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Οι µπράβοι των τοκογλύφων: Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
ως εγκληµατική συµµορία και οικονοµικός εκβιαστής 

 
 
"Είµαστε οι ιερείς της δύναµης. Η οργάνωση θέλει την εξουσία µόνο για την εξουσία. ∆εν 
ενδιαφερόµαστε για το καλό των άλλων, µας ενδιαφέρει µόνο η εξουσία, η καθαρή 
εξουσία. Οι Γερµανοί ναζί και οι Ρώσοι κοµµουνιστές µας πλησίασαν πολύ στις µεθόδους 
τους, αλλά δεν είχαν ποτέ το θάρρος να αναγνωρίσουν τα κίνητρα τους. Υποκρίνονταν 
ότι είχαν πάρει την εξουσία παρά τη θέληση τους, µε σκοπό να δηµιουργήσουν έναν 
παράδεισο, όπου οι άνθρωποι θα ήταν ελεύθεροι και ίσοι – αµέσως µετά να παραδώσουν 
την εξουσία.  
  
Εµείς δεν είµαστε έτσι, δεν λέµε ψέµατα. Ξέρουµε πως ποτέ δεν αρπάζει κανείς την 
εξουσία, µε την πρόθεση να την αφήσει µετά. Η εξουσία δεν είναι µέσον, είναι 
σκοπός. ∆εν εγκαθιδρύει κανείς δικτατορία για να προστατεύσει µία επανάσταση – κάνει 
επανάσταση για να εγκαθιδρύσει τη δικτατορία. 
 
Η «διπλή σκέψη», ο δεύτερος κανόνας στον οποίο πιστεύει η οργάνωση (ο πρώτος είναι 
η συστηµατική παραποίηση του παρελθόντος, αφού όποιος ελέγχει το παρελθόν, 
ελέγχει το µέλλον), είναι η ικανότητα να έχεις ταυτόχρονα δύο πεποιθήσεις αντιφατικές 
µεταξύ τους και να παραδέχεσαι και τις δύο. Να λες ηθεληµένα ψέµατα, ενώ πιστεύεις 
ειλικρινά ότι είναι αλήθεια, να αρνιέσαι την ύπαρξη µίας αντικειµενικής πραγµατικότητας, 
όταν την ίδια στιγµή ξέρεις πως η πραγµατικότητα αυτή υπάρχει. 
  
Εάν θέλει κανείς να κυβερνάει, πρέπει να έχει την ικανότητα να διαφοροποιεί κατά το 
δοκούν τη σχέση του µε την πραγµατικότητα – επειδή το µυστικό της εξουσίας είναι 
το να πιστεύει κανείς στο δικό του αλάθητο, συνδέοντας το παράλληλα µε την 
ικανότητα να µαθαίνει από τα λάθη που κάνει" (Orwell).  
 
∆ιευρυµένη Ανάλυση 
- του Βασίλη Βιλιάρδου 
 
ΜΕΡΟΣ Ι 
 
Ο παραπάνω συγγραφέας είναι αυτός που έχει επινοήσει την έννοια του «Μεγάλου 
Αδελφού» – του απόλυτου δικτάτορα ο οποίος, µε τη βοήθεια της «διπλής σκέψης» στο 
εσωτερικό του, καθώς επίσης µε τη δηµιουργία του «Μεγάλου Εχθρού», της τροµοκρατίας 
ή όποιου άλλου στο εξωτερικό του, επιβάλλει την εξουσία του µε σκοπό την ίδια την 
εξουσία, σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
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Στα πλαίσια της κατανόησης της «διπλής σκέψης», όσον αφορά τη φιλοσοφία του ∆ΝΤ 
σήµερα, θα αναφερθούµε στη δραστηριοποίηση του στην Αφρική – σε µία ήπειρο στην 
οποία, εάν πιστέψουµε τους ανθρωπολόγους, ξεκίνησε η ανθρώπινη ιστορία. 
 
Στην πάµπλουτη όσον αφορά τους φυσικούς πόρους αυτή ήπειρο, (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, µεταλλεύµατα, σπάνιες γαίες, χρυσός, διαµάντια κλπ.), µαίνεται για περισσότερους 
από έξι αιώνες τώρα ένας αιµατηρός πόλεµος εκ µέρους της ∆ύσης – µε κύριο στόχο τη 
ληστεία του υπογείου πλούτου της. 
 
Στην αρχή οι κάτοικοι της Αφρικής αποτέλεσαν τον στόχο της πλεονεξίας των Ευρωπαίων 
– µε τις ενέργειες τους αυτές να «νοµιµοποιούνται» πολύ ενωρίς, από την καθολική 
εκκλησία και τον Πάπα της Ρώµης (1452-1455). Αµέσως µετά, η ∆ύση επιδίωξε την 
ηγεµονία των αφρικανικών κρατών, µετατρέποντας τες σε αποικίες – µεταξύ άλλων για να 
αποσπασθεί η προσοχή των δυτικών λαών από τις ανισορροπίες, καθώς επίσης από τις 
διαστρεβλώσεις στο εσωτερικό των χωρών τους. 
 
Η ηγεµονία φυσικά σηµαίνει δύναµη, βίαιη επιβολή εξουσίας – γεγονός που µε τη σειρά 
του προϋποθέτει την καταπίεση των µαζών. Στα πλαίσια αυτά, η κατάκτηση, καθώς επίσης 
η λεηλασία της ηπείρου από τη ∆ύση, έλαβε µεγάλες διαστάσεις – µε τους κατοίκους της 
Αφρικής να καταδικάζονται στη σκλαβιά, στη λιµοκτονία και στο θάνατο, από τους 
αντιµαχόµενους εισβολείς. 
 
Στο γράφηµα που ακολουθεί φαίνονται οι χώρες που κυριάρχησαν στην Αφρική 
(αριστερά), καθώς επίσης η αποαποικιοποίηση  (δεξιά), µετά το δεύτερο παγκόσµιο 
πόλεµο – η οποία ακολουθήθηκε από την «ειρηνική, οικονοµική εισβολή» του ∆ΝΤ. 
. 
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Ολοκληρώνοντας, µετά το τέλος της πρώτης αποικιοκρατικής εποχής, οι αφρικανικές 
χώρες ανέκτησαν την εθνική τους κυριαρχία – απελευθερώθηκαν λοιπόν από τους 
δυτικούς εισβολείς, εξαγοράζοντας την ελευθερία τους µε αίµα. 
 
Εν τούτοις, ο κίνδυνος δεν εξαλείφθηκε, αφού αυξήθηκε γεωµετρικά η «πείνα» της 
∆ύσης, πρόσφατα δε της Κίνας, για ενεργειακές πηγές – ως αποτέλεσµα της τεράστιας 
εκβιοµηχάνισης, της αχόρταγης αναζήτησης µίας συνεχώς µεγαλύτερης ευηµερίας, καθώς 
επίσης της έντονης πίεσης για ανάπτυξη. 
 
Η δεύτερη αποικιοκρατική εποχή 
 
Σχετικά πρόσφατα η κυρία C. Lagarde, ως εκπρόσωπος του ∆ΝΤ της Γκάνας, της 
Νιγηρίας, της Γουινέας, του Καµερούν κλπ., σύστησε στις αφρικανικές κυβερνήσεις την 
άµεση κατάργηση των επιδοτήσεων των Πολιτών τους (Subsidies), όσον αφορά την 
ενέργεια – µε αποτέλεσµα να αυξηθούν σε χρόνο µηδέν οι τιµές των προϊόντων του 
πετρελαίου, έως και 300%. 
 
Το επακόλουθο της ενέργειας αυτής ήταν το «ξύπνηµα» της λαϊκής δυσαρέσκειας, 
εναντίον της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας – ακολουθούµενο από πολύ µεγάλες 
διαδηλώσεις, αναταραχές και βίαιες εξεγέρσεις, οι οποίες αποσταθεροποίησαν πολλές 
αφρικανικές χώρες. 
 
Πολύ περισσότερο επειδή, µε βάση τις συµβουλές του ∆ΝΤ, δεν καταργήθηκαν µόνο οι 
επιδοτήσεις, αλλά µειώθηκαν ταυτόχρονα οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία και την 
παιδεία – ενώ περιορίσθηκε σε µεγάλο βαθµό το κοινωνικό κράτος, δήθεν για να αυξηθεί 
η ποιότητα της ζωής, µέσω της µεγαλύτερης δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τοµέα και 
της αύξησης του ΑΕΠ. 
 
Φυσικά προωθήθηκε η ανάληψη της εξουσίας από φιλικές προς το νεοφιλελευθερισµό και 
στο Μεγάλο Αδελφό κυβερνήσεις – όπως στο παράδειγµα της Νιγηρίας, όπου το σύνολο 
σχεδόν των υπουργών της έχουν στενές σχέσεις µε το χρηµατοπιστωτικό τέρας του Λοχ 
Νες (Goldman Sachs, Morgan Stanley), µε µεγάλες πολυεθνικές (Glencore κλπ.), καθώς 
επίσης µε σκοτεινές (Παγκόσµια Τράπεζα) ή κερδοσκοπικές οργανώσεις (τοκογλυφικά 
κεφάλαια). Μεταξύ άλλων, η υπουργός οικονοµικών της χώρας ήταν για πάνω από είκοσι 
χρόνια υποδιευθύντρια της Παγκόσµιας Τράπεζας – η οποία την επέβαλλε στην 
κυβέρνηση. 
 
Έτσι λοιπόν, παρά το ότι η Νιγηρία παράγει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες 
εξάγονται παγκοσµίως, δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει ένα δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους πολίτες της– ενώ συνεχίζει να εξαρτάται από τα 
παράγωγα διύλισης του πετρελαίου, τα οποία εισάγει από το εξωτερικό. Το συνεχώς 
αυξανόµενο ΑΕΠ της δε (γράφηµα), την καθιστά στόχο των εισβολέων. 
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Επεξήγηση γραφήµατος: Η αύξηση του ΑΕΠ της Νιγηρίας, σε δις εκ. δολάρια Αµερικής 
 
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στο Σουδάν, όπου υπάρχουν πιθανότατα µεγάλα αποθέµατα 
ουρανίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου – ενώ, όσον αφορά τα ορυκτά καύσιµα, 
διαθέτει µεγαλύτερα αποθέµατα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν µαζί. Η 
εξόρυξη όµως καθυστερεί για πολλές δεκαετίες τώρα, επειδή το ∆ΝΤ δεν έχει καταφέρει 
να επιβάλλει την παρουσία του – λόγω της «ορθόδοξης» ισλαµικής θρησκείας του 
πληθυσµού, η οποία δεν αποδέχεται το δυτικό τρόπο ζωής. 
 
Σε γενικές γραµµές βέβαια µπορεί να πει κανείς ότι, ολόκληρη η κεντρική Αφρική 
βρίσκεται στα χέρια του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας – δύο οργανισµών που 
«ενσαρκώνουν» τη σκιώδη εξουσία σε πολλές χώρες του πλανήτη, µεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. 
 
Φυσικά για να συµβεί κάτι τέτοιο, έχουν προηγηθεί πολλές διαδικασίες – στα πλαίσια των 
συµβουλών που παρέχει το «ταµείο», οι οποίες φτάνουν ακόµη και στην πρόκληση 
χρεοκοπίας, εάν παραστεί ανάγκη, µε στόχο να πεισθεί «ο λαός» για τη χρησιµότητα του. 
 
Οι µέθοδοι του ∆ΝΤ 
 
Όταν το ∆ΝΤ κληθεί επίσηµα από την κυβέρνηση κάποιας υπερχρεωµένης χώρας για να 
την δανειοδοτήσει (οι προεργασίες έχουν ήδη γίνει από έναν περίπου χρόνο πριν, όπως 
διαπιστώσαµε και από το παράδειγµα της Ελλάδας), τότε εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα µε 
πολλά διαφορετικά στάδια – το οποίο πρέπει να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις στις χώρες 
τους, αφενός µεν για να λάβουν τα ζητούµενα δάνεια, αφετέρου για να µην 
αποµονωθούν εντελώς από τα διεθνή τοκογλυφικά κεφάλαια. 
 
Φυσικά οι αγορές, οι διεθνείς κερδοσκόποι καλύτερα, συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι –
αποκόπτοντας εντελώς τη χώρα από το δανεισµό της µε βιώσιµα επιτόκια, καθώς επίσης 
εκβιάζοντας την να µην αποδεχθεί «ξένη» στήριξη (δάνεια από τη Ρωσία, στην περίπτωση 
της Ελλάδας). 
 
Το βασικότερο σηµείο του προγράµµατος είναι η ιδιωτικοποίηση (εκποίηση σε 
εξευτελιστικές τιµές) των κοινωφελών, των κερδοφόρων, καθώς επίσης των στρατηγικών 
επιχειρήσεων του δηµοσίου –συµπεριλαµβανοµένων όλων των υποδοµών (ύδρευση, 
ηλεκτροδότηση, αγωγοί φυσικού αερίου, λιµάνια, αεροδρόµια κλπ.). 
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Περαιτέρω, απαιτείται µία ριζική αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής, καθώς επίσης ο 
χρηµατισµός (δωροδοκία) των πολιτικών της χώρας (κυβέρνησης, κοµµάτων και 
βουλευτών) – έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παράδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
δηµοσίου στους εντολοδόχους του ∆ΝΤ (πολυεθνικές, τράπεζες). 
 
Βέβαια, εκ µέρους του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας δεν υπάρχουν επίσηµες 
τοποθετήσεις, όσον αφορά τις συγκεκριµένες µεθοδεύσεις. Στους εκάστοτε κατηγόρους 
τους συνιστούν απλά να µελετήσουν το καταστατικό τους, σύµφωνα µε το οποίο ο σκοπός 
και των δύο «οργανισµών» είναι η προώθηση της ∆ηµοκρατίας, η καταπολέµηση της 
φτώχειας, η εξάλειψη των ανισορροπιών, ο περιορισµός της φοροδιαφυγής, η εξυγίανση 
των οικονοµικών των χωρών που έχουν χρεοκοπήσει κλπ. – µε τη βοήθεια ενός πικρού 
φαρµάκου, το οποίο όµως είναι απαραίτητο για να θεραπευθεί ο ασθενής. 
 
Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ ότι η Γερµανία, έχοντας ανακτήσει τις δυνάµεις της µετά 
το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο και κατανοώντας τις «αρετές» των δύο οργανισµών, 
µαθαίνοντας παράλληλα τον τρόπο λειτουργίας τους από τη δραστηριοποίηση τους στην 
Ελλάδα, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, προετοιµάζει τους αντίστοιχους δικούς της – 
το ESM, καθώς επίσης την Kfw, σε συνδυασµό ενδεχοµένως µε την ΕΚΤ και την κεντρική 
της τράπεζα. 
 
Αν και παρακολουθείται λοιπόν πολύ στενά από τις Η.Π.Α. (οι οποίες διατηρούν εκεί τη 
µεγαλύτερη στρατιωτική βάση τους παγκοσµίως, µε 50.000 αµερικανούς), όπως απέδειξε 
το πρόσφατο σκάνδαλο (υπόθεση NSA), ενώ δεν είναι ακόµη εθνικά ανεξάρτητη, 
προσπαθεί να συµµετέχει στη δεύτερη αποικιοκρατική εποχή – η οποία συµπεριλαµβάνει 
αυτή τη φορά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Η περίπτωση της Ουκρανίας, στην οποία ευρίσκονται αντιµέτωπες οι Η.Π.Α., η Ρωσία και 
εν µέρει η Γερµανία, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη χρεοκοπία και το διαµελισµό της, είναι 
χαρακτηριστική – ενώ θα ακολουθήσουν πολλές άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων και 
η Τουρκία 
 
Άλλες µορφές των επεκτατικών πολέµων  
 
Επιστρέφοντας στην Αφρική, µόνο µία χώρα µέχρι σήµερα έχει αντισταθεί στην εισβολή 
του ∆ΝΤ: η Μποτσουάνα η οποία, κατά τον J.Stieglitz, είπε στο ∆ΝΤ να εξαφανισθεί από 
την επικράτεια της – να «εξαϋλωθεί». 
 
Περαιτέρω, παρατηρείται στην Αφρική µία δεύτερη µορφή επεκτατικού πολέµου – η οποία 
δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη για τους λαούς της. Πρόκειται για τις προσπάθειες 
κυριαρχίας των χωρών της Βορείου Αφρικής, κατά πλειοψηφία µουσουλµανικής 
θρησκείας, στις χώρες της Νοτίου Αφρικής – χριστιανικής θρησκείας στο µεγαλύτερο 
µέρος τους. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ένας εθνικιστικός και θρησκευτικός πόλεµος, µε 
αντικείµενο την κατάκτηση της επιρροής εντός της Αφρικής και της AU (Αφρικανική 
Ένωση). 
 
Η τρίτη µορφή πολέµου χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική, πολιτισµική κατά κάποιον 
τρόπο – εκ µέρους των κυβερνήσεων στην πλούσια σε ενεργειακές και 
πλουτοπαραγωγικές πηγές Νότια Αφρική. 
 
Ειδικότερα, η ηγεσία των πολιτικών κοµµάτων και των κυβερνήσεων σε αυτές τις χώρες 
έχει εκπαιδευτεί (σπουδάσει) στα ελίτ πανεπιστήµια της ∆ύσης,  ενώ έχει εργασθεί σε 
µεγάλες πολυεθνικές τράπεζες και επιχειρήσεις. Για σύγκριση, ενώ σε ολόκληρη την 
Ευρώπη µόλις το 10% των κυβερνώντων έχει πτυχίο µε τον υψηλότερο έπαινο (Summa 
Cum Laude), το αντίστοιχο ποσοστό στην Αφρική είναι 50%. 
 
Θα µπορούσε βέβαια να θεωρήσει κανείς ότι, αυτό αποτελεί πλεονέκτηµα για το µέλλον 
της Αφρικής, κάτι που θα ήταν πράγµατι σωστό, εάν οι γνώσεις, καθώς επίσης οι 
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εµπειρίες των κυβερνώντων χρησιµοποιούνταν προς όφελος των λαών – όχι για ιδιοτελείς 
σκοπούς προσωπικού πλουτισµού, για τη «χειραγώγηση» των Πολιτών και στην υπηρεσία 
των ξένων τοκογλύφων ή εισβολέων. 
 
Εν τούτοις, συµβαίνει αυτό ακριβώς, οπότε η µόρφωση των γηγενών κυβερνώντων είναι 
ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα της Αφρικής – καθόλου πλεονέκτηµα, όπως 
παρατηρείται σε πολλές άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. ∆υστυχώς δε, 
είναι πολύ δύσκολο να µετρήσει κανείς τη χειραγώγηση – ακόµη χειρότερα, πως και ποιός 
χειραγωγεί ποιόν, καθιστώντας τον υποχείριο του. 
 
Συνεχίζοντας, το ∆ΝΤ εκµεταλλεύεται όσο καλύτερα µπορεί όλα τα παραπάνω – τις 
θρησκευτικές αντιπαραθέσεις, τα εθνικιστικά/φυλετικά συναισθήµατα, την πολιτισµική 
επιρροή, τη βαθιά επίδραση του αµερικανικού τρόπου σκέψης και εκπαίδευσης στους 
κυβερνώντες, τις επαγγελµατικές εµπειρίες τους στις αµερικανικές επιχειρήσεις κοκ. 
 
Επίσης, κάθε είδους άλλες ενέργειες όπως, για παράδειγµα, τη δηµιουργία ενός 
επενδυτικού κεφαλαίου στη Νιγηρία (Ανεξάρτητο Κεφάλαιο Ευηµερίας), στο οποίο 
εισρέουν τα κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου, µε στόχο τις επενδύσεις στις εθνικές 
υποδοµές – ένα κεφάλαιο που επιβλέπεται από το ∆ΝΤ, µε τη βοήθεια των αµερικανικών 
τραπεζών. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση της Νιγηρίας για τις 
επενδύσεις του συγκεκριµένου κεφαλαίου, αλλά αποκλειστικά και µόνο το ∆ΝΤ – χωρίς να 
απαιτείται η συγκατάθεση ή η συµφωνία κανενός άλλου. 
 
Τέλος, µία τέταρτη µορφή πολέµου είναι η αρπαγή γης η οποία διαπιστώνεται σε πολλές 
χώρες του κόσµου, όπως φαίνεται από το γράφηµα που ακολουθεί – στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα επίσης. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
"Η συµφωνία κυρίων (Gentlemen agreement) µε τους µελλοντικούς κυρίαρχους των 
αγορών, η αµερικανική συναίνεση ή το  µονοπωλιακό δόγµα, όπως χαρακτηρίζεται από 
άλλους, στηρίζεται στις ακόλουθες «δέκα εντολές»: 
 
(1) Σε κάθε «χρεωστικό» (λαµβάνων πιστώσεις ή επιχορηγήσεις) κράτος, είναι 
απαραίτητη µία αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, κάτω από δύο βασικές 
συνιστώσες: 
 
α.  Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ανώτατων εισοδηµάτων, έτσι ώστε να 
υποκινηθούν οι πλουσιότεροι στη διενέργεια παραγωγικών επενδύσεων και 
β.  Επέκταση της φορολογικής βάσης, µε την έννοια της κατάργησης των φορολογικών 
ελαφρύνσεων (απαλλαγών) των χαµηλών εισοδηµάτων, µε στόχο την, µέσω αυτών, 
αύξηση των φόρων που εισπράττουν οι µικρές (χρεωστικές) Οικονοµίες.   
 
(2)  Γρήγορη και ολοκληρωµένη απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών – έτσι 
ώστε να κινούνται ανενόχλητα τα κερδοσκοπικά κεφάλαια των τοκογλύφων. 
   
(3)  Εξασφαλισµένη ίση µεταχείριση των εσωτερικών µε τις εξωτερικές (ξένες) 
επενδύσεις, µε σκοπό την ασφάλεια των τελευταίων και εποµένως την αύξηση τους.   
   
(4)  Όσο το δυνατόν «βαθύτερη» διάσπαση (κατάτµηση, διαίρεση) του ∆ηµοσίου 
τοµέα, µε την ιδιωτικοποίηση όλων των επιχειρήσεων που βρίσκονται άµεσα ή έµµεσα 
στην ιδιοκτησία του κράτους. 
 
(5) Ευρύτερη αναδιάρθρωση των µικροµεσαίων Οικονοµιών, µε στόχο την εξασφάλιση 
του ελεύθερου ανταγωνισµού, µεταξύ των διαφόρων επιχειρηµατικών δυνάµεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές. 
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(6)  Ενδυνάµωση των µεθόδων προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας των ξένων – η οποίοι 
λεηλατούν την εγχώρια περιουσία.   
 
(7)  Προώθηση της απελευθέρωσης των εµπορικών συναλλαγών µε τον υψηλότερο 
δυνατόν ρυθµό, µε ελάχιστο στόχο την ετήσια µείωση κατά 10% των µέσων τελωνειακών 
επιβαρύνσεων – όπου φυσικά υπάρχουν, για την προστασία της εγχώριας βιοµηχανίας. 
 
(8)  Προτεραιότητα των επενδύσεων και των «επιδοτήσεων» στις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, επειδή το ελεύθερο εµπόριο «προωθείται» κυρίως µέσω των εξαγωγών. 
Όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες, οφείλουν να προτιµηθούν εν πρώτοις τα έργα 
υποδοµής – αυτές δηλαδή που έχουν σχέση µε την γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των 
προϊόντων των ξένων «κατακτητών» (δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια κ.α.).   
 
(9) Μείωση ή σταθεροποίηση των κρατικών ελλειµµάτων προϋπολογισµού των 
µικροµεσαίων Οικονοµιών– εις βάρος φυσικά του κοινωνικού κράτους. 
 
(10) Επίτευξη διαφάνειας στην αγορά:  Οι κρατικές επιχορηγήσεις των ιδιωτικών και 
λοιπών επιχειρήσεων δεν επιτρέπονται, ενώ τα κράτη του «τρίτου κόσµου», τα οποία 
επιδοτούν τα καθηµερινά είδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να διατηρήσουν χαµηλές τις 
τιµές τους για τους πολίτες τους, υποχρεώνονται να σταµατήσουν την εφαρµογή της 
συγκεκριµένης πολιτικής.” (J. Ziegler µε παρεµβάσεις) 
 
Εν προκειµένω, ένας από τους βασικότερους οργανισµούς, µέσω των οποίων επιβάλλεται 
η αµερικανική συναίνεση, είναι το ∆ΝΤ. Στα πλαίσια αυτά οφείλουµε να γνωρίζουµε πως 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund) είναι ένας «εξειδικευµένος» 
µηχανισµός των Ηνωµένων Εθνών, συγγενής µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα, µε έδρα την 
Ουάσινγκτον.  
 
Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1944, ενώ ουσιαστικά ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 
1947, σαν αποτέλεσµα των αποφάσεων της διάσκεψης του Bretton Woods – οι οποίες 
αφορούσαν κυρίως την «ανοικοδόµηση» του παγκόσµιου οικονοµικού «συστήµατος» (µε 
τη συµµετοχή του Keynes από την πλευρά της Βρετανίας, καθώς επίσης του White από 
την πλευρά των Η.Π.Α.). 
 
Ο «κινητήριος µοχλός» της συµφωνίας αυτής (µία από τις βασικές προτεραιότητες της 
οποίας ήταν η υιοθέτηση του κανόνα του χρυσού για το δολάριο, καθώς επίσης η σύνδεση 
όλων των άλλων νοµισµάτων µε το δολάριο), ήταν η Μ. Βρετανία – όχι οι Η.Π.Α., όπως 
λανθασµένα αναφέρεται από πολλούς. 
 
Η αιτία ήταν ουσιαστικά το ότι, η Μ. Βρετανία είχε χρεοκοπήσει τα τελευταία χρόνια της 
διεξαγωγής του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου – οπότε δεν θα µπορούσε να επιβιώσει, χωρίς 
τη στήριξη των Η.Π.Α. Εκείνη την εποχή, το 70% των αποθεµάτων χρυσού της Βρετανίας 
είχαν δοθεί ως εγγύηση των δανείων της από τις Η.Π.Α. – ευρισκόµενα στο 
θησαυροφυλάκιο του Fort Knox. 
 
Το ∆ΝΤ, όπως επίσης η Παγκόσµια Τράπεζα, ήταν ουσιαστικά τα «παράπλευρα προϊόντα» 
της διάσκεψης – οι ειδικές µορφές οργάνωσης στα πλαίσια του ΟΗΕ. Στις υπευθυνότητες 
του συγκαταλέγονταν η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στη νοµισµατική πολιτική, η 
επέκταση του παγκόσµιου εµπορίου, η σταθεροποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η 
παροχή πιστώσεων, η επιτήρηση της πολιτικής του χρήµατος και η προσφορά «τεχνικής» 
βοήθειας. 
 
Το ∆ΝΤ έχει σήµερα 186 µέλη-χώρες, το δικαίωµα ψήφου των οποίων καθορίζεται από το 
µερίδιο τους στα κεφάλαια του «οργανισµού». Οι αποφάσεις του ∆ΝΤ οφείλουν να 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία 85%, ενώ τα µέλη µε τα µεγαλύτερα «µερίδια ψήφου» είναι 
τα εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Μερίδια ψήφου στο ΔΝΤ (2007) 

 

Χώρες-μέλη Μερίδια Ψήφου 

Η.Π.Α. 16,77% 

Ιαπωνία 6,02% 

Γερμανία 5,88% 

Γαλλία 4,86% 

Μ. Βρετανία 4,86% 

Κίνα 3,66% 

 
Πηγή: IMF 
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
 
Το ∆ΝΤ απασχολεί 2.700 άτοµα υπό την ηγεσία ενός διευθύνοντος συµβούλου ο 
οποίος, µε βάση µία άτυπη συµφωνία µεταξύ των Η.Π.Α. και µερικών ευρωπαϊκών χωρών, 
οφείλει να είναι πάντοτε Ευρωπαίος. Ο πρώτος «αντικαταστάτης» του αντίθετα (First 
Deputy Managing Director) είναι πάντοτε αµερικανός. 
 
Αντικείµενο και στόχοι του ∆ΝΤ 
 
Όταν ένα µέλος του ∆ΝΤ αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες, έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει τη βοήθεια του «Ταµείου». Το ∆ΝΤ τότε παρέχει πιστώσεις περιορισµένης 
διάρκειας στις χώρες που αιτούνται τη συνδροµή του, οι οποίες όµως είναι συνδεδεµένες 
µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Για παράδειγµα, απαιτείται η άµεση µείωση των 
δηµοσίων δαπανών, η µείωση του κοινωνικού κράτους, η αύξηση των εξαγωγών, η 
υποτίµηση του νοµίσµατος, καθώς επίσης η απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού 
κλάδου. 
 
Επί πλέον απαιτούνται «διαρθρωτικές αλλαγές», όπως η ιδιωτικοποίηση των 
«κοινωφελών» δηµοσίων επιχειρήσεων (κυρίως των τραπεζών, της ύδρευσης, του 
ηλεκτρισµού και της επικοινωνίας – προφανώς λοιπόν των εξαιρετικά κερδοφόρων 
µονοπωλιακών), καθώς επίσης η απόλυση ορισµένων «οµάδων» εργαζοµένων. 
 
Η βοήθεια εκ µέρους του ∆ΝΤ συνδέεται πολύ συχνά µε προϋποθέσεις δήθεν «Χρηστής 
∆ιακυβέρνησης» (Good Governance) – όπως για παράδειγµα η καταπολέµηση της 
διαφθοράς, ο περιορισµός της διαπλοκής κλπ. 
 
Οι στόχοι του είναι, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας 
στη νοµισµατική πολιτική,  η σταδιακή επέκταση του παγκοσµίου εµπορίου, η 
σταθεροποίηση των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών, η παροχή βραχυπρόθεσµων 
πιστώσεων για την εξισορρόπηση των ελλειµµάτων, η επιτήρηση της πολιτικής χρήµατος, 
η απελευθέρωση των υφισταµένων διεθνών συναλλαγών από τους κρατικούς 
περιορισµούς και η παροχή τεχνικής βοήθειας. 
 
Τρόποι επίτευξης των στόχων του ∆ΝΤ  
 
Κάθε χώρα-µέλος λαµβάνει µία επονοµαζόµενη «στάθµιση», σύµφωνα µε την οποία 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις χρηµατικής συµµετοχής της στο ταµείο του ∆ΝΤ (σε χρυσό, 
συνάλλαγµα και τοπικό νόµισµα), τα δικαιώµατα της σε παροχή πιστώσεων, η βαρύτητα 
της ψήφου, καθώς επίσης το ύψος των πιστώσεων που µπορεί να απαιτήσει. 
 
Περαιτέρω, όταν ένα κράτος-µέλος βρεθεί σε οικονοµική δυσκολία, έχει κατ’ αρχήν τη 
δυνατότητα να «αιτηθεί» την παροχή πίστωσης εκ µέρους του ∆ΝΤ. Η πίστωση αυτή είναι 
συνδεδεµένη µε τις προϋποθέσεις που αναφέραµε προηγουµένως (µείωση των δηµοσίων 
δαπανών κλπ), τις οποίες είναι υποχρεωµένο να τηρήσει. 
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Από το 1969 και µετά ισχύουν τα ονοµαζόµενα «Ειδικά Τραβηχτικά ∆ικαιώµατα» («ΕΤ∆» – 
δικός µας όρος για συντόµευση). Σύµφωνα µε αυτά, ένα κράτος-µέλος έχει το δικαίωµα 
να αγοράσει συνάλλαγµα, µε τη µεσολάβηση του ∆ΝΤ. Για το συνάλλαγµα αυτό, το 
κράτος-µέλος πληρώνει µε «ΕΤ∆». Το «ΕΤ∆» είναι λοιπόν ένα είδος «παγκοσµίου 
χρήµατος», το οποίο αφορά τη διακίνηση των συναλλαγών των κεντρικών τραπεζών και 
καθορίζεται ως εξής: 
 
(α) Τα «ΕΤ∆» προσφέρονται σε συγκεκριµένο ύψος 
(β) Για τα «ΕΤ∆» πρέπει να πληρώνονται τόκοι 
(γ) Μέσω των «ΕΤ∆» αυξάνεται σηµαντικά η διεθνής ρευστότητα (πιστωτική επέκταση) 
(δ) Σε κάθε αύξηση των «ΕΤ∆», ελέγχεται εάν υπάρχει παγκοσµίως ανάγκη 
εξουδετέρωσης ενδεχόµενων πληθωριστικών τάσεων 
 
Για παράδειγµα, όταν η Τουρκία  (αναδυόµενη χώρα) απευθύνεται στο ∆ΝΤ, επειδή 
χρειάζεται συνάλλαγµα για την πληρωµή των υποχρεώσεων της, τότε το ∆ΝΤ ορίζει µία 
χώρα, για παράδειγµα τις Η.Π.Α., µε υψηλά συναλλαγµατικά αποθέµατα. Η χώρα αυτή 
τότε (οι Η.Π.Α.) πουλάει στην Τουρκία συνάλλαγµα, λαµβάνοντας έναντι αυτού «ΕΤ∆».  
 
Η έννοια της εξάρτησης 
   
Αρχικά το ∆ΝΤ ήταν «προγραµµατισµένο» έτσι ώστε, όταν µία χώρα-µέλος αντιµετώπιζε 
οικονοµικά προβλήµατα, να έχει αυτόµατα το δικαίωµα να λάβει ∆ΝΤ-πιστώσεις. 
Ουσιαστικά λοιπόν ήταν ένα πραγµατικό ταµείο συνοχής, το οποίο εξασφάλιζε πιστώσεις 
στα κράτη που τις είχαν ανάγκη – χωρίς να απαιτείται η  ανάληψη δανείων εκ µέρους 
τους από τους διεθνείς κερδοσκόπους, µε τοκογλυφικά επιτόκια. 
 
Μετά τον πόλεµο της Κορέας όµως, η µεγάλη αύξηση των ενεργειακών τιµών 
δηµιούργησε κρίσεις στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών πολλών χωρών. Τη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο «εισήχθη» η «εξάρτηση» – δηλαδή, τα κράτη δεν είχαν 
πλέον το δικαίωµα να ζητήσουν ∆ΝΤ-πιστώσεις, εάν δεν τις συνέδεαν µε την ανάληψη 
συγκεκριµένων δεσµεύσεων, όπως για παράδειγµα τότε την «απελευθέρωση» των 
συναλλαγµατικών ελέγχων και την εξουδετέρωση των εµπορικών περιορισµών. 
 
Επίσης έπαψαν να χορηγούνται «εφ άπαξ» πιστώσεις (αρχικά µε το ∆ΝΤ-δάνειο στη Χιλή 
το 1956 και στην Ταϊτή το 1958), µε την έννοια ότι η συνολική χρηµατοδότηση 
παρεχόταν «µε δόσεις» – οι οποίες εξαρτιόταν πλέον τόσο από τη λήψη των µέτρων, όσο 
και από τα αποτελέσµατα τους στην οικονοµία της εκάστοτε χώρας. 
 
Η «εξάρτηση» ήταν µία πρωτοβουλία των Η.Π.Α. που στην αρχή δεν έγινε αποδεκτή από 
άλλα κράτη-µέλη –τα οποία είχαν την άποψη ότι, οι ∆ΝΤ-πιστώσεις ήταν δικαίωµα των 
µελών, σύµφωνα µε την ιδρυτική συµφωνία του ∆ΝΤ (Articles of Agreement). 
 
Εν τούτοις, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος του ∆ΝΤ (Η.Π.Α.) έθετε πάντοτε 
«βέτο», όταν οι αιτήσεις των κρατών-µελών για πίστωση δεν «συνέπλεαν» µε την ιδέα 
της «εξάρτησης». Το γεγονός αυτό οδήγησε τα µέλη του ∆ΝΤ να απευθύνονται κατ’ 
αρχήν στις Η.Π.Α. και όχι στο ∆ΝΤ, όταν ήθελαν να ζητήσουν πιστώσεις. Έτσι, η αρχή της 
«εξάρτησης» ίσχυσε πρακτικά, παρά τις αντιρρήσεις πολλών κρατών-µελών του ∆ΝΤ. 
 
Οι οφειλέτες του ∆ΝΤ 
 
Μέχρι το 1977, οφειλέτες του ∆ΝΤ ήταν τόσο οι αναπτυσσόµενες χώρες, όσο και οι 
βιοµηχανικές – για παράδειγµα, η Μ. Βρετανία ήταν ανέκαθεν ένας από τους 
µεγαλύτερους πελάτες του «Ταµείου». Έως τότε η «εξάρτηση» δεν χρησιµοποιούταν, 
όσον αφορά τη Μ. Βρετανία, η οποία ήταν ένα από τα ιδρυτικά µέλη του ∆ΝΤ. 
 
Το γεγονός όµως αυτό άλλαξε µετά την πολλαπλή υποτίµηση της Στερλίνας, όπου για 
πρώτη φορά το ∆ΝΤ συνέδεσε την παροχή δανείου (stand-by-credit που ζητήθηκε από τη 
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Μ. Βρετανία το 1977), µε την ανάληψη σηµαντικών δεσµεύσεων εκ µέρους της – όπως 
για παράδειγµα τον περιορισµό των κοινωνικών δαπανών και την κατάργηση των 
ελέγχων στις εισαγωγές. ∆υστυχώς αρκετοί συνδέουν ακόµη τη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
που έκτοτε εφαρµόσθηκε µε την M. Thatcher – µη συνειδητοποιώντας πως ουσιαστικά 
ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας τα παιδιά του Σικάγο, δηλαδή η αµερικανική σχολή 
που επέβαλλε τον άκρατο νεοφιλελευθερισµό. 
 
Από τη στιγµή εκείνη και µετά το ∆ΝΤ θεωρήθηκε σαν η τελευταία λύση για την 
αναζήτηση πιστώσεων, επειδή σήµαινε αυτόµατα την ανάµιξη µίας χώρας (κυρίως των 
Η.Π.Α.) στα εσωτερικά ζητήµατα κάποια άλλης (απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας). Έκτοτε 
έπαψαν να αιτούνται τη βοήθεια του οι βιοµηχανικές χώρες, οι οποίες δεν ήθελαν 
προφανώς την ανάµιξη των Η.Π.Α. στα εσωτερικά τους θέµατα. 
 
Ουσιαστικά λοιπόν, το ∆ΝΤ µετατράπηκε σε ένα «µηχανισµό ελέγχου», στην υπηρεσία 
των ανεπτυγµένων χωρών – του «πρώτου κόσµου», εις βάρος του δεύτερου 
(αναπτυσσόµενες οικονοµίες) και του τρίτου (αναδυόµενες οικονοµίες). Η διαδικασία αυτή 
άλλαξε στα πλαίσια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και µε εφαλτήριο την Ελλάδα το 2010 
– όπου το ∆ΝΤ εισέβαλλε και σε βιοµηχανικές χώρες (Ευρωζώνη). 
 
Σύµφωνα δε µε το µεγαλύτερο επικριτή του ∆ΝΤ, τον κ. J. Stiglitz,  ο οργανισµός αυτός 
είναι ο κατ’ εξοχήν µηχανισµός επιβολής της «Αµερικανικής συναίνεσης», των δέκα 
εντολών δηλαδή που αναφέραµε στην αρχή του δεύτερου µέρους – προφανώς όργανο 
επιβολής της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής. 
 
Η αλλαγή παραδείγµατος στο ∆ΝΤ 
 
Περαιτέρω, στα µέσα της δεκαετίας του 1980 συνέβη η «αλλαγή παραδείγµατος» – όσον 
αφορά τη στάση του ∆ΝΤ. Ειδικότερα, από εκείνο το χρονικό σηµείο και µετά το ∆ΝΤ 
έπαψε να περιµένει το µήνυµα ή την παράκληση οικονοµικής βοήθειας εκ µέρους κάποιας 
χώρας – αποφασίζοντας να απευθύνεται το ίδιο στα κράτη που θεωρούσε «αδύναµα», 
προσφέροντας τους βοήθεια έναντι πολλαπλών ανταλλαγµάτων (ιδιωτικοποιήσεις κλπ.). 
 
Εγκατέλειψε εποµένως την παθητική, αµυντική στρατηγική του, αντικαθιστώντας την µε 
την ενεργητική και επιθετική – ενώ πολύ συχνά η επιθετική του προσέγγιση γινόταν µέσω 
ιδιωτικών ή ηµικρατικών «φορέων», οι οποίοι προετοίµαζαν το έδαφος, δηµιουργώντας 
τις κατάλληλες συνθήκες δραστηριοποίησης του. 
 
Στα πλαίσια αυτά ορισµένες χώρες, οι εκπρόσωποι τους ουσιαστικά (υπουργοί, βουλευτές, 
κυβερνήσεις κοκ.),έπρεπε να πεισθούν να ζητήσουν τη βοήθεια του ∆ΝΤ – ή να την 
προκαλέσουν, όπως στο παράδειγµα της Ελλάδας. Ένα σηµαντικό µέρος δε της 
προσπάθειας να πεισθούν τα εκάστοτε θύµατα του ∆ΝΤ, συντελείται αναµφίβολα µε τη 
βοήθεια της «προεκτεινόµενης Οικονοµετρίας» – η οποία είναι µέρος της οικονοµικής 
επιστήµης, ασχολούµενη µε (θεωρητικά) εµπειρικά µοντέλα, µεταξύ των οποίων µε 
επενδυτικές και καταναλωτικές διαδικασίες. 
 
Ειδικό ενδιαφέρον για το ∆ΝΤ είχε και έχει ακόµη η ύπαρξη ενεργειακών αποθεµάτων σε 
µία χώρα, λόγω της σηµασίας τους για τις πολυεθνικές εταιρείες. Ένα αρκετά 
επεξηγηµατικό παράδειγµα του υπόγειου τρόπου λειτουργίας του ∆ΝΤ, είναι αυτό της 
Αγκόλας – η οποία διαθέτει µεγάλες παραγωγικές πηγές. Το ∆ΝΤ αρνήθηκε µεν τη 
βοήθεια που του ζήτησε η χώρα, προτείνοντας της όµως µία πολυεθνική του τοµέα της 
αγροτικής καλλιέργειας. 
 
