εξωτερικούς όσο και 

προς εσωτερικούς δανειστές, οι ελλείπεις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, η 

ανάπτυξη µόνο ορισµένων κλάδων, η µείωση των πραγµατικών µισθών, η αύξηση της 

ανεργίας και η αύξηση της φτώχιας.54 Τα φαινόµενα αυτά παρατηρήθηκαν παρά τις 
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φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις διαρθρωτικής προσαρµογής που ξεκίνησαν από το 198055 και 

ουσιαστικά ταυτίστηκαν µε την προσπάθεια της Τουρκίας για την έναρξη των 

διαπραγµατεύσεων για την πλήρη ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Ήταν 

ουσιαστικά το αποτέλεσµα που επήλθε σε οικονοµικό επίπεδο από την έλλειψη της 

ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον, της περιορισµένης εξαγωγικής δραστηριότητας 

και της σηµαντικής µεταβολής των τιµών.56 

 

3.4 Η πολιτική του ∆.Ν.Τ. στην Τουρκία 

 

Μετά από µια δεκαετία µεταρρυθµίσεων, οι οποίες ωστόσο επέφεραν επιδείνωση σε 

πλήθος µακροοικονοµικών επιδόσεων, η Τουρκία πέρασε το κατώφλι της νέας χιλιετίας 

έχοντας ενταχθεί σε πρόγραµµα οικονοµικής παρακολούθησης από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, το οποίο υπογράφηκε το 1998, και τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο του 1999. Το ∆.Ν.Τ. 

συµµετείχε τόσο στο σχεδιασµό όσο και την επίβλεψη του προγράµµατος, και µέσω αυτού 

παρείχε οικονοµική βοήθεια ύψους 20,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, µεταξύ των ετών 1999 

και 2002.  

∆ιάγραµµα 3.2 

Το χρέος της Τουρκίας (δις. δολάρια), 1996 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/ODA/TUR_GGXWDN-Turkey-General-Government-Net-Debt-USD-Billions 
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∆ιάγραµµα 3.3  

Το χρέος της Τουρκίας ως ποσοστό του Α.Ε.Π., 1996 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/ODA/TUR_GGXWDN_NGDP-Turkey-General-Government-Net-Debt-of-GDP 

 

Το Ταµείο όρισε το πρόγραµµα µακροοικονοµικής πολιτικής στην Τουρκία, το οποίο 

βασίστηκε κυρίως στη δηµοσιονοµική λιτότητα µε συγκεκριµένους στόχους στα πρωτογενή 

στοιχεία του προϋπολογισµού και περιοριστική νοµισµατική πολιτική που εφαρµόστηκε στο 

πλαίσιο ενός παράλληλου στόχου για τη µείωση του πληθωρισµού.57 

∆ιάγραµµα 3.4 

Ο πληθωρισµός του Τουρκίας (ποσοστό), 1965 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/WORLDBANK/TUR_FP_CPI_TOTL_ZG-Turkey-Inflation-consumer-prices-

annual 
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Παρόλα αυτά, το Νοέµβριο του 2000, ένα χρόνο µετά την έναρξη του προγράµµατος, 

µε την κυβέρνηση Ετσεβίτ να µην είναι προσηλωµένη στους στόχους του προγράµµατος,  η 

χώρα γνώρισε µια πολύ σοβαρή οικονοµική κρίση. Περισσότερα από έξι δισεκατοµµύρια 

δολάρια βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων «εγκατέλειψαν» την Τουρκία, δηµιουργώντας σοβαρή 

έλλειψη ρευστότητας και αυξάνοντας κατ’ επέκταση τα επιτόκια. Στις αρχές του 2001 η 

κυβέρνηση ζήτησε να έχει πρόσβαση στο µηχανισµό «Supplemental Reserve Facility»58 του 

∆.Ν.Τ. καθώς µε αυτό τον τρόπο κρίθηκε ότι µπορούσε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της 

εφαρµογής του προγράµµατος.  

Η τουρκική κρίση, ακολουθήθηκε απ’ όλες τις αναµενόµενες και εµπειρικά 

τεκµηριωµένες συνθήκες των εν λόγω προγραµµάτων: µείωση πραγµατικών µισθών, µείωση 

των ελλειµµάτων, αύξηση επιτοκίων, κρίση ρευστότητας και αρνητική ανάπτυξη. Όπως 

αναφέρει και ο ακαδηµαϊκός Θεοφάνης Μαλκίδης: «Οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι άστεγοι, οι 

καταπιεσµένες εθνικές και κοινωνικές οµάδες, είναι µια πραγµατικότητα που συµβιώνει µε τους 

νεόπλουτους του χρηµατιστηρίου. Είναι σαν να υπάρχουν δύο οικονοµίες στην Τουρκία, η µια 

βρίσκεται στην Άγκυρα όπου αξιωµατούχοι της κυβέρνησης εκφράζουν αισιοδοξία, ίσως επειδή 

η Τουρκία έλαβε ένα τεράστιο δάνειο από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Από την άλλη, 

υπάρχει η «αληθινή οικονοµία»,  όπου δεν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας και οι επιχειρηµατίες 

διαµαρτύρονται ότι δεν µπορούν να πάρουν δάνεια µε λογικά επιτόκια».59 

Η βασική αδυναµία του προγράµµατος ήταν το γεγονός ότι η µείωση του πληθωρισµού, 

βασικό στοιχείο της τουρκικής οικονοµίας λόγω του υψηλού µεγέθους του, προερχόταν από 

την αποκλειστική εξάρτηση του από κερδοσκοπικές βραχυπρόθεσµες εισροές κεφαλαίων, ως 

µηχανισµού δηµιουργίας ρευστότητας. Με τους βασικούς διαρθρωτικούς οικονοµικούς 

δείκτες να παρουσιάζουν τα πρώτα χρόνια του προγράµµατος αστάθεια και µε την αδυναµία 

του µηχανισµού του Ταµείου για άµεση παροχή ρευστότητας χωρίς την εκπλήρωση 

οικονοµικών όρων, παρατηρήθηκε το φαινόµενο παροχής ρευστότητας από κερδοσκοπικά 
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βραχυπρόθεσµα κεφάλαια, γεγονός το οποίο αποτέλεσε ένα εκ των βασικών αρνητικών 

στοιχείων του προγράµµατος.60 

Υπό συνθήκες εµβάθυνσης της αστάθειας, ο αναπληρωτής ∆/ντης του Ταµείου, Stanley 

Fischer, υποστήριξε ότι µε βάση την εµπειρία της Αργεντινής, οι περιπτώσεις 

µεταρρυθµίσεων στις οποίες ακολουθείται «σφιχτή» νοµισµατική πολιτική (όπως ήταν η 

περίπτωση της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράµµατος του ∆.Ν.Τ.) δεν µπορούν να 

καταστούν βιώσιµες.61 Έτσι, πρότεινε την πλήρη απελευθέρωση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας του τουρκικού νοµίσµατος. Αυτή η κριτική θεωρητική προσέγγιση του 

προγράµµατος του ∆.Ν.Τ. από εσωτερικούς κύκλους του Ταµείου, δηµιούργησε από µόνη 

της επιρροή στην εύθραυστη µακροοικονοµική πραγµατικότητα της Τουρκίας, ενώ 

παράλληλα, δηµιουργήθηκε το κίνητρο για την επέκταση της κριτικής και σε λοιπούς 

δρώντες.62 

Με τη σηµαντική επιδείνωση της πραγµατικής οικονοµίας που είχε επέλθει, το 

Φεβρουάριο του 2001, ένας νέος κύκλος µεταρρυθµίσεων ξεκινάει υπό την άµεση διαχείριση 

του Kemal Dervis, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου στην Παγκόσµια 

Τράπεζα και εντάχθηκε στο υπουργικό συµβούλιο του συνασπισµού τριών κοµµάτων. Στις 

εκλογές του Νοεµβρίου 2002, το Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ήρθε στην 

εξουσία µε την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στο κοινοβούλιο και, παρά την διαφορετική 

εκλογική ρητορική του, συµµετείχε σε ένα νέο και εντατικό πρόγραµµα προσαρµογής στα 

πλαίσια της συνεργασίας µε το Ταµείο. 