Η πολυεθνική αυτή εφοδίασε την Αγκόλα µε σπόρους καλαµποκιού, χωρίς να απαιτήσει 
την πληρωµή τους – δωρεάν δηλαδή. Είναι µάλλον περιττό να αναφέρουµε ότι επρόκειτο 
για «υβριδικούς σπόρους καλαµποκιού», οι οποίοι ήταν πολύ ανθεκτικοί απέναντι στις 
κλιµατικές συνθήκες, παράγοντας µεταλλαγµένους καρπούς. 
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Φυσικά δεν ήταν κατάλληλοι για να παράγουν νέους σπόρους, οπότε η χώρα είναι έκτοτε 
υποχρεωµένη να αγοράζει τους σπόρους από την συγκεκριµένη πολυεθνική. Με τον 
τρόπο αυτό τα αδύναµα κράτη, η πολιτική τους και ο λαός τους γίνονται οικονοµικά και 
πολιτικά εξαρτηµένα. 
 
Ένα άλλο παράδειγµα από την Ασία (Sri Lanka) τεκµηριώνει το ότι, οι περισσότερες χώρες 
σήµερα γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους της ανάµιξης του ∆ΝΤ στο εσωτερικό τους – 
την απώλεια της εθνικής τους κυριαρχίας, τον απόλυτο έλεγχο της οικονοµίας τους, 
καθώς επίσης τη ληστεία των ενεργειακών αποθεµάτων τους (µέσω της σκόπιµης 
υπερχρέωσης τους, µε τη βοήθεια των παραποιηµένων στατιστικών, της πιστοληπτικής 
υποβάθµισης, των επιθέσεων των κερδοσκόπων κοκ.). 
 
Αναλυτικότερα, στη Sri Lanka έκλεισε πριν από µερικά χρόνια το υποκατάστηµα του ∆ΝΤ 
– ενώ έκτοτε η συγκεκριµένη χώρα, καθώς επίσης πολλές άλλες ασιατικές, αναζητούν 
πλέον συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να µην χρειαστούν ποτέ ξανά τη 
«βοήθεια» του ∆ΝΤ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι, η «αλλαγή παραδείγµατος» δεν 
συνέβη µόνο εντός του ∆ΝΤ, αλλά και στις χώρες πρώην θύµατα του – στην Ασία, στην 
Αφρική, καθώς επίσης στη Ν. Αµερική. 
 
∆υστυχώς όµως για εµάς τους Ευρωπαίους, οι µπράβοι των τοκογλύφων 
«υποχρεώθηκαν», εκδιωκόµενοι από τον υπόλοιπο πλανήτη, να εισβάλλουν στην ήπειρο 
µας – η οποία αποτελεί έναν µάλλον ιδανικό προορισµό, έχοντας τη δυνατότητα να 
«κατασιγάσει» την αχόρταγη πείνα τους. 
 
Απόψεις και παραδείγµατα για το ∆ΝΤ 
 
Ουσιαστικά θεωρείται πως το ∆ΝΤ, όταν αποφασίζει να «βοηθήσει» κάποια χώρα που 
αιτείται τη συνδροµή του, έχει σαν κύριο στόχο την εξασφάλιση των πιστωτών της – 
ιδιαίτερα των τραπεζών και δη των αµερικανικών. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνδικο 
πτώχευσης, ο οποίος δεν ασχολείται µε την δηµιουργία προϋποθέσεων δηµιουργίας 
πλούτου, στις χώρες που εισβάλλει. 
 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την «ποιότητα» των µέτρων που προτείνει, πόσο 
µάλλον από το ότι δεν «υπεισέρχεται» καν στη διαδικασία να προσαρµόσει τα µέτρα στις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χώρας – ακολουθώντας σταθερά την ίδια πολιτική για όλες 
ανεξαιρέτως. 
 
Η πλέον αντιπροσωπευτική καταστροφή που προκάλεσε το ∆ΝΤ σε µία χώρα, είναι αυτή 
της Αργεντινής – στην οποία επέβαλλε µία οικονοµική και χρηµατοπιστωτική πολιτική που 
εξυπηρετούσε αποκλειστικά και µόνο τα συµφέροντα των ξένων τραπεζών (των 
αµερικανικών εν προκειµένω). 
 
Το ∆ΝΤ εξανάγκασε την κυβέρνηση της χώρας να µειώσει µαζικά τις δαπάνες στην 
Παιδεία, στην Υγεία και στην κοινωνική περίθαλψη (συντάξεις κλπ), να απελευθερώσει τις 
εισαγωγές, να ιδιωτικοποιήσει όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις, να µειώσει κάθε είδους 
παροχές και τόσα πολλά άλλα, που είναι αµφίβολο εάν ποτέ µπορέσει η Αργεντινή να 
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα – γεγονός που τεκµηριώνεται σήµερα, όπου η χώρα 
κινδυνεύει ξανά να χρεοκοπήσει. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Τουρκία, όπως επίσης σε 
πολλές άλλες χώρες. 
 
Όπως συζητείται δε ευρύτερα, κάθε φορά που ένας υπουργός κάποιας χώρας πηγαίνει 
στην Ουάσινγκτον, για να ζητήσει «γονυπετής» την καθυστέρηση της πληρωµής κάποιας 
δόσης δανείου, οι «γύπες» του ∆ΝΤ αποσπούν ακόµη ένα κοµµάτι από τις σάρκες της 
χώρας του – κάποια βιοµηχανία δηλαδή από τον ιδιωτικό ή από το δηµόσιο τοµέα της. 
 
Η µέθοδος είναι πάντοτε η ίδια: Το ∆ΝΤ απαιτεί (και επιβάλλει) την πώληση µίας εταιρείας 
ενός κερδοφόρου τοµέα της χώρας, σε µία πολυεθνική επιχείρηση (κατά προτίµηση 
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αµερικανική) – αφήνοντας τελικά στο κράτος όλες τις ζηµιογόνες, γεγονός που φυσικά το 
οδηγεί στην υποδούλωση και εξαθλίωση των Πολιτών του. 
 
Ένα δεύτερο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη ασιατική κρίση, όπου 
µέσα σε λίγες µόνο εβδοµάδες έµειναν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι – από τη Νότια 
Κορέα µέχρι την Ινδονησία. Το ∆ΝΤ, όταν ζητήθηκε η βοήθεια του για να ξεπεραστεί η 
οικονοµική κρίση (η οποία διογκώθηκε µετά την γνωστή ανάµιξη των διεθνών 
κερδοσκόπων, όπως του G. Soros), επέβαλλε σε όλες τις χώρες αυστηρή 
δηµοσιονοµική/συναλλαγµατική «πειθαρχία», δραστική µείωση των κοινωνικών δαπανών 
και περιορισµό των επιχειρηµατικών πιστώσεων. 
 
Φυσικά ή ύφεση ήταν «εκρηκτική», η ανεργία εκτινάχθηκε στα ύψη, τα φάρµακα στα 
νοσοκοµεία εξέλειψαν εντελώς, χιλιάδες άνθρωποι έµειναν στο δρόµο, ενώ η πείνα και ο 
υποσιτισµός κατέστρεψαν εντελώς µεγάλες κοινωνικές οµάδες. Ένας ολόκληρος τοµέας 
της µεσαίας εισοδηµατικής τάξης, η οποία είχε αναπτυχθεί κατά τη δεκαετία του 1980, 
σχεδόν εξαφανίσθηκε. Ως συνήθως, οι τάξεις που υπέφεραν περισσότερο ήταν οι 
χαµηλότερες εισοδηµατικές, οι οποίες στην κυριολεξία έµειναν χωρίς καµία κρατική 
µέριµνα – πάντοτε µε εντολές του ∆ΝΤ. 
 
Το ∆ΝΤ σήµερα 
 
Όταν αυστριακός πολιτικός, ο οποίος ηγείται του ακροδεξιού, εθνικιστικού, καθώς επίσης 
αντιευρωπαϊκού κόµµατος της, ερωτήθηκε εάν η Αυστρία, όταν εγκαταλείψει την 
Ευρωζώνη, θα έπρεπε να πάψει να είναι µέλος του ∆ΝΤ, απάντησε «Ασφαλώς όχι». 
 
Ο σκοπός της ερώτησης ήταν να αποδείξει ότι, ακόµη και εκείνοι οι πολιτικοί ηγέτες, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από ακροδεξιές, ναζιστικές, αντιδραστικές και εξτρεµιστικές 
γενικότερα ιδέες, θεωρούν υποχρεωτική, «θέληµα Θεού» καλύτερα τη συµµετοχή µίας 
χώρας στο ∆ΝΤ – ενώ απλά και µόνο η αναφορά του ονόµατος του «Ταµείου», τους 
προκαλεί φόβο και δέος. 
 
Ένας άλλος πολιτικός σε µία διπλανή χώρα, ο ηγέτης της Ουγγαρίας, διεξήγαγε 
πεισµατικά έναν αµυντικό πόλεµο εναντίον του ∆ΝΤ – αρνούµενος να υποταχθεί στις 
απαιτήσεις των µπράβων των τοκογλύφων, οι οποίοι ήθελαν να επιβάλλουν στη χώρα του 
τα γνωστά τους µέτρα, έναντι των δανείων που χρειαζόταν. 
 
 
Κάτι ανάλογο είχε προσπαθήσει στο παρελθόν και η πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία τελικά 
δέχθηκε τη στρατιωτική επίθεση του ΝΑΤΟ, µε τα γνωστά επακόλουθα και το διαµελισµό 
της – υπενθυµίζοντας µας τη ρήση, σύµφωνα µε την οποία, όταν µία χώρα αντιστέκεται 
στο ∆ΝΤ, ακολουθεί η στρατιωτική εισβολή του ΝΑΤΟ (άµεσα ή έµµεσα). 
 
Η ΕΚΤ µε τη σειρά της, όπως η Γερµανία στο παρελθόν στην περίπτωση της Ελλάδας, 
στην ανακοίνωση της που αφορούσε τη διάσωση των υπερχρεωµένων κρατών της 
Ευρωζώνης, ανέφερε µε δήθεν αδιάφορο τόνο ότι, είναι απαραίτητη η συµµετοχή του 
∆ΝΤ, όσον αφορά την τήρηση των µέτρων λιτότητας που συµφωνούνται – µε αποτέλεσµα 
να λάβει «σάρκα και οστά» η Τρόικα, η µαυροντυµένη οµάδα δράσης, η οποία 
«επιβλέπει» όλα τα προγράµµατα διάσωσης. 
 
Στην περίπτωση της Ισπανίας, απλά και µόνο η αναφορά του ονόµατος του ∆ΝΤ οδήγησε 
στην άρνηση της βοήθειας εκ µέρους της Ευρωζώνης – ενώ η Ιταλία, παρά τα τεράστια 
οικονοµικά της προβλήµατα, συµπεριφέρθηκε ανάλογα. 
 
Όλα τα παραπάνω τεκµηριώνουν µε τον καλύτερο τρόπο πως το ∆ΝΤ προκαλεί το φόβο 
και όχι το σεβασµό των «χωρών – µελών» του – οι οποίες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά 
ότι, τα αποτελέσµατα της εισβολής του δεν διαφέρουν καθόλου, από αυτά ενός 
συµβατικού πολέµου. 
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Συµπερασµατικά λοιπό, το «Ταµείο», το εκτελεστικό όργανο δηλαδή της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, λειτουργεί προς όφελος της επέκτασης των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
παγκοσµίως. Στα πλαίσια αυτά, µε την ενεργό συµµετοχή των υπολοίπων οικονοµικών 
«όπλων µαζικής καταστροφής» της υπερδύναµης (εταιρείες αξιολόγησης, τράπεζες, 
κερδοσκοπικά κεφάλαια, διεθνείς οικονοµολόγοι κλπ), το ∆ΝΤ «µετεξελίχθηκε» 
περαιτέρω. 
 
∆ηλαδή, «επιλύει» πλέον κρίσεις, τις οποίες συχνά το ίδιο προκαλεί –  όπως σε κάποιο 
βαθµό στο παράδειγµα της χώρας µας, µε τη βοήθεια της οποίας «εισέβαλλε» κυριαρχικά 
στην Ευρωζώνη, διευρύνοντας την «πελατεία» του. 
 
Συνδυάζοντας δε δηµιουργικά τις παλαιότερες µε τις νέες του «πρωτοβουλίες», συνεχίζει 
να ανοίγει τις εκάστοτε «κλειστές» αγορές προς όφελος των πολυεθνικών, λεηλατεί 
κυριολεκτικά τις τοπικές επιχειρήσεις, επιβάλλει την ανεξέλεγκτη κίνηση των διεθνών 
τοκογλυφικών κεφαλαίων κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 
“Σήµερα παραιτούµαι από το προσωπικό του ∆ΝΤ, ύστερα από δώδεκα χρόνια στο 
εξωτερικό, ως αξιωµατούχος του «Ταµείου» – κατά τη διάρκεια των οποίων, µε όπλα τα 
φάρµακα σας και τα τεχνάσµατα σας, εφορµούσα σαν αρπακτικό γεράκι εναντίον των 
κυβερνήσεων και των λοιπών λαών της Λατινικής Αµερικής. 
 
Για µένα, η παραίτηση µου είναι µία ανεκτίµητη απελευθέρωση – επειδή µε αυτόν τον 
τρόπο κάνω το πρώτο µεγάλο βήµα που θα µου επιτρέψει να ελπίζω ότι, θα µπορέσω να 
ξεπλύνω τα χέρια µου από αυτό που στα µάτια µου είναι το αίµα εκατοµµυρίων φτωχών 
και πεινασµένων ανθρώπων…. Ξέρετε, το αίµα είναι τόσο πολύ που κυλάει σε ποτάµια 
ενώ, όταν στεγνώνει, σχηµατίζει επάνω µου κρούστα. Μερικές φορές αισθάνοµαι ότι δεν 
υπάρχει αρκετό σαπούνι σε ολόκληρο τον κόσµο, για να καθαριστώ από όλα όσα έκανα 
στο όνοµα σας” (Badu). 
 
Όπως έχουµε αναφέρει στα δύο πρώτα µέρη, όταν το ∆ΝΤ προτείνει την επέµβαση του σε 
µία χώρα, θέλοντας δήθεν να τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει µε τα προβλήµατα 
της, προσφέροντας δάνεια υπό όρους, πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός – κάτι που 
έχει αποδειχθεί από την ασιατική κρίση (1997), όπου το «Ταµείο» εκµεταλλεύθηκε τις 
οικονοµικές αδυναµίες των χωρών που εισέβαλλε, για να τις λεηλατήσει. 
 
Η επέµβαση του ∆ΝΤ στις συγκεκριµένες χώρες παροµοιάστηκε µε ένα συµβάν του τύπου 
«µαύρος κύκνος» – µε ένα απρόβλεπτο γεγονός δηλαδή, το οποίο αλλάζει σηµαντικά τις 
οικονοµικές εξελίξεις. Αρκετοί όµως αναρωτιούνται εάν επρόκειτο πράγµατι για κάτι 
τέτοιο, ή εάν ήταν µία προσεκτικά προσχεδιασµένη οικονοµική επίθεση σε µία περιοχή, η 
οποία αναπτυσσόταν µε γρήγορο ρυθµό – ένεκα του οποίου ορισµένες από αυτές τις 
χώρες είχαν ονοµασθεί «τίγρεις». 
 
Ας µην ξεχνάµε ότι, το 60% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει στην Ασία, η έκταση της 
οποίας υπολογίζεται στο 30% του πλανήτη – ενώ είναι πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές 
πηγές, τις οποίες «εποφθαλµιούν» οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η «σύνθεση» αυτή 
αποτελεί συνήθως έναν µαγικό πόλο έλξης των κερδοσκόπων, των πάσης φύσεως 
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µισθοφόρων, των τραπεζών, των οικονοµικών συµβούλων, των µεγάλων επιχειρήσεων, 
καθώς επίσης των διεθνών οργανισµών. 
 
Για να αποφευχθούν ανάλογες «επεµβάσεις» στο µέλλον, η Ιαπωνία είχε προτείνει το 
2001 τη δηµιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου (fund), στο οποίο θα συµµετείχαν όλες 
οι ασιατικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Τουρκίας και της Ρωσίας – έτσι ώστε να 
ανεξαρτητοποιηθεί η περιοχή από το ∆ΝΤ και το δολάριο. 
 
Εν τούτοις, οι µαζικές πιέσεις που ασκήθηκαν από τις Η.Π.Α. στην Ιαπωνία (λόγω των 
εύλογων φόβων της υπερδύναµης όσον αφορά την ηγεµονική θέση της χώρας και του 
δολαρίου στον πλανήτη), είχαν σαν αποτέλεσµα να σταµατήσει η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία. 
 
Η πρώτη ασιατική κρίση 
 
Η πρώτη κρίση της περιοχής, η οποία όµως ποτέ δεν αναγνωρίσθηκε ως τέτοια από την 
Ευρώπη, «ελλόχευε» ήδη τη δεκαετία του 1970 – ενώ ξεκίνησε µετά το 1980, σαν 
επακόλουθο κυρίως της πετρελαϊκής κρίσης. Σε πολλές χώρες της Ασίας, µεταξύ των 
οποίων και στην Ινδονησία, δαπανήθηκε µεγάλο µέρος των συναλλαγµατικών τους 
αποθεµάτων – λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, το οποίο πληρωνόταν σε 
δολάρια (µετά από την «ηγεµονική συµφωνία» των Η.Π.Α. µε τα αραβικά κράτη). 
 
Το αποτέλεσµα της συναλλαγµατικής στενότητας ήταν η αδυναµία αρκετών κρατών να 
ενισχύσουν και να επιδοτήσουν την εγχώρια αγορά τους – οπότε πολλές επιχειρήσεις 
αναζήτησαν ξένους δανειστές. Το γεγονός αυτό αύξησε τροµακτικά τα εξωτερικά χρέη 
των εταιριών της Ινδονησίας – µε τα οποία µπορούσε να ανταπεξέλθει για δέκα περίπου 
χρόνια, µε τις διαδοχικές υποτιµήσεις του νοµίσµατος της, έως ότου ξέσπασε η δεύτερη 
κρίση. 
 
Την ίδια περίπου εποχή η Ιαπωνία υποχρεώθηκε από τις Η.Π.Α. να ανατιµήσει σηµαντικά 
το νόµισµα της, µε καταστροφικά επακόλουθα για τον εξαγωγικό της τοµέα – µε 
αποτέλεσµα να καταρρεύσει το χρηµατιστήριο της, να σπάσει η φούσκα ακινήτων, καθώς 
επίσης να βυθιστεί σε µία τροµακτική ύφεση, η οποία συνεχίζεται ακόµη και σήµερα. 
Εν τούτοις, η πρώτη µεγάλη κρίση της περιοχής µπόρεσε να αντιµετωπισθεί σε κάποιο 
βαθµό, αδυνατίζοντας όµως σηµαντικά τις οικονοµίες των περισσοτέρων χωρών – µε 
αποτέλεσµα να τοποθετηθούν τα θεµέλια της δεύτερης. 
 
Η ασιατική κρίση του 1997 
 
Στις αρχές του Ιουλίου του 1997, ξέσπασε η χρηµατοπιστωτική κρίση στην Ταϊλάνδη – µε 
αποτέλεσµα τη ραγδαία υποτίµηση του νοµίσµατος της (για την οποία είχαν προετοιµασθεί 
κατάλληλα οι αµερικανοί κερδοσκόποι, επενδύοντας έγκαιρα στην πτώση του),  καθώς 
επίσης τη µαζική «απόδραση» των ξένων κερδοσκοπικών κεφαλαίων από τη χώρα. 
 
Η κεντρική τράπεζα της Ταϊλάνδης, στην προσπάθεια της να ελέγξει την κατάσταση, 
χρησιµοποίησε εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια από τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα 
– αγοράζοντας το νόµισµα της για να στηρίξει την ισοτιµία του. ∆υστυχώς, οι προσπάθειες 
της απέτυχαν, µε αποτέλεσµα να µην έχει τη δυνατότητα η χώρα να πληρώσει τις 
υποχρεώσεις της – τρείς µόλις εβδοµάδες µετά το ξέσπασµα της κρίσης. 
 
Στη συνέχεια, η κρίση εξαπλώθηκε µε πολύ γρήγορο ρυθµό στις γειτονικές χώρες – όπως 
στην Ινδονησία, στην Ταιβάν και στη Ν. Κορέα. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας, 
αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της, αναγκάσθηκε να καταφύγει στο 
∆ΝΤ – το οποίο της δάνεισε 4 δις $, µε στόχο τη σταθεροποίηση του εσωτερικού της, 
κυρίως δε την εξόφληση των ξένων πιστωτών. Φυσικά υπεγράφη ένα µνηµόνιο (Letter of 
Intent – LOI) µε τους αρχιερείς της ∆ύναµης, το οποίο έπρεπε να εφαρµοσθεί επακριβώς 
– µε τις γνωστές απαιτήσεις, οι βασικότερες των οποίων ήταν οι αποκρατικοποιήσεις. 
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Από εκείνη τη στιγµή και µετά το ∆ΝΤ ανέλαβε τη (σκιώδη) διακυβέρνηση της χώρας –
τοποθετώντας σε όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς επίσης στα υπουργεία «εποπτικές 
αρχές» (Supervisors). Το Φεβρουάριο του 1998, στο ζενίθ δηλαδή της 
χρηµατοπιστωτικής, συναλλαγµατικής και οικονοµικής κρίσης της Ασίας, η νοµισµατική 
κερδοσκοπία εκτοξεύθηκε στα ύψη – όπου µε ένα δολάριο, µπορούσε να αγοράσει κανείς 
περίπου 16.000 ρουπίες. 
 
Στις διαδηλώσεις τώρα που ακολούθησαν εναντίον του ∆ΝΤ, µεταξύ άλλων στη Νότια 
Κορέα, η οποία αντιµετώπιζε τεράστια οικονοµικά προβλήµατα λόγω της 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής της αλληλεξάρτησης µε τις άλλες χώρες, τα αρχικά 
του IMF (∆ΝΤ) οδήγησαν στο σύνθηµα «I‘ M Fired» (µε απέλυσαν). 
 
Μία από τις πραγµατικά «αξιοθαύµαστες» πράξεις του ∆ΝΤ ήταν η πρόταση του να 
κλείσουν 16 τράπεζες της Ινδονησίας – µε αποτέλεσµα να αποσύρουν µαζικά οι καταθέτες 
τα χρήµατα τους σε χρόνο µηδέν, ενώ περί τα 5 δις $ διέφυγαν στο εξωτερικό. Τα «καυτά 
αυτά χρήµατα» που διέφυγαν αµέσως στο εξωτερικό, πίεσαν την ισοτιµία του νοµίσµατος 
της Ινδονησίας, ολοκληρώνοντας την καταστροφή και οδηγώντας 50 εκ. ανθρώπους 
(πληθυσµός στο γράφηµα που ακολουθεί) κάτω από τα κατώτατα όρια της φτώχειας. 
. 

 
Επεξήγηση γραφήµατος: Ο πληθυσµός της Ινδονησίας (σε εκ. ανθρώπους) 

 
 
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να υπενθυµίσουµε τα λόγια του προέδρου της Ινδονησίας το 
2008, όταν ξέσπασε η χρηµατοπιστωτική κρίση και προσφέρθηκε το ∆ΝΤ να βοηθήσει 
ξανά, δανείζοντας τη χώρα: "∆εν πρόκειται να υποταχθούµε ποτέ πια στο «σχήµα» του 
∆ΝΤ, για να αντιµετωπίσουµε την κρίση". 
 
Η Ινδονησία πλήρωσε την τελευταία δόση των οφειλών της στο ∆ΝΤ το 2004 – πέντε 
ολόκληρα χρόνια πριν από τη λήξη της. Με ανάλογο τρόπο συµπεριφέρθηκε και η Sri 
Lanka, η οποία υποχρέωσε το ∆ΝΤ να κλείσει τα γραφεία του στην πρωτεύουσα της. 
 
Η συνέχεια της κρίσης 
 
Λίγο αργότερα, τα περισσότερα κράτη της περιοχής υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στη 
βοήθεια του ∆ΝΤ, για να αποφύγουν τη χρεοκοπία (στάση πληρωµών). Οι «πραιτοριανοί» 
των συνδίκων του διαβόλου, οι οποίοι κατέφθασαν στις ασιατικές χώρες, χρησιµοποίησαν 
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για την καταπολέµηση της κρίσης τις ίδιες µεθόδους, τις οποίες είχαν δοκιµάσει στο 
Μεξικό – κατά τη διάρκεια της εκεί κρίσης. 
 
Η κρίση όµως του Μεξικού είχε εντελώς διαφορετικές αιτίες, αφού οφειλόταν κυρίως στη 
«χαλαρή» νοµισµατική και οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης του (διαρκή, µεγάλα 
ελλείµµατα προϋπολογισµών κλπ), η οποία είχε σαν αποτέλεσµα τη διαφυγή κεφαλαίων 
στο εξωτερικό, τη µαζική φοροδιαφυγή, την τεράστια  διαφθορά της πολιτικής εξουσίας, 
καθώς επίσης την υπερβολική αύξηση του δηµοσίου χρέους (κάτι ανάλογο δηλαδή, όσον 
αφορά τη διαφθορά µόνο, µε αυτό που συνέβη στην Ελλάδα). 
 
Η ανεύθυνη αυτή πολιτική της διεφθαρµένης ηγεσίας του Μεξικού, είχε δηµιουργήσει 
έναν υπερπληθωρισµό, ο οποίος απειλούσε να καταστρέψει σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
όλη τη χώρα. 
 
Το ∆ΝΤ έθεσε σαν προϋπόθεση για την παροχή δανείων προς την κυβέρνηση του 
Μεξικού, τον άµεσο περιορισµό των δηµοσίων δαπανών, το «πάγωµα» των µισθών, 
καθώς επίσης τη λήψη αντιπληθωριστικών µέτρων – ουσιαστικά µε εγγύηση την 
παραγωγή πετρελαίου του Μεξικού, από το οποίο εξασφάλισαν ο Η.Π.Α. µεγάλες 
ποσότητες, σε εξαιρετικά συµφέρουσες τιµές 
 
Από τις εισαγωγές αυτές εξοφλήθηκε στην πραγµατικότητα, πολλαπλά φυσικά, το ∆ΝΤ – 
ενώ έκτοτε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας (γράφηµα), όπως συµβαίνει σε 
όλες τις χώρες που λεηλατήθηκαν από το ∆ΝΤ (Τουρκία, Βραζιλία κλπ.) παραµένει 
αρνητικό, προκαλώντας διαδοχικές κρίσεις. 
.

 
 

Επεξήγηση γραφήµατος: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Μεξικού 
 
Το ∆ΝΤ λοιπόν αποφάσισε να εφαρµόσει την ίδια πολιτική στην κρίση της Ασίας – 
ανάλογη δηλαδή µε αυτήν του Μεξικού, παρά το ότι οι αιτίες εδώ ήταν εντελώς 
διαφορετικές. Αναλυτικότερα, οι χώρες της περιοχής (Ινδονησία, Ταιβάν, Ν. Κορέα κλπ) 
είχαν υποχρεωθεί από τις Η.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του ’90 (ασκήθηκαν τεράστιες 
πολιτικές πιέσεις εκ µέρους της υπερδύναµης), να καταργήσουν όλους τους νόµους, οι 
οποίοι εµπόδιζαν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Ουσιαστικά λοιπόν οι Η.Π.Α. 
επέβαλλαν τις δέκα εντολές του κεφαλαίου, «απελευθερώνοντας» εντελώς τις τοπικές 
χρηµαταγορές. 
 
Το αποτέλεσµα ήταν η µαζική επέλαση των βραχυπρόθεσµων κερδοσκοπικών κεφαλαίων 
στις ασιατικές χώρες, µε στόχο την εξασφάλιση άµεσων και υπερβολικών κερδών. Τα 
κεφάλαια αυτά κατέστρεψαν µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα τις οικονοµίες όλων των 
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χωρών, στις οποίες εισέβαλλαν αφού, αντί να χρηµατοδοτούν µακροπρόθεσµα 
βιοµηχανικές και λοιπές επενδύσεις, µε λογικά κέρδη, αναζητούσαν τη γρήγορη και 
υπερβολική κερδοσκοπία. 
 
Έτσι δηµιούργησαν τεράστιες κερδοσκοπικές φούσκες στην περιοχή – ειδικά στο χώρο της 
ακίνητης περιουσίας οι οποίες, όταν «έσπασαν», παρέσυραν τις οικονοµίες όλων των 
χωρών στην καταστροφή (ουσιαστικά κάτι ανάλογο συνέβη στην Ιρλανδία και στην 
Ισπανία, οδηγώντας τον ιδιωτικό τοµέα τους στην υπερχρέωση). 
 
Οι ασιατικές λοιπόν «τίγρεις» αναγκάσθηκαν να ζητήσουν τελικά τη «βοήθεια» των 
πυροσβεστών του ∆ΝΤ – οι οποίοι βέβαια εργαζόταν προς όφελος της χώρας, η οποία 
προκάλεσε τις πυρκαγιές. Φυσικά το «ταµείο» αντέδρασε θετικά στην αρχή, παρέχοντας 
τα δάνεια που του ζητήθηκαν – αφού ο πραγµατικός σκοπός του ήταν να προστατεύσει 
από τη χρεοκοπία τα επενδυτικά κεφάλαια, τους ιδιώτες κερδοσκόπους δηλαδή (κυρίως 
αµερικανούς), οι οποίοι είχαν επενδύσει τεράστια ποσά στην ασιατική φούσκα των 
ακινήτων, «στοιχηµατίζοντας» στη συνέχεια στο «σπάσιµο» της, το οποίο θα προκαλούσε 
τη ραγδαία υποτίµηση των νοµισµάτων τους (όπως για παράδειγµα ο G.Soros, ο οποίος 
πουλούσε ανοιχτά το νόµισµα της Ινδονησίας, οδηγώντας την στη χρεοκοπία). 
 
Συνεχίζοντας, τα πρώτα δάνεια δόθηκαν, σε συµφωνία µε το ∆ΝΤ, µε την προϋπόθεση να 
χρησιµοποιηθούν από τις κυβερνήσεις της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης και της Ν. Κορέας, 
για την εξόφληση των ξένων κερδοσκόπων. Αµέσως µετά, αφού εξοφλήθηκαν δηλαδή οι 
«δυτικοί» κερδοσκόποι, ακολούθησε η «θεραπεία-σοκ», µε την υποχρέωση των τοπικών 
πληθυσµών σε µία καταστροφική  υφεσιακή πολιτική λιτότητας άνευ προηγουµένου. 
 
Οι µισθοί κατακρεουργήθηκαν, οι δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία κλπ. περιορίσθηκαν 
στο ελάχιστο και τα δάνεια προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σταµάτησαν σχεδόν εξ 
ολοκλήρου – όπως ακριβώς συµβαίνει στην πατρίδα µας, τα τελευταία χρόνια. 
 
Από τη Ν. Κορέα µέχρι την Ινδονησία, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένων έχασαν τις 
θέσεις απασχόλησης τους, οδηγούµενοι στην ανεργία, ενώ απαγορεύθηκε στα κράτη να 
προσφέρουν οποιουδήποτε είδους βοήθεια στους πληγέντες Πολίτες τους. Πολλά σχολεία 
έκλεισαν, τα φάρµακα στα νοσοκοµεία τελείωσαν, οι άνθρωποι πέθαιναν στους δρόµους, 
η εγκληµατικότητα ξεπέρασε ακόµη και την πιο νοσηρή φαντασία, ενώ η πείνα και η 
έλλειψη τροφής έφτασαν στο απροχώρητο. 
 
Ένας ολόκληρος τοµέας της µεσαίας τάξης, η οποία ανήκε στους κερδισµένους της 
προηγούµενης δεκαετίας, έπαψε πια να υπάρχει – µε οδυνηρά επακόλουθα για τις τοπικές 
κοινωνίες και τη δηµοκρατία. Όπως πάντα, αυτοί που πλήρωσαν τα περισσότερα ήταν τα 
αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, ενώ η λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας (ακίνητα, 
οικόπεδα κλπ), µέσω της υπερβολικής φορολόγησης, όπως συµβαίνει σήµερα στον 
ευρωπαϊκό Νότο, ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. 
 
Πολλές κοινωφελείς επιχειρήσεις αποκρατικοποιήθηκαν, καταλήγοντας στην ιδιοκτησία 
των ξένων πολυεθνικών σε τιµές ευκαιρίας, το κόστος ζωής εκτινάχθηκε στα ύψη, ενώ η 
δηµόσια περιουσία περιήλθε στα χέρια των εισβολέων – πάντοτε µε νοµιµοφανείς, 
απόλυτα διαφανείς διαδικασίες. 
 
Η επέλαση του ∆ΝΤ δεν είχε τελικά να ζηλέψει τίποτα, σε σχέση µε τη διεξαγωγή ενός 
συµβατικού πολέµου – αφού άφησε ανθρώπινα ερείπια στο πέρασµα της και κοινωνίες 
που δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουν, από το σοκ της απόλυτης εξαθλίωσης και της 
καταστροφής. 
 
Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Ασίας δεν πρόκειται ποτέ να 
ξεχάσουν τα βασανιστήρια που υπέστησαν από τους αιµοχαρείς µισθοφόρους των 
τοκογλύφων, οι οποίοι δεν έχουν κανενός είδους ηθικούς φραγµούς, όταν «εκτελούν» τις 
απίστευτες εντολές της «σκιώδους» ηγεσίας τους. 
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ΜΕΡΟΣ IV 
 
Από την περίπτωση της Ουκρανίας φάνηκε καθαρά το πως χρησιµοποιούνται από τη ∆ύση 
τόσο το ∆ΝΤ, όσο και η Παγκόσµια Τράπεζα, καθώς επίσης τα άλλα οικονοµικά όπλα, για 
την εισβολή σε πολλές χώρες – µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και η Ελλάδα, η 
«προ ∆ΝΤ» κυβέρνηση της οποίας οδηγήθηκε στην πτώση της, µε µεθόδους σχετικά 
ανάλογες µε αυτές της Ουκρανίας (αν και αρκετά πιο ήπιες, αφού επιλέχθηκε η κατάληψη 
της εξουσίας από µία «σοσιαλιστική» κυβέρνηση και όχι από ακροδεξιά, µε «ναζιστικές 
καταβολές»). 
 
Ειδικά όσον αφορά το ∆ΝΤ, λειτουργεί ουσιαστικά σαν µία παγκόσµια αστυνοµία, σκοπός 
της οποίας είναι η παρακολούθηση της συµµόρφωσης στις εντολές της από εκείνες τις 
χώρες, οι οποίες ζητούν διεθνή οικονοµική βοήθεια – έχοντας, σκόπιµα ή µη, οδηγηθεί 
στον προθάλαµο της χρεοκοπίας. 
 
Όπως έχουµε επισηµάνει δε αρκετές φορές, εάν δεν επιτραπεί η εισβολή του ∆ΝΤ, τότε 
ακολουθεί η επίθεση του ΝΑΤΟ – κάτι που συνέβη στο Ιράκ, στην πρώην Γιουγκοσλαβία 
και στην Ουκρανία σήµερα. 
 
Η εικόνα «µαύρου χιούµορ» αµερικανικού περιοδικού που ακολουθεί είναι χαρακτηριστική 
– ενώ η εισβολή του ∆ΝΤ έχει ουσιαστικά τα ίδια αποτελέσµατα στις κοινωνίες, µε αυτήν 
του ΝΑΤΟ (κατεστραµµένα νοσοκοµεία, εξαθλιωµένοι πολίτες, κλειστά σχολεία, 
χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις, ανεργία, πείνα, αρρώστιες, αύξηση της θνησιµότητας, 
εγκληµατικότητα κοκ.) 
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Συνεχίζοντας τώρα στη Λατινική Αµερική, οι σχέσεις της µε το ∆ΝΤ έχουν µεγάλη ιστορία 
– ενώ η αλαζονική αντιµετώπιση της από την, µε ναζιστικές δοµές, παγκόσµια οικονοµική 
αστυνοµία, ανάγεται στην ιδιοσυγκρασία των Ισπανών κατακτητών, πολλούς αιώνες 
πριν. Οι κατακτητές αυτοί αναζητούσαν στη µέση και νότια Αµερική το «Χρυσό άνθρωπο» 
(El Dorado) – το µυθολογικό βασιλιά, ο χαρακτηρισµός του οποίου «διευρύνθηκε» σε µία 
πόλη και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη «νοτιοαµερικανική ήπειρο», από το Μεξικό µέχρι 
κάτω. 
 
Στα πλαίσια αυτά, εισέβαλλαν σε όλες τις τότε χώρες Ισπανοί και Πορτογάλοι, 
ληστεύοντας και καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασµα τους – µία διαδικασία που 
συνεχίσθηκε αργότερα από τις µεγάλες εταιρείες εξόρυξης µετάλλων, όταν τα χρήµατα 
είχαν ακόµη αντίκρισµα σε χρυσό ή ασήµι, καθώς επίσης από τις σύγχρονες πολυεθνικές 
(οι οποίες λεηλάτησαν τους ενεργειακούς και λοιπούς φυσικούς πόρους της ηπείρου, µη 
εξαιρουµένου του νερού). 
 
Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας (H. Chavez), η οποία πλήγηκε από ένα καταστροφικό 
πληθωρισµό, συνοδευόµενο από αιµατηρές κοινωνικές αναταραχές, είχε χαρακτηρίσει το 
2007 το ∆ΝΤ µε τα εξής λόγια: "Είναι η κατάρα της περιοχής". Φυσικά την ίδια άποψη 
έχουν όλες οι χώρες της Λατινικής Αµερικής – για τις οποίες το ∆ΝΤ είναι συνώνυµο µε το 
διάβολο, µε την «επί γης κόλαση». 
 
Οι Η.Π.Α. γενικότερα δεν είναι καθόλου αγαπητές στην (ηµι)ήπειρο των 400 εκ. περίπου 
κατοίκων, επειδή θεωρείται πως προσπαθούν µε τα δολάρια τους να µεταβάλλουν όλα τα 
κράτη σε δούλους τους. Ως ο εχθρός νούµερο ένα των Πολιτών εκεί «ψηφίζεται» το ∆ΝΤ, 
ακολουθούµενο από την Παγκόσµια Τράπεζα και τα πολυεθνικά χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα – σύµφωνα µε µία δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε το 2006. 
 
Συνεχίζοντας, το Περού ήταν η πρώτη χώρα της Νοτίου Αµερικής που απευθύνθηκε το 
1954 στο ∆ΝΤ – ακολουθούµενο το 1956 από τη Χιλή η οποία, όπως και το Περού, θα 
έπρεπε να αποδεχθεί τις εντολές του «Ταµείου» για να της εγκρίνει τα δάνεια που 
χρειαζόταν. Οφείλουµε να τονίσουµε εδώ πως έκτοτε, οι συµφωνίες που υπογράφονται µε 
το ∆ΝΤ, είναι υποχρεωτικό να παραµένουν µυστικές – να µην δηµοσιεύονται δηλαδή, έτσι 
ώστε να µην γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό. 
 
Αναλυτικότερα, τα «µνηµόνια συνεργασίας» που απαιτεί να υπογράφονται από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις το ∆ΝΤ, δεν έχουν τη «διαβάθµιση» των διεθνών συµβάσεων – 
αφού ουσιαστικά είναι εκτός των ορίων του «πολιτικού κοινοβουλευτισµού». Με την 
έννοια αυτή, είναι ανόητη η επίκληση του συντάγµατος από τις χώρες που επιβάλλονται οι 
όροι του ∆ΝΤ – αφού τα µνηµόνια είναι εκ φύσεως αντισυνταγµατικά, όπως γνωρίζουν 
πολύ καλά όλες οι κυβερνήσεις που τα αποδέχονται. 
 
Η µοναδική χώρα στην ιστορία που δανείσθηκε από το ∆ΝΤ, χωρίς να υπογράψει 
µνηµόνια, ήταν η Μ. Βρετανία το 1960 – όταν ζήτησε τη βοήθεια του, για να 
αντιµετωπίσει τα ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της. 
 
Φυσικά τα δάνεια του ∆ΝΤ δεν είναι δωρεάν – αφού πληρώνεται αµέσως ένα 
«ασφάλιστρο» της τάξης του 0,25%, προκαταβολικά για τους συµβούλους ή τους 
συνεργάτες του Ταµείου. Για ένα δάνειο δηλαδή της τάξης των 30 δις €, το ∆ΝΤ απαιτεί 
πάνω από 75 εκ. € αµοιβή προκαταβολικά – ενώ τα επιτόκια, µε τα οποία παρέχει δάνεια, 
είναι της τάξης του 2,5-4,5% επί πλέον. 
 
Επιστρέφοντας στη Λατινική Αµερική, το 1982 βυθίστηκε σε µία µαζική κρίση χρέους, 
ανάλογη µε αυτήν σήµερα της Ευρωζώνης (η κρίση του ευρωπαϊκού νότου είναι κατά 
πολύ µεγαλύτερη). Ακριβώς εκείνη την εποχή, το ∆ΝΤ έκανε την πρώτη µεγάλη του 
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είσοδο στην παγκόσµια σκηνή – αφού τότε στράφηκαν τα φώτα της διεθνούς 
δηµοσιότητας επάνω του. 
 
Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 1982 το Μεξικό ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας – 
έχοντας την αµέσως προηγούµενη δεκαετία υπερχρεωθεί, µε δάνεια που έλαβε από 
µεγάλες διεθνείς ιδιωτικές τράπεζες, για να ισοσκελίσει τα ετήσια µεγάλα εµπορικά του 
ελλείµµατα. Οι τράπεζες αυτές είχαν µεγάλη ρευστότητα, επειδή αυξήθηκαν οι τιµές του 
πετρελαίου – λόγω των οποίων τα έσοδα τους από τις χώρες του ΟΠΕΚ είχαν εκτοξευτεί 
στα ύψη. 
 