Το νέο  πρόγραµµα του ∆.Ν.Τ. στην Τουρκία στηρίχθηκε κυρίως σε δύο πυλώνες: Τη 

δηµοσιονοµική λιτότητα µε στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 6,5% του Α.Ε.Π. 

και την επιβολή περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής (µέσω µιας ανεξάρτητης κεντρικής 

τράπεζας) µε στόχο τη σταθερότητα των τιµών (µε σκοπό τη µείωση του πληθωρισµού). 
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Σύµφωνα µε τη λογική του προγράµµατος, η επιτυχής υλοποίηση των δηµοσιονοµικών 

και νοµισµατικών στόχων θα ενίσχυε την αξιοπιστία της Τουρκίας διεθνώς, εξασφαλίζοντας 

µείωση στον υπολογιζόµενο «κίνδυνο χώρας». Το γεγονός αυτό θα επέτρεπε µείωση των 

επιτοκίων δανεισµού, γεγονός που θα τόνωνε την ιδιωτική κατανάλωση και θα αύξανε τις 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, ανοίγοντας το δρόµο για βιώσιµη ανάπτυξη. Έτσι, 

προβάλλεται ο ισχυρισµός ότι αυτό που τέθηκε σε εφαρµογή ήταν στην πραγµατικότητα ένα 

επεκτατικό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής συστολής.  

Στο µέτωπο της νοµισµατικής πολιτικής, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (CBRT) 

απέκτησε ανεξαρτησία από την πολιτική εξουσία τον Οκτώβριο του 2001. Αποκλειστικός 

σκοπός της ήταν η αποκατάσταση και διατήρηση της σταθερότητας των τιµών στις εγχώριες 

αγορές. Έτσι, κατά το 2002 και 2003, η CBRT στόχευσε στη διατήρηση των περιουσιακών 

στοιχείων της κεντρικής τράπεζας ως προοίµιο για την πλήρη στόχευση του πληθωρισµού. 

Τέλος, την ίδια περίοδο, η CBRT ανακοίνωσε τους ακριβείς της στόχους για τα επίπεδα 

διαµόρφωσης του πληθωρισµού το 2006.  

Η πορεία ανάπτυξης της τουρκικής οικονοµίας κατά την περίοδο µετά το 1998 ήταν 

ασταθής και ευµετάβλητη, ως επί το πλείστον µε σηµαντική µεταβλητότητα στο «τρέχον» 

χρήµα
63. Μετά τις αλυσιδωτές επιπτώσεις των οικονοµιών της Ασίας, της Ρωσίας και της 

Βραζιλίας, η τουρκική οικονοµία παρουσίασε στασιµότητα το 1998 µε ρυθµό ανάπτυξης 

3,1%, ενώ στη συνέχεια εµφανίστηκε µετά από πολλά έτη σηµαντική ύφεση, ποσοστού -

5,0%. Η έκρηξη του 2000 ακολούθησε την κρίση του 2001. Τα επόµενα έτη, η ανάκαµψη 

ήταν απότοµη, καθώς η οικονοµία αυξήθηκε κατά 8,9% και 7,4%, το 2004 και το 2005, 

αντίστοιχα, σε πραγµατικούς όρους. Οι διακυµάνσεις των τιµών τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ ο 

πληθωρισµός υποχώρησε από 45% το 2002 σε 8,2% το 2005.  

Η περίοδος µετά το 2003 έχει ως αποτέλεσµα µια περίοδο επιτάχυνσης των εξαγωγών, 

καθώς τα έσοδα από εξαγωγές έφτασαν τα 76,6 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2005. Παρ' όλα 

αυτά, µε την ταχεία άνοδο των πληρωµών για εισαγωγές κατά την ίδια περίοδο, το έλλειµµα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 22,8 δισεκατοµµύρια δολάρια (ή περίπου 

6,2% του Α.Ε.Π. το 2005). Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να 

διευρύνεται το 2006 και ανήλθε σε 6,6% ως ποσοστό του Α.Ε.Π..  
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∆ιάγραµµα 3.5  

Οι εξαγωγές της Τουρκίας (δις δολάρια), 1990 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/UN/COMM_1_ALLCOMMODITIES_EXPORT_TUR-Commodity-Exports-All-

Commodities-ALL-COMMODITIES-Turkey 

 

∆ιάγραµµα 3.6  

Οι εισαγωγές της Τουρκίας (δις δολάρια), 1990 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/UN/COMM_1_ALLCOMMODITIES_IMPORT_TUR-Commodity-Imports-All-

Commodities-ALL-COMMODITIES-Turkey 

 

Ένα από τα σαφή χαρακτηριστικά της περιόδου του προγράµµατος είναι η µείωση της 

συνολικής εγχώριας αποταµίευσης και των επενδύσεων ως ποσοστό του Α.Ε.Π.. Η µείωση 

της αποταµίευσης οδήγησε στην ταχεία επιτάχυνση των ιδιωτικών καταναλωτικών δαπανών, 

ιδίως µετά την κρίση του 2001. Οι δαπάνες ιδιωτικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 6,6%, 
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10,1% και 8,8% κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 αντίστοιχα. Στο µέτωπο του δηµόσιου 

τοµέα παρατηρείται σηµαντική προσπάθεια δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Ο λόγος του 

ελλείµµατος της κεντρικής κυβέρνησης προς το προϋπολογισθέν Α.Ε.Π. µειώθηκε από το 

ανώτατο επίπεδο του 16,2% το 2001, σε 2,0% το 2005. Συνεπώς, οι δανειακές ανάγκες του 

δηµόσιου τοµέα (PSBR) ως ποσοστό του Α.Ε.Π. µειώθηκαν από 16,1% σε λιγότερο από 1% 

την ίδια περίοδο. 

Η πιο επιτυχηµένη πτυχή των προσπαθειών προσαρµογής µετά το 2001 θεωρείται η 

σαφής µείωση του πληθωρισµού. Ο πληθωρισµός (τόσο σε τιµές καταναλωτή όσο και σε 

τιµές παραγωγού) τέθηκε υπό έλεγχο µέχρι το 2004. Στα τέλη του 2005, ο ρυθµός του 

πληθωρισµού ανήλθε σε 5,9% σε τιµές παραγωγού και 8,2% σε τιµές καταναλωτή. Η CBRT 

ανέφερε ότι τα σχέδιά της για την παρακολούθηση ενός νέου στόχου για τον πληθωρισµό του 

έτους 2006 ορίζονται στο σηµείο «στόχο» του 5% σε τιµές καταναλωτή. Λόγω των 

εσωτερικών και εξωτερικών διαταραχών, η Τράπεζα αναγνώρισε µια εσωτερική (1%) και µια 

εξωτερική (2%) "ζώνη αβεβαιότητας" γύρω από το σηµείο-στόχο. Έτσι, σκοπός της 

Τράπεζας ορίστηκε πλέον η διατήρηση του πληθωρισµού σε ποσοστό 5%, µε µέγιστη 

απόκλιση από αυτόν τις 2 ποσοστιαίες µονάδες.  

Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί τα επιτόκια µίας ηµέρας ως 

κύριο εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη του στόχου της. Ταυτόχρονα, δηλώθηκε ρητά ότι ο 

«µοναδικός στόχος της CBRT είναι η σταθερότητα των τιµών», ενώ όλοι οι άλλοι πιθανοί 

στόχοι είναι έξω από την πολιτική της. 

Παρά τα θετικά επιτεύγµατα στο επίπεδο του αποπληθωρισµού, τα επιτόκια εµφάνισαν 

αργή προσαρµογή. Το πραγµατικό επιτόκιο παρέµεινε άνω του 10%, και δηµιουργώντας 

σοβαρές πιέσεις στις φορολογικές αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Η 

διατήρηση των υψηλών πραγµατικών επιτοκίων ήταν επίσης υπεύθυνη για την προσέλκυση 

µεγάλων ροών βραχυπρόθεσµων κερδοσκοπικών κεφαλαίων την περίοδο από το 2003 και το 

2005. Το ίδιο γεγονός παρέµεινε αµετάβλητο και το 2006.  

Η «αδράνεια» των πραγµατικών επιτοκίων είναι στοιχείο «αινιγµατικό» µε δεδοµένη 

την επιτυχή µακροοικονοµική επίδοση που επιτεύχθηκε σε δηµοσιονοµικό επίπεδο. Το 

πιστωτικό επιτόκιο, ειδικότερα, παρέµεινε στάσιµο σε ποσοστό 16%, παρά την επιβράδυνση 
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του επιπέδου των τιµών. Ως συνέπεια της πτώσης του πληθωρισµού, η αδράνεια των 

πιστωτικών επιτοκίων µεταφράζεται σε αύξηση του πραγµατικού κόστους της πίστωσης. 

Τα υψηλά επιτόκια ήταν στοιχείο ευνοϊκό για τη δηµιουργία εισροών χρήµατος για τη 

χρηµατοδότηση της τουρκικής χρηµαταγοράς. Το πλέον άµεσο αποτέλεσµα της απότοµης 

αύξησης της εξωτερικής χρηµατοδότησης κεφαλαίου κατά την περίοδο αυτή έγινε αισθητή 

στην αγορά συναλλάγµατος. Η υπερ-πληθώρα συναλλάγµατος που παρέχονταν από τις ξένες 

πιστωτικές πηγές επέφερε σηµαντικές µεταβολές στη συναλλαγµατική ισοτιµία της 

τουρκικής λίρας. ∆εδοµένου ότι η τουρκική Κεντρική Τράπεζα είχε περιορίσει τη 

νοµισµατική πολιτική της µόνο στον έλεγχο του πληθωρισµού, χωρίς να ασχολείται µε την 

αξία του εγχώριου νοµίσµατος, η ισοτιµία καθορίστηκε από κερδοσκοπικές αποφάσεις, 

έχοντας ως συνέπεια την ανατίµηση της λίρας κατά τουλάχιστον 40% σε πραγµατικούς όρους 

έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. και κατά 25% έναντι του ευρώ. 

Η υπερτίµηση της λίρας ήταν ο πιο σηµαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη µείωση 

της επιβάρυνσης από µια συνεχώς διευρυνόµενη αύξηση του εξωτερικού δανεισµού. Και ενώ 

το συνολικό εξωτερικό χρέους αυξήθηκε από 113,6 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ το 2001 

σε 170,1 δισ. δολάρια Η.Π.Α. µέχρι το τέλος του 2005, ως ποσοστό του Α.Ε.Π. έχει 

δηµιουργήσει µια ψευδαισθητική τάση να πέσει όταν µετράται σε µονάδες της υπερτιµηµένης 

λίρας. 

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι µία βασική πτυχή αυτής της τάσης προς την ανατίµηση 

του τουρκικού νοµίσµατος οφείλεται στο µη ρυθµιζόµενο καθεστώς µεταβολών της. Μετά 

την απόφαση του 1989 για την άρση των ρυθµίσεων της κίνησης κεφαλαίων και την πλήρη 

απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η Τουρκία άνοιξε τις εγχώριες αγορές της 

στην κερδοσκοπία του διεθνούς κεφαλαίου. Σε αυτή τη δοµή, η Κεντρική Τράπεζα έχασε τον 

έλεγχό της στις αγορές χρήµατος. Η συναλλαγµατική ισοτιµία και το επιτόκιο αποτέλεσαν 

µία "ενιαία" εξωγενή µεταβλητή, εξαρτώµενη πλήρως από τις αποφάσεις των διεθνών 

«παικτών». Αυτή η οικονοµική δοµή παγίδευσε την τουρκική οικονοµία σε µια πολιτική 

υπερτιµηµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και πολύ υψηλά πραγµατικά επιτόκια, όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω.  

Ωστόσο, οι τουρκικές χρηµαταγορές αποδείχτηκαν πολύ «ρηχές» για να 

απορροφήσουν τις υπερβολές των εισροών χρήµατος και τέτοιου είδους κερδοσκοπικές 
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επιθέσεις.  Κατά συνέπεια, αρχής γενοµένης από το 2003, η Τουρκία γνώρισε την επέκταση 

των ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, µε το ποσοστό του 2004 να φθάνει 

το ρεκόρ των 15,4 δισ. δολαρίων ή 5,3% ως ποσοστό του Α.Ε.Π..  

Η τρέχουσα δηµοσιονοµική πολιτική της Τουρκίας βασίστηκε κυρίως στη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία. Οι φορολογικές αρχές είχαν σαφή εντολή να δηµιουργήσουν 

πρωτογενές πλεόνασµα του 6,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.). Το 

γεγονός αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο για τη µείωση του τεράστιου βάρους του χρέους.  

Στην πλευρά των εσόδων παρατηρείται µια σηµαντική προσπάθεια για την αύξηση 

των φορολογικών εσόδων, τόσο σε πραγµατικούς όρους όσο και ως ποσοστό του Α.Ε.Π.. 

Μεγάλο µέρος αυτής της προσπάθειας µπορεί να εξηγηθεί από την αύξηση του µεριδίου των 

φόρων σε αγαθά και υπηρεσίες, και σε επίπεδο  εισοδήµατος από το 2000 και έπειτα. 

Παρατηρούµε ότι ως ποσοστό του Α.Ε.Π., οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών και για το 

εξωτερικό εµπόριο αποτέλεσαν περίπου το 70% των συνολικών φορολογικών εσόδων, από 

τους οποίους οι φόροι για το εξωτερικό εµπόριο είναι περίπου 3,5% του Α.Ε.Π..  