Τα ονοµαζόµενα τότε πετροδολάρια αναζητούσαν κερδοφόρες τοποθετήσεις, µε 
αποτέλεσµα να δοθούν µεγάλα δάνεια στο Μεξικό, αλλά και στις υπόλοιπες υπό χρεοκοπία 
χώρες – στη Βραζιλία, στην Αργεντινή και στη Βενεζουέλα. Η αιτία των οικονοµικών 
δυσκολιών αυτών των κρατών ήταν οι «µικρές παγκόσµιες κρίσεις» της δεκαετίας του 
1970, καθώς επίσης του 1980/81 – οι οποίες περιόρισαν σηµαντικά τις εξαγωγές τους. 
 
Έτσι, ενώ το 1977 το 15% των δηµοσίων εσόδων των χωρών της Λατινικής Αµερικής 
έφθανε για την εξυπηρέτηση των τόκων, το 1982 είχε φτάσει στο 25% – ενώ στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα, τα ποσά που έπρεπε να πληρωθούν (χρεολύσια) εκτινάχθηκαν από τα 
40 δις $ στα 120 δις $. 
 
Τότε ακριβώς επενέβη το ∆ΝΤ, ουσιαστικά για να µην χρεοκοπήσουν οι τράπεζες που 
δάνεισαν τις νοτιοαµερικανικές χώρες – όπως συµβαίνει συνήθως, πρόσφατα δε και 
στην Ελλάδα. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένα «Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης», εξειδικευµένο 
για τη Λατινική Αµερική – το οποίο όµως στη συνέχεια εφαρµόσθηκε στην Ασία, στην 
Αφρική και στην Ευρώπη σήµερα, µε ελάχιστες στην πραγµατικότητα αλλαγές. 
 
Φυσικά προκλήθηκαν κοινωνικές αντιδράσεις και αναταραχές, συγκρούσεις, καθώς επίσης 
πολιτικές ανακατατάξεις – τις οποίες όµως έµαθε να χειρίζεται το ∆ΝΤ κάθε φορά και 
καλύτερα, µη διστάζοντας να χρησιµοποιήσει ακόµη και «ασύµµετρα όπλα» (όπως στη 
Μαρφίν ή στο Κίεβο αργότερα). 
 
Έκτοτε δε αναφέρεται σε «πορώδεις» και ασαφείς πολιτικές συνθήκες στις χώρες που 
εισβάλλει, ενοχοποιεί τους πολίτες για φοροδιαφυγή, διαφθορά ή ότι άλλο, χρηµατίζει 
τους πολιτικούς, ελέγχει στιβαρά τόσο την κυβέρνηση, όσο και την αξιωµατική 
αντιπολίτευση, απολύει µαζικά τους εργαζοµένους για να παρακαλούν αργότερα να 
εργασθούν µε ελάχιστες αµοιβές, κλείνει τις τοπικές επιχειρήσεις για να διευκολύνει την 
είσοδο των πολυεθνικών εντολέων του, καθώς επίσης την πτώση των τιµών (ακινήτων, 
µετοχών κλπ.), λεηλατεί την δηµόσια και ιδιωτική περιουσία, εκµηδενίζει το κοινωνικό 
κράτος κοκ. 
 
Η συναίνεση της Ουάσιγκτον  
 
Η συγκεκριµένη «Ηµερήσια ∆ιάταξη» (Agenda) «γεννήθηκε» το 1989 από τον J. 
Williamson – ο οποίος ήταν σύµβουλος του βρετανικού υπουργείου οικονοµικών µεταξύ 
των ετών 1968 και 1970, έχοντας ανάλογη θέση στο ∆ΝΤ. Αρχικά αναφερόταν «µόνο» σε 
µία γενική µακροοικονοµική σταθεροποίηση των χωρών που απειλούταν µε χρεοκοπία – 
σε φορολογικές µεταρρυθµίσεις, στην προστασία της ιδιοκτησίας, καθώς επίσης στο 
άνοιγµα των αγορών, όσον αφορά τις διεθνείς επενδύσεις και το εµπόριο. 
 
Ουσιαστικά επέβαλλε τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς – ενώ αργότερα µεταλλάχθηκε 
στις δέκα εντολές των κυριάρχων του σύµπαντος, στην αµερικανική συναίνεση ή στο 
µονοπωλιακό δόγµα, µε αποτέλεσµα να αποµακρυνθεί ο εµπνευστής της από το 
«στρατόπεδο» του ∆ΝΤ. Όπως περιγράφηκε δε από γνωστούς οικονοµολόγους, 
 
"Το ∆ΝΤ αντιµετωπίζει αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές ως αυτοσκοπό, αντί σαν µέσο 
για µία δίκαιη αναδιανοµή του πλούτου και µία αειφόρο ανάπτυξη – ενώ η σταθεροποίηση 
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της οικονοµίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, καθώς επίσης η απελευθέρωση των αγορών, 
αποτέλεσαν το δόγµα µία ολόκληρης γενιάς τεχνοκρατών. 
 
Οι τεχνοκράτες αυτοί, στην υπηρεσία του «σιωνιστικού κερδοσκοπικού 
κεφαλαίου», «έτριξαν τα δόντια» στις χώρες του τρίτου κόσµου και στους πολιτικούς 
ηγέτες τους – στους οποίους αρχικά εµφανίζονταν ως σύµβουλοι, σκάβοντας αµέσως µετά 
τον τάφο τους”. 
 
Η οικονοµική επίθεση  το 2014 στη Ρωσία, ο δείκτης του χρηµατιστηρίου της οποίας 
σχεδόν κατέρρευσε (γράφηµα), αποδεικνύει πως οι µέθοδοι των εισβολέων έχουν 
ισχυροποιηθεί σηµαντικά – εις βάρος όλων σχεδόν των χωρών του πλανήτη. 

 
 
Επεξήγηση γραφήµατος: ∆είκτης χρηµατιστηρίου RTS της Ρωσίας σε ελεύθερη πτώση 
από τον Ιανουάριο του 2014 
 
Στην περίπτωση της Βραζιλίας το 1983, η τότε κυβέρνηση αποδέχθηκε το τριετές 
πρόγραµµα σταθεροποίησης του ∆ΝΤ – το οποίο συµπεριλάµβανε µια υποτίµηση της τάξης 
του 30% για το εθνικό νόµισµα, καθώς επίσης ένα δάνειο ύψους 4,5 δις $ από το Ταµείο. 
 
Οι όροι για την παροχή του δανείου απαιτούσαν τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου 
εξωτερικών συναλλαγών από 2% το 1983, στο 1% το 2005 (περί το 15% ήταν to 2009 
το αντίστοιχο της Ελλάδας), τη µείωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού κατά 50% 
(στο 8% του ΑΕΠ), καθώς επίσης τον περιορισµό του πληθωρισµού κατά 85% έως το 
τέλος του 1983 (είχε φτάσει στο 100% στα τέλη του 1982). 
 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω αυξήθηκαν δραστικά τα επιτόκια, ενώ µειώθηκαν 
δραµατικά οι κοινωνικές δαπάνες, καθώς επίσης οι επιδοτήσεις της κρατικής βιοµηχανίας 
– ενώ καταργήθηκαν οι συλλογικές συµβάσεις, µε βάση τις οποίες οι µισθοί ήταν 
συνδεδεµένοι µε το ποσοστό του πληθωρισµού. Φυσικά απαιτήθηκε η άρση της 
απαγόρευσης των εκροών κεφαλαίων των διεθνών επενδυτών – έτσι ώστε να µπορέσουν 
να διαφύγουν, εισπράττοντας πρώτοι από τα χρήµατα που δάνεισε το ∆ΝΤ στο κράτος. 
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Το αποτέλεσµα των µέτρων που επιβλήθηκαν ήταν ο διπλασιασµός σχεδόν του 
πραγµατικού πληθωρισµού – αφού οι τιµές αυξήθηκαν δύο φορές περισσότερο από τους 
µισθούς. Ακολούθησαν µαζικές εξεγέρσεις εκ µέρους του πληθυσµού, οπότε το ∆ΝΤ δεν 
έδωσε την επόµενη δόση του δανείου που είχε υποσχεθεί – απαιτώντας παράλληλα από 
την κυβέρνηση να αυξήσει τις τιµές του πετρελαίου κατά 45%, του ηλεκτρικού κατά 90%, 
καθώς επίσης να περιορίσει τις αυξήσεις των µισθών στο 80% του πληθωρισµού. 
 
Λίγο αργότερα, το Νοέµβριο του 1983, εν µέσω τεράστιων κοινωνικών αναταραχών και 
εξεγέρσεων, το ∆ΝΤ ενέκρινε στη Βραζιλία ένα δάνειο ύψους 11 δις $, σε συνεργασία µε 
διεθνείς µεγάλες τράπεζες – το µεγαλύτερο µέρος του οποίου όµως χρησιµοποιήθηκε για 
την πληρωµή των χρεών της Βραζιλίας απέναντι στις συγκεκριµένες τράπεζες. 
 
Η κρίση της τεκίλας 
 
Η ονοµαζόµενη «Κρίση της τεκίλας» ξέσπασε τα έτη 1993 και 1994, ως αποτέλεσµα µίας 
συναλλαγµατικής και τραπεζικής κρίσης – η οποία κατέληξε σε µία ευρύτερη οικονοµική 
κρίση που συνοδεύθηκε από εσωτερική πολιτική αστάθεια.  
 
Η «γενεσιουργός αιτία» ήταν η σύνδεση του αδύναµου  νοµίσµατος του Μεξικού µε το 
δολάριο, η οποία δεν µπορούσε να διατηρηθεί – ενώ ξέσπασε µε τη µαζική εκροή των 
ξένων κεφαλαίων, κυρίως των αµερικανικών, η οποία οδήγησε πολλές τράπεζες που είχαν 
δανεισθεί σε ξένο συνάλλαγµα, στα όρια της χρεοκοπίας. 
 
Στη συνέχεια το «Peso» άρχισε να υποτιµάται (έως και 50% την ηµέρα), µε αποτέλεσµα 
οι υπερχρεωµένες µεξικανικές τράπεζες να εξαγορασθούν «ακαριαία» και σε 
εξευτελιστικές τιµές από τις διεθνείς. Ακολούθησαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν 
υπερχρεωθεί, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων δανεισµού στις τοπικές τράπεζες και 
εποµένως στις διεθνείς που τις εξαγόρασαν – κάτι που συµβαίνει σήµερα στην Ελλάδα, εν 
µέρει εν αγνοία µας. 
 
Ως συνέπεια των παραπάνω, το µεξικανικό κράτος βυθίστηκε στα προβλήµατα – µεταξύ 
άλλων επειδή τα υψηλότοκα οµόλογα, µε τα οποία χρηµατοδοτούταν από τις εγχώριες 
τράπεζες, κατέληξαν στα χέρια των αγοραστών τους ξένων τραπεζών, οι οποίες όµως 
έπαψαν να το δανείζουν. 
 
Στη συνέχεια (Ιανουάριος του 1995), αντιµετωπίσθηκε η κρίση µε ένα διεθνές πρόγραµµα 
συνεργασίας, ύψους 47,8 δις $, εκ των οποίων τα 20 δις $ προέρχονταν από τις Η.Π.Α. –
 µε αποτέλεσµα ως συνήθως να διασωθούν οι διεθνείς τράπεζες, καθώς επίσης τα ξένα 
κερδοσκοπικά κεφάλαια, ενώ τα χρέη του Μεξικού αυξήθηκαν όσο ποτέ µέχρι τότε στην 
ιστορία του. 
 
Ολοκληρώνοντας, στην πρώτη εποχή της αποικιοκρατίας γνώριζε πολύ καλά ο καθένας 
ποιός είναι εχθρός και ποιός φίλος του – κάτι που δεν συµβαίνει σήµερα, µεταξύ άλλων 
λόγω της διπλής σκέψης όλων όσων υπηρετούν τον εκάστοτε Μεγάλο Αδελφό. 
 
Ειδικά αυτών που έχουν σπουδάσει, µορφωθεί και εργασθεί στις µεγάλες αποικιοκρατικές 
δυνάµεις, έχοντας στη συνέχεια εγκατασταθεί στις δικές τους χώρες όπου, όταν 
εργάζονται σε ξένες πολυεθνικές ή αναλαµβάνουν κυβερνητικές θέσεις, υπηρετούν 
συνήθως τα ξένα συµφέροντα – προτείνοντας φάρµακα εξορθολογισµού ή εξυγίανσης της 
Οικονοµίας τα οποία δηλητηριάζουν τους συµπολίτες τους, µετατρέποντας τους σε 
σκλάβους. 
 
∆υστυχώς, όταν δεν γνωρίζει κανείς τον εχθρό, είναι πολύ δύσκολο να αµυνθεί – µε 
αποτέλεσµα να αποδέχεται τις πολιτικές που τον σκλαβώνουν, µετατρέποντας παράλληλα 
τη χώρα του σε άβουλο, ετερόφωτο προτεκτοράτο. Όταν το καταλαβαίνει, είναι πλέον 
πολύ αργά για να αντιδράσει – έχοντας χάσει όλα του τα «όπλα». 
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Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται ακόµη στην Ελλάδα, όταν και εάν µπορέσει «να καθαρίσει 
κανείς τα µάτια του» – τα οποία έχουν θολώσει από τη χειραγώγηση, από τη διασπορά 
ψευδών ελπίδων, καθώς επίσης από τις κενές υποσχέσεις ολόκληρης της πολιτικής 
ηγεσίας της χώρας. Στα επόµενα µέρη του κειµένου θα αναφερθούµε µε µεγαλύτερες 
λεπτοµέρειες σε ορισµένες χώρες, στις οποίες εισέβαλλε το ∆ΝΤ ξεκινώντας από τη Ρωσία.  
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ V 
 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΟΚ ΚΑΙ ∆ΕΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
 
"Μόνο η µέθοδος του κεραυνοβόλου πολέµου (δόγµα του σοκ), κατά τη διάρκεια ενός 
παραθύρου ευκαιριών (υπερχρέωση) που το δηµιουργεί η οµίχλη της 
µετάβασης («εξυγίανσης»), µπορεί νε επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές – προτού ο 
πληθυσµός προλάβει να οργανωθεί, για να προστατεύσει τα προϋπάρχοντα συµφέροντα 
του" (J. Stieglitz). 
 
Όταν ο M. Gorbatschow ανέλαβε τη θέση του τελευταίου γραµµατέα του κοµµουνιστικού 
κόµµατος της Σοβιετικής Ένωσης (1985), η µεγαλύτερη χώρα του πλανήτη ήταν 
βυθισµένη στη µέχρι τότε βαθύτερη κρίση της ιστορίας της – παρά το ότι η κεντρικά 
κατευθυνόµενη οικονοµία, την οποία υιοθέτησε µε την επανάσταση του 1917, είχε 
πράγµατι βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό την αγροτική χώρα, να εξελιχθεί σε µία παγκόσµια 
υπερδύναµη. 
 
Εν τούτοις, ο στρατιωτικός ανταγωνισµός µε τις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του ψυχρού 
πολέµου, µε τη βοήθεια των δυτικών συµµάχων τους και του ΝΑΤΟ, είχε απορροφήσει 
τεράστια ποσά από την οικονοµία της Ρωσίας – ενώ ο πόλεµος του Αφγανιστάν (1979) 
είχε κοστίσει πανάκριβα. 
 
Παράλληλα η κακή διαχείριση, σε συνδυασµό µε τη διαφθορά της κοµµατικής ελίτ, καθώς 
επίσης µε την υστέρηση της χώρας στον τοµέα της σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές), είχαν σαν αποτέλεσµα να χάσει την ανταγωνιστικότητα της διεθνώς – 
οπότε είχε πάψει να αναπτύσσεται, για έκτη συνεχή χρονιά. 
 
Συνεχίζοντας, µισό χρόνο µετά την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων εκ µέρους 
του νέου γραµµατέα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το τέλος των δεσµεύσεων της στο 
θέµα των τιµών του πετρελαίου – τετραπλασιάζοντας µέσα στους επόµενους έξι µήνες την 
παραγωγή της. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην κατάρρευση των τιµών του πετρελαίου, µε 
αποτέλεσµα η Σοβιετική Ένωση η οποία, όπως και σήµερα, ήταν εξαρτηµένη από τις 
εξαγωγές του µαύρου χρυσού, να υποστεί µία πτώση των εσόδων της στο απαραίτητο για 
την οικονοµία της ξένο συνάλλαγµα, της τάξης των 20 δις $ ετήσια. 
 
Ο γενικός γραµµατέας προσπάθησε τότε να µετακυλήσει τα προβλήµατα της Ρωσίας στους 
συµµάχους της – αυξάνοντας τις εισαγωγές από το ανατολικό µπλοκ, χωρίς όµως να 
πληρώνει τα εµπορεύµατα τους µε χρήµατα, αλλά µε πετρέλαιο, τοποθετώντας την τιµή 
του πολύ υψηλότερα, από την τρέχουσα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, άρχισε να 
κάνει µεγάλες παραχωρήσεις στο καπιταλιστικό σύστηµα, επιτρέποντας τις κοινές 
εταιρείες (Joint Ventures), µεταξύ των σοβιετικών οµίλων και των δυτικών επιχειρήσεων. 
 
Εξασφάλισε περαιτέρω τη συµµετοχή των 50 στελεχών του κόµµατος στα κέρδη αυτών 
των επιχειρήσεων, προσπαθώντας επίσης να ενισχύσει τη σοβιετική οικονοµία µε µεγάλα 
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δάνεια από το εξωτερικό – µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το δηµόσιο χρέος στα επίπεδα των 
54 δις $, στα τέλη του 1989. 
 
Όταν όµως η αγωνιώδης έκκληση της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα διεθνές κονσόρτσιουµ, 
αποτελούµενο από 300 τράπεζες, για την επείγουσα έγκριση ενός µεγάλου δανείου 
απορρίφθηκε, ενώ η άνοδος των τιµών του πετρελαίου λόγω της κρίσης του περσικού 
κόλπου δεν ήταν αρκετή για να την βοηθήσει, ο M. Gorbatschow απευθύνθηκε στους G7 
και ειδικά στον αµερικανό πρόεδρο Bush. 
 
Η έκκληση του όµως δεν ευοδώθηκε επειδή ο αµερικανός, προβλέποντας την κατάρρευση 
όλων των κοµµουνιστικών κρατών, είχε τα δικά του σχέδια. Οι χώρες της G7 ανέθεσαν 
στην ΕΕ τη φροντίδα της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ ο ίδιος έδωσε εντολή τόσο στο ∆ΝΤ, 
όσο και στην Παγκόσµια Τράπεζα, να συντάξουν µία µελέτη της σοβιετικής οικονοµίας. 
 
Συνεχίζοντας, ο τότε διευθυντής του ∆ΝΤ, ο οποίος διοικούσε από το 1978 έως το 1984 
το «κλαµπ του Παρισιού» (υπεύθυνο για τις αναδιαρθρώσεις χρεών µεταξύ κρατών, ενώ 
το «κλαµπ του Λονδίνου» µεταξύ κρατών και ιδιωτών), καθώς επίσης αργότερα την 
κεντρική τράπεζα της Γαλλίας για τρία έτη, έστειλε αµέσως µία οµάδα νεοφιλελεύθερων 
οικονοµολόγων στη Μόσχα – έτσι ώστε να ενηµερωθούν για την κατάσταση της ρωσικής 
οικονοµίας επί τόπου. 
 
Μετά από έρευνες που διήρκεσαν πέντε µήνες, η µελέτη ολοκληρώθηκε (19.12.1990) – 
ενώ δεν άφηνε καµία αµφιβολία, σχετικά µε το τι θα επιδίωκε ο αµερικανός πρόεδρος στη 
Ρωσία: τη ριζική µετατροπή της σε µία καπιταλιστική χώρα, µέσω ενός «προγράµµατος 
σοκ» κατά τα πρότυπα της Χιλής. 
 
Αυτοί που θα πλήρωναν λοιπόν την «εγχείρηση» θα ήταν τα µεσαία και κατώτερα 
εισοδηµατικά στρώµατα της χώρας – σύµφωνα µε τη νεοφιλελεύθερη συνταγή, η οποία 
είχε επινοηθεί από τη Σχολή του Σικάγο. 
 
Η άνοδος του B. Jelzin 
 
Ενώ όµως η κυβέρνηση των Η.Π.Α., σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ προετοίµαζε τα σχέδια της, 
για την εφαρµογή του προγράµµατος «σοκ και δέος», η οικονοµική κατάσταση της Ρωσίας 
επιδεινωνόταν ραγδαία. Η χρηµατοδοτική αδυναµία, σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
επενδύσεων, είχαν σαν αποτέλεσµα την κατάρρευση των εξαγωγών πετρελαίου 
περισσότερο από 50% – από τα 125 εκ. βαρέλια, στα 60 εκ. το Μάρτιο του 1991. 
 
Παράλληλα, η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε, ενώ ο M. Gorbatschow επενέβη 
στρατιωτικά στις χώρες της Βαλτικής τον Ιανουάριο του 1991, για να εµποδίσει τις 
προσπάθειες ανάκτησης της ανεξαρτησίας τους – τρεις µήνες µετά την απονοµή του 
Νοµπέλ Ειρήνης στον ίδιο. Περαιτέρω, το Μάρτιο και Απρίλιο ξέσπασαν απεργίες στη 
Σιβηρία από τους εργαζόµενους στα ορυχεία άνθρακα, χάθηκαν πάνω από 2 εκ. ηµέρες 
εργασίας και άρχισε να κερδίζει σε ισχύ ο κυριότερος πολιτικός του αντίπαλος – ο B. 
Jelzin, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το κόµµα το 1990, έχοντας «δεξιές», 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές πεποιθήσεις. 
 
Η συνεχής άνοδος του ανάγκασε τον M. Gorbatschow να «αντεπιτεθεί», παρουσιάζοντας 
ένα πρόγραµµα εναντίον της κρίσης – το οποίο υποσχόταν ένα σύστηµα τιµών στα 
πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, την αποκέντρωση του εξωτερικού εµπορίου, καθώς επίσης 
την ιδιωτικοποίηση των ζηµιογόνων κρατικών επιχειρήσεων. 
 
Αποφασίσθηκε το τέλος των «κοινωνικοποιηµένων» επιχειρήσεων κατά τα κοµµουνιστικά 
πρότυπα, η κατάργηση του κρατικού µονοπωλίου στις εξαγωγές, καθώς επίσης η 
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής από ιδιώτες. Εποµένως, αφαιρέθηκε από την 
«νοµενκλατούρα», από την κυρίαρχη τάξη των κοµµατικών γραφειοκρατών δηλαδή, 
στους οποίους ανήκε και ο ίδιος, η κοινωνική της βάση, -η οποία ήταν άρρηκτα 
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συνδεδεµένη µε τα προνόµια, καθώς επίσης µε τις γραφειοκρατικές δοµές της κεντρικά 
κατευθυνόµενης οικονοµίας. 
 
Ο γενικός γραµµατέας λοιπόν άνοιξε ουσιαστικά, άθελα του, το δρόµο στον αντίπαλο 
του, αφού ο B. Jelzin είχε ήδη τη στήριξη της νέας τάξης των ιδιοκτητών που είχε 
δηµιουργηθεί – αυτής που αργότερα θα ονοµαζόταν «τάξη των Ολιγαρχών». 
 
Το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης 
 
Ενώ οι πολιτικοί, καθώς επίσης οι οικονοµολόγοι όλου του κόσµου ανακοίνωναν τη νίκη 
του καπιταλισµού στη µάχη του µε τον κοµµουνισµό, µε τίτλους όπως το «τέλος 
εποχής», το ∆ΝΤ παράµενε παραδόξως σιωπηλό – παρά το ότι στο παρελθόν 
προσπαθούσε γρήγορα και µε κάθε τρόπο να εκµεταλλευτεί ανάλογες ευκαιρίες στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. 
 
Περίµενε λοιπόν υποµονετικά, αν και ο γνωστός ως δόκτορας του σοκ J. Sachs, ο οποίος 
σήµερα προτείνει την άµεση διαγραφή χρέους της Ελλάδας, ενώ κατηγορεί το ∆ΝΤ για 
τις µεθόδους του, πίεσε την αµερικανική κυβέρνηση να επέµβει – διακρίνοντας τη µεγάλη 
ευκαιρία, µε ελάχιστα χρήµατα τότε, να κυριαρχηθεί η Ρωσία από τις Η.Π.Α. Φαίνεται 
όµως πως «ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια», ενώ διατηρεί αυτόµατα τις ισορροπίες στον 
πλανήτη – κρίνοντας από τη συµπεριφορά του ∆ΝΤ, η οποία µόνο επιεικώς µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως απλά ανόητη, παρά το ότι ξεκίνησε σωστά. 
 
Φυσικά υπήρχαν λόγοι, για τους οποίους καθυστερούσε το ∆ΝΤ – µεταξύ των οποίων η µη 
ύπαρξη λειτουργικών κρατικών Θεσµών, οι οποίοι να µπορούσαν να εγγυηθούν την 
προστασία της ιδιοκτησίας (των ξένων κυρίως). Επίσης δεν ήταν εύκολο να προβλεφθεί η 
αντίσταση του εργαζόµενου πληθυσµού – εναντίον των «διαρθρωτικών αλλαγών και 
µεταρρυθµίσεων» (µειώσεις µισθών, συντάξεων κλπ.) που σκόπευε να επιβάλλει το 
Ταµείο. 
 
Συνεχίζοντας, στις 19 Αυγούστου του 1991 ακολούθησε ένα πραξικόπηµα των σκληρών 
συντηρητικών εναντίον του Γενικού Γραµµατέα, το οποίο αντιµετωπίσθηκε επιτυχώς µέσα 
σε τρεις ηµέρες εκ µέρους του. Εν τούτοις, τεκµηρίωσε τις αδυναµίες του, κυρίως δε την 
«ελλειµµατική» στήριξη του από τους Ρώσους Πολίτες – χωρίς την οποία ήταν αδύνατον 
να διατηρηθεί στην εξουσία για πολύ χρόνο ακόµη. 
 
Αυτός που ωφελήθηκε τελικά από το πραξικόπηµα ήταν ο B. Jelzin, η επιρροή και η 
δύναµη του οποίου αυξήθηκε περισσότερο – ενώ υποβλήθηκε από το ∆ΝΤ σε ένα ειδικού 
τύπου «τεστ καταλληλότητας». 
 
Ειδικότερα, επειδή ορισµένοι υψηλού βαθµού κοµµατικοί γραφειοκράτες της Σοβιετικής 
Ένωσης είχαν τοποθετηθεί εναντίον του «προγράµµατος σοκ» που είχε προταθεί, το 
Ταµείο απείλησε πως θα επιµείνει στην εξόφληση όλων των χρεών της – απαιτώντας από 
τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης να καταργήσουν αµέσως τις επιδοτήσεις που έδιναν στις 
βιοµηχανικές και αγροτικές επιχειρήσεις, περιορίζοντας παράλληλα, σε µεγάλο βαθµό, τις 
δαπάνες για στρατιωτικό εξοπλισµό. 
 
Ο B. Jelzin κατάλαβε αµέσως το µήνυµα και ενέργησε άµεσα – αντικαθιστώντας τον 
επικριτικό προς το ∆ΝΤ πρωθυπουργό µε έναν οπαδό της Σχολής του Σικάγο (του M. 
Friedman) και πρώην οικονοµικό συντάκτη της εφηµερίδας Prawda (J. Gaidar). O νέος 
πρωθυπουργός δεν καθυστέρησε καθόλου, εφαρµόζοντας τις εντολές του ∆ΝΤ – µε 
αποτέλεσµα την επιτάχυνση της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. 
 
Στα πλαίσια αυτά, η βιοµηχανική παραγωγή της Ρωσίας µειώθηκε κατά -8% έως τα τέλη 
του έτους, ενώ το ΑΕΠ κατέρρευσε στο -17% σε ελάχιστο χρόνο. Οι δηµόσιες επενδύσεις 
περιορίσθηκαν δραστικά, µε αποτέλεσµα µόλις τρία από τα 237 κρατικά 
χρηµατοδοτούµενα κατασκευαστικά έργα να µπορέσουν να ολοκληρωθούν – οι εισαγωγές 



 

από τις «χώρες δορυφόρους» µειώθηκαν κατά 63% (από τις καπιταλιστικές κατά 32%), 
όπως επίσης οι εξαγωγές κατά 57%.
 
Στο γράφηµα που ακολουθεί
της – όπου ήταν µικρότερο από αυτό της Ελλάδας τ
 . 

 
Ολοκληρώνοντας, σαν να µην έφταναν τα παραπάνω,
αγροτική σοδειά, η οποία υποχρέωσε
γεγονός που σφράγισε το τέλος του M. Gorbatschow.
 
Ο τελευταίος Γενικός Γραµµατέας παραιτήθηκε στις 25 ∆εκεµβρίου του 1991 από τη θέση 
του, στις 31 ∆εκεµβρίου έπαψε
Ιανουαρίου του 1992 το ∆ΝΤ
Jelzin και του πρωθυπουργού του, υιοθέτησε επίσηµα την οικονοµική «θεραπεία του σοκ» 
της Σχολής του Σικάγο. 
 
Το ∆ΝΤ 

 
Συνεχίζοντας, υπεύθυνος για το Ταµείο στη Μόσχα τοποθετήθηκε ο κ. Augusto Lopez 
Claros – ένας νεοφιλελεύθερος οικονοµολόγος, ο οποίος ήταν καθηγη
στο πανεπιστήµιο του Σαντιάγκο της Χιλής από το 1982 έως το 1984, κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας του Pinochet. Έχοντας παράλληλα τη θέση του διευθυντή µίας 
ερευνητικής οµάδας του Υπουργείου Υγείας της Χιλής,
όσον αφορά την επιβολή σκληρών
 
Ο οικονοµολόγος κατανοούσε τη µετάβαση από τον Ολοκληρωτισµό στη ∆ηµοκρατία, 
όπως ήταν ο τίτλος µίας διάλεξης του το 1994,
του πληθυσµού, καθώς επίσης
µέσω των οποίων η χώρα θα
βιώσει η Ρωσία συνθήκες πείνας και εξαθλίωσης, κατά πολύ χειρότερες από αυτές στους 
δύο παγκοσµίους πολέµους που είχαν προηγηθεί.
 
Μόνο κατά το πρώτο έτος της δραστηριοποίησης του ∆ΝΤ, οι τιµές των βασικών 
προϊόντων διατροφής, οι οποίες έως τότε επιδοτούνταν από το κράτος, αυξήθηκαν στο 
πολλαπλάσιο – όπως, για παράδειγµα, τα αυγά (1.900%), το ψωµί (
(4.800%). Τα επόµενα τέσσερα
βιοµηχανική παραγωγή κατά 

από τις «χώρες δορυφόρους» µειώθηκαν κατά 63% (από τις καπιταλιστικές κατά 32%), 
όπως επίσης οι εξαγωγές κατά 57%. 

Στο γράφηµα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του ΑΕΠ της Ρωσίας 
όπου ήταν µικρότερο από αυτό της Ελλάδας του 2012 (289,89 δις $).

Ολοκληρώνοντας, σαν να µην έφταναν τα παραπάνω, ακολούθησε 
υποχρέωσε τη χώρα να µοιράζει µε κουπόνια

γεγονός που σφράγισε το τέλος του M. Gorbatschow. 

ς Γραµµατέας παραιτήθηκε στις 25 ∆εκεµβρίου του 1991 από τη θέση 
έπαψε να υπάρχει και τυπικά η Σοβιετική Ένωση,
∆ΝΤ είχε πετύχει το στόχο του: η Ρωσία, υπό την ηγεσία του B. 

και του πρωθυπουργού του, υιοθέτησε επίσηµα την οικονοµική «θεραπεία του σοκ» 

Συνεχίζοντας, υπεύθυνος για το Ταµείο στη Μόσχα τοποθετήθηκε ο κ. Augusto Lopez 
ένας νεοφιλελεύθερος οικονοµολόγος, ο οποίος ήταν καθηγη

στο πανεπιστήµιο του Σαντιάγκο της Χιλής από το 1982 έως το 1984, κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας του Pinochet. Έχοντας παράλληλα τη θέση του διευθυντή µίας 
ερευνητικής οµάδας του Υπουργείου Υγείας της Χιλής, είχε συλλέξει πολλές

σκληρών µεταρρυθµίσεων, µε θύµα τον εργαζόµενο

Ο οικονοµολόγος κατανοούσε τη µετάβαση από τον Ολοκληρωτισµό στη ∆ηµοκρατία, 
όπως ήταν ο τίτλος µίας διάλεξης του το 1994, ως την κατάρρευση του

επίσης τη λεηλασία της ιδιωτικής και δηµόσιας
θα µπορούσε να εξυπηρετήσει τα χρέη της – 

βιώσει η Ρωσία συνθήκες πείνας και εξαθλίωσης, κατά πολύ χειρότερες από αυτές στους 
ίους πολέµους που είχαν προηγηθεί. 

Μόνο κατά το πρώτο έτος της δραστηριοποίησης του ∆ΝΤ, οι τιµές των βασικών 
προϊόντων διατροφής, οι οποίες έως τότε επιδοτούνταν από το κράτος, αυξήθηκαν στο 

όπως, για παράδειγµα, τα αυγά (1.900%), το ψωµί (4.300%) και το γάλα 
τέσσερα έτη το ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε

 46% και η αγροτική κατά 32%. 
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από τις «χώρες δορυφόρους» µειώθηκαν κατά 63% (από τις καπιταλιστικές κατά 32%), 

 έως τη χρεοκοπία 
ου 2012 (289,89 δις $). 

 

 µία καταστροφική 
κουπόνια τα τρόφιµα – 

ς Γραµµατέας παραιτήθηκε στις 25 ∆εκεµβρίου του 1991 από τη θέση 
Ένωση, ενώ στις 2 

: η Ρωσία, υπό την ηγεσία του B. 
και του πρωθυπουργού του, υιοθέτησε επίσηµα την οικονοµική «θεραπεία του σοκ» 

Συνεχίζοντας, υπεύθυνος για το Ταµείο στη Μόσχα τοποθετήθηκε ο κ. Augusto Lopez 
ένας νεοφιλελεύθερος οικονοµολόγος, ο οποίος ήταν καθηγητής οικονοµικών 

στο πανεπιστήµιο του Σαντιάγκο της Χιλής από το 1982 έως το 1984, κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας του Pinochet. Έχοντας παράλληλα τη θέση του διευθυντή µίας 

πολλές πληροφορίες, 
εργαζόµενο πληθυσµό. 

Ο οικονοµολόγος κατανοούσε τη µετάβαση από τον Ολοκληρωτισµό στη ∆ηµοκρατία, 
του βιοτικού επιπέδου 

δηµόσιας περιουσίας του, 
 µε αποτέλεσµα να 

βιώσει η Ρωσία συνθήκες πείνας και εξαθλίωσης, κατά πολύ χειρότερες από αυτές στους 

Μόνο κατά το πρώτο έτος της δραστηριοποίησης του ∆ΝΤ, οι τιµές των βασικών 
προϊόντων διατροφής, οι οποίες έως τότε επιδοτούνταν από το κράτος, αυξήθηκαν στο 

4.300%) και το γάλα 
µειώθηκε κατά 42%, η 



 

  
Περαιτέρω, το ∆ΝΤ δεν δάνειζε
υποχρεώνεται η κεντρική τράπεζα
ένας υπερπληθωρισµός, µε κορυφή σχεδόν το 2.500%, ο οποίος εξαφάνισε τις 
αποταµιεύσεις των εργαζοµένων, οδηγώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους κάτω από 
τα όρια της φτώχειας (γράφηµα).
 . 

 
Συνεχίζοντας, η τιµολογιακή διαστρέβλωση, σύµφωνα µε την
αγροτικών µηχανηµάτων, καθώς επίσης των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων, 
αυξήθηκαν κατά 520 φορές µεταξύ των ετών 1991 και 1994, ενώ οι αντίστοιχες των 
αγροτικών προϊόντων «µόλις» κατά
αγροτικών περιοχών από τους
οπότε ερήµωσαν πάνω από 17.000 οικισµοί.
 
Το παράλληλο άνοιγµα δε της αγοράς για εισαγόµενα προϊόντα,
ευκαιρίες αύξησης τζίρου για
τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως τις µικροµεσαίες, λόγω του ότι δεν µπορούσαν να τις 
ανταγωνιστούν. Από την άλλη πλευρά,
επιχειρήσεων έδωσε την ευκαιρία σε µία µικρή οµάδα ανθρώπων, κυρίως πρώην 
στελεχών ή µελών του κόµµατος, να πλουτίσουν διπλά:
 
(α)  αφενός µεν µε τη διάλυση
τις οποίες πουλούσαν κερδοφόρα,
 
(β) αφετέρου µε την ιδιοποίηση
των τηλεπικοινωνιών και των µετάλλων, οι οποίες ανήκαν προηγουµένως στο δηµόσιο.
 
Έτσι, υπεξαιρώντας ουσιαστικά ένα µεγάλο µέρος της δηµόσιας περιουσίας, µε µεθόδους 
χειρότερες από αυτές της Μαφίας, κέρδισ
υπολογισµούς (NYT), τα πρώην
µετέφεραν µεταξύ των ετών 
τα οποία φυσικά στερήθηκε η ρωσική οικονοµία
 
Στα πλαίσια αυτά, ακόµη και τα κυβερνητικά στελέχη των Η.Π.Α. αναφέρονταν στη 
λεηλασία της Ρωσίας – γεγονός
χρεών της, σε επίπεδα που ξεπέρασαν
εξάρτηση της από το ∆ΝΤ, από το κλαµπ του Παρισιού

δάνειζε τα απαιτούµενα κεφάλαια στη Ρωσία, 
τράπεζα να τυπώνει συνεχώς νέα χρήµατα – 

ένας υπερπληθωρισµός, µε κορυφή σχεδόν το 2.500%, ο οποίος εξαφάνισε τις 
αποταµιεύσεις των εργαζοµένων, οδηγώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους κάτω από 
τα όρια της φτώχειας (γράφηµα). 

ίζοντας, η τιµολογιακή διαστρέβλωση, σύµφωνα µε την  οποία οι τιµές των 
αγροτικών µηχανηµάτων, καθώς επίσης των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων, 
αυξήθηκαν κατά 520 φορές µεταξύ των ετών 1991 και 1994, ενώ οι αντίστοιχες των 
αγροτικών προϊόντων «µόλις» κατά 90 φορές, είχε σαν αποτέλεσµα την

τους αγρότες, οι οποίοι δεν µπορούσαν πλέον
οπότε ερήµωσαν πάνω από 17.000 οικισµοί. 

Το παράλληλο άνοιγµα δε της αγοράς για εισαγόµενα προϊόντα, δηµιούργησε
για τις δυτικές πολυεθνικές, ενώ οδήγησε στη
, ιδίως τις µικροµεσαίες, λόγω του ότι δεν µπορούσαν να τις 

Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτικοποίηση 
την ευκαιρία σε µία µικρή οµάδα ανθρώπων, κυρίως πρώην 

στελεχών ή µελών του κόµµατος, να πλουτίσουν διπλά: 

διάλυση των µη ανταγωνίσιµων εταιριών σε µικρότερες
τις οποίες πουλούσαν κερδοφόρα, 

ιδιοποίηση των κερδοφόρων, κυρίως στους τοµείς της ενέργειας, 
των τηλεπικοινωνιών και των µετάλλων, οι οποίες ανήκαν προηγουµένως στο δηµόσιο.

Έτσι, υπεξαιρώντας ουσιαστικά ένα µεγάλο µέρος της δηµόσιας περιουσίας, µε µεθόδους 
χειρότερες από αυτές της Μαφίας, κέρδισαν σε χρόνο µηδέν δισεκατοµµύρια. Σύµφωνα µε 

πρώην στελέχη του κόµµατος και στη συνέχεια
 1993 και 1998 ποσά από 200 – 500 δις $ 

τα οποία φυσικά στερήθηκε η ρωσική οικονοµία. 

πλαίσια αυτά, ακόµη και τα κυβερνητικά στελέχη των Η.Π.Α. αναφέρονταν στη 
γεγονός που οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση

ξεπέρασαν το 100% του ΑΕΠ, οπότε στην ακόµη µεγαλύτερη 
Τ, από το κλαµπ του Παρισιού (εκεί γίνονται οι διαπραγµατεύσεις 
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 µε αποτέλεσµα να 
οπότε προκλήθηκε 

ένας υπερπληθωρισµός, µε κορυφή σχεδόν το 2.500%, ο οποίος εξαφάνισε τις 
αποταµιεύσεις των εργαζοµένων, οδηγώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους κάτω από 

 

οποία οι τιµές των 
αγροτικών µηχανηµάτων, καθώς επίσης των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων, 
αυξήθηκαν κατά 520 φορές µεταξύ των ετών 1991 και 1994, ενώ οι αντίστοιχες των 

την εγκατάλειψη των 
πλέον να επιβιώσουν – 

δηµιούργησε µεγάλες 
στη µαζική χρεοκοπία 

, ιδίως τις µικροµεσαίες, λόγω του ότι δεν µπορούσαν να τις 
 των δηµοσίων 

την ευκαιρία σε µία µικρή οµάδα ανθρώπων, κυρίως πρώην 

µικρότερες µονάδες, 

, κυρίως στους τοµείς της ενέργειας, 
των τηλεπικοινωνιών και των µετάλλων, οι οποίες ανήκαν προηγουµένως στο δηµόσιο. 