Τα µακροοικονοµικά δεδοµένα της Τουρκίας αποκαλύπτουν σηµαντική αύξηση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος τη δεκαετία του 1990. Η µέγιστη τιµή του παρουσιάστηκε στον 

απόηχο της κρίσης του 2001 λαµβάνοντας τιµή ίση µε το 16,9% του Α.Ε.Π.. Τα αµέσως 

επόµενα έτη (έως το 2005), το έλλειµµα µειώθηκε σε ποσοστό µικρότερο του 2% του Α.Ε.Π.. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα µεγάλο µέρος των συνολικών δαπανών του 

προϋπολογισµού εξηγείται από το υψηλό κόστος της εξυπηρέτησης του χρέους. ∆απάνες που 

αφορούν τόκους αποτελούσαν το 20% των συνολικών δαπανών στις αρχές της δεκαετίας του 

1990. Το µερίδιό τους αυξήθηκε συνεχώς για να φθάσει το 50,6% των συνολικών δαπανών το 

2001.  

Η επιβάρυνση από τους τόκους οδηγεί στην «κατανάλωση» κατ 'ανάγκην ενός 

µεγάλου τµήµατος των εσόδων του προϋπολογισµού. Στην πραγµατικότητα, η σύγκριση των 

δαπανών για τόκους ως ποσοστό του συνόλου των φορολογικών εσόδων αποκαλύπτει την 

αδυναµία εκτεταµένων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων κατά τη διάρκεια της τουρκικής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής:  ∆απάνες για τόκους / φορολογικά έσοδα: 103,3% το 2001 και 

77,1% το 2002. Σύµφωνα µε τους στόχους της διαχείρισης κρίσεων, οι δαπάνες για τόκους 

έπρεπε να µειωθούν στο 59% των φορολογικών εσόδων έως το 2004.  
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Έτσι, ακόµη και αν οι δαπάνες τόκων συνέχισαν να έχουν αυξανόµενο µερίδιο των 

φορολογικών εσόδων κατά τη δεκαετία του 1990, καµία από τις κυβερνήσεις δεν έδειξε την 

πολιτική βούληση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του χρέους. Σύµφωνα µε τους 

όρους διατήρησης του χρέους µόνο µέσω πρωτογενών πλεονασµάτων, η φορολογική αρχή 

έχει στερηθεί βιώσιµων πόρων για τη διατήρηση των δηµόσιων υπηρεσιών στην υγεία, την 

εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών υποδοµών.  

Ως αποτέλεσµα, τα όρια των κοινωνικών παροχών υπόκεινται σε αυστηρούς 

περιορισµούς, και όλες οι φορολογικές πολιτικές έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της 

εξυπηρέτησης του χρέους, έχοντας άµεσο κόστος στη δηµόσια κατανάλωση και τις 

επενδύσεις.  

Αν κάποιος εστιάσει στις δαπάνες εκτός τόκων, µπορεί να γίνει κατανοητό ότι οι εν 

λόγω δαπάνες έχουν αυξηθεί ως ποσοστό του Α.Ε.Π. από 13,4 % το 1990 σε 22 % εκατό το 

2003. Μεγάλο µέρος αυτής της αύξησης, ωστόσο, οφείλεται στην πρωτοφανή αύξηση των 

αναγκών χρηµατοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ως ποσοστό του Α.Ε.Π., η 

χρηµατοδότηση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ήταν οριακές µέχρι το 1999, 

δηµιουργώντας έλλειµµα µικρότερο από το 1% των αναγκών τους. Τα επόµενα έτη, τα 

ελλείµµατα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν σηµαντικά και ανήλθαν σε 5,2% 

του Α.Ε.Π. το 2005, λόγω, εκτός των άλλων, και της σηµαντικής αύξησης του πληθυσµού. 

 

∆ιάγραµµα 3.7 

Ο πληθυσµός της Τουρκίας (σε εκατ. κατοίκους) 
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Πηγή: http://www.quandl.com/turkey/turkey-economy-data 

 

Όλα αυτά σήµαιναν ένα βαρύ τίµηµα για τις απαραίτητες δηµόσιες επενδύσεις στην 

υγεία, την εκπαίδευση και τις δηµόσιες υποδοµές. Όσον αφορά το σύνολο των δαπανών, το 

µερίδιο των δηµοσίων επενδύσεων µειώθηκε από 12,9% το 1990, σε 5,1 % το 2003.  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της τουρκικής πορείας ανάπτυξης µετά το 2001 

υπήρξε η πορεία της ανεργίας. Το ποσοστό της επίσηµης ανεργίας ήταν 6,5% το 2000 και 

αυξήθηκε σε 10,3% το 2002, παραµένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά τις ραγδαίες µεταβολές 

στο Α.Ε.Π. και τις εξαγωγές. Η µείωση της αποτέλεσε ένα σοβαρό πρόβληµα, ιδίως µεταξύ 

στα αστικά κέντρα όπου ανήλθε σε ποσοστό άνω του 25%.  

 

∆ιάγραµµα 3.8  

Η ανεργία στην Τουρκία (ποσοστό), 1990 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/WORLDBANK/TUR_SL_UEM_TOTL_ZS-Turkey-Unemployment-total-of-

total-labor-force 

 

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση σχετικά µε τις τουρκικές αγορές εργασίας 

κατά την εποχή της κρίσης µετά το 2001 είναι το γεγονός ότι παρά τη ραγδαία αύξηση των 

επιδόσεων σε όλη την βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, η αύξηση της απασχόλησης ήταν 
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ελάχιστη
64. Έτσι, ως δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά της πορείας προσαρµογής µετά την 

κρίση που ξεχωρίζουν µπορούν να είναι: το πρώτο ότι η αύξηση του Α.Ε.Π. µετά το 2001 

παρατηρείται να είναι ταυτόχρονη µε την επιδείνωση της «εξωτερικής ανισορροπίας», η 

οποία µε τη σειρά της είναι το τελικό αποτέλεσµα των υπερβολικών εισροών κερδοσκοπικών 

κεφαλαίων και το δεύτερο, ότι η αύξηση της παραγωγής έρχεται σε αντίθεση µε την επίµονη 

ανεργία, που δικαιολογεί τον όρο «ανάπτυξη χωρίς θέσεις εργασίας».65 

 

3.5 Η επιρροή της πολιτικής του ∆.Ν.Τ. στην τουρκική κοινωνία. 