Έτσι, υπεξαιρώντας ουσιαστικά ένα µεγάλο µέρος της δηµόσιας περιουσίας, µε µεθόδους 
αν σε χρόνο µηδέν δισεκατοµµύρια. Σύµφωνα µε 

συνέχεια ολιγάρχες, 
 εκτός της χώρας – 

πλαίσια αυτά, ακόµη και τα κυβερνητικά στελέχη των Η.Π.Α. αναφέρονταν στη 
αύξηση των δηµοσίων 

, οπότε στην ακόµη µεγαλύτερη 
(εκεί γίνονται οι διαπραγµατεύσεις 
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για τα δηµόσια χρέη), καθώς επίσης από το κλαµπ του Λονδίνου (τόπος διαπραγµάτευσης 
ιδιωτικών χρεών). Φυσικά το διεθνές χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο πανηγύριζε – αφού τα 
τεράστια αυτά ποσά µεταφέρθηκαν στις τράπεζες της ∆ύσης, µε απίστευτα µεγάλα κέρδη 
για τις ίδιες. 
 
 
Περαιτέρω, η µετατροπή της οικονοµίας της χώρας από κεντρικά κατευθυνόµενη σε 
ελεύθερη, έπληξε κυρίως τα αδύναµα µέλη της κοινωνικής αλυσίδας – τους φτωχούς, 
τους ηλικιωµένους, τους ανάπηρους, καθώς επίσης τα παιδιά. 
 
Οι συντάξεις καθυστερούσαν να πληρωθούν για πολλούς µήνες, η ιατρική περίθαλψη του 
πληθυσµού λόγω της (χωρίς τον παραµικρό ενδοιασµό) εµπορευµατοποίησης της Υγείας 
κατέρρευσε, οι τιµές των φαρµάκων αυξήθηκαν σε βαθµό που ήταν αδύνατον να 
αγοραστούν από το µέσο εργαζόµενο, ενώ οι θανατηφόρες ασθένειες, µεταξύ των ετών 
1991 και 1994, όπως η φυµατίωση, εκτοξεύθηκαν στο 87%. 
 
Από το 1989 έως το 1995 το προσδόκιµο ηλικίας των ανδρών µειώθηκε στα 58,4 έτη από 
63,3 και των γυναικών στα 72,1 από 74,4 προηγουµένως – ενώ το ποσοστό των 
γεννήσεων περιορίσθηκε κατά 30%. Επρόκειτο για µία πραγµατική γενοκτονία µε τη 
σφραγίδα του ∆ΝΤ, αφού ο συνολικός πληθυσµός της Ρωσίας µειώθηκε κατά 10.000.000 
άτοµα µέσα σε δώδεκα χρόνια – από τα 152 εκ. στα 142 εκ. 
 
Ο αλκοολισµός κλιµακώθηκε σε τροµακτικά επίπεδα, όπως επίσης οι ψυχικές ασθένειες, οι 
αυτοκτονίες και η εγκληµατικότητα – ενώ η χώρα πληµµύρισε µε αστέγους σε όλη της την 
έκταση. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι παιδικοί σταθµοί και οι κλινικές για τα παιδιά, οι 
οποίες ήταν δωρεάν για όλους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, έπαψαν να υπάρχουν – 
οπότε πολλοί γονείς δεν ήταν σε θέση να φροντίσουν τα παιδιά τους. 
 
Οι νέοι καταναγκάζονταν στην πορνεία, ενώ στις µεγάλες πόλεις αυξάνονταν τα «παιδιά 
του δρόµου» – φαινόµενα που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ µέχρι τότε στη χώρα, ακόµη 
και στις χειρότερες εποχές των παγκοσµίων πολέµων. 
 
Στα πλαίσια αυτά, η στρατηγική «σοκ και δέος», η οποία παρουσιάστηκε στους Πολίτες 
της Ρωσίας ως η µοναδική δυνατότητα εξυγίανσης της οικονοµίας της από το ∆ΝΤ το 
1992, έµοιαζε µε ένα µακάβριο αστείο – σύµφωνα µε το οποίο, µετά από µία µικρή αλλά 
οδυνηρή χρονική «περίοδο λιτότητας», η οποία είχε ως αποτέλεσµα ένα πλεονασµατικό 
ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, θα δηµιουργούταν συνθήκες καπιταλιστικής ευηµερίας! 
  
Στην πραγµατικότητα βέβαια, προκάλεσε την εξαθλίωση της πλειοψηφίας του 
πληθυσµού, µε το διεθνές χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο να διευκολύνει τη ραγδαία άνοδο 
µίας µικρής οµάδας εξτρεµιστικά πλουσίων – µε αποτέλεσµα οι κοινωνικές ανισότητες να 
φτάσουν σε ένα επίπεδο που δεν υπήρχε ούτε κατά την σκοτεινότερη τσαρική εποχή. 
 
Το χειρότερο όλων ήταν ο τρόπος, µε τον οποίο τα διεθνή ΜΜΕ παρουσίαζαν την 
κοινωνική και οικονοµική καταστροφή της Ρωσίας: ως µία απαραίτητη φάση, για να 
ακολουθήσει η ∆ηµοκρατία και η φιλελευθεροποίηση µίας µέχρι τότε απολυταρχικής 
χώρας, η οποία αποτελούσε ντροπή για τον πλανήτη! 
 
Το πόσο πολύ επιθυµούσαν οι Η.Π.Α. και το ∆ΝΤ την εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας στη 
χώρα (!) φάνηκε το 1993, όπου ο B. Jelzin, έχοντας τότε τη διπλή εξουσία (πρόεδρος και 
πρωθυπουργός), ήθελε να επιβάλλει ένα νέο σύνταγµα. Αφού το Κοινοβούλιο απέρριψε 
το προσχέδιο που πρότεινε, ενώ τον καθαίρεσε από πρόεδρο, ο B. Jelzin διέταξε τα τανκς 
του στρατού να βάλλουν εναντίον της Βουλής, καίγοντας την. 
 
Ακολούθησαν αιµατηρές µάχες όπου, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της κυβέρνησης, 187 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 437 τραυµατίσθηκαν. Εν τούτοις, η οµάδα των G7 
δεν απείλησε τον εγκληµατία µε την µη παροχή των υπεσχηµένων δανείων, ύψους 43,4 
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δις $, ενώ το ∆ΝΤ δεν αντέδρασε καθόλου – παραµένοντας ψυχρό και ουδέτερο, 
αδιαφορώντας για όλα όσα συνέβαιναν. Το δάνειο που έδωσε στον ο B. Jelzin, ύψους 3 
δις $, τον βοήθησε να σταθεροποιήσει τη θέση του, παρά το µη σεβασµό του 
συντάγµατος, καθώς επίσης τη βία, µε την οποία διοικούσε απολυταρχικά τη Ρωσία. 
 
Η κατάσταση στη συνέχεια επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο – όταν ο ο B. Jelzin ξεκίνησε 
το 1994 τον πόλεµο εναντίον της Τσετσενίας, όπου µέσα σε δύο χρόνια σκοτώθηκαν 
80.000 άνθρωποι. Παρά τις αεροπορικές επιθέσεις στον άµαχο πληθυσµό της περιοχής, 
καθώς επίσης την κατάληψη της πρωτεύουσας της, κατά τη διάρκεια της οποίας 
(Ιανουάριος του 1994) έχασαν τη ζωή τους 25.000 άτοµα, το ∆ΝΤ δεν σταµάτησε να 
δανείζει τη Ρωσία – δίνοντας της τα έτη 1994, 1995 και 1996 ποσά ύψους 1,5 δις $, 6,4 
δις $ και 18,9 δις $. 
 
Έναντι αυτών των δανείων απαίτησε µία περαιτέρω απελευθέρωση του εµπορίου, αύξηση 
των φόρων, καθώς επίσης περιορισµούς στο συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ρωσίας – εις 
βάρος φυσικά του ήδη εξαθλιωµένου πληθυσµού της. Ο αποκλειστικός και µόνο στόχος 
του ήταν η κατάργηση όλων των νόµων που εµπόδιζαν τη δραστηριοποίηση του διεθνούς 
τοκογλυφικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να κλαπούν όλα τα πλούτη της χώρας – επί πλέον η 
ληστεία των εργαζόµενων, καθώς επίσης η αποκόµιση κερδών µέσω της κερδοσκοπίας 
στο συνάλλαγµα, της τοκογλυφίας, των βραχυπρόθεσµων επενδύσεων κοκ. 
 
Το αποτέλεσµα ήταν η συσσώρευση µυθικού πλούτου σε µία µικρή µειονότητα, η οποία 
αποτελούταν από τους ελάχιστους ωφεληµένους της διαδικασίας «σοκ και δέος», καθώς 
επίσης η εξαθλίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσµού. 
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ΜΕΡΟΣ VI 
 
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 
 
“Όταν µία αντιπροσωπεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου «επισκέπτεται» µία χώρα, 
θέτοντας σαν προϋπόθεση για την εκχώρηση δανείων τον περιορισµό των κοινωνικών και 
λοιπών δαπανών, η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη, σε σχέση µε τη φυσική 
καταστροφή που θα προκαλούσε ένας βοµβαρδισµός εκ µέρους του ΝΑΤΟ. Το ∆ΝΤ απαιτεί 
το κλείσιµο νοσοκοµείων, σχολείων και βιοµηχανιών, µε ένα πολύ χαµηλότερο κόστος 
«εισβολής» για τη ∆ύναµη που εκπροσωπεί, από αυτό που θα είχε ο ανελέητος 
βοµβαρδισµός των νοσοκοµείων, των σχολείων και των βιοµηχανιών – όπως στο 
παράδειγµα της Γιουγκοσλαβίας. Το αποτέλεσµα όµως, για τη χώρα «υποδοχής» του, 
είναι σχετικά το ίδιο: Η απόλυτη καταστροφή της” (M.Chossudovsky). 
 
Το σηµαντικότερο όπλο που διαθέτει το ∆ΝΤ είναι το ΜΑΙ (Multilateral agreement  
of investments). Η υπογραφή κάτω από το συγκεκριµένο «συµβόλαιο», έχει σαν 
αποτέλεσµα την οικονοµική καταστροφή – την ολοκληρωτική «άλωση» καλύτερα της 
χώρας που το αποδέχεται. Το ΜΑΙ ήταν µία διεθνής συµφωνία, µεταξύ των πολυεθνικών 
οµίλων, των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία, παρά το ότι δεν έγινε 
επίσηµα αποδεκτή, µετά τη σθεναρή «αντίσταση» της Γαλλίας (1998), χρησιµοποιείται 
«εν µέρει» από τις µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις του πλανήτη. 
 
Το ΜΑΙ, στη µορφή που συζητήθηκε, µε τη συµµετοχή 450 εκπροσώπων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, θα είχε σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό της εθνικής κυριαρχίας των 
κρατών που θα το αποδέχονταν. Μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη µετατροπή των κρατικών 
µονοπωλιακών επιχειρήσεων, σε ιδιωτικές µονοπωλιακές των εκάστοτε οµίλων που θα τις 
εξαγόραζαν – χωρίς δηµοκρατικούς ελέγχους και περιορισµούς. 
 
Περαιτέρω, το σηµαντικότερο πρόβληµα, το οποίο οδήγησε τη Βραζιλία στα δίχτυα του 
∆ΝΤ, ήταν το υψηλό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της – δηλαδή, το 
αρνητικό αποτέλεσµα των εµπορικών και οικονοµικών συναλλαγών της χώρας µε τον 
υπόλοιπο κόσµο (το οποίο φυσικά εκµεταλλεύθηκαν δεόντως οι κερδοσκόποι). 
 
Ειδικότερα, ενώ το 1997 οι εισαγωγές της Βραζιλίας ήταν αξίας 61,4 δις $, οι εξαγωγές 
της έφταναν µόλις στο ύψος των 53 δις $ (FOB). Αυτό σηµαίνει ότι, εξάγονταν 
εµπορεύµατα κατά 8,4 δις $ λιγότερα από αυτά που εισάγονταν – στις υπηρεσίες, η 
διαφορά ήταν ακόµη µεγαλύτερη, πλησιάζοντας τα 27,3 δις $. 
 
Συνεχίζοντας, η Βραζιλία δεν είχε ανέκαθεν πρόβληµα µε το ισοζύγιο της, αφού είναι ένα 
από τα πλουσιότερα κράτη στον κόσµο – όσον αφορά τα ορυκτά, τα φυσικά και τα 
ενεργειακά αποθέµατα της. Το «έλλειµµα» εµφανίσθηκε µετά την υιοθέτηση του 
προγράµµατος σταθερότητας (PlanoReal) από την κυβέρνηση της το 1994, το οποίο είχε 
κύριο στόχο την καταπολέµηση του υπερπληθωρισµού που «µάστιζε» για πολλά χρόνια 
την οικονοµία της.  
 
Το πρόγραµµα σταθερότητας, βασισµένο στην εισαγωγή ενός νέου νοµίσµατος (Real) µε 
ανώτατη ισοτιµία απέναντι στο δολάριο το 1Real=1$, σε συνδυασµό µε τις εκτεταµένες 
ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρήσεων που αποφάσισε η νεοεκλεγείσα τότε, 
νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της, συνετέλεσε στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των 
διεθνών επενδυτών – µε αποτέλεσµα την εισροή ξένων κεφαλαίων στο εσωτερικό της. 
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Αναλυτικότερα, για να µπορέσει µία χώρα να εξισορροπήσει τα οικονοµικά µεγέθη της, 
χωρίς να υποτιµήσει το νόµισµα της, θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσει θετικό 
ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών – δηλαδή, οφείλουν να «εισρέουν» περισσότερα 
κεφάλαια στη χώρα, από αυτά που την εγκαταλείπουν.  
 
Έτσι, παρά το ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου της Βραζιλίας αυξανόταν συνεχώς (από -1,7 
δις $ το, 1994 στα -33,4 δις $ το 1997), η είσοδος των νέων κεφαλαίων, το θετικό 
δηλαδή ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εξισορροπούσε τη διαφορά. Το νόµισµα της 
όµως κυµαινόταν αρκετά έντονα, µετά την µία και µοναδική ανατίµηση του (λόγω της 
αθρόας αρχικά εισόδου νέων κεφαλαίων στη χώρα), όπως φαίνεται από τον Πίνακα Ι που 
ακολουθεί: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ∆ιακύµανση τιµών του νέου νοµίσµατος της Βραζιλίας 
 

Ηµεροµηνία Ισοτιµία Αιτίες 

Ιούλιος 1994 1 $ = 1 Real Εισαγωγή του νέου νοµίσµατος 

Σεπτέµβριος 
1994 

1 $ = 0,86 
Real Ανατίµηση 0,83-0,86 λόγω εισροής  κεφαλαίων 

06.03.1995 
1 $ = 0,90 
Real Υποτίµηση 0,86 – 0,90 λόγω Μεξικανικής κρίσης 

10.03.1995 
1 $ = 0,93 
Real Υποτίµηση 0,88 – 0,93 λόγω κερδοσκοπίας 

30.01.1996 
1 $ = 1,06 
Real Υποτίµηση 0,97 – 1,06 λόγω Ισοζυγίου 

30.11.1998 
1 $ = 1,22 
Real Υποτίµηση 1,12 – 1,22 λόγω Ασιατικής κρίσης 

Πηγή: M.Heiden 
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
 
Μερικά χρόνια όµως αργότερα (1998), το διεθνές κεφάλαιο έχασε γενικά την 
εµπιστοσύνη του στις αναπτυσσόµενες αγορές (Emerging Markets) – αµέσως µετά την 
ασιατική κρίση των «τίγρεων», καθώς επίσης τη Ρωσική, η οποία την ακολούθησε. Οι 
επενδυτές, παραλληλίζοντας τα µακροοικονοµικά µεγέθη της Βραζιλίας µε αυτά των 
«Ασιατικών Τίγρεων», διαπίστωσαν ξαφνικά ότι υπήρχαν µεγάλες οµοιότητες µεταξύ τους. 
 
Η εµπιστοσύνη χάθηκε εντελώς, όταν οι αµερικανικές εταιρείες αξιολόγησης 
«υποτίµησαν» τη Βραζιλία, κατά τη γνωστή επιθετική τακτική τους – η οποία συνήθως 
ακολουθεί την «επέλαση» των κερδοσκόπων συναλλάγµατος (Hedge funds), τους 
οποίους αντικαθιστούν (και διασώζουν, όπως θα δούµε στη συνέχεια) οι µαύροι ιππότες 
του ∆ΝΤ. 
 
Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της γενικότερης κρίσης, οι επενδυτές απέσυραν µαζικά τα 
χρήµατα τους από τη χώρα – µε αποτέλεσµα να µειωθούν τα συναλλαγµατικά της 
αποθέµατα, µέσα σε τρείς µόλις µήνες, κατά περίπου 27 δις $. Εάν συνεχιζόταν ο ρυθµός 
αυτός, η κυβέρνηση της χώρας δεν θα µπορούσε πια να διατηρήσει την υφιστάµενη 
συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατος της, απέναντι στο δολάριο. Πόσο µάλλον αφού η 
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κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας, παρά το ότι αύξησε τα επιτόκια στο 49,75% για να 
προσελκύσει ξένα κεφάλαια, δεν κατάφερε τελικά να εµποδίσει την εκροή του 
συναλλάγµατος (µέχρι τον Ιανουάριο του 1999, σχεδόν µηδενίσθηκαν τα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα της). 
 
Η ριζική υποτίµηση του νοµίσµατος (Real) θεωρήθηκε ασύµφορη ενέργεια, όχι µόνο λόγω 
του κινδύνου της επανεµφάνισης του υπερπληθωρισµού, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη 
αύξηση του χρέους των επιχειρήσεων που είχαν οφειλές σε συνάλλαγµα, αλλά και επειδή 
θα µειωνόταν ακόµη περισσότερο η εµπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών (εκτός του ότι 
ουσιαστικά «απαγορεύθηκε» από το ∆ΝΤ για τους πρώτους µήνες). 
 
Φυσικά, αυτή η ενέργεια της κεντρικής τράπεζας ζηµίωσε σε µεγάλο βαθµό την 
«πραγµατική» οικονοµία, αφού συνετέλεσε στο να «ακριβύνουν» τα επιτόκια σε 
ολόκληρη τη χρηµατοπιστωτική αγορά της Βραζιλίας – µε αποτέλεσµα να µειωθεί η 
ιδιωτική κατανάλωση, να γίνουν ασύµφορες οι επενδύσεις και να διογκωθεί το δηµόσιο 
χρέος (λόγω των υψηλών τόκων, µε τους οποίους επιβαρυνόταν το κράτος). 
 
Η είσοδος του ∆ΝΤ 
 
Αναζητώντας λύση στα προβλήµατα της η Βραζιλία, η 8η µεγαλύτερη Οικονοµία του 
πλανήτη, «αναγκάσθηκε» να αποδεχθεί τη «βοήθεια» του ∆ΝΤ (δέκα σχεδόν µήνες µετά 
την κατάρρευση του χρηµατιστηρίου του Sao Paulo, τον Ιανουάριο του 1998), το οποίο 
της εξασφάλισε χρηµατοδότηση ύψους 42,6 δις $ – προερχόµενη από το ίδιο (∆ΝΤ), από 
τις βιοµηχανικές χώρες (G7), από την Παγκόσµια Τράπεζα και από την αµερικανική IADB. 
Φυσικά, το ∆ΝΤ ενέκρινε τη «βοήθεια» πολύ αργότερα από τη στιγµή που αναζητήθηκε, 
όταν πλέον η Βραζιλία δεν είχε καµία άλλη επιλογή, ευρισκόµενη αντιµέτωπη µε τη 
χρεοκοπία (διαφορετικά δεν θα µπορούσε να επιβάλλει τους απίστευτους όρους του). 
 
Έναντι αυτής της βοήθειας, η κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε την υποχρέωση να 
εφαρµόσει ένα αυστηρό πρόγραµµα εξοικονόµησης πόρων, περιορίζοντας το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού της από το 8,1% του ΑΕΠ το 1998, στο 4,7% το 1999 – ήτοι κατά 3,4% 
µέσα σε ένα έτος. Για να µπορέσει δε να επιτύχει κάτι τέτοιο, ο υπουργός οικονοµικών 
παρουσίασε ένα πρόγραµµα (ajuste fiscal), το οποίο προέβλεπε αυξήσεις φόρων, µειώσεις 
των δηµοσίων δαπανών, καθώς επίσης την αναµόρφωση του κρατικού συστήµατος 
συντάξεων. 
 
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, «µεταφέροντας» τη συµφωνία µε το ∆ΝΤ στους Πολίτες της 
χώρας, ισχυρίσθηκε, µεταξύ άλλων, ότι η οικονοµική πολιτική των εποµένων ετών θα 
ήταν κυρίως προς όφελος των ασθενέστερων εισοδηµατικών τάξεων (πηγή: M.Heiden). 
Εν τούτοις, σύµφωνα µε το οικονοµικό πρόγραµµα που παρουσίασε, το 40,5% των 
συνολικών µειώσεων του προϋπολογισµού αφορούσε τον κοινωνικό τοµέα – δηλαδή, οι 
δαπάνες για την Υγεία όφειλαν να περιορισθούν κατά -6,6% εντός ενός έτους, οι δαπάνες 
για την Παιδεία κατά -12,3% και τα έξοδα για την «αναµόρφωση» της γεωργίας κατά –
47,1% – στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος, οι µειώσεις ήταν της τάξης του -
47,4%. 
 
Ένας από τους βασικούς πυλώνες του περιορισµού των δαπανών στον κοινωνικό τοµέα, 
ήταν το πρόγραµµα που εγγυόταν ένα ελάχιστο κρατικό εισόδηµα, στις οικογένειες χωρίς 
καθόλου οικονοµικούς πόρους. Ο αριθµός των οικογενειών, οι οποίες θα λάµβαναν την 
ελάχιστη οικονοµική βοήθεια το 1999, έπρεπε να µειωθεί δραστικά – από τις 14,8 εκ. 
οικογένειες το 1998, στις 2,5 εκ. οικογένειες το 1999 (δηλαδή, από 12.300.000 
οικογένειες αφαιρέθηκε εντελώς το κρατικό επίδοµα, αναγκάζοντας τες να καταλήξουν 
στο δρόµο). 
 
Ένα δεύτερο σηµαντικό «συστατικό» του προγράµµατος της κυβέρνησης, ήταν η  
αναµόρφωση του συστήµατος των κρατικών συντάξεων, όπου τα 16,5 εκ. των 
συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα εισέπρατταν το 48% των συνολικών συντάξεων – 
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ενώ τα 2,8 εκ. των συνταξιούχων του δηµοσίου τοµέα εισέπρατταν το 52% των 
συνολικών συντάξεων. Το ύψος των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων δηλαδή, ήταν 
σχεδόν εξαπλάσιο, από το αντίστοιχο των ιδιωτικών υπαλλήλων – µία τεραστίου µεγέθους 
«στρέβλωση» του συνταξιοδοτικού συστήµατος της χώρας, ως συνήθως προς όφελος του 
δηµοσίου τοµέα.   
 
Ένα τρίτο «µέτρο» ήταν οι αποδέσµευση των µισθών όλων των εργαζοµένων από τον 
ετήσιο τιµάριθµο, µε την αιτιολογία ότι «αναθέρµαιναν» τον πληθωρισµό, καθώς επίσης η 
µαζική απόλυση δηµοσίων υπαλλήλων: «Ένα αναγκαίο κακό», σύµφωνα µε την τότε 
κυβέρνηση, «µε στόχο τη µείωση των δαπανών – πόσο µάλλον αφού η αυξηµένη 
ανεργία, περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις». 
 
Περαιτέρω, καµία «παράγραφος» του «∆ΝΤ-προγράµµατος σταθερότητας» (Ajuste Fiscal) 
δεν προέβλεπε περιορισµό των επιδοτήσεων των επιχειρήσεων – αντίθετα, αυξήθηκαν 
στον ετήσιο προϋπολογισµό του 1999 κατά 15%. Επίσης, µέχρι το 1998 είχαν αυξηθεί οι 
φορολογικές ελαφρύνσεις των εταιρειών – από 7 δις R$ το 1995 στα 15,3 δις το 1997 (µε 
κύριους αποδέκτες προφανώς τις θυγατρικές των ξένων πολυεθνικών). Αντί λοιπόν η 
κυβέρνηση να «διαγράψει» τις επιδοτήσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις των 
επιχειρήσεων, αύξησε δυσανάλογα τους φόρους. 
 
Σε γενικές γραµµές τώρα, η συµφωνία της Βραζιλίας µε το ∆ΝΤ (13.11.1998), η οποία 
προέβλεπε τη λήψη οικονοµικής βοήθειας ύψους 42,6 δις $, είχε ως εξής (Πίνακας ΙΙ): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Καταµερισµός δανείου στη Βραζιλία, µέσω του ∆ΝΤ 
 

∆ανειστής Ποσόν Επιτόκιο 

∆ΝΤ Stand-by-credit 5,5 δις $ 4,25% 

∆ΝΤ Supplement Reserve facilities 12,6 δις $ 7,25% 

Βιοµηχανικές χώρες (G7)* 14,5 δις $ 9,70% 

Παγκόσµια Τράπεζα 5,5 δις $ Κυµαινόµενο 

IADB 4,5 δις $ Κυµαινόµενο 

Πηγή: M. Heiden    Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
* ∆ιεθνές Libor για εξάµηνες πιστώσεις (τότε 5,2%), συν 4,5 – 4,7% εκατοστιαίες 
µονάδες 
 
(α)  Χρόνος και σκοπός του δανείου: Από τα 18,1 δις $ που παρείχε συνολικά το ∆ΝΤ, 
τα 15,9 δις $ όφειλαν να διατεθούν έως το τέλος του 1999 – τα υπόλοιπα 2,2 δις$ µετά 
την ολοκλήρωση της τριετούς συµφωνίας. Το µέρος της παγκόσµιας Τράπεζας (µέσω της 
θυγατρικής της, της ∆ιεθνούς Τράπεζας δηλαδή για την ανοικοδόµηση και ανάπτυξη), 
καθώς επίσης της IADB, επίσης εντός των εποµένων τριών ετών. 
 
Το µέρος του δανείου που ανέλαβε η Παγκόσµια Τράπεζα (5,5 δις $), όφειλε να αποδοθεί 
για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, για την καλυτέρευση της δηµόσιας διοίκησης, 
καθώς επίσης για την αναµόρφωση του χρηµατοπιστωτικού µηχανισµού της Βραζιλίας. Το 
µέρος του δανείου της IADB (4,5 δις $), όφειλε να καλύψει κοινωνικές ανάγκες, να 
ενισχύσει τις πιστώσεις στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης να συµβάλλει στην 
κατασκευή νέων έργων υποδοµής. 
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(β)  Υποχρεώσεις από το δάνειο:  Για να λάβει αυτόν τον υψηλό δανεισµό η Βραζιλία 
(ουσιαστικά το ποσόν των 42,6 δις $ αντιπροσώπευε λιγότερο από το 8% του τότε ΑΕΠ 
της – το ποσόν που «εγκρίθηκε» στην Ελλάδα από την ΕΕ-∆ΝΤ είναι πάνω από το 12% 
του ΑΕΠ), συµφώνησε στη µείωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού της – από το 
8,1% το 1998, στο 4,7% το 2009. 
 
Η εφαρµογή του προγράµµατος του ∆ΝΤ  
 
Με σκοπό την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από το 
∆ΝΤ, καθώς επίσης τον περιορισµό των δαπανών του δηµοσίου, η κυβέρνηση 
υποχρεώθηκε να αυξήσει το πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού (έσοδα, 
αφαιρουµένων των εξόδων, χωρίς τόκους), από το 0,5% του ΑΕΠ το 1998, στα 1,8% του 
ΑΕΠ το 1999. Περαιτέρω, ανέλαβε την ευθύνη για την επίτευξη µακροοικονοµικής 
σταθερότητας, για αντιπληθωριστική νοµισµατική πολιτική, για ευρύτερο άνοιγµα των 
αγορών της στο εξωτερικό (στις αµερικανικές ή ευρωπαϊκές πολυεθνικές), καθώς επίσης 
για τη διατήρηση των υφισταµένων συναλλαγµατικών ισοτιµιών της. 
 
∆ηλαδή, η χώρα συµφώνησε να διατηρήσει σταθερή την ισοτιµία του νοµίσµατος της, σε 
σχέση µε το δολάριο, για 60 ηµέρες – από τις 13 Νοεµβρίου 1998, έως τις 13 Ιανουαρίου 
του 1999. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στους ξένους κερδοσκόπους (µεταξύ των οποίων οι 
G.Soros, W.Rhodes της Citigroup, J.Corzine της Goldman Sachs και D.Komansky της 
M.Lynch, οι οποίοι συµµετείχαν σε συζήτηση µε τον υπουργό οικονοµικών της Βραζιλίας 
ένα έτος πριν, στη Νέα Υόρκη), να αποσύρουν βιαστικά περί τα 20 δις $ από τη Βραζιλία 
(πηγή: M.Chossudovsky).  
 
Ουσιαστικά λοιπόν, τα πρώτα χρήµατα που απέδωσε στη Βραζιλία το ∆ΝΤ (18,1 δις $), 
χρησίµευσαν στον απεγκλωβισµό των αµερικανών κερδοσκόπων – ένα «σχέδιο Μάρσαλ» 
δηλαδή για τους πιστωτές και το διεθνές κεφάλαιο (κάτι µάλλον φυσιολογικό, όταν ο 
οποιοσδήποτε ξένος οργανισµός αναλαµβάνει το λογιστήριο ενός κράτους). 
 
Φυσικά, η παγίδα ρευστότητας, στην οποία είχε οδηγηθεί ο ιδιωτικός τοµέας της χώρας, 
δεν «επέτρεψε» τη µείωση των επιτοκίων των τραπεζών της (λόγω της αυξηµένης 
ζήτησης κεφαλαίων, απέναντι σε µειωµένη προσφορά), τα οποία παρέµειναν σε επίπεδα 
πέριξ του 40% (η επίδραση στην οικοδοµική δραστηριότητα είναι προφανής – πόσο 
µάλλον, αφού τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων κυµαίνονταν µεταξύ 150% και 
250%).  
 
Βέβαια, κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις, ήταν αδύνατον να ανταγωνισθούν οι 
βραζιλιάνικες επιχειρήσεις τις ξένες πολυεθνικές οι οποίες, δανειζόµενες µε τα επιτόκια 
των χωρών προέλευσης τους, άλωσαν στην κυριολεξία όλους τους κερδοφόρους κλάδους 
της βραζιλιάνικης οικονοµίας (οι «τοπικές» επιχειρήσεις χρεοκόπησαν η µία µετά την 
άλλη, υπό το βάρος των επιτοκίων). 
 
∆υστυχώς, όπως πολλοί άλλοι υποστηρικτές του «νεοφιλελεύθερου δόγµατος», έτσι και ο 
τότε υπουργός οικονοµικών της Βραζιλίας (P.Malan), ήταν απολύτως πεπεισµένος σε 
σχέση µε τις δυνατότητες µίας «αειφόρου» ανάπτυξης, η οποία θα ήταν το αποτέλεσµα 
της ολοκληρωτικής απελευθέρωσης των αγορών.  
 
Πίστευε δηλαδή ότι, εάν κατάφερνε να αντικαταστήσει πλήρως τη δηµόσια, µε την 
ιδιωτική πρωτοβουλία, επιτρέποντας στις αγορές να αναπτυχθούν αυτόνοµα και ελεύθερα, 
η χώρα του θα µπορούσε να κατακτήσει υψηλά επίπεδα πλούτου – τα οποία, στη 
συνέχεια, θα αναδιανέµονταν αυτόµατα (trickledown effect: “Όταν ο πλούτος φτάσει σε 
ένα συγκεκριµένο επίπεδο «κορεσµού», υπέρ-ικανοποίησης δηλαδή των αναγκών των 
πλουσίων, τότε η αναδιανοµή από τους πλούσιους στους φτωχούς ακολουθεί αυτόµατα – 
ο πλούτος «µοιράζεται»”). 
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Τέλος, τα αποτελέσµατα της πιστής εφαρµογής του «δόγµατος» 
των Adam Smith & David Ricardo για τη Βραζιλία, µε τη «βοήθεια» του ∆ΝΤ, ήταν 
καταστροφικά – αν όχι απόλυτα τροµακτικά. 
 
Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής 
 
Το 2001, λιγότερο από τρία χρόνια µετά την παροχή του δανείου εκ µέρους του ∆ΝΤ, στις 
µεγαλουπόλεις της νοτιοανατολικής πλευράς και του κέντρου της Βραζιλίας, είχε ξεσπάσει 
ένας απίστευτος «ταξικός» πόλεµος, ένας εµφύλιος πόλεµος δηλαδή τεραστίων 
διαστάσεων – µε 40.000 θύµατα συµπλοκών και πολυάριθµους βίαιους θανάτους. Το 90% 
της βίας, η οποία είχε καταλάβει τη χώρα, ήταν το αποτέλεσµα της εξτρεµιστικής 
φτώχειας, στην οποία είχε «υποχρεωθεί» ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού – µόλις το 
10% καταλογιζόταν στο οργανωµένο, διεθνές έγκληµα. 
 
Στο Sao Paulo, οι πάµπλουτοι επιχειρηµατίες µετακινιόντουσαν µόνο µε ελικόπτερα, ενώ 
οι απλά ευκατάστατοι πολίτες, µε αλεξίσφαιρες λιµουζίνες. Ιδιωτικοί αστυνοµικοί, µε 
στρατιωτική εκπαίδευση και οπλισµό, καθώς επίσης τείχη ύψους τουλάχιστον τεσσάρων 
µέτρων, προστάτευαν τις πολυτελείς κατοικίες, ενώ ακόµη και η πρόσκληση επίσκεψης 
ενός φίλου της ανώτερης εισοδηµατικής τάξης της χώρας, ισοδυναµούσε µε πολεµική 
εκστρατεία. 
 
Για να φτάσει δηλαδή κανείς στο σπίτι κάποιου φίλου του, για να χρησιµοποιήσει τον 
ανελκυστήρα ή για να εισέλθει σε κάποιον όροφο, ήταν απαραίτητη η γνώση και η χρήση 
µίας σειράς µυστικών κωδικών, µέσω των οποίων προστατευόταν οι χώροι διαµονής των 
ευκατάστατων πολιτών. Όλες οι πόρτες των σπιτιών ήταν ειδικά ασφαλισµένες, 
καλυµµένες µε ανθεκτικά µέταλλα και πολλαπλές κλειδαριές, ενώ ακόµη και η µεσαία 
εισοδηµατική τάξη ζούσε σε διαµερίσµατα που θύµιζαν χρηµατοκιβώτια (πηγή: J.Ziegler). 
 
Το 2002, έτος χρεοκοπίας της Αργεντινής, σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις της 
κυβέρνησης, από τα 173 εκ. των Βραζιλιάνων, τα 22 εκ. ζούσαν σε συνθήκες πλήρους 
εξαθλίωσης (µε βάση την αντιπολίτευση 45 εκ., ενώ κατά την εκκλησία 55 εκ. πολίτες –
 πάνω από το 30% του πληθυσµού!). Εξαθλίωση σήµαινε χρόνιο, «βαρύ» υποσιτισµό, ο 
οποίος οδηγούσε στην ανικανότητα, στην πλήρη αναπηρία και στο θάνατο. Στη Βραζιλία 
ίσχυε τότε η παροιµία: «Η πείνα κυριαρχεί στα Βόρεια της χώρας – όχι στο Νότο, επειδή 
εκεί βρίσκονται τα σκουπίδια των πλουσίων». 
 
Στο κέντρο του Sao Paulo, στα σκαλοπάτια του καθεδρικού ναού, συναντούσε κανείς 
εκατοντάδες φτωχούς και πεινασµένους οι οποίοι, µε το άδειο βλέµµα του χρόνια 
άνεργου, έψαχναν απεγνωσµένα στα σκουπίδια, βυθίζοντας το κεφάλι και τα χέρια τους 
στις βρώµικες πλαστικές σακούλες, για να βρουν ένα κοµµάτι ξερό ψωµί, σαπισµένα 
λαχανικά, κόκαλα ή άλλα υπολείµµατα τροφών. Η ανώτερη «τάξη» της µεγαλύτερης 
πόλης της Βραζιλίας έγινε ακόµη πιο πλούσια, µε αποτέλεσµα οι τενεκέδες των 
σκουπιδιών της να είναι γεµάτοι – επιτρέποντας στην πληθώρα των φτωχών να 
αναζητούν εκεί έναν τρόπο παραµονής τους στη ζωή. 
 
Εκείνη την εποχή, το έτος 2001, το εξωτερικό χρέος της χώρας αντιστοιχούσε στο 52% 
του ΑΕΠ (στην Ελλάδα σήµερα µάλλον ξεπερνάει το 150% του ΑΕΠ), ενώ οι 
ληξιπρόθεσµοι τόκοι ήταν της τάξης του 9,5% επί του ΑΕΠ. Τον Αύγουστο του 2001, η 
κυβέρνηση της Βραζιλίας παρακάλεσε γονατιστή ακόµη µία φορά το ∆ΝΤ για τη χορήγηση 
ενός νέου δανείου. Το αίτηµα της έγινε αποδεκτό από το «συνδικάτο του διαβόλου», το 
οποίο της χορήγησε, για δεύτερη φορά µετά το 1998, 15 δις $ µε επιτόκιο 7,5%. 
 
Στη συνέχεια, ο υπουργός οικονοµικών της Βραζιλίας εµφανίσθηκε χαρούµενος σε όλα τα 
ΜΜΕ, ανακοινώνοντας την «επιτυχή» έκβαση των διαπραγµατεύσεων µε το ∆ΝΤ 
και ζητώντας από τους πολίτες νέες θυσίες – απαραίτητες για να ξεφύγει η χώρα από τη 
χρεοκοπία. Το ∆ΝΤ φυσικά, απαίτησε ακόµη µία φορά µεγάλες περικοπές στις δαπάνες 
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του προϋπολογισµού, στους τοµείς της Παιδείας, και της Υγείας – οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις των υψηλών εισοδηµατικών τάξεων παρέµειναν ως είχαν. 
 
Στην περίπου οκταετή «θητεία» µίας κυβέρνησης (1994-2002), αποτελούµενης χωρίς 
καµία αµφιβολία από τα ικανότερα άτοµα της προικισµένης µε τεράστιο ορυκτό και λοιπό 
πλούτο χώρας, εκποιήθηκε σχεδόν το σύνολο των κερδοφόρων, δηµοσίων επιχειρήσεων 
της. Μοναδική εξαίρεση η εθνική εταιρεία Petrobras, η οποία παρέµεινε στην ιδιοκτησία 
του κράτους, χάρη στις τεράστιες «αµυντικές» προσπάθειες των εργαζοµένων της. Η 
πολιτική ηγεσία της χώρας, αιτιολόγησε ως εξής τις ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων 
επιχειρήσεων: «Οι κρατικές εταιρείες µας είναι υγιείς και εξαιρετικά κερδοφόρες. Θα 
χρησιµοποιήσουµε τα έσοδα από την πώληση τους, για να ελαφρύνουµε τα βάρη του 
λαού της Βραζιλίας, οδηγώντας τον στην ανάπτυξη». 
 
Το αποτέλεσµα ήταν να πουληθούν πράγµατι όλες οι δηµόσιες επιχειρήσεις, σε σχετικά 
συµφέρουσες τιµές για το κράτος. Όµως, τα δισεκατοµµύρια δολάρια που εισπράχθηκαν, 
χάθηκαν στην κυριολεξία στον αέρα. Όπως υποθέτουν οι ειδικοί, ένα µέρος από αυτά 
χρησιµοποιήθηκε πράγµατι για να καλύψει τα «παραδοσιακά» ελλείµµατα του 
προϋπολογισµού. Ένα άλλο µεγάλο µέρος όµως, κατευθύνθηκε στο εξωτερικό – στους 
ιδιωτικούς λογαριασµούς υπουργών, δικαστών, στρατιωτικών, υψηλόβαθµων δηµοσίων 
λειτουργών και τραπεζιτών. 
 
Νικητής των εκλογών του 2002 ανακηρύχτηκε το Εργατικό Κόµµα (Lulada Silva) – µία 
σηµαντικότατη πολιτική αλλαγή για τη Βραζιλία. Ο πρώτος χρόνος της νέας κυβέρνησης, 
η οποία είχε αποδεχθεί αναγκαστικά, πριν από τις εκλογές, τη συµφωνία µε το ∆ΝΤ (ενώ 
ζήτησε νέα βοήθεια από το συνδικάτο, ύψους περί τα 30 δις $), ήταν θετικός – γεγονός 
που οφείλεται αφενός µεν στην τεράστια υποτίµηση του νοµίσµατος, η οποία λειτούργησε 
θετικά στις εξαγωγές της, αφετέρου (κυρίως) στην άνοδο των ενεργειακών τιµών (η 
Βραζιλία παράγει 1,5 εκ. βαρέλια πετρέλαιο ηµερησίως), καθώς επίσης των µετάλλων 
(µόνο τα αποθέµατα σιδήρου που διαθέτει, αρκούν για να καλύψουν τις παγκόσµιες 
ανάγκες των εποµένων 500 ετών). 
 
«Πίσω από τις γραµµές» βέβαια, στο «παραπέτασµα» καλύτερα (η επιστροφή του δανείου 
του ∆ΝΤ, καθώς επίσης οι τόκοι, κόστισαν τεράστια ποσά στη χώρα – πόσο µάλλον εάν 
συµπεριλάβει κανείς την υποτίµηση του νοµίσµατος και την «άλωση» των επιχειρήσεων), 
η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.  
 
Το ποσοστό του πληθυσµού κάτω από το ελάχιστο όριο της φτώχειας, παρά την αύξηση 
του ΑΕΠ και την ευηµερία (των ξένων «κατακτητών»), παρέµεινε στο 31% (2007) – µε 
το κατά κεφαλήν εισόδηµα των κατοίκων της να πλησιάζει µετά βίας τα 9.700 $. Για 
σύγκριση, τα αντίστοιχα µεγέθη της Αργεντινής, η οποία προτίµησε τη χρεοκοπία το 
2002, είναι 23,4% και 13.000 $, παρά τον ασύγκριτα µεγαλύτερο «φυσικό» πλούτο της 
Βραζιλίας. 
 