 

Όπως αναφέρεται στην ταινία «Αξέχαστη Πόλη», η οποία προσπαθεί να µεταφέρει την 

αντίδραση ενός Κωνσταντινουπολίτη που επιστρέφει στην Πόλη 5 δεκαετίες απ’ όταν έφυγε: 

«Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν µεγάλες ανισότητες. Αν δεν έχεις λεφτά είσαι χαµένος. Η 

ζωή για τον µέσο Τούρκο είναι πολύ ακριβή. Οι Τούρκοι φίλοι µου λένε ότι αυτό που συµβαίνει 

τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία είναι µια φούσκα και θα σκάσει». Η σκηνή αυτή ίσως 

αντικατοπτρίζει ένα κοµµάτι της πραγµατικότητας στη σύγχρονη Τουρκία. Καταδεικνύει τις 

αντιθέσεις που υπάρχουν µεταξύ της ονοµαστικής διόρθωσης των οικονοµικών δεικτών και 

της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Το παραγόµενο προϊόν της Τουρκίας την τελευταία δεκαετία υπερτριπλασιάστηκε, ενώ 

αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Παρόλα αυτά, ο αριθµός των 

απολύτως φτωχών, δηλαδή εκείνων των κατοίκων που ζουν ξοδεύοντας λιγότερο από ένα 

δολάριο ηµερησίως αυξήθηκε την ίδια περίοδο σχεδόν κατά 250%.66 Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει δύο σηµαντικά ζητήµατα: Πρώτον, ότι το ∆.Ν.Τ. δεν συµπεριλαµβάνει στην 

πολιτική που ασκεί την επίδραση της πολιτικής του στην κοινωνική συνοχή παρά µόνο στην 

ονοµαστική οικονοµία και δεύτερον ότι η διεθνής αισιοδοξία για τα µεγέθη της Τουρκίας τα 

                                                           
64

 Alıcı Aslı Akgüç, Ucal Meltem Şengün, “Foreign direct in investment, exports and output growth of Turkey: 

Causality Analysis”, September 2003, p. 1 

65
 Voyvoda and Yeldan, “Macroeconomics of Twin Targeting in Turkey: A General Equilibrium Analysis”, June 

2006. 

66
 Λούκα Μαρία, Η Κωνσταντινούπολη μετά το Δ.Ν.Τ., Εφημερίδα «Το Βήμα», 14/11/2012, [Available at: 

http://www.tovima.gr/vimagazino/24x7/article/?aid=483888] 
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τελευταία έτη έχει συµβάλλει για να επιτευχθούν οικονοµικά αποτελέσµατα που διανέµονται 

σε µικρό τµήµα του τούρκικου πληθυσµού. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.9 

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στην Τουρκία (χιλιάδες δολάρια), 1990 - 2012 

 

Πηγή: http://www.quandl.com/ODA/TUR_PPPPC-Turkey-Per-Capita-GDP-based-on-PPP-Valuation-USD 

 

∆ιάγραµµα 3.10  

Ο αριθµός των απολύτως φτωχών (< $1,25 / ηµέρα) στην Τουρκία 
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Πηγή: http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.DDAY/compare?country=tr 

 

Η σηµαντική µείωση των δηµοσίων δαπανών, η επέκταση της φορολογίας σε µεγαλύτερο 

τµήµα του πληθυσµού, ο περιορισµός του κοινωνικού κράτους µε ευρείες ιδιωτικοποιήσεις 

των κοινωνικών δοµών (το 40% του συστήµατος υγείας παρέχεται πλέον από ιδιώτες) και η 

µείωση των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων αποτέλεσαν στοιχεία που επηρέασαν 

σηµαντικά τη ζωή εκατοµµυρίων κατοίκων στην Τουρκία, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να 

περιγράφονται στις τριµηνιαίες εκθέσεις του Ταµείου. 

Η πολιτική αυτή οδήγησε στην αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε ποσοστό 

29% το 2001 και τη µαζική απόλυση 30.000 τραπεζοϋπαλλήλων λόγω των συγχωνεύσεων 

και του περιορισµού του αριθµού των τραπεζών κατά 50%. Η Τουρκία την περίοδο της 

ονοµαστικής προόδου της οικονοµίας της, λόγω του ότι αυτή δεν διαχύθηκε ισόποσα στην 

κοινωνία της, απέκτησε δύο όψεις. Πλέον στην Τουρκία 1 στις 350 γυναίκες εκδίδεται67, ενώ 

                                                           
67

 Sayfa Ana, Prostitutes total 100,000 in Turkey, ATO says, Hurriyet, 19 July 2004 [Available at: 

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-537282] 
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ο κύκλος εργασιών από την παράνοµη πορνεία φτάνει τα 4 δις. δολάρια. Σύµφωνα µε το 

«Economist», τα τελευταία χρόνια η πολιτική της Τουρκίας ήταν «ανορθόδοξη».68 

 

3.6 Ανακεφαλαίωση 

 

Το 1999, η Τουρκία, µετά από σειρά ετών οικονοµικής αστάθειας που οφειλόταν στις 

σηµαντικές διεθνείς οικονοµικές µεταβολές και στην εσωτερική ανοµοιογένεια σε οικονοµικό 

και κοινωνικό επίπεδο, ζήτησε τη βοήθεια του ∆.Ν.Τ. Στόχευση της εν λόγω συνεργασίας 

ήταν η µείωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, η επίτευξη της οποίας είχε ως βασικό 

συστατικό τον περιορισµό των κοινωνικών δοµών, τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τη µείωση 

των επιτοκίων, την επίτευξη µακροπρόθεσµων στόχων σχετικά µε τη µείωση των κρατικών 

δαπανών, την αλλαγή του φορολογικού συστήµατος προς όφελος της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και δευτερευόντως τη διαφάνεια. 

Οι µεγάλης εµβέλειας και σύντοµου χρονικού διαστήµατος αλλαγές επέφεραν 

αστάθεια στην τουρκική οικονοµία τα πρώτα έτη του προγράµµατος. Η αστάθεια αφορούσε 

το «τρέχον» χρήµα, λόγω της υψηλής εξάρτησης της τουρκικής οικονοµίας από 

βραχυπρόθεσµα κεφάλαια εξωτερικού, τη συναλλαγµατική ισοτιµία, το επίπεδο του 

πληθωρισµού και το επίπεδο των επιτοκίων. 

Σε κοινωνικό επίπεδο παρατηρήθηκε το φαινόµενο της οικονοµικά ευηµερούσας 

Τουρκίας σε επίπεδο αριθµοδεικτών (ιδίως από το 2004 και έπειτα) και αύξησης της φτώχιας, 

της ανεργίας και των ανισοτήτων. 

Σήµερα, η Τουρκία ανήκει στις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου και στην επιτυχία 

αυτή η συµβολή του ∆.Ν.Τ. ήταν αναπόδραστα σηµαντική. Ωστόσο, ο δρόµος που έχει να 

διανύσει ακόµα εωσότου η οικονοµική ανάπτυξη συνεπάγεται ανάπτυξη κοινωνικών δοµών, 

προώθηση της διαφάνειας, της ισότητας, της ελευθερίας του τύπου και εν γένει προάσπιση 

της ∆ηµοκρατίας είναι εξίσου σηµαντικός µε όσα επέτυχε σε επίπεδο οικονοµικών 

µεταβολών την τελευταία δεκαπενταετία.

                                                           
68

 The Economist, Turkey’s Economy, Instabuls and bears, The Economist, [Available at: 

http://www.economist.com/node/21552216]  



58 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στην έκθεση που δηµοσίευσε το Νοέµβριο 2012 για 

την τουρκική οικονοµία αναγνώρισε ότι αυτή οδεύει σε «βιώσιµη και ισόρροπη» ανάπτυξη, 

ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στην πιθανή ανάγκη χρηµατοδότησης 

από εξωτερικούς δανειστές λόγω της υψηλής µεταβλητότητας του διεθνούς οικονοµικού 

περιβάλλοντος.69 

Η Τουρκία του 2014 είναι σίγουρα πολύ διαφορετική από την Τουρκία του 2000 και 

ακόµα περισσότερο από την Τουρκία του 1980. Και στη µεταβολή αυτή, ο ρόλος του ∆.Ν.Τ. 