Ολοκληρώνοντας, κάποιες από τις µεθόδους του ∆ΝΤ, όπως τις αναλύσαµε στην 
περίπτωση της Βραζιλίας, είναι απλούστατες – τις εφαρµόζει άλλωστε εν µέρει η Γερµανία 
(στον ιδιωτικό τοµέα), ενώ θα µπορούσε και η Ελλάδα µόνη της (χωρίς το ∆ΝΤ), εάν 
φυσικά το επιθυµούσε. Για παράδειγµα, εάν 10 δηµόσιοι υπάλληλοι αµείβονται µε 100 €, 
οπότε αντιστοιχούν 10 € στον καθένα, απολύουµε τους 5 και µειώνουµε τη συνολική 
«δαπάνη» στα 50 €, κρατώντας για τον εαυτό µας (το ∆ΝΤ ή η Ελλάδα, για τις 
επιχειρήσεις και τους πιστωτές) τα υπόλοιπα 50 €. 
 
Έτσι λοιπόν, οι πέντε εναποµένοντες δηµόσιοι υπάλληλοι, µοιραζόµενοι τα 50 €, 
παραµένουν µε την ίδια αµοιβή, αλλά υποχρεώνονται (και αποδέχονται υπό το φόβο της 
απόλυσης) διπλές ώρες απασχόλησης. Ταυτόχρονα, από τα 50 € που «εξοικονοµούµε», 
«επιδοτούµε» µε τα 20 € τις επιχειρήσεις, ενώ µε τα 30 € εξοφλούµε το δηµόσιο χρέος 
µας.  
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Αδιαφορούµε φυσικά για τους πέντε ανέργους, οι οποίοι καταλήγουν άστεγοι, ψάχνοντας 
τροφή στα σκουπίδια των πλουσιότερων πλέον επιχειρηµατιών,  οι οποίοι όχι µόνο 
επιδοτούνται, αλλά και «µιµούνται» τα «∆ΝΤ-πρότυπα» (απολύσεις και αυξηµένες ώρες 
εργασίας, µε σταθερή αµοιβή). Παράλληλα, µειώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις στο 
εσωτερικό της χώρας, αφού ο κλιµακούµενος αριθµός των ανέργων «περιορίζει» τη 
ζήτηση. 
 
Το δίδαγµα της Βραζιλίας 
 
Κατά την άποψη µας, καµία χώρα πλέον δεν µπορεί να αντισταθεί µόνη της (εκτός 
«αλληλέγγυων» διακρατικών ενώσεων, αποδεδειγµένης συνοχής και µεγέθους), στις 
κλιµακούµενες, συνεχείς επιθέσεις του αχόρταγου, διεθνούς κεφαλαίου – έτσι όπως αυτές 
«ενορχηστρώνονται», µε τη βοήθεια των οικονοµικών και λοιπών «εργαλείων µαζικής 
καταστροφής» που διαθέτει (εταιρείες αξιολόγησης, Hedge funds, ελεγκτικές επιχειρήσεις, 
µη κυβερνητικές οργανώσεις, µυστικές υπηρεσίες, ∆ΝΤ, Παγκόσµια τράπεζα, πολυεθνικοί 
γίγαντες, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, CDS, spreads, Wall Street κλπ). 
 
Ενδεχοµένως ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σηµερινή της «µη συνεκτική» και µη 
«αλληλέγγυα» µορφή – πόσο µάλλον όταν σχεδόν όλα τα κράτη-µέλη της είναι 
ουσιαστικά υπερχρεωµένα, ενώ ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι Πολίτες είναι αντιµέτωποι µε 
τον εφιάλτη µίας παγκόσµιας αναδιανοµής εισοδηµάτων, τεραστίων διαστάσεων. 
 
Όπως φαίνεται λοιπόν, η µοναδική δυνατότητα «επιβίωσης» των κρατών που δεν 
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως υπερδυνάµεις, στις συνθήκες της σηµερινής 
παγκοσµιοποίησης,  είναι η ειρηνική «συµβίωση» τους – στα πλαίσια διακρατικών 
ενώσεων ανεξάρτητων µεταξύ τους χωρών, οι οποίες βέβαια στοχεύουν στη 
µεσοπρόθεσµη, πολιτική ολοκλήρωση τους. 
 
Όµως, η απαιτούµενη «ειρηνική συµβίωση», πόσο µάλλον η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί, όσο υπάρχουν κράτη που επιδιώκουν έναν ηγεµονικό ρόλο, 
«εµβολίζοντας» κρυφά τα θεµέλια του «κοινού οικοδοµήµατος» – µε τη βοήθεια ακόµη 
και του σκόπιµου «διασυρµού», όλων όσων δεν υποτάσσονται στις κυριαρχικές τους 
«βλέψεις». Επίσης όχι, όσο κάποια άλλα κράτη, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κλπ, 
δεν σέβονται τις υποχρεώσεις που, καλώς ή κακώς, έχουν αναλάβει, θέτοντας σε κίνδυνο 
το κοινό νόµισµα. 
 
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να περιµένει κανείς να πληρώνουν οι Πολίτες 
τυχόν αδικαιολόγητα σφάλµατα των ηγετών τους – πόσο µάλλον των δηµόσιων ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων τους. Για παράδειγµα, είναι κατά την άποψη µας άδικο να 
υποχρεώνονται οι Ιρλανδοί να πληρώσουν τα λάθη των τραπεζών τους, αναλαµβάνοντας 
επισφάλειες της τάξης των 80 δις €. Το ίδιο ισχύει για τους Ισλανδούς, όπως και για τους 
Γερµανούς, οι οποίοι «ανέλαβαν» εκατοντάδες δισεκατοµµύρια χρέη – κυρίως µερικών 
τραπεζών των επί µέρους οµοσπονδιακών κρατιδίων, οι οποίες διοικούνταν «ασύδοτα» 
από δηµόσιους «λειτουργούς» (ενδεχοµένως, ο διασυρµός της Ελλάδας χρησιµοποιείται 
για αποπροσανατολισµό των Γερµανών Πολιτών, από τις «ατασθαλίες» των δικών τους 
πολιτικών). 
 
Στο παράδειγµα της Ελλάδας, η οποία οδηγήθηκε από τους «πολιτικούς» της (δηµόσιες 
υπηρεσίες, δήµοι, νοµαρχίες κλπ), σε άριστη συνεργασία µε «γηγενείς» και ξένους 
«διαφθορείς», στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, δεν µπορεί επίσης να αναµένει κανείς την 
επιβάρυνση των Πολιτών της, µέσω της υπερφορολόγησης τους – πόσο µάλλον µέσω της 
«δήµευσης» ουσιαστικά της ιδιωτικής τους περιουσίας, «µακράν» από τους βασικούς 
κανόνες της Ελεύθερης Αγοράς (ο όρος «δήµευση» χρησιµοποιείται εδώ, επειδή µόνο έτσι 
µπορεί να χαρακτηρισθεί η φορολόγηση εκείνης της ακίνητης περιουσίας, η οποία δεν 
παρέχει έσοδα, καθώς επίσης η επιβάρυνση µε τεκµήρια διαβίωσης, µε εισφορές ή όποια 
άλλη ανάλογη). 
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Περαιτέρω, εάν οι Ευρωπαίοι δεν επιθυµούν τη διαµονή τους σε «οχυρά» που να 
µοιάζουν µε χρηµατοκιβώτια (οι πλούσιοι πολίτες – οι πλεονασµατικές χώρες), ή την 
αναζήτηση τροφής στα σκουπίδια (οι φτωχοί – οι ελλειµµατικές χώρες), επιτρέποντας στο 
διεθνές κεφάλαιο και στους «συνοδοιπόρους» του να αλώσουν τα κράτη τους, οφείλουν 
να αντισταθούν ενεργητικά – δείχνοντας αλληλεγγύη, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες που 
τους αναλογούν, αντιδρώντας στις «ειρηνικές διεισδύσεις», µηδενίζοντας τη 
διαπλοκή/διαφθορά, παράγοντας πλούτο και αλληλοβοηθούµενοι, έτσι ώστε να 
ξεπεράσουν σταδιακά, αλλά όλοι µαζί, τα προβλήµατα τους. 
 
Οι εµπειρίες της Βραζιλίας από το ∆ΝΤ, τις οποίες περιληπτικά αναφέραµε, έχουν σκοπό 
να αναδείξουν το είδος της «βοήθειας» που προσφέρεται από τον «κατά συρροή 
δολοφόνο», όπως συχνά αποκαλείται ο «οργανισµός». Επίσης, τα αποτελέσµατα της 
«βοήθειας» για τον «άµαχο πληθυσµό» – έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι 
ιδιαιτερότητες της. 
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ΜΕΡΟΣ VII 
 
Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ 
 
Συνοπτικά, η οικονοµική κρίση της Αργεντινής διήρκεσε από το 1998 έως το 2002, µε τα 
εξής κεντρικά σηµεία: 
 
(α) την ισχυρότατη ύφεση, η οποία «έπληξε» τη χώρα  µεταξύ των ετών 1998 – 1999, µε 
αποτέλεσµα να διαλυθεί η κοινωνική συνοχή και 
 
(β) την κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (2001/02), η οποία ουσιαστικά 
ήταν το «προϊόν», το φυσικό επακόλουθο καλύτερα, της ύφεσης. 
 
Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στην παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, την οποία 
ακολούθησε µία περίοδος µεγάλης εσωτερικής αστάθειας. Τελικά, το ΑΕΠ της Αργεντινής 
µειώθηκε συνολικά κατά 21%, µε καταστροφικά αποτελέσµατα για τον κοινωνικό της 
ιστό – στο ζενίθ της κρίσης (µέσα του 2002), το ποσοστό της «φτώχειας» έφτασε το 
57%, ενώ η ανεργία ξεπέρασε το 23%. 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Σε γενικές γραµµές η Αργεντινή, χώρα µε µεγάλο φυσικό πλούτο,  χαρακτηρίζεται 
σαν µία «υπερήφανα οπισθοδροµική» κοινωνία, στην οποία κυριάρχησαν για πολλά 
χρόνια οι ψευδαισθήσεις και οι προκαταλήψεις. Παρά το ότι είχε πάντοτε µερικούς πολύ 
πλούσιους ανθρώπους, εξαρτιόταν ανέκαθεν κεφαλαιακά από τις διεθνείς αγορές – ήταν 
εποµένως υπόχρεη σε έθνη/δανειστές, µε τρόπους που υπονόµευαν σοβαρά την 
ελευθερία της να χειρίζεται µόνη τις υποθέσεις της. 
 
Η βιοµηχανία της Αργεντινής δεν ήταν ποτέ «οδηγός», αλλά «επιβάτης» της οικονοµικής 
µεγέθυνσης, ενώ οι εργαζόµενοι της, είτε στη βιοµηχανία, είτε στη γεωργία, ήταν εκ 
πεποιθήσεως δυστυχείς – εκλαµβάνοντας τις περιρρέουσες πολιτικές ιδεολογίες σαν την 
ευκαιρία των αδυνάτων. 
 
Για παράδειγµα θεωρούσαν ότι, µε κριτήριο τη σοσιαλιστική θεωρεία, έπρεπε να 
δουλεύουν λιγότερο και να αµείβονται περισσότερο, ανεξάρτητα από το «προϊόν» που 
παρήγαγαν ή από το τι επικρατούσε στον υπόλοιπο κόσµο – κάτι που δεν απέχει 
σηµαντικά από τις αντιλήψεις που διαπιστώνονται ακόµη στην Ελλάδα. 
 
Έτσι, ουσιαστικά αποξενώνονταν από την παραγωγική διαδικασία – γεγονός που ο 
οικονοµολόγος Paul Samuelson το απέδωσε αφενός µεν στην αντίφαση ανάµεσα στην 
οικονοµική οπισθοδροµικότητα και την κοινωνική αδιαφορία, αφετέρου δε στην πρώιµη 
«υπερπολιτικοποίηση». Σε τελική ανάλυση, απλουστευµένα, οι Αργεντινοί επιθυµούσαν 
κάτι, το οποίο ήταν αδύνατον να τους προσφέρει η Οικονοµία ή το κράτος τους. Εκτός 
αυτού, η συνείδηση της εθνικής τους «ταυτότητας», στηριζόταν σε έναν 
«συνθηµατολογικό λαϊκισµό» – γεγονός που αποδεικνύεται από την εκπληκτική επιτυχία 
της Εβίτα. 
 
Ίσως εδώ οφείλουµε να προσθέσουµε ότι, σε γενικές γραµµές, η αποτυχία της προόδου 
της Λατινικής Αµερικής συνολικά, έχει αποδοθεί στα εγκλήµατα των ισχυρότερων και 
πλουσιότερων χωρών (χωρίς να σηµαίνει ότι ισχύει απόλυτα). Η ευάλωτη θέση της 
οφείλεται κυρίως στην «εξάρτηση» – υπονοώντας µε τη συγκεκριµένη λέξη µία 
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κατάσταση κατωτερότητας, όπου κάποιος δεν ελέγχει τη µοίρα του, αλλά κάνει ότι του 
υπαγορεύουν οι άλλοι. Η ανεξαρτησία βέβαια δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται µε πολλούς 
κόπους και θυσίες – κάτι που σχετικά πρόσφατα συνειδητοποίησε τουλάχιστον η Βραζιλία, 
ξεφεύγοντας σε κάποιο βαθµό από τα εθνικά τη; συµπλέγµατα και τον άκοπο, 
«συνθηµατολογικό» λαϊκισµό. 
 
Αναλυτικότερα, για να ενταχθεί µία χώρα στην οµάδα των ανεξάρτητων, κυρίαρχων 
κρατών, απαιτείται (εκτός από την οργανωµένη, µεθοδική εργασία),  δανεισµός και 
επενδύσεις. Η Αργεντινή βρέθηκε να αντιµετωπίζει επανειληµµένα περιοδικές δυσκολίες, 
τόσο όσον αφορά τα απαιτούµενα κεφάλαια, όσο και τους όρους των ξένων επενδύσεων 
και πιστώσεων. 
 
Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να υπάρξει σύγκρουση µε τους πιστωτές της, η οποία την 
οδήγησε σε έναν αντιδραστικό αποµονωτισµό – σε «περιοριστικά µέτρα» δηλαδή, τα 
οποία απλώς επιδείνωσαν την οικονοµική στενότητα και την εξάρτηση της, ενώ την 
απέκοψαν από τον ανταγωνισµό, τα ερεθίσµατα και τις ευκαιρίες για οικονοµική 
µεγέθυνση. 
 
Οι αιτίες της κρίσης 
 
Περαιτέρω στην Αργεντινή η οποία, κατά το πρώτο ήµισυ του 20ου αιώνα, ανήκε στις 
πλουσιότερες χώρες του κόσµου, διαπιστώνουµε ότι η κύρια αιτία της πτώσης της ήταν 
τόσο οι πολιτικές, όσο και οικονοµικές περίοδοι συνεχούς αστάθειας, οι οποίες 
επικράτησαν µετά το 1955. 
 
Οι διαρκείς εναλλαγές των κυβερνήσεων είχαν σαν αποτέλεσµα την «εναλλασσόµενη» 
υιοθέτηση διαφορετικών κάθε φορά οικονοµικών πολιτικών, οι οποίες οδηγούσαν σε 
πολλές επί µέρους κρίσεις που καταπολεµούνταν µε βραχυπρόθεσµα, «σταθεροποιητικά» 
προγράµµατα. Τα προγράµµατα όµως αυτά επιδείνωναν συνεχώς την ασταθή οικονοµική 
κατάσταση της χώρας, ενώ χαρακτηρίζονταν από µεγάλο κοινωνικό κόστος. 
 
Η πολιτική αστάθεια «ξεπεράστηκε» τελικά το 1983, όταν «εκδιώχθηκε» η δικτατορία και 
εγκαθιδρύθηκε η ∆ηµοκρατία. Εν τούτοις, η οικονοµική αστάθεια (υψηλός πληθωρισµός, 
συνεχή µέτρα λιτότητας κλπ) συνέχισε να υπάρχει µέχρι το 1991 –  όπου η Αργεντινή 
αποφάσισε να συνδέσει τι νόµισµα της µε το δολάριο, επιλέγοντας τη σταθερή ισοτιµία 
µαζί του. 
 
Έτσι κατόρθωσε να καταπολεµήσει τον πληθωρισµό – αν και λίγα µόνο χρόνια αργότερα 
ήλθε αντιµέτωπη µε τις παρενέργειες αυτού του «µονεταριστικού» προγράµµατος 
σταθερότητας. Ειδικότερα, οι τιµές των προϊόντων της χώρας ακρίβυναν στις διεθνείς 
αγορές, γεγονός που οδήγησε στον περιορισµό της ανταγωνιστικότητας της, στη µείωση 
των εξαγωγών της και στο αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο (εισαγωγές µεγαλύτερες από τις 
εξαγωγές) – το οποίο είχε σαν «φυσικό» αποτέλεσµα την µεγάλη άνοδο του εξωτερικού 
χρέους της (οι οµοιότητες µε τη χώρα µας είναι προφανείς). 
 
Η σύνδεση ενός νοµίσµατος (ή η εισαγωγή ενός κοινού, όπως στην περίπτωση του Ευρώ), 
µε το νόµισµα µίας ισχυρής χώρας, «υποχρεώνει» ουσιαστικά σε ισότιµη ανάπτυξη, εάν 
θέλει κανείς να αποφύγει τις δεδοµένες παρενέργειες – κάτι που φυσικά δεν κατάφερε να 
επιτύχει η Αργεντινή, σε σχέση µε τις Η.Π.Α. Η κρίση βέβαια, η οποία «ξέσπασε» το 1998, 
οφειλόταν σε έναν πολύπλοκο συνδυασµό περισσότερων του ενός παραγόντων – κυρίως 
των κατωτέρω: 
 
(α)  Ήδη κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας και της διαδικασίας της εθνικής 
αναδιοργάνωσης (1976 – 1983), το εξωτερικό και λοιπό χρέος της Αργεντινής αυξήθηκε 
ραγδαία, σαν αποτέλεσµα του αρνητικού εµπορικού ισοζυγίου, των διαφόρων 
«κερδοσκοπικών» επιθέσεων εναντίον του νοµίσµατος της, καθώς επίσης της φυγής 
κεφαλαίων στο εξωτερικό. 
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Η κατάσταση αυτή σταθεροποιήθηκε µεν αργότερα, αλλά µόνο για ένα µικρό χρονικό 
διάστηµα, αφού το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο παρέµεινε ως είχε – µη αυξανόµενο µεν, 
αλλά σταθερά στο 55% του ΑΕΠ της χώρας. Έτσι, το δηµόσιο χρέος της Αργεντινής  
αυξήθηκε µεταξύ των ετών 1996-1999, κατά 36% του ΑΕΠ της. 
 
(β)  Η σύνδεση του νοµίσµατος της χώρας µε το δολάριο και ειδικά η σταθερή ισοτιµία 
που επιλέχθηκε (1:1), στη θέση της ελεύθερης διακύµανσης, οδήγησε στη δραστική 
µείωση του πληθωρισµού, χωρίς όµως να τον εξαλείψει εντελώς (κάτι αντίστοιχο συνέβη 
στην Ελλάδα και αλλού, µετά την εισαγωγή του Ευρώ, αν και σε µικρότερα µεγέθη). 
 
Ο πληθωρισµός που απέµεινε, συνέχιζε να αυξάνει τις τιµές των προϊόντων της 
Αργεντινής στις διεθνείς αγορές, γεγονός που οδήγησε στη µείωση των εξαγωγών, µε την 
ταυτόχρονη αύξηση των εισαγωγών της. Αυτό µε τη σειρά του, είχε σαν αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ενός αρνητικού εµπορικού ισοζυγίου, το οποίο έπρεπε να «ισοσκελισθεί» µέσω 
νέου δανεισµού. 
 
Ενδεχοµένως λοιπόν, εάν η αρχική «σταθερή» σύνδεση µε το δολάριο είχε 
αντικατασταθεί, πριν το 1998, µε έναν µηχανισµό ευέλικτης συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας (επιδεινώθηκε λόγω του ισχυρού δολαρίου της δεκαετίας του 1990 – στην 
περίπτωση µας, συµβαίνει κάτι αντίστοιχο µε το Ευρώ), η κρίση θα ήταν λιγότερο 
καταστροφική. 
 
Είναι άλλωστε ευρέως γνωστό το ότι, η οποιαδήποτε «ανθρώπινη επέµβαση» στην 
ελεύθερη αγορά, διαστρεβλώνει το µηχανισµό της και οδηγεί σε εκρήξεις – µεγέθους 
«ευθέως αναλόγου» του χρονικού διαστήµατος που «τυχόν» καθυστέρησε τεχνητά η 
κρίση. 
 
(γ)  Το 1995 το Μεξικό υποτίµησε το νόµισµα του («κρίση της Τεκίλας») – όπως επίσης 
και η Βραζιλία, το 1998. Κατ’ επέκταση, τα προϊόντα των δύο αυτών χωρών φθήνυναν 
στις διεθνείς αγορές, µε καταστροφικές συνέπειες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της 
Αργεντινής. Επιπροσθέτως, αρκετές επιχειρήσεις της χώρας, όπως επίσης πολλές 
θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, µετέφεραν τα εργοστάσια παραγωγής τους στη 
Βραζιλία – γεγονός που αύξησε ακόµη περισσότερο την ανεργία στην Αργεντινή, 
επιδρώντας αρνητικά στην εσωτερική κατανάλωση (κάτι αντίστοιχο συµβαίνει κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα, όπου πολλές παραγωγικές επενδύσεις έχουν µεταναστεύσει στα 
Βαλκάνια). 
 
(δ)  Λόγω της «ιστορικής αστάθειας» της Οικονοµίας της Αργεντινής, οι πολίτες της ήταν 
ανέκαθεν δύσπιστοι απέναντι στο τραπεζικό σύστηµα. Αντέδρασαν λοιπόν σχεδόν 
πανικόβλητοι, όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα «συµπτώµατα» της κρίσης, αγοράζοντας 
µαζικά δολάρια και µεταφέροντας τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό – ειδικά µετά τον 
καινούργιο τραπεζικό νόµο του 2001 και την υποτίµηση του νοµίσµατος το 2002, η οποία 
έπληξε ακόµη περισσότερο την Οικονοµία της χώρας. 
 
(ε)  Η εµπιστοσύνη των διεθνών χρηµαταγορών απέναντι στην Αργεντινή «βυθίστηκε» 
ραγδαία περί το τα τέλη του 1999, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το επίπεδο ρίσκου του 
δανεισµού της – το επιτόκιο δηλαδή, σε σχέση µε το «βασικό» των Η.Π.Α. (το «βασικό» 
στην Ε.Ε. είναι αυτό της Γερµανίας). Από το έτος 2000 λοιπόν και µετά αυξανόταν 
συνεχώς, φθάνοντας τον Οκτώβρη του 2001 τις 1.916 µονάδες βάσης – γεγονός που 
σήµαινε 19,16% επί πλέον του «βασικού» (Η.Π.Α.) τόκους, οπότε τους υψηλότερους 
παγκοσµίως. 
 
Πρακτικά βέβαια, το ύψος αυτό του επιτοκίου είναι «απαγορευτικό» για την αναζήτηση 
δανείων από τις κανονικές (regular) διεθνείς χρηµαταγορές – υποχρεώνει δηλαδή 
ουσιαστικά την «πληγείσα» χώρα, να απευθυνθεί για δανεισµό στο ∆ΝΤ (το 2002, το 
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επιτόκιο πλησίασε τις 6.000 µονάδες βάσης, ενώ οµαλοποιήθηκε πολύ αργότερα, το 2005 
– πρόσφατα όµως ήταν ξανά στις 1.100 µονάδες). 
 
(στ)  Ένα κύµα ιδιωτικοποιήσεων, στην αρχή της δεκαετίας του 1990, είχε σαν τελικό 
αποτέλεσµα την πώληση πολλών δηµοσίων επιχειρήσεων σε ιδιώτες – ακόµη και σε τιµές 
χαµηλότερες από την αξία τους. Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές  οδήγησαν στην εξάρτηση 
σηµαντικών κλάδων της Οικονοµίας της Αργεντινής από το εξωτερικό (για σχετικό 
παραλληλισµό, η πώληση του ΟΤΕ οδήγησε την Ελλάδα στην εξάρτηση των 
τηλεπικοινωνιών της από την Γερµανία – εάν τυχόν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο µε τη ∆ΕΗ, 
την ΕΥ∆ΑΠ και τις υπόλοιπες, κοινωφελείς ή µη, επιχειρήσεις της χώρας µας, θα 
ακολουθούσαµε πιστά τα βήµατα της Αργεντινής). 
 
Το γεγονός αυτό κατέστησε τη χώρα εξαιρετικά ευάλωτη, τόσο στην κερδοσκοπία, όσο και 
στη «µετανάστευση» των κεφαλαίων, οπότε συνετέλεσε τα µέγιστα στην  τραπεζική κρίση 
που ακολούθησε. 
 
Η µεγάλη ύφεση 
 
Το 1997 ξέσπασε στη γειτονική χώρα της Αργεντινής, στη Βραζιλία, µία βαθιά κρίση, η 
οποία είχε σαν αποτέλεσµα τη δραστική υποτίµηση του βραζιλιάνικου νοµίσµατος – έχασε 
περίπου το 50% της αρχικής του αξίας. Οι επιδράσεις της κρίσης στην Αργεντινή δεν 
άργησαν να φανούν, αφενός µεν επειδή η Βραζιλία αποτελούσε έναν σηµαντικό 
οικονοµικό εταίρο της, (οι δύο χώρες είναι µέλη της διακρατικής ένωσης Mercosur), οπότε 
«πλήγηκαν» οι εξαγωγές της, αφετέρου δε επειδή η Βραζιλία «κέρδισε», µέσω της 
«αδρής» υποτίµησης του νοµίσµατος της, σηµαντικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα απέναντι στην Αργεντινή. 
 
Οι εισαγωγές της Αργεντινής από τη Βραζιλία αυξήθηκαν, οι εξαγωγές της προς τη 
Βραζιλία περιορίσθηκαν, τα προϊόντα της αντικαταστάθηκαν στις διεθνείς αγορές από τα 
αντίστοιχα της Βραζιλίας, οι επιχειρήσεις της µετέφεραν την παραγωγή τους στη γειτονική 
χώρα και οι διεθνείς επενδύσεις σχεδόν µηδενίστηκαν σε ολόκληρη την περιοχή, λόγω 
των δυσµενών οικονοµικών προοπτικών της. 
 
Έτσι η Αργεντινή οδηγήθηκε το 1999 σε ύφεση (αρνητική οικονοµική ανάπτυξη), ύψους -
4%, η ποία κατέληξε σε στασιµότητα το 2000, παρά τα τεράστια δάνεια εκ µέρους του 
∆ΝΤ και των ιδιωτικών τραπεζών. Η ανεργία αυξήθηκε, ενώ ακολούθησαν διαµαρτυρίες 
και µαζικές διαδηλώσεις του πληθυσµού, οι οποίες γρήγορα οργανώθηκαν κεντρικά – 
εξελισσόµενες το 2001 σε έναν σηµαντικό «δυναµικό» παράγοντα της πολιτικής της 
χώρας. 
 
Επίσης αυξήθηκε ο αριθµός των υποαπασχολουµένων – µέσω αυτών, των 
απασχολουµένων στην «άτυπη» Οικονοµία. Ειδικότερα, σε συνθήκες αυξανόµενης 
ανεργίας, πολλοί αναζητούν την επίλυση των προβληµάτων τους στην 
«αυτοαπασχόληση» – στη λειτουργία δηλαδή δικών τους µικρών επιχειρήσεων, συχνά 
χωρίς νόµιµες άδειες, φορολογικές δηλώσεις κλπ (ορισµός της «άτυπης» Οικονοµίας). 
 
Για παράδειγµα, στην Αργεντινή εµφανίσθηκαν, µεταξύ άλλων, οι Cartoneros, οι οποίοι 
συγκέντρωναν ανακυκλώσιµα υλικά από τα σκουπίδια, κυρίως χαρτικά και χαρτοκιβώτια, 
τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν – προφανώς εκτός των νοµίµων πλαισίων της αγοράς. 
 
Ένα ιδιαίτερο «φαινόµενο» αυτής της φάσης ήταν η «εισαγωγή» των «χρεωστικών 
οµολόγων» σε πολλούς δήµους της Αργεντινής (όπως συνέβη στην Καλιφόρνια), καθώς 
επίσης στην ίδια τη χώρα (ονοµάζονταν LECOP). Με την έκδοση και την κυκλοφορία 
αυτών των «οµολόγων δηµοσίου» πληρώνονταν, εισέπρατταν καλύτερα µέχρι και το 50% 
του µισθού τους, οι απασχολούµενοι στους δήµους – όπως επίσης και οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι. 
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Τα οµόλογα αυτά είχαν τη «µορφή» χαρτονοµισµάτων και γινόταν αποδεκτά σαν τέτοια 
από πολλά καταστήµατα της χώρας – αν και η αξία τους υπολογιζόταν χαµηλότερα, από 
το αναγραφόµενο ποσόν (εδώ απαντιούνται οι προτροπές για παράλληλο νόµισµα στην 
Ελλάδα, οι οποίες είναι λανθασµένες). 
 
Ένα επόµενο «φαινόµενο» ήταν η δηµιουργία «ανταλλακτικών ενώσεων», οι οποίες 
ουσιαστικά προωθούσαν τη «φυσική» ανταλλαγή τροφίµων και υπηρεσιών – µε σκοπό 
την εξισορρόπηση των απολεσθέντων χρηµάτων, από την έλλειψη ή τη µη πληρωµή της 
εργασίας. 
 
Για παράδειγµα, µέσα στις συγκεκριµένες ενώσεις, ανταλλάσσονταν τοµάτες µε αυγά, 
κρέας µε λαχανικά κοκ – όπως ακριβώς συνέβαινε στην Ευρώπη και αλλού, πριν ακόµη 
«εφευρεθούν» τα χρήµατα, σαν ανταλλακτικό µέσον. Το 2001 το φαινόµενο αυτό 
εξελίχθηκε σε «µαζικό», αφού η κάθε γειτονιά και η κάθε πόλη είχε το δικό της 
«ανταλλακτήριο προϊόντων». Η «συλλογική» δε εκπροσώπηση όλων αυτών των 
ανταλλακτηρίων, εξέδωσε το 2001 το δικό της νόµισµα (Credito), το οποίο 
χρησιµοποιούνταν (εν µέρει) ακόµη και για την αγορά ακινήτων. 
 
Η τελική χρεοκοπία 
 
Λόγω της «αποτελµάτωσης» (stagnation) της Οικονοµίας, καθώς επίσης της «εµµονής» 
του αρνητικού εµπορικού ισοζυγίου απαιτήθηκε, από µία µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, 
η υποτίµηση του νοµίσµατος. Η κυβέρνηση όµως δεν συµφώνησε µε τη συγκεκριµένη 
απαίτηση, φοβούµενη τόσο την περαιτέρω «φυγή» των κεφαλαίων στο εξωτερικό, όσο 
και τις επιθέσεις εκ µέρους των κερδοσκόπων (µία µεθοδική, προγραµµατισµένη και 
σταδιακή υποτίµηση, θα είχε «αµβλύνει» αναµφίβολα την κρίση). 
 
Τελικά, επιλέχθηκε ένας αρκετά πολύπλοκος συναλλαγµατικός µηχανισµός και η σύνδεση 
του επίσηµου νοµίσµατος της Αργεντινής, του «Πέζος», µε ένα «καλάθι» νοµισµάτων, το 
οποίο αποτελούταν κατά 50% από Ευρώ (τότε, η αξία του € ήταν σηµαντικά χαµηλότερη 
από την αξία του $) και κατά 50% από δολάρια – κατ’ αρχήν για τις διεθνείς συναλλαγές 
της χώρας (κάτι που σήµαινε µία µικρή υποτίµηση του «Πέζος», µεταξύ 5% και 8%). Για 
παράδειγµα, 
 
(α) όταν ένα Ευρώ αντιστοιχούσε µε 0,83 δολάρια, τότε η αξία του «Πέζος» ήταν: 0,5 Χ 
0,83 + 0,5 Χ 1 = 0,915 ανά δολάριο 
 
(β) όταν ένα Ευρώ αντιστοιχούσε µε 1,08 δολάρια, τότε η αξία του «Πέζος» ήταν: 0,5 Χ 
1,08 + 0,5 Χ 1 = 1,04 ανά δολάριο 
 
Στα µέσα του 2001 και παρά το ότι η παραπάνω «τεχνική» δεν θεωρήθηκε σωστή από 
πολλούς οικονοµολόγους (το διεθνές εµπόριο διενεργούταν κυρίως στο χώρο του 
δολαρίου και όχι του Ευρώ, ενώ στο «καλάθι» έπρεπε να συµµετέχει και το βραζιλιάνικο 
νόµισµα), η Οικονοµία της Αργεντινής εµφάνισε µικρούς ρυθµούς ανάπτυξης, γεµίζοντας 
αισιοδοξία την κυβέρνηση της. ∆υστυχώς όµως, ακολούθησε η παγκόσµια ύφεση (αν και 
ήταν µάλλον η αφορµή, παρά η αιτία της επιδείνωσης, αφού τα προβλήµατα της χώρας 
δεν είχαν επιλυθεί), η οποία προκλήθηκε από το τροµοκρατικό χτύπηµα στη Νέα Υόρκη 
(11.09.2001). 
 
Η ύφεση είχε σαν αποτέλεσµα να χάσουν ξαφνικά οι επενδυτές την εµπιστοσύνη τους, 
γενικά απέναντι στις αγορές – πολύ περισσότερο απέναντι σε «ιστορικά» επικίνδυνες 
περιοχές, όπως η Λατινική Αµερική. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση της Αργεντινής 
«παραδέχθηκε» δηµοσίως, το Νοέµβριο του 2001, ότι δεν µπορούσε να εκπληρώσει τις 
συνήθεις απαιτήσεις του ∆ΝΤ, σε σχέση µε τον περιορισµό του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος της χώρας, το ∆ΝΤ αρνήθηκε να «εµβάσει» ένα προγραµµατισµένο δάνειο, 
ύψους 1,25 δις $. 
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Η κυριολεκτικά «τροµακτική» αυτή είδηση για τις παγκόσµιες χρηµαταγορές, είχε σαν 
αποτέλεσµα να χαθεί «ραγδαία» η εµπιστοσύνη των επενδυτών απέναντι στην 
Αργεντινή – γεγονός στο οποίο οφείλεται η ξαφνική, µαζική και ταχύτατη  «απόσυρση» 
των κεφαλαίων από τη χώρα, η οποία προκάλεσε µία τεράστια κρίση σε ολόκληρο το 
τραπεζικό σύστηµα. 
 
Εντελώς τροµοκρατηµένη η κυβέρνηση, για να αποφύγει το ολοκληρωτικό χάος που θα 
επακολουθούσε, εισήγαγε αµέσως µία νοµοθετική διάταξη (Corralito), η οποία έθετε όριο 
στην ανάληψη µετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασµούς: επετράπη η ανάληψη 
µέχρι 250 Πέζος την εβδοµάδα. Μέσω αυτής της απαγόρευσης, η κυβέρνηση 
αποσκοπούσε ουσιαστικά στο να εµποδίσει την ανταλλαγή των Πέζος µε δολάρια, επειδή 
το τραπεζικό σύστηµα δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει (πρακτικά, δεν υπήρχαν στις 
τράπεζες τα χρήµατα, για να πληρωθούν οι καταθέσεις – όπως είναι ο κανόνας διεθνώς 
και όχι η εξαίρεση). 
 
Όµως, η ενέργεια αυτή επιδείνωσε την υφιστάµενη «κρίση εµπιστοσύνης» στην Οικονοµία 
της Αργεντινής – τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Η µεσαία τάξη της χώρας 
εξαγριώθηκε κυριολεκτικά, µε αποτέλεσµα µία γενική απεργία στις 13. ∆εκεµβρίου – η 
οποία κατέληξε σε µαζικές, βίαιες διαδηλώσεις λίγο αργότερα (19 και 20 ∆εκεµβρίου), 
«κοστίζοντας» συνολικά 28 θανάτους. 
 
Αµέσως µετά, παραιτήθηκε η πολιτική ηγεσία της Αργεντινής ενώ, η ανάληψη της 
προεδρίας από τον κυβερνήτη µίας επαρχίας, τον κ. Adolfo Saa, διήρκεσε µόλις πέντε 
ηµέρες. Η αιτία ήταν η άρνηση εκ µέρους των κυβερνητών των άλλων επαρχιών της 
Αργεντινής να στηρίξουν τα οικονοµικά µέτρα που πρότεινε – µεταξύ των οποίων έναν 
εξορθολογισµό της χώρας, καθώς επίσης ένα νέο νόµισµα (Αργεντίνο), το οποίο θα είχε 
ελεύθερη διακύµανση απέναντι στο δολάριο. 
 
Το σηµαντικότερο γεγονός της σύντοµης αυτής ανάληψης της εξουσίας εκ µέρους του 
«περονικού» κυβερνήτη κ. Adolfo Saa  (παραιτήθηκε στις 30.12.2001), ήταν η επίσηµη 
αναγγελία της χρεοκοπίας της χώρας (αδυναµία και στάση πληρωµών απέναντι στους 
δανειστές της) – µία απόφαση που εν πρώτοις διατήρησε ο διάδοχός του. 
 
Έκτακτα µέτρα και αποτελέσµατα 
  
Ο νέος πρόεδρος ανακοινώθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2002, αναλαµβάνοντας τα 
καθήκοντα του την επόµενη ηµέρα. Με υπόδειξη των ειδικών του οικονοµικού επιτελείου 
του, αποφάσισε αµέσως την υποτίµηση του «Πέζος», ενώ  απαγόρευσε το άνοιγµα των 
τραπεζών σε ολόκληρη τη χώρα – µεταξύ άλλων για να αποφύγει τις αγορές δολαρίων εκ 
µέρους των πολιτών, κάτω από συνθήκες πανικού. 
 
Η υποτίµηση ορίσθηκε στο -28% – δηλαδή, «αφαιρέθηκε» το 28% της αξίας των 
χρηµάτων των πολιτών, των επιχειρήσεων και γενικά ολόκληρης της χώρας. Η ισοτιµία 
του νοµίσµατος όµως, µέσα σε ελάχιστες µόνο ηµέρες, κάτω από την «πίεση» 
πανικοβληµένων αγορών δολαρίων, ξεπέρασε το 1:2 (1 $ ανά δύο Πέζος και όχι 1$ ανά 
1,28 Πέζος, όπως είχε ορισθεί). 
 
Το γεγονός αυτό ανάγκασε την κυβέρνηση να αποσύρει την επίσηµη ισοτιµία (1:1,28) – 
µε αποτέλεσµα να αυξηθούν οι αγορές δολαρίων σε συνθήκες πανικού, οπότε να 
υποτιµηθεί ακόµη περισσότερο το νόµισµα (η ισοτιµία, από 1:1 στις 04.12.01, πλησίασε 
το 1:4 τον Απρίλιο του 2002, ενώ σταθεροποιήθηκε στη συνέχεια στο 1:3, κατέβηκε στο 
1:2,80 µέσω αγορών της κεντρικής τράπεζας, καταλήγοντας στο τέλος σταθερά στο 1:4 –
 αφαιρέθηκε δηλαδή τελικά το 75% της αξίας των χρηµάτων). 
 
Λόγω των καταστροφικών συνεπειών από την τεράστια υποχώρηση της τιµής του 
«Πέζος» για τις τράπεζες, η κυβέρνηση αποφάσισε τη λήψη έκτακτων µέτρων, τα οποία 
ονοµάστηκαν «Corralon». Σύµφωνα µε τα µέτρα αυτά, 
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(α)  όλοι οι τραπεζικοί λογαριασµοί, πάνω από ένα ορισµένο ύψος, µετατράπηκαν 
«καταναγκαστικά» σε βιβλιάρια καταθέσεων, µε χρονικό όριο ανάληψης χρηµάτων έως 
και το 2010 (ουσιαστικά κατασχέθηκαν για ορισµένο χρόνο). 
 
(β)  οι τραπεζικοί λογαριασµοί σε συνάλλαγµα (δολάριο), αποφασίσθηκε να 
αντιµετωπισθούν σαν λογαριασµοί σε «Πέζος», µε αξία ανταλλαγής 1:1,40 και να 
αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους µόνο µετά από την πάροδο αρκετών µηνών – οι 
υψηλότεροι, αυτοί που εµφάνιζαν δηλαδή µεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο, µετά από πολλά 
έτη. 
 
(γ)  οι οφειλές, τα δάνεια δηλαδή, µπορούσε κανείς να τα αποπληρώσει – κατ’ αρχήν µε 
αξία ανταλλαγής Πέζο/∆ολάριο 1:1 (συνέφερε εποµένως η πληρωµή των χρεών). 
 
Η επονοµαζόµενη αυτή «ασύµµετρη Πεζοποίηση», απασχόλησε τα δικαστήρια της 
Αργεντινής για πάρα πολλά χρόνια – το αποτέλεσµα ήταν τελικά η υιοθέτηση ενός 
καινούργιου σχεδίου οµολόγων, µε το όνοµα «BODEN». Επίσης, ο υπολογισµός των 
χρεών µε την ισοτιµία 1:1,40 – συν τον επίσηµο πληθωρισµό (από το 2003 όµως και 
µετά, άρχισαν να ξεπληρώνονται οι τραπεζικοί λογαριασµοί Corralon, λόγω της, 
καλύτερης του αναµενοµένου, πορείας της Οικονοµίας της χώρας). 
 
Υπενθυµίζουµε εδώ ότι, το  δυσµενέστερο  όλων των µέτρων, τα οποία είναι στην 
απόλυτη δικαιοδοσία της κυβέρνησης ενός κράτους, είναι η επιβολή «καταναγκαστικών 
µέτρων» – επί πλέον των συνήθων φορολογικών. ∆ηλαδή, οι ειδικοί φόροι εις βάρος της 
ατοµικής περιουσίας των Πολιτών, καθώς επίσης των επιχειρήσεων (εδώ αιτιολογούνται οι 
«απαιτήσεις» των κυβερνήσεων για πλήρη καταγραφή, στις φορολογικές δηλώσεις, όλων 
των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουµένων), οι οποίοι επιβάλλονται 
«καταναγκαστικά» από το κράτος, χωρίς τη συµφωνία τους και χωρίς να έχουν 
«προαναγγελθεί» στον ετήσιο προϋπολογισµό. 
 
Περαιτέρω στην Αργεντινή, όλα αυτά τα «καταναγκαστικά» µέτρα, οδήγησαν σε µία 
επόµενη «απώλεια της εµπιστοσύνης», εκ µέρους ολόκληρης της αγοράς, µε αποτέλεσµα 
να χάνει συνεχώς σε αξία το επίσηµο νόµισµα, σε σχέση µε το δολάριο. Η κυβέρνηση, για 
να εφησυχάσει τους πολίτες της χώρας της, ψήφισε την παροχή κοινωνικής βοήθειας 
ύψους 100 Πέζος (αργότερα 150) σε άνεργες οικογένειες – υπό την επίδραση του 
πληθωρισµού, ένα µάλλον συµβολικό και αµελητέο ποσόν. 
 
Ακριβώς τότε, η ισοτιµία του δολαρίου πλησίασε το 1:4 (δηλαδή, το Πέζος συρρικνώθηκε 
στο 25% περίπου της αρχικής του αξίας), όπου σταθεροποιήθηκε µε τη βοήθεια µαζικών 
µέτρων στήριξης εκ µέρους της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής. Η κατάσταση των 
τραπεζών συνέχιζε φυσικά να επιδεινώνεται, έως ότου άρχισαν κάπως να αποδίδουν τα 
σχέδια «BODEN» και «Plan Bonex II» (το τελευταίο συνέδεε τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς σε δολάρια, µε µία ευρεία γκάµα αξιόγραφων σταθερού επιτοκίου, µε 
χρονική διάρκεια αποπληρωµής µεταξύ 5 και 10 ετών). 
 
Τα έκτακτα µέτρα µε τη γενική ονοµασία «Corralon» συνέβαλλαν στη «µεθοδική 
καταστροφή» µεγάλων τοµέων της Οικονοµίας της χώρας, όπως για παράδειγµα της 
αγοράς ακινήτων και της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ύφεση κατά τη 
διάρκεια των πρώτων µηνών του 2002 εκτοξεύθηκε στο -12%, ενώ ο χρηµατιστηριακός 
δείκτης της χώρας (Merval Index) έπεσε σε ένα πάρα πολύ χαµηλό επίπεδο. 
 
Στο γράφηµα που ακολουθεί συγκρίνεται η εξέλιξη του χρηµατιστηριακού δείκτη της 
Αργεντινής (σε σχέση µε το παγκόσµιο MSCI), µε αυτόν της Ελλάδας – µε «χρόνο µηδέν» 
για την Αργεντινή το 2000, ενώ για την Ελλάδα το 2008. Ο δείκτης της Αργεντινής 
επέστρεψε µετά από τρία περίπου χρόνια (κόκκινη καµπύλη), ενώ ο αντίστοιχος της 
Ελλάδας (1.728 µονάδες στις 24.10.2008, όσο περίπου το 2003) συνέχισε την καθοδική 
του πορεία – µε κορύφωση τα µέσα του 2012, κάτω από τις 500 µονάδες. 
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Επεξήγηση γραφήµατος: Ο εξέλιξη του δείκτη µετοχών της Αργεντινής και της Ελλάδας 

για διάστηµα 4 ετών από την έναρξη της εκάστοτε κρίσης 
 
Αναλυτικότερα ο δείκτης της Αργεντινής, από 600 µονάδες που ήταν στις 02.01.1998, 
διολίσθησε στις 400 µονάδες περί τον Αύγουστο του ιδίου έτους, επανήλθε ξανά στις 600 
µονάδες στις αρχές του 2000 (παρά το ότι στα διεθνή χρηµατιστήρια οι τιµές είχαν 
εκτοξευθεί στα ύψη – ακολουθούσε εποµένως ανεξάρτητη πορεία, όπως σήµερα ο δικός 
µας δείκτης) και στη συνέχεια (αρχές του 2002) έφτασε στις 200 µονάδες – πτώση 
δηλαδή που άγγιξε το -300% της αξίας που είχε µε το ξεκίνηµα της 
κρίσης (υπενθυµίζουµε ότι το ξεκίνηµα της κρίσης οροθετείται» από την «επίσηµη» είσοδο 
της Οικονοµίας σε ύφεση – σε αρνητική δηλαδή οικονοµική ανάπτυξη και όχι πριν από 
αυτήν, όπου µιλάµε για το «προπαρασκευαστικό» στάδιο). 
 
Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το ύψος της πτώσης (αναλογεί µε το δικό µας δείκτη 
στις 400 περίπου µονάδες, τις οποίες πλησίασε στο µεσοδιάστηµα των «δίδυµων 
εκλογών»), το µέγεθος της απαξίωσης του χρηµατιστηρίου δηλαδή, αρκεί να σηµειωθεί 
πως, όταν άρχισε να επανακάµπτει «δειλά» η οικονοµία της χώρας, ο δείκτης έφτασε 
γρήγορα τις 1.200 µονάδες (εξαπλασιάστηκε). 
 
Η ανάκαµψη 
 
Στα τέλη του 2002 η Οικονοµία ξεκίνησε να αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά 
(γράφηµα), αφού άρχισε να αποδίδει η υποτίµηση του νοµίσµατος – η οποία κατέστησε τα 
προϊόντα της Αργεντινής ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές (ενώ, αντίθετα, ακρίβυναν 
κατά πολύ τα ξένα προϊόντα, µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι εισαγωγές). Ο συνδυασµός 
των δύο αυτών παραγόντων ήταν θετικός για το εµπορικό ισοζύγιο της Αργεντινής, όπως 
επίσης και για τον περιορισµό του εξωτερικού χρέους της. 
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Επεξήγηση γραφήµατος: Αργεντινή – η εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας (σε δις δολάρια 
Αµερικής) 

 
Έτσι, άρχισαν να αποσύρονται σταδιακά τα µέτρα στήριξης που είχαν ληφθεί 
(Corralito, Corralon, LECOP κλπ), γεγονός που έδωσε ξανά ώθηση στην ιδιωτική 
κατανάλωση. Ο ρυθµός ανάπτυξης έφτασε το 8,9% το 2003 – αν και από τα τέλη του 
2003 εµφανίζονταν πολύ συχνά ελλείψεις στον τοµέα της ενέργειας, λόγω της σχετικά 
ισχυρής ανάπτυξης, των υψηλών τιµών του πετρελαίου και των «ελλειµµατικών 
επενδύσεων» της χώρας (κυρίως λόγω της κρίσης του 1998) σε ενεργειακές υποδοµές. 
 
Το 2004 έγιναν συγκεκριµένες προτάσεις σε εκπροσώπους των παλαιών δανειστών της 
Αργεντινής, οι οποίες προέβλεπαν την πληρωµή του 25% (αργότερα του 35%) των 
παλαιών χρεών της – αυτών δηλαδή που υπήρχαν πριν από την ηµεροµηνία που η χώρα 
χρεοκόπησε. Οι προτάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις εκ µέρους κυρίως των 
διεθνών πιστωτών του κράτους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 55% περίπου των χρεών 
του – µε αποτέλεσµα να επιδεινωθούν οι σχέσεις του µε το ∆ΝΤ. Εν τούτοις η Αργεντινή, 
µετά από πολλές διπλωµατικές προσπάθειες, κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των 
δανειστών της – µε εξαίρεση τη Γερµανία και την Ιταλία. 
 
Η διαδικασία της πληρωµής των παλαιών χρεών, µέσω αναχρηµατοδότησης, η οποία 
καθυστέρησε εκ µέρους της Αργεντινής, προέβλεπε τελικά, κατά µέσον όρο, την πληρωµή 
του 50% των δανειακών κεφαλαίων – µέσω της έκδοσης τριών νέων οµολόγων 
δηµοσίου, µεταξύ των οποίων θα µπορούσαν να επιλέξουν οι δανειστές, µε 
συγκεκριµένους όµως περιορισµούς. Οι τόκοι των ληξιπρόθεσµων δανείων δεν 
αναγνωρίσθηκαν από την Αργεντινή, παρά το ότι αρχικά είχε συµφωνήσει να τους 
πληρώσει – µε αποτέλεσµα, οι ζηµίες των διεθνών δανειστών της να είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερες, από αυτές που εµφανίζονται. 
 
Κοινό στοιχείο και στα τρία νέα οµόλογα του δηµοσίου που εκδόθηκαν για την 
αποπληρωµή των παλαιών χρεών της χώρας είναι το ότι, σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα, δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του εξωτερικού. Εάν 
δηλαδή η Αργεντινή σταµατούσε ξανά να πληρώνει τα χρέη της, τότε οι δανειστές της θα 
έπρεπε να υποβάλουν αγωγές στα «εθνικά» της δικαστήρια – µε τις δικές της νοµικές 
διαδικασίες (τα οµόλογα που εξέδωσε η Ελλάδα ήταν αγγλικού δικαίου – οπότε τυχόν 
αγωγές δεν υποβάλλονται στα ελληνικά δικαστήρια). 
 
Κλείνοντας, η ραγδαία υποτίµηση του νοµίσµατος της Αργεντινής τον Ιανουάριο του 
2014, ενέτεινε το φόβο των διεθνών επενδυτών, σχετικά µε µία επόµενη χρεοκοπία της 



49 

 

χώρας – αν και στη συνέχεια η κατάσταση ηρέµησε, λόγω του ότι ακολούθησαν 
προβλήµατα σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Εν τούτοις, η κεντρική τράπεζα της χώρας 
έχασε µέσα σε δώδεκα µήνες το 35% των συναλλαγµατικών της αποθεµάτων – οπότε 
αναγκάσθηκε να αυξήσει το βασικό επιτόκιο, όπως η Τουρκία, για να σταµατήσει η εκροή 
των κεφαλαίων. 
 
Πολλά χρόνια πάντως µετά τη χρεοκοπία της, η χώρα δεν είχε πρόσβαση στις διεθνείς 
αγορές δανεισµού – αν και η αύξηση των τιµών των εµπορευµάτων που διαθέτει η 
Αργεντινή, η οποία ξεκίνησε µετά το 2002, τη βοήθησε να διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, καθώς επίσης να αυξήσει τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα, χωρίς να 
χρειαστεί νέα δάνεια. 
 
Έως το 2008 ο προϋπολογισµός της χώρας ήταν πλεονασµατικός – όµως, οι δηµόσιες 
δαπάνες αυξήθηκαν από το 25% του ΑΕΠ στο 40% εντός µόλις δέκα ετών, µε τον αριθµό 
των δηµοσίων υπαλλήλων να αυξάνεται κατά 46%. Όταν δε τα έσοδα έπαψαν πια να 
καλύπτουν τα έξοδα, µετά το 2008, η χώρα άρχισε να τυπώνει µεγάλες ποσότητες νέων 
χρηµάτων για να καλύψει τη διαφορά – µε αποτέλεσµα ο πληθωρισµός να πλησιάσει στο 
30%, αν και η κυβέρνηση ανακοίνωνε επίσηµα πως είναι µόλις 10%. 
 
Η τεχνητή διατήρηση της ισοτιµίας του νοµίσµατος σε υψηλά επίπεδα από την κεντρική 
τράπεζα, είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση των εξαγωγών, καθώς επίσης την αύξηση των 
εισαγωγών – οπότε ξανά τη δηµιουργία ελλειµµάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (γράφηµα). 

 
 
Επεξήγηση γραφήµατος: Αργεντινή – ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε εκ. δολάρια 

Αµερικής. 
 
Η κυβέρνηση, για να εµποδίσει την αύξηση των εισαγωγών, λόγω της οποίας µειώνονταν 
ραγδαία τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα, επέβαλλε ελέγχους και περιορισµούς – µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στις εγχώριες βιοµηχανίες και στο εµπόριο, 
στο οποίο παρατηρούνται µεγάλες ελλείψεις. 
 
Ολοκληρώνοντας, οι κοινωνικές αναταραχές άρχισαν ξανά, λόγω κυρίως της αύξησης του 
κόστους ζωής, η οποία προκαλείται από τον υπερπληθωρισµό – µε την πρόεδρο να 
προσπαθεί να διατηρήσει την ηρεµία, έως τις επόµενες εκλογές (2015). Υποθέτουµε 
βέβαια πως πολύ δύσκολα θα τα καταφέρει, ειδικά επειδή η Βραζιλία βυθίζεται επίσης 
στην κρίση – οπότε η χώρα θα βρεθεί πιθανότατα απέναντι σε νέες περιπέτειες. 
 
 
 



50 

 

ΜΕΡΟΣ VIII 
 
Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 

 
“Μία απίστευτη διαπλοκή της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής µαφίας µε την πολιτική 
διαφθορά, δηµιουργεί από διαδικτυακά, ανύπαρκτα χρήµατα πραγµατικές αξίες, κλέβει 
από τους Πολίτες τη δηµόσια περιουσία τους και συνεχίζει να τους εκµεταλλεύεται – για 
όσο διάστηµα θέλει και µε όποιον τρόπο µπορεί. Η δικτατορία των αγορών πετυχαίνει µε 
εγκληµατική δύναµη και µε δολοφονική µανία τους στόχους της. «Ή θα ιδιωτικοποιήσετε 
τα πάντα, παραµένοντας δούλοι µας, ή θα καταστραφείτε εντελώς», απειλούν σχεδόν 
καθηµερινά.  
 
Με απλούστερα λόγια «Τα χρήµατα σας ή τη ζωή σας», όπως ακριβώς συνηθίζουν να 
εκβιάζουν και να πανικοβάλουν τα θύµατα τους οι κλέφτες του πεζοδροµίου – αν και 
αυτοί δεν προσβάλλουν την υπερηφάνεια και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια ολόκληρων 
λαών, όπως συµβαίνει σήµερα µε τους Έλληνες" (άποψη Γερµανού αναγνώστη 
της Zeit στο διαδίκτυο).  
         
Στο θέµα µας τώρα, η βιοµηχανική επανάσταση στην Ευρώπη το 19ο αιώνα, δεν 
επεκτάθηκε στην τότε οθωµανική αυτοκρατορία – κυρίως λόγω των περιορισµένων 
κεφαλαίων και ελάχιστων υποδοµών, καθώς επίσης σαν αποτέλεσµα της έλλειψης 
επιχειρηµατικότητας, όσον αφορά το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας. Τόσο 
η στρατιωτική, όσο και η δηµοσιοϋπαλληλική καριέρα ήταν πολύ πιο επιθυµητοί στόχοι, 
ενώ απολάµβαναν µεγαλύτερο κύρος από την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση – µε το 
υπόλοιπο µέρος των Πολιτών να απασχολείται στη γεωργία, να είναι επαγγελµατίες 
τεχνίτες ή ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων γης. 
 
Οι βιοτεχνίες ήταν αντιµέτωπες µε διαρκώς µεγαλύτερες δυσκολίες, επειδή δεν 
µπορούσαν να ανταγωνιστούν τα βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα της δύσης – αφού οι 
ευρωπαϊκές δυνάµεις είχαν αναγκάσει την αυτοκρατορία να µην επιβάλει δασµούς στα 
εισαγόµενα εµπορεύµατα τους, τα οποία πληµµύρισαν την τουρκική αγορά µε φθηνές 
τιµές. Επί πλέον, οι ανάγκες χρηµατοδότησης, η πάγια οικονοµική αδυναµία, καθώς 
επίσης οι πανάκριβοι πόλεµοι που διεξήγαγε, είχαν σαν αποτέλεσµα να οδηγείται η 
οθωµανική αυτοκρατορία σε µία όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση της από την Ευρώπη. 
 
Το έτος 1875, σαν απόρροια των υψηλών τόκων, σε συνδυασµό µε τα µεγάλα δηµόσια 
χρέη, η αυτοκρατορία χρεοκόπησε – οπότε αναγκάσθηκε να εκχωρήσει τη δηµοσιονοµική 
της κυριαρχία στους πιστωτές της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να πληρώνει τις 
υποχρεώσεις της. Χωρίς να επεκταθούµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες η δηµοσιονοµική, 
καθώς επίσης η οικονοµική ανεξαρτησία της αυτοκρατορίας, ανακτήθηκε µετά την ίδρυση 
της τουρκικής δηµοκρατίας (1927) – δηλαδή, πενήντα δύο ολόκληρα χρόνια αργότερα. 
 
Περαιτέρω, η «βαριά» κληρονοµιά τού οθωµανικού παρελθόντος ήταν εξαιρετικά 
απαιτητική για τη νεοϊδρυθείσα δηµοκρατία. Εκτός αυτού τόσο οι βιοτεχνίες, όσο και ο 
χρηµατοπιστωτικός κλάδος, καθώς επίσης το εξαγωγικό εµπόριο, υπέφεραν από την 
έλλειψη της επαγγελµατικής εξειδίκευσης των Αρµενίων, καθώς επίσης της κοινωνικής-
επιχειρηµατικής «προσφοράς» των Ελλήνων. Σε γενικές γραµµές λοιπόν, η εκδίωξη της 
πλειοψηφίας των «µειονοτήτων» είχε σαν αποτέλεσµα αφενός µεν την απώλεια 
κεφαλαίων, αφετέρου δε πολλών άλλων «παραγωγικών» συντελεστών – όπως της 
επιχειρηµατικής εµπειρίας και των διεθνών σχέσεων (γνωριµιών). 
 
Συνεχίζοντας η γεωργία, µη ορθολογικά οργανωµένη και στα χέρια πολύ λίγων 
µεγαλοκτηµατιών, οι οποίοι υπενοικίαζαν τα χωράφια τους σε µικρούς αγρότες, δεν 
µπορούσε να προσφέρει στη χώρα αρκετά έσοδα για επενδύσεις. Επί πλέον εξέλιπε µία 
σύγχρονη οικονοµική νοµοθεσία, µία λειτουργική δηµόσια διοίκηση, ένα µεθοδικό 
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φορολογικό σύστηµα, καθώς επίσης ένας σωστά εκπαιδευµένος πληθυσµός – αφού το 
έτος 1927 οι αναλφάβητοι ήταν το 90% των 14 εκ. Τούρκων τότε. 
 
Παρά το ότι λοιπόν η νέα κυβέρνηση της χώρας ακολούθησε µία φιλελεύθερη πολιτική, 
επένδυσε στις υποδοµές και προσπάθησε να αναπτύξει τη βιοµηχανία, µε τη βοήθεια του 
δανεισµού της από τη Ρωσία, δεν επιτεύχθηκε η αναµενόµενη πρόοδος – αφού το 1953 
απασχολούνταν µόλις 26.000 εργαζόµενοι στις ιδιωτικές βιοµηχανίες και 86.000 στις 
κρατικές.   
 
Μεταξύ των ετών 1945 και 1980 τώρα, η Τουρκία ακολούθησε µία φιλόδοξη οικονοµική 
πολιτική εσωτερικής ανάπτυξης – όπου οι επιχειρήσεις της αφενός µεν επιδοτούνταν, 
αφετέρου δε προστατεύονταν από τον ανταγωνισµό των εισαγωγών, µε τη βοήθεια των 
υψηλών δασµών. Επειδή όµως η κρατική γραφειοκρατία εµπόδιζε την ανάπτυξη των 
εξαγωγών, εξέλιπε το απαραίτητο συνάλλαγµα για τις επενδύσεις στην περαιτέρω 
βιοµηχανοποίηση, µέσω της εισαγωγής µηχανηµάτων και πρώτων υλών. Παράλληλα, το 
µεγαλύτερο µέρος των δηµοσίων επιχειρήσεων της Τουρκίας ήταν µη ανταγωνιστικά 
οργανωµένο, ενώ χρησιµοποιούταν από την Πολιτική τόσο για κοµµατικούς, όσο και για 
κοινωνικούς σκοπούς. 
 
Για να επιτυγχάνει τώρα το κράτος τα φιλόδοξα πενταετή του προγράµµατα, τα οποία 
είχαν υιοθετηθεί ήδη από την ίδρυση του, ήταν υποχρεωµένο να επενδύει περισσότερα, 
από όσα εισέπραττε. Κατ’ επακόλουθο, αυξανόταν τα ετήσια ελλείµµατα του κρατικού 
προϋπολογισµού και εξ αυτών το δηµόσιο χρέος – µε τον πληθωρισµό να παραµένει 
σταθερά διψήφιος. Η διαρκώς αυξανόµενη λοιπόν εξάρτηση της χώρας από τα εξωτερικά 
χρέη είχε σαν αποτέλεσµα αλλεπάλληλες οικονοµικές κρίσεις (τις δεκαετίες του ’50, του 
’60 και του ’70), οι οποίες προκαλούσαν κοινωνικές και πολιτικές «εκρήξεις» – ενώ 
κατέληγαν σε στρατιωτικά πραξικοπήµατα και σε απίστευτες «θηριωδίες».   
 
Τελικά, η οικονοµικοπολιτική αλλαγή στην Τουρκία επήλθε µετά το 1982 – όπου η χώρα 
ακολούθησε µεθοδικά τη φιλελεύθερη κατεύθυνση µίας εξαγωγικά προσανατολισµένης 
εκβιοµηχάνισης, µε την συστηµατική αναθεώρηση της χρηµατοπιστωτικής, της 
νοµισµατικής και της εξαγωγικής της πολιτικής. Με στόχο την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της λοιπόν, καταργήθηκαν οι απαγορεύσεις και οι 
περιορισµοί των εισαγωγών, ενώ ενισχύθηκαν οι εξαγωγές. Η γραφειοκρατία άρχισε να 
περιορίζεται αισθητά, ενώ αυξήθηκαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις – µεταξύ άλλων, µε τη 
βοήθεια των επιλεκτικών αποκρατικοποιήσεων δηµοσίων εταιρειών. 
 
Η διευκόλυνση όµως των εισαγωγών και ο περιορισµός των δασµών, είχαν σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση των ανταγωνιστικών πιέσεων στις τουρκικές επιχειρήσεις – µε 
οριακό σηµείο την είσοδο της χώρας στην ευρωπαϊκή «τελωνειακή ένωση», το 1996. Κατ’ 
επακόλουθο, οι οικονοµικές κρίσεις δεν σταµάτησαν να την απειλούν, µε τις τελευταίες το 
1994, το 1999, το 2000 και το 2001 – οφειλόµενες κυρίως στα ελλειµµατικά εξωτερικά 
ισοζύγια της, σε συνδυασµό µε ένα αδύναµο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, καθώς επίσης µε 
ένα µη λειτουργικό δηµόσιο. Τα προβλήµατα αυτά ξέφυγαν τελικά από τον έλεγχο, µε 
αποτέλεσµα να οδηγηθεί η Τουρκία, το 2001, στα νύχια του ∆ΝΤ.    
  
Το ξεκίνηµα της κρίσης 
 
Η µεγάλη χρηµατοπιστωτική κρίση ξέσπασε ουσιαστικά το Φεβρουάριο του 2001 – µε 
αφορµή τη στοχευµένη επίθεση του προέδρου της χώρας εναντίον του πρωθυπουργού 
της, στο Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ένα κρατικό όργανο, στο οποίο υπερίσχυε το 
στρατιωτικό καθεστώς). Ο τότε πρόεδρος είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό, 
ισχυριζόµενος ότι έχει αποτύχει παταγωδώς στην καταπολέµηση της διαφθοράς – µε το 
«σκάνδαλο» να αναπαράγεται και να µεγαλοποιείται από όλα σχεδόν τα τουρκικά και 
διεθνή ΜΜΕ. 
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Αµέσως µετά τη διαµάχη της ανώτατης ηγεσίας, κατέρρευσαν οι µετοχές στο 
χρηµατιστήριο της χώρας ενώ αργότερα, µετά την «απελευθέρωση» της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας της τουρκικής λίρας, ακολούθησε η υποτίµηση της κατά 40% – εποµένως και η 
αντίστοιχη, θανατηφόρα ασφαλώς µείωση των πραγµατικών αµοιβών των εργαζοµένων. 
 
«Θυµάµαι ακριβώς τι συνέβη τότε», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας ξένος παρατηρητής, 
συνεχίζοντας: «Ήταν η 21η Φεβρουαρίου του 2001. Από τη µία ηµέρα στην άλλη, το 
δολάριο δεν κόστιζε πια 690.000 λίρες, αλλά 850.000 – πριν ακόµη ανακοινωθεί επίσηµα 
από την κυβέρνηση η απελευθέρωση της τουρκικής λίρας. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 
2001, την κύρια ηµέρα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, την ηµέρα µηδέν, η ισοτιµία 
αναρριχήθηκε σχεδόν στις 900.000 λίρες. Αργότερα, έφτασε στο 1.300.000 λίρες».    
  
Σαν επακόλουθο των παραπάνω, η οικονοµία της χώρας κατέρρευσε µε τη σειρά της – µε 
την ύφεση να ξεπερνάει το 3% και τον πληθωρισµό να πλησιάζει το 50%, σύµφωνα µε τις 
ανακοινώσεις της κυβέρνησης (κατά την Morgan Stanley τότε, η ύφεση ήταν της τάξης 
του 7,2% και ο πληθωρισµός 70%). Παράλληλα, τα επιτόκια δανεισµού για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έφτασαν στο 110% – ένα µέγεθος µε το οποίο ήταν αδύνατον 
να επιβιώσουν.  
 
Κατά τη διάρκεια των εποµένων εβδοµάδων η βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε κατά 
10%, αρκετές χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρεοκόπησαν, ολόκληροι βιοµηχανικοί 
κλάδοι (υποδήµατα, κλωστοϋφαντουργίες) έπαψαν να λειτουργούν, ενώ περίπου 500.000 
εργαζόµενοι έχασαν τη δουλειά τους –παρά το ότι η ανεργία ήταν ήδη στο 18%, πριν 
ακόµη ξεσπάσει η κρίση. Εκτός αυτού, τα φάρµακα σε όλα τα νοσοκοµεία της Τουρκίας 
εξαντλήθηκαν, αφού οι ξένες φαρµακοβιοµηχανίες σταµάτησαν να προµηθεύουν τη χώρα 
– λόγω της αβέβαιης ισοτιµίας του νοµίσµατος της.  
   
Η κατάληψη της εξουσίας 
 
Στις αρχές Μαρτίου του 2001, οι υπευθυνότητες για το µεγαλύτερο µέρος της Οικονοµίας 
και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ανατέθηκαν στον K.Dervis – στον µέχρι τότε 
αντιπρόεδρο δηλαδή της Παγκόσµιας Τράπεζας, ο οποίος ήταν στο στελεχιακό δυναµικό 
της από τη δεκαετία του ’70. Ο K.Dervis, αρκετά χρόνια προηγουµένως, είχε διαχωρίσει 
το δρόµο του από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Τουρκίας, όταν αυτός (B.Ecevit) είχε 
πολύ σωστά εναντιωθεί στη δραστική ιδιωτικοποίηση της οικονοµίας – ιδρύοντας µαζί µε 
άλλους πολιτικούς, το 1994, τη «Νέα ∆ηµοκρατική Κίνηση». 
 
Η οργάνωση αυτή, υπό τη ηγεσία του προέδρου των εργοδοτών, ήταν υπέρ ενός 
συµβιβασµού στο κουρδικό θέµα, «προωθούσε» τη συνεννόηση µε το πολιτικό Ισλάµ και 
σχεδίαζε τη ριζική φιλελευθεροποίηση της Οικονοµίας – στα πλαίσια των αρχών των 
«παιδιών του Σικάγου». Εν τούτοις, µετά τα αποτελέσµατα των εκλογών του 1995 η 
«οργάνωση», στην οποία συµµετείχε ο K.Dervis, εξαφανίσθηκε εντελώς από την πολιτική 
σκηνή. 
 
Στις 19 Μαρτίου του 2001, η κυβέρνηση συµφώνησε µε το ∆ΝΤ σε ένα «µεσοπρόθεσµο» 
πρόγραµµα ριζικής «αναµόρφωσης» της τουρκικής οικονοµίας – το οποίο προέβλεπε την 
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, τον δραστικό περιορισµό των ελλειµµάτων του 
προϋπολογισµού, µέσα από τη µεγάλη µείωση των δηµοσίων δαπανών, καθώς επίσης τις 
ιδιωτικοποιήσεις όλων των κρατικών εταιρειών. Ίσως οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ 
ότι, η τουρκική οικονοµία είχε χαρακτηρισθεί ως «σοβιετικού τύπου» από τους ιθύνοντες 
του ∆ΝΤ – οι οποίοι τοποθέτησαν αµέσως το δικό τους άνθρωπο, στην ισχυρότερη θέση 
της χώρας (Υπουργείο Οικονοµικών).   
 
Συνεχίζοντας οι διεθνείς επενδυτές, οι τοκογλύφοι και το Καρτέλ δηλαδή, δεν 
εµπιστευόντουσαν ότι η τότε πολυκοµµατική κυβέρνηση, συναποτελούµενη από τη 
σοσιαλιστική, τη συντηρητική και την εθνικιστική παράταξη (Γκρίζοι Λύκοι), θα µπορούσε 
να επιβάλλει τις αλλαγές – πόσο µάλλον όταν τόσο οι κρατικές τράπεζες, όσο και οι 
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δηµόσιες επιχειρήσεις, ήταν οι βασικές «δεξαµενές» άντλησης πολιτικής δύναµης για τα 
κόµµατα. 
 
Ακριβώς για το λόγο αυτό οι δυτικές κυβερνήσεις, το ∆ΝΤ και οι τράπεζες (η 
πραγµατική Τρόικα ουσιαστικά, σύµφωνα µε την ευρηµατική ονοµασία που της έδωσαν 
πρώτοι οι Έλληνες), πίεζαν µαζικά και από κοινού την Τουρκία µε απώτερο, κρυφό στόχο 
την «άλωση» και τη λεηλασία της. Έτσι λοιπόν, τα «παρακλητικά» γράµµατα του τότε 
πρωθυπουργού για την παροχή οικονοµικής βοήθειας στη χώρα του (δάνεια), είτε δεν 
γινόταν αποδεκτά, είτε συνδέονταν µε απίστευτες απαιτήσεις ολοκληρωτικής 
αναδιάρθρωσης (ξεπουλήµατος καλύτερα)  της τουρκικής οικονοµίας. 
 
Παράλληλα, τόσο τα διεθνή ή τοπικά ΜΜΕ, όσο και οι σύνδεσµοι των εργοδοτών, 
βιοµηχάνων και επιχειρηµατιών, ενισχυόµενοι σιωπηλά από τη στρατιωτική εξουσία (η 
οποία απειλούσε έµµεσα ακόµη και µε πραξικόπηµα), είχαν εξαπολύσει µία απίστευτη 
«γκεµπελική καµπάνια», κατηγορώντας µε κάθε τρόπο την κυβέρνηση για ανικανότητα 
και διαφθορά. Ο δήθεν στόχος τους ήταν η µετατροπή της Τουρκίας σε µία σύγχρονη 
∆ηµοκρατία, µακριά από τον «κρατισµό» του παρελθόντος.    
  
Το µνηµόνιο 
 
Συνεχίζοντας, παρά το ότι η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί το πρόγραµµα του ∆ΝΤ, δεν έκανε 
απολύτως τίποτα για να επιβάλλει της διαρθρωτικές αλλαγές του – περιοριζόµενη στις 
συνεχείς αυξήσεις των φόρων στη βενζίνη, στον καπνό, στο οινόπνευµα, στη ζάχαρη και 
σε πολλά άλλα είδη. Όταν όµως η πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας υποτιµήθηκε από 
τις διεθνείς τράπεζες και τις εταιρείες αξιολόγησης, παράλληλα µε τη νέα υποτίµηση του 
νοµίσµατος της, η κυβέρνηση αναγκάσθηκε να συναντηθεί, κατά τη διάρκεια ενός 
Σαββατοκύριακου, µε τους αντιπροσώπους του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας, 
υπογράφοντας ένα δεσµευτικό «µνηµόνιο» συνεργασίας – µε βάση το οποίο ήταν πλέον 
αναγκασµένη να υποκύψει σε όλες τις απαιτήσεις τους.  
 
Σύµφωνα µε τους γνωστούς µας πια Financial Times της Γερµανίας τότε (09.04.2001), 
«Οι δαπάνες του δηµοσίου έπρεπε να µειωθούν άµεσα κατά 25%, ενώ τα έσοδα να 
αυξηθούν κατά 10%. Από τις αρχές του 2002 έπρεπε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των 
αγροτών, καθώς επίσης να πουληθούν όλα τα δηµόσια αγροτικά εργοστάσια. Η ανάπτυξη 
όφειλε, µετά την ύφεση του 2001, να είναι 4,5% το 2002 και 5,5% το 2003». 
 
Ίσως οφείλουµε να προσθέσουµε εδώ ότι, οι (µε απόσταση) δύο µεγαλύτεροι πελάτες της 
γερµανικής πολεµικής βιοµηχανίας, η οποία είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
«διαφθορείς συνειδήσεων» διεθνώς, ήταν τότε η Ελλάδα και η Τουρκία – γεγονός που 
σηµαίνει ότι δεν είναι εντελώς απίθανο να «υποδαύλιζε» η Γερµανία τις συνεχείς 
«αντιπαλότητες» µεταξύ τους, οι οποίες συνέβαλλαν αφενός µεν στις εξαγωγές της 
Γερµανίας, αφετέρου δε στην υπερχρέωση της Ελλάδας και της Τουρκίας (εξοπλιστικά 
προγράµµατα). 
 
Περαιτέρω, έπρεπε να καταργηθούν όλοι οι offshore-λογαριασµοί στις τράπεζες, ενώ οι 
ιδιοκτήτες των χρεοκοπηµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων θα ήταν υπεύθυνοι για τα 
χρέη τους, µε την ιδιωτική τους περιουσία (οι πιστωτικές απώλειες των κρατικών 
τραπεζών υπολογίσθηκαν στα 20 δις $ – αν και τελικά δεν έκλεισε καµία τράπεζα). Το 
πρόγραµµα λιτότητας απαιτούσε επίσης την απόρριψη τουλάχιστον 5.000 κοινωφελών 
επενδυτικών σχεδίων της κυβέρνησης. Εκτός αυτού, η πλειονότητα των 230.000 
υπαλληλικών κατοικιών έπρεπε να πουληθεί, ενώ ένα µεγάλο µέρος των 2,5 εκ. δηµοσίων 
υπαλλήλων όφειλαν να απολυθούν. 
 
Συνεχίζοντας στη µεγάλη λεηλασία της Τουρκίας, οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων ήταν 
υποχρεωµένοι να νοµιµοποιήσουν τα ακίνητα τους, πληρώνοντας ποσά, τα οποία θα 
απέφεραν συνολικά στα ταµεία του κράτους περί τα 5 δις $. Επίσης, οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις ήταν υποχρεωτικό να πουληθούν στις τότε εξευτελιστικές τιµές στο διεθνές 
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κεφάλαιο – οι κρατικές τράπεζες δηλαδή, οι επιχειρήσεις ενέργειας, ύδρευσης και 
ηλεκτροδότησης, οι αεροπορικές εταιρείες, οι τηλεπικοινωνίες κλπ. 
Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της χώρας έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς από 
την Πολιτική.    
 
Μάλλον οφείλουµε να συµπληρώσουµε επίσης εδώ ότι, συνήθως αυξάνεται δυσανάλογα 
το δηµόσιο χρέος µε την είσοδο των συνδίκων του διαβόλου σε µία χώρα, επειδή τα 
αδύναµα κράτη υποχρεώνονται να συµπεριλάβουν τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες, καθώς 
επίσης τις ζηµίες των επιχειρήσεων του δηµοσίου, όπως και αποζηµιώσεις του προσωπικού 
που απολύουν – έτσι ώστε οι κρατικές επιχειρήσεις να πουληθούν στους ιδιώτες όχι µόνο 
σε εξευτελιστικές τιµές, αλλά και «ελεύθερες βαρών». 
           
Περαιτέρω το ∆ΝΤ, µετά την υπογραφή του «µνηµονίου υποτέλειας», αποφάσισε τελικά 
να δανείσει τα 6 δις $ στην Τουρκία, τα οποία είχε υποσχεθεί και δεν εκταµίευε (το 
σύνηθες τέχνασµα), ενώ η Παγκόσµια Τράπεζα υπολόγισε τις ανάγκες εξυγίανσης του 
τραπεζικού συστήµατος στα 35 δις $ – καθώς επίσης τα ληξιπρόθεσµα οµόλογα των 
εποµένων τριών µηνών, τα οποία δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει η Τουρκία, στα 10,1 δις 
$ (το συνολικό δάνειο του ∆ΝΤ προς την Τουρκία, µεταξύ των ετών 2002-2004, ήταν 31 
δις $).    
 
Ολοκληρώνοντας, σύµφωνα µε τις τότε δηµοσκοπήσεις, κανένα από τα τρία κόµµατα που 
συγκυβερνούσαν δεν ξεπερνούσε πλέον το ελάχιστο όριο εισαγωγής τους στη 
Βουλή (10%) – ενώ ο πρωθυπουργός δεν ήθελε (ίσως δεν του επιτρεπόταν από το ∆ΝΤ) 
να παραιτηθεί, παρά το ότι είχε χαθεί εντελώς η εµπιστοσύνη τόσο των βουλευτών, όσο 
και των Πολιτών της χώρας απέναντι του. 
 
Όπως αποδείχθηκε δε στη συνέχεια, κανένα από τα παλαιότερα κόµµατα δεν «επέζησε» 
ως είχε – χωρίς αυτό να σηµαίνει δυστυχώς ότι, η νέα ηγεσία συµπεριφέρθηκε όπως 
µάλλον θα περίµεναν οι Πολίτες της χώρας. Αν µη τι άλλο, το κόµµα που διαδέχθηκε τα 
«συντρίµµια» που άφησε το ∆ΝΤ, ήταν αυτό που τελικά «ξεπούλησε» τη δηµόσια 
περιουσία της Τουρκίας, όσο και αν κάτι τέτοιο φαίνεται παράδοξο – κυρίως δε τις 
κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης τις προσοδοφόρες, αποκλειστικές άδειες 
εκµετάλλευσης (τυχερών παιχνιδιών, τηλεοπτικών συχνοτήτων κλπ.).   
  
Η εξαθλίωση 
 
Ανακεφαλαιώνοντας, σαν αποτέλεσµα των τροµακτικών πιέσεων που ασκήθηκαν τόσο 
από τις τράπεζες, όσο και από τα υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της δύσης, η 
τουρκική κυβέρνηση αναγκάσθηκε, εκείνο το Σάββατο του Απριλίου του 2001, δύο µόλις 
µήνες µετά το ξέσπασµα της κρίσης και ενώ ο λαός ήταν ακόµη υπό την επήρεια του σοκ, 
να καταθέσει ένα αυστηρότατο πρόγραµµα µέτρων («µνηµόνιο») – εν µέσω µαζικών 
διαδηλώσεων και διαµαρτυριών των εργαζοµένων. Το πρόγραµµα αυτό προέβλεπε µία 
ευρύτατη αναδιάρθρωση της οικονοµίας της χώρας, σε συνδυασµό µε δραστικές µειώσεις 
του βιοτικού επιπέδου των Πολιτών της. 
 
Ο βασικός λόγος, ο οποίος ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει τις συγκεκριµένες, 
οδυνηρές αποφάσεις ήταν, όπως αναφέραµε, οι «επιθετικές κινήσεις» της ισχυρότατης 
τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς επίσης του τότε προέδρου της χώρας – σε στενή 
συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα. Όλοι µαζί οι παραπάνω είχαν σαν 
«επίσηµο» στόχο (κάλυψη;), την ολοκληρωτική διάλυση του «εδραιωµένου δικτύου» των 
πολιτικών, των δηµοσίων υπαλλήλων και των µεγάλων επιχειρηµατιών, οι οποίοι 
κυριαρχούσαν για πολλές δεκαετίες στην τουρκική κοινωνία. 
 
Ο σύνδεσµος όµως των βιοµηχάνων και επιχειρηµατιών (Tusiad) ήταν επίσης µέλος της 
οµάδας που επεδίωκε την αλλαγή, µε σύνθηµα του την «κήρυξη του πολέµου εναντίον 
της διαφθοράς», καθώς επίσης τον «εκδηµοκρατισµό της χώρας» – έτσι ώστε να 
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ενισχυθούν, όπως τόνιζε, οι προσπάθειες του τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το 
εξωτερικό. Εποµένως, πως ήταν δυνατόν να απαιτούσε ο ίδιος την τιµωρία του; 
 
Κλείνοντας, σύµφωνα µε ανεξάρτητους ξένους παρατηρητές της εποχής εκείνης, το 
αυστηρότατο πρόγραµµα µέτρων, το οποίο κατατέθηκε από την (σκιώδη) κυβέρνηση, θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν εξαθλιωνόταν εντελώς ο ήδη φτωχός πληθυσµός 
της χώρας – ενώ δεν είχε καµία απολύτως σχέση µε τον εκδηµοκρατισµό της Τουρκίας. 
Αντίθετα, ήταν εντελώς ασυµβίβαστο µε τους κανόνες της ∆ηµοκρατίας, η οποία βέβαια 
δεν θα µπορούσε να επιβιώσει σε συνθήκες άκρατου νεοφιλελευθερισµού και βασιλείας 
των αγορών. 
 
Απλούστερα, οι νέοι καπετάνιοι του τουρκικού υπερωκεανίου θα πετούσαν έναν µεγάλο 
αριθµό ταξιδιωτών στη θάλασσα, για να µπορέσει το καράβι να συνεχίσει το δρόµο του µε 
τους υπόλοιπους – οι οποίοι, αφενός µεν θα αποδέχονταν δουλικά, αφετέρου δε θα 
ισχυροποιούσαν και θα έτρεφαν πλουσιοπάροχα τους νέους ιδιοκτήτες.     
 