ήταν καταλυτικός. Παρόλα αυτά, µε την ολική αποπληρωµή των οφειλών προς το Ταµείο, η 

χώρα δεν αναζητά µια νέα συνεργασία µε το Ταµείο αλλά εξωτερικό δανεισµό. Αιτία είναι η 

πεποίθηση του Τούρκου Πρωθυπουργού για λάθος πολιτικές που επιβάλλει το ταµείο ως 

προϋποθέσεις χρηµατοδότησης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του στο «∆ηµοκρατικό 

Φόρουµ του Μπαλί»: «Μου προκαλεί απορίες το γεγονός ότι το ∆.Ν.Τ. προσφέρει τη βοήθεια 

του µόνο αφού εξετάσει προς ποια χώρα και πάνω σε ποια βάση».70 

Και παρά την ονοµαστική πρόοδο της τουρκικής οικονοµίας, η πορεία των 

κοινωνικών δεικτών δεν µπορεί να θεωρηθεί παράλληλη. «Η Τουρκική κοινωνία δύσκολα 
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αντιδρά. Αλλά αν αντιδράσει είναι διατεθειµένη να φτάσει στα άκρα.»71 Αυτή η φράση του 

Σταύρου Λυγερού στο βιβλίο του: «Μετά τον Ερντογάν τι;» αποτυπώνει µε τον καλύτερο 

τρόπο τη σύγχρονη πραγµατικότητα στην τουρκική κοινωνία και την αντιπαραβολή της µε 

την πρόοδο των οικονοµικών µεγεθών. 

Η Αίγυπτος αντιθέτως, παρά την οικονοµική άνθιση της έως και το 2010, εξαιτίας των 

πολιτικών ζητηµάτων που την ταλαιπωρούσαν την τελευταία πεντηκονταετία, βίωσε έντονες 

κοινωνικές αντιδράσεις και σηµαντικές µεταβολές στην οικονοµία της από το 2010 και 

έπειτα. Παρόλα αυτά, η προηγούµενη εµπειρία συνεργασίας µε το Ταµείο και ο περιορισµός 

των κοινωνικών επιδοµάτων που έθετε το Ταµείο ως προϋπόθεση χρηµατοδότησης δεν 

επέτρεψαν την υλοποίηση της αρχικής συµφωνίας τους. 

Και παρά τις διαφορετικές όψεις των δύο οικονοµιών, από αυτές µπορούν να 

συνοψιστούν και βασικές οµοιότητες που σχετίζονται κυρίως µε την πολιτική του Ταµείου 

και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει τις εθνικές οικονοµίες, εφαρµόζοντας κυρίως 

κοινές πολιτικές, χωρίς να µελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε κοινωνίας. 

 

4.2 Κοινά στοιχεία στις αιτίες και τα αποτελέσµατα της κρίσης των δύο 

χωρών. 

 

Παρότι οι περιπτώσεις της Τουρκίας και της Αιγύπτου φαντάζουν τελείως 

διαφορετικές, τελικώς έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία απ’ ότι αποκλίσεις. 

Στο παρόν κεφάλαιο δεν κρίνεται σκόπιµη η ανάλυση των οµοιοτήτων των 

οικονοµιών της Αιγύπτου και της Τουρκίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω, κύρια 

χαρακτηριστικά των οποίων ήταν η µείωση των πραγµατικών µισθών, η κρίση ρευστότητας, 

η φυγή κεφαλαίων, η περιοριστική νοµισµατική πολιτική και η αύξηση της φτώχιας. Κρίνεται 

ωστόσο σκόπιµο να διευκρινιστούν ορισµένες άλλες κοινές πτυχές που αφορούν τόσο 

ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά χωρών πριν ζητήσουν τη βοήθεια του Ταµείου όσο και κοινά 

χαρακτηριστικά της λειτουργία του Ταµείου κατά τη συνεργασία του µε διάφορες χώρες. 
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∆ιαφθορά 

 

 Η οικονοµική κρίση τόσο στην Τουρκία όσο και την Αίγυπτο είχε ως συστατικό 

στοιχείο της την εκτεταµένη διαφθορά σε κάθε έκφανση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 

την εκτεταµένη παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή και την κακή διαχείριση των δηµόσιων 

οικονοµικών.  

Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Βαρόµετρο για τη διαφθορά που δηµοσιεύθηκε το 200372, 

η συντηρητική πλειονότητα των Τούρκων πολιτών δήλωναν ότι η εγχώρια διαφθορά 

επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την οικογενειακή τους ζωή (2/3 των πολιτών) και την εγχώρια 

πολιτική πραγµατικότητα (8/10 των πολιτών). 

Αντίστοιχα στην Αίγυπτο, µε την αλλαγή ηγεσίας, το ∆ικαστήριο της χώρας έφερε 

στην επιφάνεια σηµαντικά ζητήµατα διαφθοράς στα οποία εµπλεκόταν άµεσα ο πρώην 

Πρωθυπουργός Χόσνι Μουµπάρακ, ο οποίος τελικώς καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση για 

υπεξαίρεση δηµόσιων πόρων, ύψους 13,5 εκ. ευρώ.73 Η διαφθορά, η δωροδοκία δηµοσίων 

λειτουργών, κυρίως στις εφορίες και τα τελωνεία αποτελούσαν εκτεταµένα φαινόµενα.74 

Εξαιτίας αυτού συστάθηκαν και σηµαντικές πρωτοβουλίες, κυρίως ιδιωτών, για την 

καταπολέµηση τέτοιου είδους φαινοµένων.75  

 

Τεχνοκράτες σε θέσεις εξουσίας. 
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Κοινό χαρακτηριστικό των οικονοµιών που έρχονται σε συµφωνία µε το Ταµείο 

αποτελεί το γεγονός ότι τεχνοκράτες αναλαµβάνουν θέσεις ευθύνης και εκτελεστικής 

εξουσίας. Η οικονοµική κρίση στην Τουρκία είχε ως αποτέλεσµα την εφαρµογή πολιτικών 

που είχαν ως χαρακτηριστικά τους την ευρεία υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος, 

προκειµένου για την αύξηση των εξαγωγών και τη µείωση της φορολογίας για την 

προσέλκυση νέων επενδύσεων. Για την επιτυχία τέτοιου είδους φιλελεύθερων πολιτικών 

κλήθηκε στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών ο Τούρκος αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας 

Τράπεζας Κεµάλ Ντερβίς. Πρόκειται για οικονοµολόγο µε διεθνή αναγνωρισιµότητα, γνώστη 

της διεθνούς οικονοµίας και της εν γένει λειτουργίας των αγορών και µε εµποτισµένη την 

αντίληψη των άµεσων και βαθέων µεταρρυθµίσεων προς πιο φιλελεύθερες πολιτικές. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρότι ο Ντερβίς κλήθηκε να αναλάβει τη θέση του 

Υπουργού Οικονοµικών από τον Πρωθυπουργό Μπουλέτ Ετσεβίτ, παρέµεινε στη θέση του 

ακόµα και µετά την αλλαγή του Πρωθυπουργού, θέση την οποία ανέλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν. 