Σε σχέση µε το συγκεκριµένο συµπέρασµα, είναι µάλλον χαρακτηριστική η παρακάτω 
διαπίστωση ενός ξένου δηµοσιογράφου, όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε 
στην Τουρκία: 
 
«Πως είναι δυνατόν να επιζήσει ένας φυσιολογικός άνθρωπος εδώ; Τα χαµηλά εισοδήµατα 
είναι της τάξης των 175-250 €, ενώ τα µεσαία κυµαίνονται µεταξύ 350 € και 450 € 
µηνιαία. Ανάλογα µε το εκάστοτε εισόδηµα, το 35% πηγαίνει στο ενοίκιο, οπότε µένουν 
ελάχιστα χρήµατα για τα υπόλοιπα έξοδα. 
 
Το κόστος διαβίωσης δεν είναι χαµηλό στην Τουρκία, όπως υποθέτουν πολλοί στην 
Ευρώπη – αντίθετα, είναι απερίγραπτα υψηλό. Ένα τηλεφώνηµα κοστίζει τριπλάσια, από 
όσο στην Ευρώπη – δεκαπλάσια, εάν το µετρήσει κανείς µε κριτήριο τα πραγµατικά του 
εισοδήµατα. Ένα ζευγάρι παπούτσια κοστίζει στην επαρχία περίπου 50 € – θα πρέπει 
δηλαδή να δουλέψει κανείς τουλάχιστον µία εβδοµάδα για να τα αγοράσει. Το κρέας είναι 
ακριβότερο από τη Γερµανία, ενώ όλα τα υπόλοιπα τρόφιµα επίσης, µε εξαίρεση µόνο τα 
φρούτα και τα λαχανικά. 
 
Για να µπορέσει µία τετραµελής οικογένεια να ζήσει µε σχετική αξιοπρέπεια στην Τουρκία, 
χρειάζεται περίπου 900 € µηνιαία – ενώ συνήθως δεν διαθέτει ούτε τα µισά. Είναι 
πραγµατικά µυστήριο το πως µπορεί και επιβιώνει ένας µέσος εργαζόµενος άνθρωπος εδώ 
– για τους άνεργους και τους συνταξιούχους, ένας άλυτος γρίφος. 
 
Πεθαίνουν στην κυριολεξία άνθρωποι στους σκουπιδότοπους και κανείς δεν τους δίνει την 
παραµικρή σηµασία. ∆εν είµαι πια σίγουρος εάν ο πόλεµος της φτώχειας είναι καλύτερος 
από το συµβατικό. Τουλάχιστον στον κανονικό πόλεµο, πεθαίνει κανείς µε αξιοπρέπεια και 
µε υπερηφάνεια για την πατρίδα του. Είναι πραγµατικά οδυνηρή η εικόνα αυτού του 
κάποτε υπερήφανου, στρατιωτικού λαού, ο οποίος καθηµερινά ζητιανεύει στους 
σκονισµένους, άθλιους δρόµους της λεηλατηµένης χώρας του – δούλος µίας παγκόσµιας, 
αχόρταγης ολιγαρχίας που δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να συναντήσει».  
    
Η επόµενη ηµέρα 
 
Μεταξύ των ετών 2002 και 2005 η οικονοµία αυξανόταν µε έναν ρυθµό της τάξης του 
7,2% ετήσια – µε τις εξαγωγές να διπλασιάζονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα (µία µάλλον 
µέτρια «επίδοση», εάν υπολογίσει κανείς την τεράστια υποτίµηση του νοµίσµατος κατά 
96%, καθώς επίσης τις µειώσεις των µισθών). Φυσικά δε, µόλις το 20% του πληθυσµού 
της χώρας είχε κάποιο όφελος από  την ανάπτυξη – µε την περιοχή της 
Κωνσταντινούπολης να απολαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των «νέων» εισοδηµάτων της 
χώρας. 
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Οι αµοιβές των εργαζοµένων συνέχισαν να µειώνονται µέχρι και το 2006, ενώ η διαφορά 
τους, σε σχέση µε το 2000, διαµορφώθηκε στο -30,2% (πηγή:O.Onaran). ∆ηλαδή, οι 
ονοµαστικοί µισθοί των εργαζοµένων στην Τουρκία το 2006 ήταν κατά 30% περίπου 
χαµηλότεροι, σε σχέση µε το 2000 (οι πραγµατικές αµοιβές το 2007 ήταν χαµηλότερες 
κατά -21,5%, σε σχέση µε το 1979 – παρά τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας και 
του ΑΕΠ της χώρας). 
 
Ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, επιβλήθηκαν µεγάλες µειώσεις στους µισθούς, υπό το φόβο 
της ανεργίας – ενώ τα συνδικάτα των εργαζοµένων αποδέχθηκαν ακόµη και απολύσεις, 
χωρίς αποζηµιώσεις. Το 2005, ο βασικός µισθός ενός δεκαεξάχρονου ήταν 350 νέες 
τουρκικές λίρες (200 €), ενώ το επίσηµο όριο της φτώχειας για µία τετραµελή οικογένεια 
1.600 λίρες (915 €) – δηλαδή, ο βασικός µισθός ήταν περίπου 4,5 φορές χαµηλότερος 
από το όριο της φτώχειας, ενώ µόλις το 48% των εργαζοµένων ήταν ασφαλισµένοι.         
   
Συνεχίζοντας, ο πληθωρισµός περιορίσθηκε σε µονοψήφια µεγέθη για πρώτη φορά µετά 
από 37 έτη, ενώ το έλλειµµα του προϋπολογισµού µειώθηκε στο -7%το 2004. Στην 
πραγµατικότητα βέβαια, ήταν (συνεχίζει να είναι) πολύ δύσκολο να διαπιστώσει κανείς τα 
πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη της Τουρκίας, αφού «αποτυπώνονταν» κάθε φορά µε 
διαφορετικούς τρόπους – ενώ ήταν «επηρεασµένα» από την ιδιαίτερα στενή συνεργασία 
της νέας τουρκικής κυβέρνησης µε το ∆ΝΤ. Έτσι λοιπόν, όπως αναφερόταν το 2005 από 
το ∆ΝΤ, το δηµόσιο χρέος σε σχέση µε το ΑΕΠ περιορίσθηκε από 91% το 2001, στα 
63,5% το 2004 – παράλληλα µε τη σηµαντικότατη µείωση του πληθωρισµού, σε επίπεδα 
της τάξης του 10%. 
 
Οι αριθµοί όµως αυτοί ήταν (είναι) σε µεγάλο βαθµό «παραπλανητικοί», 
επειδή οφείλονταν στην έντονα υπερτιµηµένη τότε τουρκική λίρα. Εάν δηλαδή εξέταζε 
κανείς τα µεγέθη χωρίς τη «νοµισµατική επίδραση», τότε θα διαπίστωνε πως το δηµόσιο 
χρέος αυξήθηκε ουσιαστικά κατά 50% – παράλληλα µε την τεράστια αύξηση των 
εισαγωγών. Απλούστατα λοιπόν, η υπερτιµηµένη λίρα περιόριζε το κόστος των 
εισαγωγών, µείωνε το εξωτερικό, καθώς επίσης το δηµόσιο χρέος, ενώ λειτουργούσε 
αποπληθωριστικά – ένα πραγµατικά εξαιρετικό τέχνασµα του «Ταµείου» το οποίο, αφενός 
µεν εξυπηρέτησε τα µέγιστα την είσοδο των ξένων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, µε στόχο 
τη λεηλασία του δηµοσίου/ιδιωτικού πλούτου της Τουρκίας, αφετέρου δε τη «διαιώνιση» 
των προβληµάτων της χώρας (αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο κλπ.), έτσι ώστε να παραµένει 
σταθερά «στον ορό του ∆ΝΤ».   
             
Περαιτέρω, τόσο το δηµόσιο χρέος (ειδικά για µία χώρα µε σχετικά περιορισµένες 
υποδοµές και ξεπουληµένα πλέον περιουσιακά στοιχεία), όσο και το έλλειµµα του 
εξωτερικού ισοζυγίου, παραµένουν επικίνδυνα υψηλά  – παρά το ότι εισπράχθηκαν άνω 
των 20 δις $ από τις ιδιωτικοποιήσεις. Πρέπει να επισηµάνουµε βέβαια το γεγονός ότι, οι 
ιδιωτικοποιήσεις ξεκίνησαν/ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά µετά το 2005 – από τη  νέα 
κυβέρνηση της χώρας. Το γεγονός αυτό µας κάνει να αναρωτιόµαστε για ποιόν ακριβώς 
λόγο θεωρείται ικανός «ηγέτης» ο νυν πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο οποίος ουσιαστικά 
συνθηκολόγησε µε τους «κατακτητές» της.    
 
Μία µεγάλη «απειλή» για την Τουρκία ήταν (και είναι) η ισοτιµία της λίρας, η οποία 
αντικαταστάθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2005 από τη νέα τουρκική λίρα (µε έξι µηδενικά 
λιγότερα). Ειδικότερα, αν και το συνολικό δηµόσιο χρέος της Τουρκίας ήταν το 2004 σε 
απόλυτα νούµερα 235,8 δις $, σε «µετρήσιµα µεγέθη» ήταν καταχωρηµένο µε 198,7 δις $ 
– λόγω της ανατίµησης της λίρας (είχε αρχικά υποτιµηθεί, το 2001 δηλαδή, κατά -96%). 
Ο Πίνακας Ι που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικός (αν και τα µεγέθη του είναι σε µεγάλο 
βαθµό «σχετικά»): 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:  «Σχετικά» µεγέθη της Τουρκίας (ΑΕΠ, Εξαγωγές, Εισαγωγές σε δις $, κατά 
κεφαλήν εισόδηµα σε $) 
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Μεγέθη 2002 2005 2008 

        

Ρυθµός ανάπτυξης 7,90% 7,60% 4,00% 

ΑΕΠ* 180,90 374,80 455,50 

ΑΕΠ σε Α∆** ./. 575,7 750,0 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ 2.598 5.008 6.113 

Πληθωρισµός 44,4% 7,7% 10,1% 

Εξαγωγές 36,06 72,10 125,80 

Εισαγωγές 51,55 115,70 201,82 

Εµπορικό έλλειµµα -15,49 -43,60 -76,02 

Έλλειµµα Προϋπ.*** -24,84 -2,35 -11,05 

Έλλειµµα /ΑΕΠ**** -13,73% -0,63% -2,42% 

Ανεργία 10,35% 10,00% 9,70% 

∆ηµόσιο χρέος 134,40 181,80 289,30 

∆ηµόσιο χρέος/ΑΕΠ 74,29% 48,50% 63,51% 

* Η αύξηση του ΑΕΠ µεταξύ των ετών 2002 και 2005 δεν φαίνεται σωστή, µε κριτήριο το 
ρυθµό ανάπτυξης. Εν τούτοις, έχει γραφτεί µε βάση την πηγή του Πίνακα (ενδεχοµένως 
να είναι το αποτέλεσµα της ανατίµηση της λίρας ως προς το δολάριο). 
** ΑΕΠ σε συγκριτική αγοραστική αξία 
*** Σε δις €. Μειώθηκε το 2005 λόγω της πώλησης δηµόσιας περιουσίας. Το έλλειµµα του 
προϋπολογισµού διπλασιάστηκε το 2009, στα -29,57 δις €     
**** Εκτινάχθηκε στο -6,7% το 2009 (µε σχέση 1:1 για € και $) 
Πηγή: Συνδυασµός WP και Eurostat    Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
Σηµείωση: Το 65% του ΑΕΠ προέρχεται πια από τις υπηρεσίες, το 25% από τη 
βιοµηχανία, ενώ µόλις το 10% από τη γεωργία – µε την πληθώρα όµως των επιχειρήσεων 
στα χέρια των ξένων (οι εξαγωγές αυτοκινήτων το 2005, ξένων βιοµηχανιών προφανώς, 
ξεπέρασαν τα 13,7 δις $). Στο τέλος του 2007, οι ξένες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις στην 
Τουρκία ήταν περίπου 18.000 – εκ των οποίων πάνω από 3.000 γερµανικές. 
 
Όπως συµπεραίνουµε από τον Πίνακα Ι το δηµόσιο χρέος, παρά το ότι µειώθηκε ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, διπλασιάστηκε σε απόλυτα µεγέθη το 2008, σε σχέση µε το 2002 – 
παρά το ότι ιδιωτικοποιήθηκαν οι µεγάλες κρατικές εταιρείες, αποφέροντας σηµαντικά 
ποσά στα ταµεία της χώρας. Το εµπορικό έλλειµµα δε της Τουρκίας διατηρεί την αυξητική 
του πορεία – γεγονός που προφανώς σηµαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα της, παρά την 
τεράστια µείωση των αµοιβών των εργαζοµένων της, συνεχίζει να παραµένει χαµηλή. 
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Εάν δε υπενθυµίσουµε πως το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Τουρκίας (6.000 $) είναι 
(2010) περίπου πέντε φορές χαµηλότερο από αυτό της Ελλάδας (περί τα 30.000 $), τότε 
θα καταλάβουµε ότι τόσο οι ρυθµοί ανάπτυξης της, όσο και η «πικρή» θεραπεία του ∆ΝΤ, 
οδηγήθηκαν σε ξένα «ταµεία» – επίσης όµως την τεράστια απειλή της πατρίδας µας, από 
µία ενδεχόµενη άλωση της από τους συνδίκους του διαβόλου. 
 
Ίσως οφείλουµε να συµπληρώσουµε εδώ ότι, το ποσοστό της φοροδιαφυγής υπολογίζεται 
στο 26,22% του ΑΕΠ της Τουρκίας (πηγή WP για το 2005) – γεγονός που σηµαίνει ότι το 
κράτος, σε απόλυτους αριθµούς, χάνει περίπου έσοδα ύψους 9-11 δις $ ετησίως (2,94% 
του ΑΕΠ, µε συντελεστή φορολόγησης τότε στο 20%). 
 
Αυτό θα βοηθήσει να κατανοήσουµε την σκόπιµα  εσφαλµένη «µετάφραση» κάποιων 
εννοιών στην Ελλάδα – όπου το ποσοστό της φοροδιαφυγής επί του ΑΕΠ θεωρείται 
ταυτόσηµο µε τα διαφυγόντα έσοδα του δηµοσίου. Προφανώς τα εισοδήµατα που (κακώς) 
φοροδιαφεύγουν, δεν θα φορολογούνταν µε 100%, αλλά µε τον εκάστοτε ισχύοντα 
συντελεστή – αφαιρουµένων των εξόδων. Κατά την άποψη µας δε, η φοροαποφυγή των 
πολυεθνικών, ειδικά στις χώρες που έχουν αλώσει µε τη βοήθεια του ∆ΝΤ, είναι απείρως 
υψηλότερη.    
 
Περαιτέρω στο θέµα µας, µε δεδοµένο ότι η ανάπτυξη (διόγκωση καλύτερα) της Τουρκίας 
στηρίχθηκε κυρίως στην ανοικοδόµηση (το 30% των συνολικών επενδύσεων του 2010 
κατευθύνθηκε στις ανέγερση κτιρίων – ειδικά στην Κωνσταντινούπολη και µέσω µεγάλων 
«πιστωτικών διευκολύνσεων», η «ποιότητα» των οποίων θα φανεί αργότερα), ενώ το 
πρόβληµα του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου της συνεχώς επιδεινώνεται (-8,9% του 
ΑΕΠ το 2010, µε αυξανόµενο ρυθµό), έχουµε την άποψη ότι, εφόσον δεν συµβεί κάτι 
εντελώς διαφορετικό, η Τουρκία θα καταλήξει ξανά σε µία νέα κρίση – αυτή τη φορά 
χωρίς να διαθέτει σηµαντική δηµόσια περιουσία, προς εξασφάλιση νέων δανείων. 
 
Το ενδεχόµενο αυτό ενισχύεται ακόµη περισσότερο από το ότι, η µετά-∆ΝΤ πολιτική 
ηγεσία της χώρας, η οποία κυβερνάει από το 2002, έχει στηρίξει την «ηγεµονία» της στην 
ανάπτυξη – οπότε είναι εύλογα επιρρεπής σε µεγάλα «σφάλµατα» οικονοµικής πολιτικής 
(όπως µάλλον είναι τα νέα µεγάλα έργα που ανακοινώθηκαν). Εάν λοιπόν κάποια στιγµή 
τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που «εισέρρευσαν» µαζί µε το ∆ΝΤ στη χώρα, κεφάλαια τα 
οποία λειτουργούν πολλές φορές σαν φοβισµένη «αγέλη ζώων», εγκαταλείψουν ξαφνικά 
την Τουρκία, η προηγούµενη κρίση της θα θεωρηθεί µάλλον «αµελητέα».   
  
Η µόνιµη σχέση ∆ΝΤ-Τουρκίας 
 
“Οι σχέσεις της Τουρκίας µε το ∆ΝΤ”, διαβάζαµε στον Τύπο το 2010, “αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα µεγάλο κεφάλαιο. Οι δύο πλευρές συζητούν περίπου δύο χρόνια για τη σύναψη 
ενός έκτακτου δανείου, ύψους 20 δις $. Το νέο αυτό δάνειο αποτελεί ουσιαστικά 
αναπροσαρµογή παλαιότερου δανείου 10 δις $, το οποίο είχε λάβει η Τουρκία από τον 
διεθνή οργανισµό" (έληξε τον ∆εκέµβριο του 2008). 
 
Η τουρκική κυβέρνηση, εδώ και µήνες, ισχυρίζεται ότι ολοκληρώνεται σύντοµα η 
συµφωνία – µε αποτέλεσµα να εντείνεται η απογοήτευση τόσο των επενδυτών, όσο και 
της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας. Θεωρείται βέβαιο ότι το ∆ΝΤ ασκεί έντονες 
πιέσεις στην κυβέρνηση, για να εφαρµοστεί ένα νέο υποχρεωτικό πρόγραµµα λιτότητας. 
Φυσικά δεν προβλέπονται αυξήσεις στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 
ήλπιζαν ότι θα ισοσταθµίσουν κάπως τις απώλειες των εισοδηµάτων τους, προερχόµενες 
από την πτώση της τιµής της λίρας. 
 
Η οικονοµική σταθεροποίηση, σε συνδυασµό µε την συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών 
που απαιτεί το ∆ΝΤ («απελευθέρωση» των πάντων, εκµηδενισµός των µισθών, αύξηση 
των ωρών και των χρόνων εργασίας, περιορισµός των κοινωνικών παροχών κλπ.), 
αποτελούν καθοριστικό βήµα στην περαιτέρω διεθνοποίηση της τουρκικής οικονοµίας. 
Βέβαια, αυτή η τακτική του ∆ΝΤ ενοχλεί σε µεγάλο βαθµό την τουρκική κυβέρνηση, η 
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οποία όµως δεν έχει εναλλακτικό τρόπο επιβίωσης – αν και προσπαθεί απεγνωσµένα να το 
κρύψει από τους ψηφοφόρους της.    
 
Τόσο στους ακαδηµαϊκούς κύκλους, όσο και στις τηλεοπτικές εκποµπές, η «µόνιµη σχέση» 
∆ΝΤ-Τουρκίας συζητείται έντονα, αλλά χωρίς αποτέλεσµα – ένα διαρκώς 
επαναλαµβανόµενο σενάριο, από πολλές δεκαετίες. Όταν η Τουρκία αντιµετωπίζει 
προβλήµατα, όπως συνήθως συµβαίνει, ευρίσκονται πρόθυµοι ξένοι δανειστές – οι οποίοι 
τοποθετούν κερδοσκοπικά τα χρήµατα τους, χρεώνοντας τοκογλυφικά επιτόκια, σε ένα 
πηγάδι που µοιάζει να µην έχει πυθµένα”. 
  
Συµπέρασµα 
 
“Η επιτυχία της επέκτασης των πολυεθνικών µε τη βοήθεια των κρίσεων χρέους στη Ν. 
Αµερική, στην Ασία, στην Τουρκία και αλλού, έχει αποφέρει στις ίδιες τόσο εντυπωσιακά 
κέρδη, ώστε να διψούν για συνεχώς νέες κατακτήσεις. Στα σχέδια τους πια δεν 
συµπεριλαµβάνονται µόνο οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες, αλλά και οι πλούσιες χώρες της 
∆ύσης – όπου τα κράτη ελέγχουν ακόµη πιο προσοδοφόρα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
θα µπορούσαν να εκµεταλλευθούν επικερδώς οι ιδιωτικές εταιρείες: τηλεφωνικές 
επικοινωνίες, λιµάνια, µεταφορές, αεροδρόµια, εταιρείες ηλεκτρισµού, εταιρείες ύδρευσης 
κλπ”.   
 
Με κριτήριο την τραυµατική εµπειρία της Τουρκίας, την οποία προσπαθήσαµε να 
αποδώσουµε περιληπτικά όσο καλύτερα γινόταν, συµπεραίνεται χωρίς καµία αµφιβολία 
ότι, η προσέγγιση του µονοπωλιακού καπιταλισµού στην επίλυση των προβληµάτων 
χρέους, συνίσταται στη «µετακύλιση» ολόκληρου του κοινωνικού κόστους στα ασθενή 
εισοδηµατικά στρώµατα – επειδή αυτά αποτελούν την συντριπτική, αλλά και αδύναµη 
πλειοψηφία. 
 
Επίσης συµπεραίνεται πως η σχέση µίας χώρας µε το ∆ΝΤ δεν είναι σε καµία περίπτωση 
χρονικά περιορισµένη – ενώ δεν λύνει κανένα από τα πραγµατικά προβλήµατα της 
Οικονοµίας της. Τέλος ότι, η αλλαγή της εκάστοτε κυβέρνησης, του «τρέχοντος» 
κόµµατος εξουσίας καλύτερα, δεν σηµαίνει ουσιαστικά τίποτα για τους συνδίκους του 
διαβόλου – αντίθετα, έχει µάλλον προϋπολογισθεί, µε την υφιστάµενη κυβέρνηση να 
θεωρείται «νοµοτελειακά αναλώσιµη». 
 
Στο παράδειγµα της Τουρκίας, η νέα κυβέρνηση και όχι η παλαιά, ήταν αυτή που αφενός 
µεν «διεύρυνε» την εξαθλίωση των Πολιτών της, αφετέρου ξεπούλησε σχεδόν το σύνολο 
της δηµόσιας περιουσίας – παραµένοντας σταθερά «υποτελής» του Καρτέλ και των 
τοκογλύφων, χωρίς παραδόξως να διακινδυνεύει την εκλογική της δύναµη. Φυσικά το 
ξεπούληµα έγινε «έντεχνα», αφού ακολούθησε 2-3 έτη µετά την εκλογική της νίκη και τη 
σταθεροποίηση της στην εξουσία.  
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ΜΕΡΟΣ IX 
 
ΤΟ ∆ΝΤ ΚΑΙ Η ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 
 
"Όποιος περιµένει σωτήρες είναι άξιος τις δυστυχίας του. Η αναµονή να µας σώσουν 
άλλοι, είναι µια λανθασµένη αγωγή που µας δόθηκε κατά την παιδική µας ηλικία. Στον 
πόλεµο οι Έλληνες πήγαιναν µε άριστα οργανωµένες φάλαγγες – όχι κλαίγοντας ή 
µοιρολατρικά. Στην ιστορία ποτέ δεν ενδιέφερε τους Έλληνες εάν ο εχθρός ήταν 
πολυάριθµός ή ισχυρός – αλλά ποιος είναι και που βρίσκεται". 
 
Ο αποθανών ηγέτης της Ν. Αφρικής N. Mandela ήταν αναµφίβολα µία εξαιρετική 
φυσιογνωµία – κυρίως επειδή, µετά από δεκαετίες στη φυλακή, τοποθετήθηκε εναντίον 
της βίας και κατάφερε να ενώσει τις αντιµαχόµενες «φυλές» στη χώρα του: τους λευκούς 
και τους µαύρους, οδηγώντας στην πτώση το προηγούµενο καθεστώς (Apartheid). 
 
Από οικονοµικής πλευράς όµως θεωρείται πως δεν προσέφερε κάτι στη Ν. Αφρική – αφού, 
µετά τη ανάληψη της εξουσίας εκ µέρους του, τη δεκαετία του 90, το βιοτικό επίπεδο του 
µαύρου πληθυσµού επιδεινώθηκε αισθητά. Ειδικότερα, µεταξύ των ετών 1995 και 2000, 
το µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα µειώθηκε κατά 40%, ενώ έκτοτε η κατάσταση δεν έχει 
αλλάξει σηµαντικά. 
 
Η αιτία της φτώχειας θεωρείται πως είναι η διαφθορά – µία πολύ συνηθισµένη κατηγορία, 
όσον αφορά τα φτωχά κράτη του πλανήτη. Σύµφωνα µε την Transparency International, 
τη γνωστή γερµανική οργάνωση µε έδρα το Βερολίνο, το 65% του πληθυσµού αποδέχεται 
πως η διαφθορά αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα της χώρας – το 83% θεωρεί 
διεφθαρµένη την αστυνοµία, ενώ το 77% τα πολιτικά κόµµατα. 
 
Με βάση τις έρευνες της ίδιας οργάνωσης, η οποία εντελώς τυχαία εδρεύει στην πατρίδα 
των διαφθορέων, το 47% των κατοίκων ισχυρίζεται πως χρηµάτισε κάποιον δηµόσιο 
λειτουργό, εντός των τελευταίων δώδεκα µηνών – ενώ το 33% των ανδρών 
του Γιοχάνεσµπουργκ βίασε τουλάχιστον µία γυναίκα το 2010, µε το 7% να δηλώνει πως 
συµµετείχε σε οµαδικό βιασµό. 
 
Περαιτέρω, το προσδόκιµο ζωής µειώθηκε στα 50 µόλις έτη (µετά την είσοδο του ∆ΝΤ), 
από 64 προηγουµένως – µε τη CIA να ενοχοποιεί την πολιτική ιδεολογία του κυβερνώντος 
κόµµατος, η οποία ήταν εναντίον της ιδιοκτησίας, µε «βαθιές κοµµουνιστικές 
αγκυλώσεις». 
 
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, όταν ο Mandela και το κόµµα του (ANC) ανέλαβαν την 
εξουσία, ανέτρεψαν όλη την οικονοµική πολιτική της χώρας – δηµεύοντας την περιουσία 
των χωρικών και κατάσχοντας τις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να εγκαταλείψουν τη Ν. 
Αφρική πάνω από 1 εκ. λευκοί. 
 
Συνεχίζοντας, το 2008 ο έµπιστος συνεργάτης του Mandela (Thabo Mbeki), ο οποίος είχε 
από πολλά χρόνια πριν αναλάβει τη λειτουργία της κυβέρνησης, χάνει τη θέση του και 
αντικαθίσταται από τον J.Zuma – ο οποίος κατηγορείται από µία επιτροπή της χώρας του 
για διαφθορά, από ευρωπαϊκές εταιρείες πολεµικού εξοπλισµού. 
 
Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών εξοπλιστικών επιχειρήσεων οµολόγησαν ότι, το 1996 
είχαν δωροδοκήσει υψηλά ιστάµενα πολιτικά πρόσωπα, για να µπορέσουν να κερδίσουν 
τους διαγωνισµούς που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση, όσον αφορά τον εξοπλισµό του 
ναυτικού και της αεροπορίας  – µε συνολικό προϋπολογισµό 4,4 δις φράγκα. 
 
Ολοκληρώνοντας, σύµφωνα µε τους παραπάνω «επικριτές» του, κυρίως την αµερικανική 
CIA και τη γερµανική Transparency International, ο Mandela αποτελεί ένα σύµβολο της 
απληστίας, του πελατειακού κράτους, της καταπίεσης των µαζών, καθώς επίσης της 
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οικογενειοκρατίας – µε µοναδική προσφορά του την ένωση του πληθυσµού της χώρας 
του, καθώς επίσης την αντιρατσιστική του συµπεριφορά. 
 
Η σηµασία της κεντρικής τράπεζας 
 
Για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε πόσο σηµαντικός είναι ο θεσµός της κεντρικής 
τράπεζας µίας χώρας, θα αναφερθούµε στο παράδειγµα της Ν. Αφρικής, την εποχή που η 
νέα κυβέρνηση της (Nelson Mandela) διαπραγµατεύθηκε την ανεξαρτησία της. 
 
Ενώ λοιπόν διεξάγονταν θετικά για το κράτος οι διαπραγµατεύσεις µε το ∆ΝΤ στο πολιτικό 
σκέλος, απαιτήθηκε από τους υπευθύνους για την οικονοµική πολιτική της χώρας η 
µετατροπή της κεντρικής τράπεζας τους σε έναν ανεξάρτητο οργανισµό, ο οποίος θα 
λειτουργούσε µε απόλυτη αυτονοµία από την εκλεγµένη κυβέρνηση – σαν ένα κυρίαρχο 
«κράτος εν κράτει» ουσιαστικά, στο οποίο δεν θα παρέµβαιναν οι εκλεγµένοι νοµοθέτες. 
 
Συνεχίζοντας, παρά το ότι διατυπώθηκε από τους πολιτικούς της χώρας η απορία, σε 
ποιόν θα «λογοδοτούσε» η ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα (στο ∆ΝΤ, στο Χρηµατιστήριο, 
στην BIS), οι έµπειροι διαπραγµατευτές της «∆ύσης» κατόρθωσαν να επιβάλλουν 
µονοµερώς τη θέληση τους – ταυτόχρονα µε την «άλωση» του Υπουργείου Οικονοµικών, 
στο οποίο τοποθέτησαν έναν δικό τους έµπιστο πολιτικό. Όπως είπαν χαρακτηριστικά 
κάποιοι διακεκριµένοι Πολίτες της Νοτίου Αφρικής, οι οποίοι τότε σχολίασαν τις νέες 
συνθήκες που δηµιουργήθηκαν: 
 
"∆εν µας άφησαν ποτέ ελεύθερους. Απλώς έβγαλαν την αλυσίδα από το λαιµό µας και την 
έβαλαν στους αστραγάλους µας…. Οι µεγάλες επιχειρήσεις, µας δήλωσαν ουσιαστικά ότι 
θα κρατήσουν τα πάντα και εµείς θα κυβερνάµε µόνο κατ’ όνοµα. Μπορούσαµε δηλαδή να 
έχουµε την πολιτική εξουσία µετά από πολλά χρόνια αγώνων, µπορούσαµε φαινοµενικά 
να κυβερνάµε, αλλά η πραγµατική διακυβέρνηση θα βρισκόταν στα χέρια των άλλων". 
 
Περαιτέρω, αυτό που συνέβη στη συνέχεια των διαπραγµατεύσεων ήταν το ότι η 
κυβέρνηση παγιδεύτηκε, χωρίς δυστυχώς να το αντιληφθεί, σε ένα είδος ιστού της 
αράχνης – «υφασµένου» από µυστηριώδεις κανόνες και υπόγειες ρυθµίσεις, οι οποίες 
αποσκοπούσαν στο να «οριοθετήσουν», καθώς επίσης να περιορίσουν την εξουσία των 
δηµοκρατικά εκλεγµένων ηγετών της χώρας. Όταν λοιπόν θέλησε η νέα κυβέρνηση να 
υλοποιήσει τα οράµατα της, ανακάλυψε ότι η πραγµατική εξουσία, η οικονοµική, 
βρισκόταν στα χέρια άλλων. 
 
Για παράδειγµα, δεν µπορούσε να αναδιανείµει τη γη, επειδή το νέο Σύνταγµα προστάτευε 
την ατοµική ιδιοκτησία και καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την όποια αγροτική 
µεταρρύθµιση. Εκτός αυτού, δεν ήταν δυνατόν να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, 
αφού εκατοντάδες εργοστάσια της χώρας ήταν έτοιµα να κλείσουν – επειδή η κυβέρνηση 
είχε υπογράψει τη Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (του µετέπειτα ΠΟΕ), η οποία 
απαγόρευε την αναγκαία επιδότηση των τοπικών επιχειρήσεων. 
 
Ίσως οφείλουµε να επισηµάνουµε εδώ ότι, χωρίς κάποια προστασία και επιδοτήσεις, είναι 
σχεδόν αδύνατη η επαναβιοµηχανοποίηση µίας χώρας – η αναβίωση δηλαδή του 
κατεστραµµένου παραγωγικού της ιστού. 
 
Συνεχίζοντας στο θέµα µας, η διανοµή δωρεάν φαρµάκων για την καταπολέµηση 
του aids απαγορευόταν, αφού µία τέτοια απόφαση παραβίαζε τα πνευµατικά δικαιώµατα 
ιδιοκτησίας, τα οποία προστάτευε ο ελεγχόµενος από την υπερδύναµη Παγκόσµιος 
Οργανισµός Εµπορίου – στον οποίο είχε προσχωρήσει η Νότια Αφρική, κατ’ απαίτηση 
βέβαια των δανειστών της. Η διάθεση περισσότερου χρήµατος προϋπέθετε φυσικά τη 
σύµφωνη γνώµη της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας, η οποία δεν την παρείχε. 
 
Η δωρεάν ύδρευση δεν ήταν επίσης εφικτή, αφού η Παγκόσµια Τράπεζα, µέσω της 
οµάδας οικονοµολόγων που είχε στείλει στη χώρα, είχε µετατρέψει σε κανόνα, σε 
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υποχρέωση δηλαδή, τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στις κοινωφελείς επιχειρήσεις. 
Τέλος, εάν η κυβέρνηση ήθελε να αυξήσει τους µισθούς, δεν της επιτρεπόταν, λόγω του 
δανείου ύψους 850 εκ. $ µε το ∆ΝΤ, το οποίο επέβαλλε «συγκράτηση των µισθών». 
 
Σε γενικές γραµµές λοιπόν, η οποιαδήποτε µη υποταγή στους κανόνες και στους 
περιορισµούς που επέβαλλαν το ∆ΝΤ και όλοι οι υπόλοιποι «συνεργοί» του, θα 
θεωρούταν απόδειξη επικίνδυνης εθνικής αφερεγγυότητας, έλλειψη αφοσίωσης στην 
εφαρµογή των «µεταρρυθµίσεων» και απουσία ενός βασισµένου σε κανόνες 
συστήµατος – µε αποτέλεσµα τη διακοπή της χορήγησης βοήθειας («δόσεων» από το 
∆ΝΤ) και τη φυγή των ξένων κεφαλαίων. 
. 

 
 
Συνεχίζοντας, τόσο η δήθεν «ανεξάρτητη» κεντρική τράπεζα, όσο και το «υπό κηδεµονία» 
Υπουργείο Οικονοµικών, επέβλεπαν άγρυπνα την πιστή τήρηση των εντολών – οπότε 
φυσικά επαναλήφθηκε η γνωστή ιστορία: 
 
Η κυβέρνηση, γονατισµένη από το χρέος και υφιστάµενη διεθνείς πιέσεις, προκειµένου να 
ιδιωτικοποιήσει τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, άρχισε σύντοµα να αυξάνει τις τιµές, να 
µειώνει τους µισθούς, να διασύρει τους αντιρρησίες και να «ξεπουλάει» δηµόσια 
περιουσία – µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, εκατοµµύρια άνθρωποι να εξαθλιωθούν, µη 
έχοντας πλέον ηλεκτρικό ρεύµα και νερό, επειδή δεν µπορούσαν να πληρώσουν τους 
λογαριασµούς. 
 
Όσο για τα πλούσια ορυχεία, τις τράπεζες και τις µονοπωλιακές βιοµηχανίες, των οποίων 
την εθνικοποίηση ζητούσε ο Mandela, παρέµειναν στα χέρια τεσσάρων εταιρικών 
κολοσσών – οι οποίοι ελέγχουν πλέον το 80% του χρηµατιστηρίου της χώρας. 
 
Μεταξύ των ετών 1997 και 2004 η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής πούλησε δεκαοκτώ 
δηµόσιες εταιρείες, συγκεντρώνοντας 4 δις $, τα οποία διατέθηκαν στην εξυπηρέτηση των 
δανείων των διεθνών τοκογλύφων. 
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Το «πικρό φάρµακο» λοιπόν του ∆ΝΤ, το οποίο προβλέπει (µε τη βοήθεια µίας εντελώς 
ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας και ενός σκιώδους Υπουργείου Οικονοµικών) 
περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές στις κρατικές δαπάνες, ελαστικότητα στην 
εργασία, απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελµάτων, ενίσχυση του ελευθέρου 
εµπορίου, περιορισµένους ελέγχους στη ροή των κεφαλαίων κλπ., αποδείχθηκε στην 
κυριολεξία θανατηφόρο για την συντριπτική πλειοψηφία των Πολιτών της Ν. Αφρικής – 
όπως και για όλες σχεδόν τις χώρες, στις οποίες «εισέβαλλαν» οι σύνδικοι του διαβόλου. 
 
Οι µέθοδοι των εισβολέων 
 
Οι διεθνείς τοκογλύφοι, το «σύστηµα», όπως αποκαλείται, χρησιµοποιούν σταθερά την 
ίδια µέθοδο: διαφθείρουν την πολιτική, αναλαµβάνουν τη σκιώδη εξουσία και στη 
συνέχεια λεηλατούν τόσο την ιδιωτική, όσο και τη δηµόσια περιουσία εκείνων των 
δύστυχων χωρών, στις οποίες εισβάλουν (αφού προηγουµένως τις υπερχρεώσουν, 
υποχρεώνοντας τες να ζητήσουν τη «βοήθεια» τους). Στο σηµείο αυτό είναι ίσως σκόπιµο 
να υπενθυµίσουµε ξανά τα στάδια της λεηλασίας, µε το κείµενο που ακολουθεί: 
 
Η «απελευθέρωση των αγορών», την οποία επιβάλλει δικτατορικά το ∆ΝΤ στις χώρες που 
εισβάλλει, σηµαίνει απλά το εξής: «Ανοίξτε τα σύνορα σας στους εντολοδόχους µας, για 
να µπορέσουν να αρπάξουν και να λεηλατήσουν ότι βρουν – ιδιωτικά ακίνητα, δηµόσια 
περιουσιακά στοιχεία, επιχειρήσεις, µερίδια αγοράς κοκ.» 
 
Αυτό γίνεται αφενός µεν µε τη βοήθεια της εγχώριας επιχειρηµατικής ελίτ, η οποία 
φιλοδοξεί να γίνει ο τοποτηρητής των εισβολέων στη χώρα της, αφετέρου µε τη 
συνδροµή της πολιτικής εξουσίας – η οποία επιβάλλει «νοµοθετικά διατάγµατα» που δεν 
απαιτείται η έγκριση τους από τη Βουλή, ενώ διευκολύνει επικοινωνιακά την άλωση της 
εκάστοτε χώρας. 
 
Η «διασπάθιση» της ιδιωτικής περιουσίας (ακίνητα, οικόπεδα κλπ.), επιτυγχάνεται πολύ 
απλά, µε τη βοήθεια της υπερβολικής φορολόγησης – επίσης µε τη συνδροµή των 
τραπεζών, οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους τις υποθήκες. 
 
Η µέθοδος επηρεασµού της κοινής γνώµης, έτσι ώστε να µην αντιδράσει, είναι οι 
κατηγορίες για φοροδιαφυγή, για διαφθορά ή για οτιδήποτε άλλο ατόµων ή οµάδων του 
πληθυσµού – στα πλαίσια του «µαζί τα φάγαµε» ή της τοποθέτησης της µίας κοινωνικής 
οµάδας εναντίον της άλλης. 
 
Από την άλλη πλευρά, η αφανής ακίνητη περιουσία του δηµοσίου εκποιείται µε την 
ίδρυση εταιριών, στις οποίες µεταβιβάζονται κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους. 
Στη συνέχεια, πωλούνται οι µετοχές των εταιρειών αυτών, οπότε δεν γίνεται αντιληπτό 
σχεδόν τίποτα από τους πολίτες. Όσον αφορά τις δηµόσιες επιχειρήσεις, όπου τα 
«φιλέτα» είναι οι κοινωφελείς (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ), οι κερδοφόρες µονοπωλιακές (ΟΠΑΠ) και οι 
στρατηγικές (ΟΤΕ κλπ.), ακολουθείται συνήθως η παρακάτω διαδικασία: 
 
(α) Καταγγέλλεται η διαφθορά των συνδικαλιστών και του υπόλοιπου προσωπικού τους, 
µέσω των διατεταγµένων ΜΜΕ, έτσι ώστε να χειραγωγηθεί η κοινή γνώµη και να µην 
φέρει αντίρρηση στην εκποίηση τους. 
 
(β) Απολύεται το δήθεν υπεράριθµο ή ακριβό προσωπικό τους – ιδίως αυτοί που 
αντιδρούν στην όλη διαδικασία. Προσλαµβάνονται είτε οι ίδιοι, είτε καινούργιοι, µε τους 
νέους όµως βασικούς µισθούς «πείνας». 
 
(γ) Εξυγιαίνονται µε χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών και στη συνέχεια πωλούνται 
«καθαρές» στους εισβολείς – µισοτιµής προφανώς, αφού στην υπό κατάληψη χώρα οι 
τιµές έχουν καταρρεύσει. 
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Ότι δεν µπορούν να αγοράσουν οι εισβολείς σε τιµές ευκαιρίας, φροντίζουν να το 
κλείσουν – µε τη µέθοδο του damping (σηµαίνει ότι, κερδίζω στη δική µου χώρα, οπότε 
µπορώ να πουλάω κάτω από το κόστος σε µία άλλη, µέχρι να κλείσω τους ανταγωνιστές 
µου, αυξάνοντας µετά τις τιµές). 
 
Σε γενικές γραµµές λοιπόν, µειώνουν τις τιµές πώλησης τους κάτω από το κόστος, µε 
αποτέλεσµα οι τοπικές βιοµηχανίες να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν µε τον ανταγωνισµό. 
Εποµένως, είτε χρεοκοπούν, είτε πωλούνται σε εξευτελιστικές τιµές στους εντολοδόχους 
του ∆ΝΤ (ή της Γερµανίας, στην περίπτωση της Ελλάδας). 
 