Η θητεία του Ντερβίς χαρακτηρίζεται για την αφοσίωση του στην πιστή εφαρµογή του 

προγράµµατος του Ταµείου. Συνέβαλε στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήµατος, στις ευρείες ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών δοµών, στην προσέλκυση νέων 

κεφαλαίων και ξένων επενδύσεων και την προώθηση της βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

Στην Αίγυπτο αντίστοιχα, ο Μόρσι αποτελούσε προσωπικότητα γαλουχηµένη στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, µε ευρεία γνώση των διεθνών εξελίξεων και φιλελεύθερη αντίληψη76. 

Σπούδασε τη δεκαετία του ’80 στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας77, ενώ τα αµέσως επόµενα 

έτη ανέλαβε θέση διδάσκοντα στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Με την ανάληψη της 

πρωθυπουργίας την περίοδο συµφωνίας χρηµατοδότησης από το ∆.Ν.Τ. επιχείρησε να 

περιορίσει τον ασφυκτικό εναγκαλισµό της οικονοµίας από το κράτος και να περιορίσει τη 

στρατιωτική εξουσία. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι η Αίγυπτος θα τηρούσε τις συµφωνίες που 

είχε κάνει78, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε προσήλωση σε ζητήµατα πάταξης της γενικευµένης 

διαφθοράς. 
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4.3 Ανακεφαλαίωση 

 

 Από τη µελέτη της περιόδου «προ ∆.Ν.Τ.» και «µετά ∆.Ν.Τ.» στις χώρες όπου αυτό 

παρεµβαίνει, καλείται σήµερα η παγκόσµια κοινότητα να βγάλει σηµαντικά συµπεράσµατα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις βαθέων οικονοµικών κρίσεων, κοινά χαρακτηριστικά 

αποτελούν η εκτεταµένη διαφθορά κυρίως του διογκωµένου δηµόσιου τοµέα, η ελλιπής 

πολιτική βούληση για την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων, οι εκτεταµένες κοινωνικές παροχές 

και η έντονη φοροδιαφυγή. 

 Απέναντι σε αυτές τις κοινές παραδοχές, το Ταµείο, όπως εµπειρικά προκύπτει, 

ακολουθεί κοινές οικονοµικές πολιτικές. Για την τόνωση της διεθνούς αξιοπιστίας και την 

πάταξη της διαφθοράς επιδιώκεται η προσέλκυση νέων επενδύσεων, η εφαρµογή 

αυστηρότερων δηµοσιονοµικών µέτρων και σηµαντικών θεσµικών αλλαγών. Για τις 

µεταβολές αυτές, εµπειρικά αποδεικνύεται ότι το Ταµείο προτιµά σε θέσεις εκτελεστικής 

εξουσίας τεχνοκράτες, δηλαδή πρόσωπα µε γνώση της αγοράς και µε περιορισµένες 

εξαρτήσεις από το εκάστοτε πολιτικό status quo. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποτελεί από το 1945 και έπειτα το µηχανισµό που 

συµβάλλει κυρίως µέσω της χρηµατοδότησης που προσφέρει, στην επίλυση των 

προβληµάτων ισοζυγίου πληρωµών των χωρών µελών του. Παρόλα αυτά, η οικονοµική 

κρίση των τελευταίων ετών εµφάνισε την αδυναµία των δοµών του να ανταποκριθούν σε 

πολυπλοκότερες καταστάσεις. Η αδυναµία αυτή οφείλεται στο περιορισµένο αποθεµατικό 

του, τον αυξηµένο αριθµό αιτήσεων χρηµατοδότησης που δέχθηκε τα τελευταία έτη, την 

περιορισµένη τεχνογνωσία του στην αντιµετώπιση καταστάσεων διεθνών κρίσεων και στις 

έντονες κοινωνικές αντιδράσεις που δέχτηκε, οι οποίες οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η 

επιτυχία των µακροπρόθεσµων στόχων που θέτει το ∆.Ν.Τ. στις χώρες που χρηµατοδοτεί 

συνεπάγονται βραχυπρόθεσµη δηµοσιονοµική λιτότητα και περιορισµό των κοινωνικών 

δοµών. 

Τα στοιχεία αυτά ήταν και οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν υλοποιήθηκε η 

συµφωνία που επετεύχθη µεταξύ του Ταµείου και της Αιγύπτου το 2011. Οι προηγούµενες 

συνεργασίες που πραγµατοποιήθηκαν υπό όρους σηµαντικών µεταρρυθµίσεων σε ένα κράτος 

που διακρινόταν για την υπερµεγέθη κρατική δοµή του, τα εσωτερικά πολιτικά προβλήµατα, 

τα οποία αναπόδραστα δηµιουργούσαν αρνητικό αντίκτυπο σε µια νέα συνεργασία µε το 

∆.Ν.Τ. και η ταυτόχρονη δυνατότητα χρηµατοδότησης της χώρας από λοιπές πηγές ήταν οι 

βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν καρποφόρησε η εν λόγω συνεργασία. Πλέον, το ερώτηµα 

που τίθεται είναι αν η Αίγυπτος θα ήταν σήµερα σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση αν είχε 

συνεργαστεί µε το Ταµείο το 2011. Μια τέτοια απάντηση ωστόσο θα ήταν ιδιαιτέρως 

ριψοκίνδυνη. Αφενός διότι η πολιτική του Ταµείου µεταβάλλεται συνεχώς σχετικά µε τους 

αρχικούς στόχους που θέτει σε µία χώρα και αφετέρου διότι η ιστορία δεν γράφεται µε «αν». 

Η περίπτωση της Τουρκίας θα µπορούσε να γεννήσει το φιλοσοφικό ερώτηµα: τι είναι 

«success story». Αν η σηµαντική βελτίωση των ονοµαστικών οικονοµικών µεγεθών αρκεί για 

να θεωρηθεί επιτυχηµένη η συνεργασία µε το ∆.Ν.Τ., παρά το γεγονός ότι η ονοµαστική 

ανάπτυξη δεν διαχέεται εγκάρσια και δηµιουργεί σηµαντικές κοινωνικές ανισότητες και 
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αύξηση των απολύτως φτωχών, τότε ο ρόλος του Ταµείου µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένος. 

Στην πραγµατικότητα, η φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας, η σµίκρυνση του κρατικού 

µηχανισµού, η εύρεση διεξόδων για την ιδιωτική πρωτοβουλία επέτυχε την αύξηση του 

παραγόµενου προϊόντος της Τουρκίας, τη µείωση του δανεισµού της και την προσέλκυση 

νέων επενδύσεων. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτών των στόχων θυσιάστηκε σηµαντικό 

τµήµα των κοινωνικών δοµών, αυξήθηκε το αδήλωτο χρήµα, µειώθηκαν οι µισθοί και 

µεγάλωσε η απόσταση των κοινωνικών στρωµάτων. 

Σήµερα, το Ταµείο λειτουργεί για πολλές χώρες ως η έσχατη πιστοδοτική λύση λόγω 

των βραχυπρόθεσµων κοινωνικών ζητηµάτων που δηµιουργεί η πολιτική του. Παρόλα αυτά, 

και παρά την αναγκαιότητα της παρουσίας του στη διεθνή οικονοµία, πολλές χώρες έχουν 

δηλώσει τη διαφωνία τους µε τον τρόπο χρηµατοδότησης και διοίκησης του Ταµείου. 

Αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία νέων αντίστοιχων οργανισµών οι οποίοι φιλοδοξούν να 

διακόψουν τη συνεργασία των µελών τους µε το Ταµείο και να έχουν για αυτές όχι µόνο ρόλο 

πιστωτή τους για την αντιµετώπιση κρίσεων αλλά και ρόλο επενδυτικό για τη δηµιουργία 

αναπτυξιακών έργων. 
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Εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με θέμα «Διάλογοι για την Οικονομία - Το τοπίο που 

διαμορφώνεται στην Ελληνική Οικονομία μετά την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 19/5/2010 
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Χώρες – μέλη Δ.Ν.Τ. 

Α/Α Χώρα μέλος Κεφάλαιο σε εκ. $ Κεφάλαιο % 
Αριθμός 

ψήφων 

Ποσοστό 

ψήφων 

1 United States 42,122.4 17,69 421.961 16,75 

2  Japan 15,628.5 6,56 157.022 6,23 

3  Germany 14,565.5 6,12 146.392 5,81 

4  France 10,738.5 4,51 108.122 4,29 

5 
 United 

Kingdom 
10,738.5 4,51 108.122 4,29 

6  China 9,525.9 4 95.996 3,81 

7  Italy 7,882.3 3,31 79.56 3,16 

8  Saudi Arabia 6,985.5 2,93 70.592 2,8 

9  Canada 6,369.2 2,67 64.429 2,56 

10  Russia 5,945.4 2,5 60.191 2,39 

11  India 5,821.5 2,44 58.952 2,34 

12  Netherlands 5,162.4 2,17 52.361 2,08 

13  Belgium 4,605.2 1,93 46.789 1,86 

14  Brazil 4,250.5 1,79 43.242 1,72 

15  Spain 4,023.4 1,69 40.971 1,63 

16  Mexico 3,625.7 1,52 36.994 1,47 

17  Switzerland 3,458.5 1,45 35.322 1,4 

18  South Korea 3,366.4 1,41 34.401 1,37 

19  Australia 3,236.4 1,36 33.101 1,31 

20  Venezuela 2,659.1 1,12 27.328 1,08 

21  Sweden 2,395.5 1,01 24.692 0,98 

22  Argentina 2,117.1 0,89 21.908 0,87 

23  Austria 2,113.9 0,89 21.876 0,87 

24  Indonesia 2,079.3 0,87 21.53 0,85 

25  Denmark 1,891.4 0,79 19.651 0,78 

26  Norway 1,883.7 0,79 19.574 0,78 

27  South Africa 1,868.5 0,78 19.422 0,77 

28  Malaysia 1,773.9 0,74 18.476 0,73 

29  Nigeria 1,753.2 0,74 18.269 0,73 

30  Poland 1,688.4 0,71 17.621 0,7 

  
Υπόλοιπες 158 

χώρες 
47,844.9 20,11 594.895 23,59 

 

Πηγή: http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 
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Αίγυπτος – Βασικά Οικονομικά στοιχεία 

Economic 

Statistics 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nominal GNP 

(EGP bn) 373.6 393.2 432.1 502.8 563.3 649.4 773.8 897.0     

Nominal GDP 

(EGP bn) 358.7 378.9 417.5 485.3 536.6 618 730 847 1008 1181 

Real GDP 

Growth 3.5 3.2 3.1 4.1 5.0 6.9 7.1 7.2 5.2   

Inflation 2.4 2.4 3.2 10.3 11.4 4.4 7.62   12   

Current Account 

Balance (USD m) -33 614 1943 3418 2911 1752 2696       

Population (m) 65.3 66.6 68.0 69.3 70.7 72.1 73.5 75.0 80.0   

Labor Force 19.3 19.9 20.4 20.9 21.8 21.8 22.9 23.6 *     

Unemployment 

(%) 9.2 10.2 11.0 10.3 11.2 10.3         

Merchandise 

Imports (fob: 

USD m) 16441 14637 14821 18286 24193 30441 37834       

Merchandise 

Exports (fob: 

USD m) 7078 7121 8205 10453 13833 18455 22018       

Net Foreign 

Direct 

Investment 

(FDI: USD m) 509.4 428.2 700.6 2107.2 3901.6 6111.4         

GDP 

Composition                     

Agriculture 14 16 17 15 14 15         

Industry 30 32 33 31 33 36         

Services 56 53 50 54 53 49         

Subsidies (EGP 

m) 18,050.9 20,649.2 24,751.7 29,706.0 68,897.0 51,844.0 64,465.0       

Fiscal Balance, 

(-) Deficit (% of 

GDP)   -10.2% -10.5% -9.5% -9.6% -8.2% -6.7% -6.9%     

Electricity 

Generation 

(GW·h)             18.5 19.7 21.3   

Per Pound USD 

Exchange Rate 4.49 4.50 6.15 6.13 5.73 5.71 5.54 5.30     

IMF Voting 

Power           0.45%         

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Egypt 
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Αίγυπτος – Προεδρικές Εκλογές 2012 

 

1ος γύρος 2ος γύρος 
Υποψήφιοι Κόμματα 

Ψήφοι  % Ψήφοι  % 

Μοχάμεντ Μόρσι 

Κόμμα Ελευθερίας 

και Δικαιοσύνης 5.764.952 24,78% 13.230.131 51,73% 

Αχμέντ Σαφίκ Ανεξάρτητος 5.505.327 23,66% 12.347.380 48,27% 

Χαμντίν Σαμπάχι Κόμμα Αξιοπρέπειας 4.820.273 20,72% 

Αμπντέλ Μονέιμ 

Αμπούλ Φοτούχ Ανεξάρτητος 4.065.239 17,47% 

Αμρ Μούσα Ανεξάρτητος 2.588.850 11,13% 

Μοχάμαντ Σαλίμ Αλ-

Αουά Ανεξάρτητος 235.374 1,01% 

Χαλέντ Αλίi Ανεξάρτητος 134.056 0,58% 

Αμπού Αλ-Ιζ Αλ-Χαρίρι 

Σοσιαλιστικό 

Κόμμα Λαϊκή 

Συμμαχία 40.090 0,17% 

Χισάμ Μπασταγουίσι 

Εθνικό Προοδευτικό 

Ενωτικό Κόμμα 29.189 0,13% 

Μαχμούντ Χουσάμ Ανεξάρτητος 23.992 0,10% 

Μοχάμαντ Φαουζί Ισά 

Κόμμα 

Δημοκρατικής 

Γενεάς 23.889 0,10% 

Χουσάμ Χαϊραλάχ 

Κόμμα 

Δημοκρατικής 

Ειρήνης 22.036 0,09% 

Αμπντουλά Αλασαάλ 

Κόμμα 

Αυθεντικότητας 12.249 0,05%   

  

Σύνολο-έγκυρα ψηφοδέλτια 23.265.516 98,28% 25.577.511 96,81% 

  

Έγκυρα ψηφοδέλτια 406.720 1,72% 843.252 3,19% 

Συμμετοχή 23.672.236 46,42% 26.420.763 51,85% 

Αποχή 27.324.510 53,58% 24.538.031 48,15% 

Εγγεγραμμένοι 50.996.746   50.958.794   

 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Εκλογές_στην_Αίγυπτο 