Όσον αφορά ορισµένους ευαίσθητους και εξαιρετικά κερδοφόρους κλάδους, όπως τις 
τοπικές φαρµακοβιοµηχανίες, η συνταγή είναι ελαφρά διαφορετική: 
 
(α)  Οι πολιτικοί επιβάλλουν θεσµικά τιµές πώλησης κάτω του κόστους στην τοπική 
βιοµηχανία, η οποία παράγει συνήθως γενόσηµα – υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους 
ασφαλισµένους πολίτες να επιλέγουν τα συγκεκριµένα φάρµακα. 
 
Αυτό επιτυγχάνεται είτε αυξάνοντας τις τιµές των πρωτοτύπων, είτε µειώνοντας τη 
συµµετοχή του κράτους, όσον αφορά την αγορά των πρωτοτύπων φαρµάκων, είτε 
προσφέροντας ειδικά κίνητρα για την αγορά των γενοσήµων. 
 
(β) Στη συνέχεια, οι πολιτικοί δηµαγωγούν, ισχυριζόµενοι ότι ωφελούν τους πολίτες, 
καταπολεµώντας θαρραλέα τα συµφέροντα – οπότε κερδίζουν µε το µέρος τους την κοινή 
γνώµη, η οποία νοµίζει ανόητα πως ωφελείται από τις χαµηλές τιµές, ενώ χαίρεται µε την 
τιµωρία του «εγχώριου κατεστηµένου» (µισαλλοδοξία). 
 
(γ)  Οι τοπικές φαρµακοβιοµηχανίες είτε χρεοκοπούν, είτε πωλούνται µισοτιµής στους 
ξένους. 
 
(δ)  Αργότερα, σταδιακά, οι τιµές των γενοσήµων αυξάνονται, τα κίνητρα για την αγορά 
τους, η επιδότηση τους ουσιαστικά από το κράτος σταµατάει και οι εισβολείς έχουν στη 
διάθεση τους µονοπωλιακά ολόκληρη την αγορά – κερδίζοντας πλουσιοπάροχα. 
 
Συµπέρασµα     
 
Η µοναδική λύση των χωρών, ιδίως των πλουσίων, όπως η Ελλάδα, οι οποίες 
τοποθετούνται στο στόχαστρο, είναι η υιοθέτηση της άµεσης δηµοκρατίας – µε τη βοήθεια 
της οποίας οι πολίτες αναλαµβάνουν µόνοι τους τα ηνία της πατρίδας 
τους, αποφασίζοντας οι ίδιοι για το µέλλον τους. 
 
Η αιτία είναι προφανώς το ότι οι Πολίτες, στο σύνολο τους, είναι φύσει αδύνατον 
να δωροδοκηθούν – οπότε οι εισβολείς δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν τη 
βρώµικη πολιτική τους. Εάν τυχόν δε υπάρξει κάποιος ηγέτης, ο οποίος να µπορεί να τους 
εµπνεύσει, τότε η έξοδος της χώρας τους από την κρίση, αποφεύγοντας τις παγίδες των 
εισβολέων, είναι κάτι περισσότερο από εύκολη. 
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ΜΕΡΟΣ X 
 
Ο ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΝΤ 
 
Ο Ισηµερινός (Ecuador), µε κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδηµα στη βάση της 
αγοραστικής δύναµης, ήταν η δεύτερη φτωχότερη χώρα της Λατινικής Αµερικής – 
ενώ διακρινόταν ανέκαθεν από µεγάλες οικονοµικές ανισότητες, µεταξύ πλουσίων και 
φτωχών (το ανώτερο 20% κατείχε το 58% του εθνικού εισοδήµατος, όταν το κατώτερο 
40% του πληθυσµού µόλις το 11%). 
 
Έχει πληθυσµό 14 εκ. ατόµων, µε µέση ηλικία τα 23 έτη, όπου το 40% είναι κάτω των 15 
ετών (µόλις το 5% έχει ηλικία άνω των 65 ετών, λόγω της µεγάλης θνησιµότητας). Οι 
συνολικές εξαγωγές της χώρας είναι σήµερα περίπου 23,54 δις $, εκ των οποίων το 
µεγαλύτερο µέρος αφορά το πετρέλαιο. Το εξωτερικό χρέος του Ισηµερινού υπολογίζεται 
στα 19,62 δις $ (εκτιµήσεις 2011), µε κυριότερο δανειστή, µετά την 
πρόσφατη ανεξέλεγκτη χρεοκοπία του (2008), την Κίνα. 
 
Η κρίση του 2008  
   
Μετά από µία σειρά διαδοχικών οικονοµικών σοκ (πόλεµος µε το Περού το 
1995, El Nino το 1997, ρωσική και ασιατική κρίση το 1997-98), καθώς επίσης µετά από 
τις πολύ χαµηλές τιµές του πετρελαίου, το εξωτερικό χρέος του Ισηµερινού 
διαµορφώθηκε στα 13 δις $ – ένα αρνητικό ρεκόρ για τη Λατινική Αµερική, αφού ήταν 
πάνω από το 66% επί του τότε ΑΕΠ.  
 
Αµέσως µετά (1998) ακολούθησε µία µεγάλη τραπεζική και συναλλαγµατική 
κρίση, αρκετά ιδρύµατα χρεοκόπησαν, ενώ η κεντρική τράπεζα αύξησε (τύπωσε) την 
ποσότητα χρήµατος, για να µπορέσει να σταθεροποιήσει κάπως το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα – µε αποτέλεσµα να ακολουθήσει µία τεράστια υποτίµηση του νοµίσµατος 
(Sucre). 
 
Στη συνέχεια η κεντρική τράπεζα προσπάθησε, µε εκτεταµένες συναλλαγµατικές 
παρεµβάσεις, να περιορίσει την υποτίµηση του νοµίσµατος – αφενός µεν χωρίς επιτυχία, 
αφετέρου χάνοντας το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της. Ως εκ 
τούτου, ο Ισηµερινός βυθίστηκε για δύο χρόνια σε ένα απίστευτο οικονοµικό χάος – µε 
τον πληθωρισµό να υπερβαίνει το 60% το 1999, πλησιάζοντας σχεδόν στο 100% το 
2000. Το εθνικό νόµισµα της χώρας υποτιµήθηκε κατά 30% το 1998, καθώς επίσης 67% 
το επόµενο έτος, χάθηκε η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δανεισµού, ενώ στο εσωτερικό 
αναγκάσθηκε η κυβέρνηση να παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασµούς, για να στηρίξει 
τις τράπεζες, οι οποίες κατέρρεαν. 
 
Τελικά η κεντρική τράπεζα έχασε τον έλεγχο σε όλα τα µέτωπα – στον πληθωρισµό, στην 
ισοτιµία του νοµίσµατος και στην ποσότητα χρήµατος. Το αποτέλεσµα ήταν να 
καταρρεύσει δραµατικά το ΑΕΠ, από τα 20 δις $ το 1998 στα 14 δις $ το 1999 (-30%) σε 
όρους δολαρίου (µε κριτήριο το εθνικό νόµισµα, κατά -6,2%). Ο αριθµός των φτωχών 
διπλασιάστηκε, από 34% στο 71%, ενώ ο αριθµός των υπερβολικά φτωχών σχεδόν 
τριπλασιάστηκε (από 12% στο 31%). Σύµφωνα µε τα διεθνή ΜΜΕ, µετανάστευσαν 
περίπου 200.000 Πολίτες µεταξύ των ετών 1998 και 2000, κυρίως στις Η.Π.Α., στην 
Ιταλία και στην Ισπανία, ενώ το δολάριο έγινε το de facto σηµαντικότερο νόµισµα της 
χώρας.       
 
Η υποτίµηση του νοµίσµατος επιβάρυνε σε µεγάλο βαθµό τους καταναλωτές, αφού τα 
εισαγόµενα προϊόντα έγιναν υπερβολικά ακριβά, οι δηµόσιες υπηρεσίες κατέρρευσαν, ενώ 
οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, για την κατασκευή εργατικών 
κατοικιών κλπ. σχεδόν µηδενίσθηκαν. 
 
Η δολαριοποίηση  
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Στις 9 Ιανουαρίου του 2000 ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τη δολαριοποίηση – µε τη 
συµφωνία του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. ∆ώδεκα ηµέρες αργότερα αναγκάσθηκε 
να παραιτηθεί από την εξουσία, µετά από µία κοινωνική εξέγερση, µε τη συµµετοχή ενός 
µέρους του στρατού. Εν τούτοις, δεν άλλαξε τίποτα στον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, 
τον οποίο είχε επιλέξει ο ίδιος, αφού ο αντικαταστάτης του (ο τότε αντιπρόεδρος και 
βασικός «ανταγωνιστής» του στις εκλογές του 1998), ανακοίνωσε τη συνέχεια της 
οικονοµικής πολιτικής λιτότητας ως είχε. 
 
Ο Ισηµερινός λοιπόν, πάντοτε µε τη βοήθεια του ∆ΝΤ, κατέθεσε µία πρόταση διαγραφής 
προς τους ξένους δανειστές του, από συνολικά έξι µέρη (tranches), µε οµόλογα λήξης 
µεταξύ των ετών 2002 και 2025. Αφορούσε 6,51 δις $ (το 47% περίπου του τότε ΑΕΠ ή 
το 50% του εξωτερικού χρέους), µε διαγραφές µεταξύ 19% και 47% (κατά µέσον όρο 
27,4%) – ενώ έγινε αποδεκτή από το 98% των οφειλετών του. 
 
Η «δολαριοποίηση» τώρα, έτσι όπως εφαρµόσθηκε, δεν σήµαινε για τον Ισηµερινό τη 
σύνδεση του νοµίσµατος του µε το δολάριο, όπως είχε κάνει η Αργεντινή το 1991, 
αλλά την εισαγωγή του ίδιου του δολαρίου, ως επισήµου νοµίσµατος της χώρας. Στα 
καταστήµατα δηλαδή οι τιµές ήταν στο τοπικό νόµισµα, αλλά οι κάτοικοι πλήρωναν µε 
δολάρια – ενώ η υιοθέτηση του δολαρίου συνδέθηκε µε µία επόµενη υποτίµηση του 
εθνικού νοµίσµατος. 
 
Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 1998, το ένα δολάριο αντιστοιχούσε µε 
5.000 Sucres (1:5.000), ενώ τον Ιανουάριο του 2000 η ισοτιµία διαµορφώθηκε στο ένα 
δολάριο ανά 25.000 Sucres (1:25.000). Εν τούτοις, ο πληθωρισµός δεν καταπολεµήθηκε 
αµέσως, αφού ανήλθε στο 91%, παρά τη δολαριοποίηση (αργότερα σταθεροποιήθηκε στο 
5,7% µεταξύ των ετών 2002 και 2006, ενώ στο 2,6% τον Ιούλιο του 2007). 
 
Τα αποτελέσµατα της κατάστασης αυτής ήταν καταστροφικά για τους Πολίτες της χώρας – 
αφού το 2001 µία πενταµελής οικογένεια χρειαζόταν 253 $ µηνιαία για να επιβιώσει, 
ενώ οι µηνιαίες αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα ήταν µόλις 97 $, οι χαµηλότερες συντάξεις 
στα 18 $ και οι µισθοί στο δηµόσιο τοµέα 40 $. Αν και η ανεργία διαµορφώθηκε χαµηλά 
(από 14% έως 16%), η υποαπασχόληση εκτοξεύθηκε στο 58,2%, µε τροµακτικά 
επώδυνες συνέπειες για το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. 
 
Στις αρχές του 2001 αυξήθηκαν σηµαντικά οι τιµές της βενζίνης (75%), των µέσων 
µαζικής µεταφοράς (100%), καθώς επίσης του προπανίου (40%), το οποίο 
χρησιµοποιούταν για τις οικιακές ανάγκες από το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Οι 
αυξήσεις αυτές αποτελούσαν µέρος της συµφωνίας της κυβέρνησης µε το ∆ΝΤ, η οποία 
είχε γίνει αποδεκτή µετά από διαπραγµατεύσεις, ο οποίες διήρκησαν περίπου 18 µήνες. 
 
Ακολούθησαν εκτεταµένες κοινωνικές αναταραχές και διαδηλώσεις εναντίον των µέτρων 
λιτότητας της κυβέρνησης και του ∆ΝΤ, στις οποίες συµµετείχαν κυρίως µαθητές και 
φοιτητές – οι οποίοι υπέφεραν από τις αυξήσεις των µέσων µεταφοράς, καθώς επίσης από 
την έλλειψη µελλοντικών προοπτικών. Αντίθετα, τα εργατικά συνδικάτα παρέµειναν 
σχετικά αδρανή, αφού δεν µπορούσαν να κινητοποιηθούν από τους ηγέτες τους 
(ενδεχοµένως επειδή οι συνδικαλιστές είχαν χρηµατισθεί από τους εισβολείς). 
 
Η υιοθέτηση του δολαρίου ως επισήµου νοµίσµατος της χώρας, παράλληλα µε τα 
διαρθρωτικά µέτρα, µε τη φτωχοποίηση και µε τη µετανάστευση, σταθεροποίησε τελικά 
την οικονοµία της χώρας – µε αποτέλεσµα να επιστρέψει σε πορεία ανάπτυξης, η οποία 
όµως στηρίχθηκε στην αύξηση της διεθνούς τιµής του πετρελαίου (όπως η Ρωσία). 
Μεταξύ των ετών 2002 και 2006 ό µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης διαµορφώθηκε στο 
5,2% – στο υψηλότερο σηµείο δηλαδή των προηγουµένων 25 ετών (εύλογα, αφού 
προηγουµένως είχε καταρρεύσει). 
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Μετά από µία σχετική αναπροσαρµογή το 2007, ο ρυθµός ανάπτυξης έφτασε το 7,2% το 
2008 – κυρίως λόγω της αύξησης των τιµών του πετρελαίου, καθώς επίσης των υψηλών 
δηµοσίων επενδύσεων. Φυσικά οι ασθενέστερες τάξεις συµµετείχαν πολύ λιγότερο στα 
οφέλη της ανάπτυξης – όπως ακριβώς συνέβη στη Βραζιλία, στην Τουρκία και όπου αλλού 
δραστηριοποιήθηκε το ∆ΝΤ, το οποίο συνεργάζεται και αµείβει την εκάστοτε τοπική ελίτ, 
συµπεριλαµβανοµένων φυσικά των (διατεταγµένων) ΜΜΕ. 
 
Ο Rafael Correa 
  
Στο τέλος του 2006 εξελέγη ο R. Correa στην προεδρία της χώρας, µε βασικά 
χαρακτηριστικά της προεκλογικής του εκστρατείας την υπόσχεση στους Πολίτες να µην 
υπογράψει τη συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µε τις Η.Π.Α., την οποία είχε επιβάλλει το 
∆ΝΤ, καθώς επίσης να ελέγξει λογιστικά και να περιορίσει το εξωτερικό χρέος – το ύψος 
του οποίου ήταν τότε 10,77 δις $. 
 
Σύµφωνα µε την επιτροπή λογιστικού ελέγχου του εξωτερικού χρέους (Auditoria), την 
πρώτη επίσηµη κυβερνητική οργάνωση αυτού του είδους παγκοσµίως, την οποία είχε 
συστήσει ο πρώην υπουργός οικονοµικών της χώρας (R.Patino), όφειλαν να ελεγχθούν 
όλα τα επί µέρους δανειακά συµβόλαια, ένα προς ένα  – µεταξύ των οποίων εκείνα µε 
τους διεθνείς κρατικούς πιστωτές, τα οποία είχαν συµφωνηθεί στο κλαµπ του Παρισιού το 
2000, όταν έγινε η διαγραφή χρεών και η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των 
υπολοίπων, καθώς επίσης τα οµόλογα δηµοσίου. 
 
Τελικός σκοπός της επιτροπής ήταν µία λεπτοµερής ανάλυση του χρέους, από νοµικής, 
από οικονοµικής, από κοινωνικής και από περιβαλλοντικής πλευράς. Σύµφωνα δε µε τη 
διαπίστωση της επιτροπής, το 80% του εξωτερικού χρέους είχε συναφθεί για την 
αναχρηµατοδότηση των παλαιών οφειλών του Ισηµερινού, ενώ µόλις το 20% για την 
ανάπτυξη και για τα έργα υποδοµής. 
 
Ο R. Correa ανακοίνωσε τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε τους πιστωτές της χώρας, σε 
σχέση µε την εξόφληση χρέους ύψους 3,9 δις $, αποτελούµενου από οµόλογα του 
δηµοσίου, µε λήξη τα έτη 2012, 2015 και 2030. Παράλληλα απείλησε ότι δεν θα 
πληρωνόταν εκείνα τα χρέη του Ισηµερινού, τα οποία θα θεωρούταν παράνοµα ή επαχθή 
από την επιτροπή ελέγχου.  
 
Την ίδια σχεδόν εποχή η υπουργός οικονοµικών ανακοίνωσε την αναβολή της πληρωµής 
των τόκων ύψους 30,6 εκ. $ ενός οµολόγου, το οποίο έληγε το 2012 – µε κίνδυνο να 
υπάρξει ρήξη µε τη Βενεζουέλα, η οποία είχε εγγυηθεί το χρέος µε την έκδοση CDS, 
ύψους 400 εκ. $. 
 
Η στάση πληρωµών 
 
Τελικά, ο Ισηµερινός δήλωσε στάση πληρωµών το ∆εκέµβρη του 2008, η οποία αφορούσε 
χρέος ύψους 3,2 δις $ απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές (το 80% περίπου των συνολικών 
οφειλών προς τους ιδιώτες). Ενδιάµεσα (τέλη ∆εκεµβρίου), η χρηµατοδότηση του 
κρατικού προϋπολογισµού (έλλειµµα) εξασφαλίσθηκε από το Κρατικό Ινστιτούτο για την 
εσωτερική σταθερότητα της χώρας (IESS), το οποίο αγόρασε δύο οµόλογα δηµοσίου, 
ύψους 700 εκ. $, µε επιτόκιο της τάξης του 6,5%. Αργότερα, το Μάιο του 2009, η χώρα 
κατάφερε να επαναγοράσει το 91% των κρατικών οµολόγων, τα οποία είχαν 
«διαµαρτυρηθεί», σε πολύ χαµηλές τιµές, µέσω µίας διεθνούς δηµοπρασίας. 
 
Εδώ οφείλει να συµπεράνει κανείς ότι, εάν µία χώρα, η οποία αδυνατεί να εφαρµόσει 
έστω µία στοιχειώδη κοινωνική πολιτική, λειτουργώντας µόνο για να εξυπηρετεί τους 
δανειστές της, όπως η Ελλάδα, δεν αποφασίσει την αναβολή πληρωµών (επιλέγοντας 
ουσιαστικά «ένα εξαιρετικά οδυνηρό τέλος στη δοκιµασία της, αντί για µία οδύνη χωρίς 
τέλος»), είναι αδύνατον να διαπραγµατευθεί σωστά µε τους πιστωτές της – πόσο µάλλον 
να µειώσει τα χρέη της. 
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Επιστρέφοντας στον Ισηµερινό, έχοντας στη συνέχεια αποµονωθεί από τις διεθνείς αγορές 
δανεισµού, κατάφερε να συνάψει το 2011 ένα δάνειο από την Κίνα, ύψους 2 δις $ – ενώ 
ο ρυθµός ανάπτυξης του από µόλις 0,4% το 2009 (όπου απείλησε να µην πληρώσει 
συνολικά δεκατρία διακρατικά επενδυτικά δάνεια, συµπεριλαµβανοµένου ενός µε τις 
Η.Π.Α.), αυξήθηκε στο 3,6% το 2010 και στο 5,8% το 2011 (κυρίως λόγω των αυξήσεων 
των τιµών πετρελαίου). Η σηµερινή δε εικόνα της χώρας φαίνεται από τον Πίνακα Ι που 
ακολουθεί: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Βασικά µεγέθη του Ισηµερινού και της Ελλάδας σε δις $ – 2011 εκτιµήσεις 
 

∆είκτες Ισηµερινός Ελλάδα 

Ονοµαστικό ΑΕΠ 65,3 290,0 

ΑΕΠ κατά αγοραστική αξία (ΡΡΡ) 124,8 285,0 

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε $ 8.300 27.600 

Γεωργία / ΑΕΠ 6,5% 3,3% 

Βιοµηχανία / ΑΕΠ 34,6% 17,9% 

Υπηρεσίες / ΑΕΠ 58,9% 78,9% 

Εργαζόµενοι 4.673.000 4.972.000 

Ανεργία 7,5% 21,0% 

∆ηµόσιο χρέος / ΑΕΠ 25,5% *168,0% 

Έλλειµµα προϋπολογισµού (5,7% / 9,6% ΑΕΠ) -3,7 δις $ -29,9 δις $ 

Πληθωρισµός 4,7% 2,9% 

Εµπορικό έλλειµµα -0,04 δις $ -39,15 δις $ 

Φόροι και άλλα έσοδα / ΑΕΠ 28,5% 39,6% 

* Πριν τη διαγραφή 
Πηγή: World Factbook 
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
 
Τα επαχθή χρέη και οι κατηγορίες χρεών 
 
Περαιτέρω, όπως φάνηκε από την επιτροπή λογιστικού ελέγχου του Ισηµερινού, είναι 
πάρα πολύ δύσκολος ο διαχωρισµός µεταξύ θεµιτού και αθέµιτου (επαχθούς) χρέους – σε 
πλήρη ίσως αντίθεση µε το νόµιµο ή παράνοµο χρέος, το οποίο όµως οφείλει επίσης να 
τεκµηριώνεται µε σοβαρές νοµικές διαδικασίες. Απλούστερα, η έννοια του επαχθούς 
(αθέµιτου, απεχθούς) χρέους είναι αρκετά ευρύτερη και πολύ πιο υποκειµενική, ενώ του 
παράνοµου χρέους περισσότερο αντικειµενική. 
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Για παράδειγµα, ας εξετάσουµε ένα κρατικό χρέος, το οποίο χρησιµοποιήθηκε µεν για ένα 
επιτυχηµένο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, αλλά ο δανειζόµενος υποχρεώθηκε να 
εισάγει µε πίστωση τα προϊόντα (αµυντικό εξοπλισµό ίσως, όπως τα γερµανικά 
υποβρύχια), από εκείνη τη χώρα, η οποία τον δάνεισε. Οι τιµές των εισαγοµένων αυτών 
προϊόντων θα ήταν κάπως υψηλότερες από αυτές, µε τις οποίες θα µπορούσαν να 
αγοραστούν από τις διεθνείς αγορές, ενώ θα ήταν δυνατόν να βρεθεί καλύτερη ποιότητα, 
από αυτήν που προσφερόταν µε το ίδιο πακέτο (δάνειο-προϊόντα). Είναι επαχθές το χρέος 
στην προκειµένη περίπτωση; 
 
Χωρίς να επεκταθούµε σε περαιτέρω παραδείγµατα, ακριβώς επειδή η επιτροπή ελέγχου, 
υπό τον πρώην υπουργό οικονοµικών, διαπίστωσε πολλές «γκρίζες ζώνες» στον τοµέα 
της λήψης δανείων από το εξωτερικό εκ µέρους του Ισηµερινού, αποφάσισε να διαχωρίσει 
τα χρέη σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες – όπου για κάθε επί µέρους κατηγορία πρότεινε 
άλλες λύσεις στην κυβέρνηση. Οι κατηγορίες αυτές ήταν οι εξής: 
 
(α)  Παράνοµα χρέη: Επρόκειτο για χρέη, τα οποία δεν ήταν νόµιµα σε σχέση µε το 
ισχύον ∆ίκαιο στην εκάστοτε χώρα – οπότε θα έπρεπε να αναιρεθούν νοµικά, 
ακολουθώντας τη δικαστική οδό. 
 
(β)  Επαχθή χρέη: Επρόκειτο για αθέµιτα χρέη, τα οποία ήταν σύµφωνα µε τα κλασσικά 
κριτήρια καθορισµού τους (Odious Debt– δάνεια, τα οποία λαµβάνονται  από καθεστώτα, 
συνήθως δικτατορικά, ενώ δεν χρησιµοποιούνται προς όφελος των Πολιτών µίας χώρας). 
Ο χαρακτηρισµός τους ως τέτοια έγινε τη δεκαετία του 1920 από τον A.N.Sack, έναν 
Ρώσο υπουργό και µετέπειτα καθηγητή νοµικής στο Παρίσι, ο οποίος τα διαίρεσε σε τρεις 
κατηγορίες: 
 
(β1) ∆άνεια που λαµβάνει µία µη δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση, χωρίς τη συµφωνία 
των Πολιτών της χώρας της. 
 
(β2)  ∆άνεια που χρησιµοποιούνται για την καταπίεση του λαού ενός κράτους, µε 
αποτέλεσµα οι υπηρεσίες που πληρώνονται από αυτά να προξενούν ζηµίες στους πολίτες. 
 
(β3) Όταν οι δανειστές, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το γνώριζαν ή θα µπορούσαν να 
το µάθουν, µε µία µικρή έρευνα. 
 
Ο χαρακτηρισµός δανείων ως επαχθή υιοθετήθηκε από τις Η.Π.Α. το 1923 στην 
περίπτωση της Κόστα Ρίκα – καθώς επίσης το 2003 για την «αποχρέωση» του Ιράκ, µετά 
τον πόλεµο του κόλπου. Όσον αφορά τα συγκεκριµένα αυτά δάνεια του Ισηµερινού, η 
πρόταση της επιτροπής ελέγχου ήταν η ολοσχερής διαγραφή τους, µε τη βοήθεια µίας 
πολιτικής διαδικασίας – όχι δικαστικής. 
 
(γ)  Μερικώς επαχθή χρέη: Η διαφορά τους µε τη δεύτερη κατηγορία έγκειται στο εάν 
είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί η συνευθύνη του οφειλέτη, σε σχέση µε τις αρνητικές 
συνέπειες του παρεχοµένου δανείου. Η πρόταση της επιτροπής σε αυτήν την περίπτωση 
ήταν η διαγραφή ενός µέρους του χρέους – εναλλακτικά δε, η απαίτηση αποζηµίωσης από 
το δανειστή. 
 
(δ)  Πρακτικές, οι οποίες δεν πρέπει να επαναληφθούν: Με τον τρόπο αυτό 
χαρακτηρίστηκαν εκείνα τα χρέη τα οποία, είτε στη διαπραγµάτευση, είτε στην υλοποίηση 
τους, ήταν συνδεδεµένα µε ρήτρες ή µε διαδικασίες, οι οποίες λειτούργησαν υπερβολικά 
αρνητικά για τον οφειλέτη – είχαν δε διαµορφώσει τα συµβόλαια δανεισµού µονόπλευρα, 
προς όφελος του δανειστή. 
 
Εν τούτοις, παρά όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά τους, ωφέλησαν εν µέρει και τον 
οφειλέτη – οπότε δεν µπορεί να ισχυρισθεί κανείς εδώ ότι πρόκειται για παράνοµα ή για 
επαχθή χρέη, έτσι ώστε να καταφύγει εναντίον τους δικαστικά ή να τα διαγράψει. 
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(ε)  Νόµιµα χρέη: Εδώ καταχωρήθηκαν από την επιτροπή όλα εκείνα τα χρέη, τα οποία 
δεν συµπεριλαµβάνονταν στις προηγούµενες κατηγορίες – µε την πρόταση να πληρωθούν 
ως είχαν. 
 
Σήµερα ο Ισηµερινός αντιµετωπίζει ξανά προβλήµατα – όπως όλες οι χώρες, στις οποίες 
δραστηριοποιήθηκε στο παρελθόν το ∆ΝΤ, επιβάλλοντας τους κανόνες των παιδιών του 
Σικάγου και λεηλατώντας τες. Αυτό άλλωστε µάλλον θα το διαπιστώσουµε σύντοµα και 
στη γειτονική Τουρκία, το εµπορικό έλλειµµα της οποίας θα ξεπεράσει τα 80 δις $, λόγω 
της εξαγοράς των εταιρειών της από τις ξένες πολυεθνικές – ενώ υπάρχει µία τεράστια 
φούσκα ακινήτων, η οποία απειλεί να εκραγεί από στιγµή σε στιγµή. 
 
Επίλογος 
 
Όπως φαίνεται από το παράδειγµα του Ισηµερινού, πάντοτε υπάρχουν λύσεις 
χρηµατοδότησης (η Κίνα στην προκειµένη περίπτωση, η Ρωσία σε άλλες) και πάντοτε 
µπορεί να διαπραγµατευθεί κανείς µε τους πιστωτές του – αρκεί να έχει τις ικανότητες, να 
διώξει τους εισβολείς (∆ΝΤ και Γερµανία στην περίπτωση της Ελλάδας), καθώς επίσης να 
στηρίζεται σε µία µεθοδική, λεπτοµερειακή και έντιµη προετοιµασία.  
 
Παρά τις όποιες δυσκολίες δε, όλες οι χώρες πρέπει να ελέγχουν τα χρέη των 
κυβερνήσεων τους, µε τη βοήθεια εξειδικευµένων ελεγκτικών επιτροπών – οι οποίες 
φυσικά θα λογοδοτούν απ’ ευθείας είτε στους Πολίτες, είτε σε έναν έντιµο πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας, είτε στη δικαστική εξουσία (σε καµία περίπτωση φυσικά στις όποιες 
«επιτροπές συγκάλυψης» της Βουλής). 
 
Αυτό θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της διαφάνειας του δηµόσιου βίου, στην 
διενέργεια ανοιχτών συζητήσεων, σε σχέση µε την προέλευση των χρεών, καθώς 
επίσης στην κατανόηση της αναγκαιότητας µίας από κοινού αναµόρφωσης των διεθνών 
διαδικασιών δανεισµού των κρατών. Εκτός αυτού, θα µπορούσαν οι κυβερνήσεις των 
δανειστριών χωρών, καθώς επίσης οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, να 
αντιµετωπίσουν το παράδειγµα του Ισηµερινού σαν µία ηθική πρόκληση, για να εξετάσουν 
από την πλευρά τους τα δάνεια, την αποπληρωµή των οποίων απαιτούν από τις 
οφειλέτριες χώρες. 
 
Ειδικά όσον αφορά τα κράτη του Ευρωπαϊκού Βορά, τα οποία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν 
ένα λειτουργικό και έντιµο Κράτος ∆ικαίου, θεωρούµε ότι έχουν ηθική υποχρέωση να 
δροµολογήσουν τα ίδια ανάλογες διαδικασίες, σε σχέση µε τις χώρες του Νότου – ειδικά 
µε αυτές, όπως η Ελλάδα, τις οποίες οι επιχειρήσεις τους (εξοπλιστικές, κατασκευαστικές 
κλπ.) έχουν στην κυριολεξία λεηλατήσει, µε τη βοήθεια πολλές 
φορές του χρηµατισµού των εγχώριων πολιτικών και λοιπών δηµοσίων λειτουργών. 
 
Όλα τα υπόλοιπα, πόσο µάλλον η ανοχή απέναντι στη ενεργητική διαφθορά των δικών 
τους δηµοσίων λειτουργών και πολυεθνικών, δεν τεκµηριώνουν την ύπαρξη ενός 
πραγµατικού Κράτους ∆ικαίου, για το οποίο υπερηφανεύονται – αλλά ούτε και τη 
διαφάνεια, τη νοµιµότητα ή/και την καθαρότητα, την οποία σωστά θέλουν να επιβάλλουν 
στους «εταίρους» τους. 
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ΜΕΡΟΣ XI 
 
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ 
 
Πριν από την κρίση, η Ουρουγουάη θεωρούταν η Ελβετία της Λατινικής Αµερικής, αφού 
αποτελούσε το µεγαλύτερο τραπεζικό «off shore» κέντρο της περιοχής, ειδικά για τους 
κατοίκους της Βραζιλίας και της Αργεντινής – σαν αποτέλεσµα της «ευέλικτης» τραπεζικής 
νοµοθεσίας της, καθώς επίσης της γενικής εµπιστοσύνης στην Οικονοµία και στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της (όπως ακριβώς συµβαίνει σήµερα µε την Ελβετία, για την 
οποία κανείς δεν αµφιβάλλει, αν και µάλλον θα έπρεπε). 
 
Στα τέλη λοιπόν του 2001, µε την παγκόσµια κρίση τότε στο αποκορύφωµα της (Ασία, 
Ρωσία, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή κλπ.), ο τραπεζικός τοµέας της Ουρουγουάης 
θεωρούταν από τους περισσότερους σαν απόλυτα υγιής – παρά το ότι η ύφεση είχε 
αρχίσει από το 1999, εξασθενώντας σηµαντικά την κερδοφορία των τραπεζών, λόγω της 
κρίσης των γειτονικών χωρών. Ειδικά τα δηµόσια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, 
εκ των οποίων τα δύο µεγαλύτερα (BROU, BHU) συγκέντρωναν το 40% του συνολικού 
Ενεργητικού, φαίνονταν να έχουν σωστή κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς επίσης αρκετή 
ρευστότητα. 
 
Παράλληλα λειτουργούσαν περίπου 30 ιδιωτικές τράπεζες, κυρίως ξένης 
ιδιοκτησίας, καθώς επίσης µερικές τοπικές επενδυτικές τράπεζες και ταµιευτήρια. Μεταξύ 
αυτών, κυριαρχούσαν δύο (BGU, BC), το συνολικό ενεργητικό των οποίων 
αντιπροσώπευε το 20% του τραπεζικού συστήµατος της Ουρουγουάης. Ολόκληρο το 
τραπεζικό σύστηµα ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο σε εξωτερικούς «κραδασµούς», αφού 
χαρακτηριζόταν από πολύ υψηλές καταθέσεις σε δολάρια, από ξένους κυρίως καταθέτες. 
Ο Πίνακας Ι που ακολουθεί, είναι χαρακτηριστικός της δοµής του συστήµατος: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Ανάλυση των τραπεζικών καταθέσεων της Ουρουγουάης σε δολάρια, από το 
∆εκέµβριο του 2001 έως το ∆εκέµβριο του 2002 
 

Καταθέσεις ∆εκ-01 Μαρ-02 Ιουν-02 Σεπ-02 ∆εκ-02 

Συνολικές 15.403 13.475 10.744 8.007 8.374 

Ξένο συνάλ. 13.970 12.261 9.824 7.458 7.747 

Τοπικό νόµισµα 1.433 1.214 920 549 627 

Κάτοικοι 7.413 6.953 5.958 5.250 5.431 

Ξένοι 6.557 5.308 3.866 2.208 2.315 

Πηγή: ∆ΝΤ 
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
 
Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα Ι, το ∆εκέµβριο του 2001 οι συνολικές καταθέσεις 
ήταν 15,4 δις $ – το 83% δηλαδή του ΑΕΠ της Ουρουγουάης τότε (18,55 δις $ – όταν το 
Ελληνικό ΑΕΠ σήµερα είναι περί τα 320 δις $ και οι καταθέσεις 260 δις $, ήτοι το 81%). 
Από τις συνολικές καταθέσεις, το 90% ήταν σε ξένο συνάλλαγµα (13,97 δις $), µε το 
47% να ανήκουν σε ξένους, µη κατοίκους της χώρας. Στα πλαίσια αυτά, η κεντρική 
τράπεζα της Ουρουγουάης δεν επέβαλλε ειδικούς κανόνες, όσον αφορά τις καταθέσεις σε 
συνάλλαγµα των ξένων, τον περιορισµό των αναλήψεων ή όποιους άλλους – ενώ η 
επίβλεψη των κρατικών τραπεζών εκ µέρους της ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. 
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Τα συνολικά δάνεια που παρείχε το τραπεζικό σύστηµα στα τέλη του 2001 ήταν της τάξης 
των 11,5 δις $, εκ των οποίων τα 8,6 δις $ (75%) ήταν σε ξένο συνάλλαγµα – κυρίως σε 
δολάρια. Παραδόξως δε, τα 6,1 δις $ (ή το 71% αυτών των δανείων) είχαν δοθεί σε 
κατοίκους της χώρας, παρά το ότι κανένας από αυτούς δεν είχε εισοδήµατα σε 
συνάλλαγµα ή από άλλες χώρες. 
 
Στα τέλη του 2001, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των κρατικών τραπεζών είχαν φτάσει 
στο 39,1% των συνολικών – έναντι 5,6% µόλις των ιδιωτικών. Το κόστος λειτουργίας δε 
των κρατικών τραπεζών ήταν πολύ υψηλό, ενώ τα κέρδη τους κατά πολύ χαµηλότερα, 
από τα αντίστοιχα των ιδιωτικών – ειδικά της BHU, η οποία ήταν ο κυριότερος «πάροχος» 
στεγαστικών δανείων της χώρας. 
 
Από δηµοσιονοµικής πλευράς, η ύφεση που ξεκίνησε το 1999, δηµιουργούσε τεράστια 
ελλείµµατα στον ήδη προβληµατικό προϋπολογισµό της Ουρουγουάης (από 38% του ΑΕΠ 
το 1998, στο 58% του ΑΕΠ το 2001, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των τραπεζών) – µε τη 
χρηµατοδότηση τους να γίνεται µε τη σύναψη ξένων δανείων (σε συνάλλαγµα). Λίγο πριν 
από το ξέσπασµα της κρίσης, το συνολικό δηµόσιο χρέος ήταν 10,7 δις $ (57,7% του 
ΑΕΠ), εκ των οποίων το 83% σε ξένο συνάλλαγµα. 
  
Περαιτέρω, το δηµόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ της Αργεντινής το ίδιο έτος ήταν 51% και 
της Βραζιλίας, το 1999, µόλις 44% («ονειρεµένα» µεγέθη, σε σχέση µε το 180% της 
Ελλάδας ή το 130% της Ιταλίας). Το χρέος της Ουρουγουάης αυξήθηκε στο 93% του ΑΕΠ 
το ∆εκέµβριο του 2002 και στο 108% του ΑΕΠ το ∆εκέµβριο του 2003 – σαν αποτέλεσµα 
της κρίσης, της µείωσης του ΑΕΠ (ύφεση), κυρίως δε της υποτίµησης του νοµίσµατος της, 
η οποία πλησίασε τα επίπεδα του 50%. 
  
Συµπερασµατικά λοιπόν, στα τέλη του 2001 η οικονοµία της Ουρουγουάης υπέφερε από 
µία εκτεταµένη κρίση των κρατικών τραπεζών, από την εξάρτηση της από το ξένο 
συνάλλαγµα, καθώς επίσης από µειωµένη ανταγωνιστικότητα, η οποία προκαλούσε 
µεγάλα ελλείµµατα – λόγω της υποτίµησης των νοµισµάτων των βασικών εµπορικών 
εταίρων της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο τραπεζικός τοµέας της χώρας ήταν 
εξαιρετικά ευαίσθητος σε εξωτερικά σοκ, καθώς επίσης στην (ενδεχόµενη τότε), 
υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. 
 
Το ξέσπασµα της κρίσης 
 
Η κρίση ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 2001, όταν η κυβέρνηση της Αργεντινής επέβαλλε 
στους κατοίκους της ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων και «πάγωσε» τις καταθέσεις τους 
(το γνωστό «corralito»). Εκείνη τη στιγµή, οι δύο µεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της 
Ουρουγουάης αντιµετώπισαν προβλήµατα ρευστότητας, λόγω της µεγάλης έκθεσης τους 
στην Αργεντινή. Στην πραγµατικότητα βέβαια, οι δύο αυτές τράπεζες («υπεύθυνες» για το 
20% των συνολικών καταθέσεων εντός του συστήµατος) ανήκαν σε οικονοµικούς οµίλους 
της Αργεντινής – οπότε ήταν εξαιρετικά ευαίσθητες στις εκεί συνθήκες. 
 
Ειδικά η BGU, η νούµερο δύο τράπεζα της Ουρουγουάης σε όρους ενεργητικού, ήταν 
υποκατάστηµα της µεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της Αργεντινής (Galicia) – ενώ είχε 
επικεντρώσει τις δραστηριότητες της σχεδόν αποκλειστικά στη λήψη καταθέσεων 
Αργεντινών υπηκόων, καθώς επίσης στο δανεισµό Αργεντινών, ιδιωτών και επιχειρήσεων. 
 
Όταν λοιπόν η Αργεντινή επέβαλλε ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων και «πάγωµα» 
καταθέσεων, η BGU αφενός µεν αποµονώθηκε από τα περιουσιακά της στοιχεία στην 
Αργεντινή, αφετέρου αντιµετώπισε εκροή καταθέσεων, εκ µέρους των Αργεντινών. 
 
Μόνο τον Ιανουάριο του 2002, η BGU έχασε το 15% των συνολικών καταθέσεων της, 
αντιµετωπίζοντας αµέσως τεράστια προβλήµατα ρευστότητας – µε αποτέλεσµα η κεντρική 
τράπεζα της Ουρουγουάης να υποχρεωθεί να σταµατήσει τη λειτουργία της (απόσυρση 
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αδείας στις 13. Φεβρουαρίου). Κάτι ανάλογο θα µπορούσε να συµβεί και στην Ελβετία, 
στο Λουξεµβούργο ή στη Μ. Βρετανία, σε περίπτωση ραγδαίας επιδείνωσης της κρίσης 
χρέους της Ευρωζώνης ή των Η.Π.Α. 
 
Η BC τώρα, η µεγαλύτερη τότε ιδιωτική τράπεζα της Ουρουγουάης, η οποία ήταν επίσης 
εκτεθειµένη στην οικονοµία της Αργεντινής, λόγω του υψηλού δηµοσίου χρέους της 
χώρας που κατείχε (οµόλογα), καθώς επίσης λόγω των δανείων της στον αργεντινό όµιλο 
εταιρειών BGdeN, του οποίου αποτελούσε υποκατάστηµα, αντιµετώπισε ανάλογα 
προβλήµατα ρευστότητας (µετά από κάποιες προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησης της, 
µεσολάβησε η κεντρική τράπεζα της Ουρουγουάης, η οποία τελικά την «αναδιάρθρωσε»). 
 
Τις επόµενες εβδοµάδες, έως το Μάρτιο του 2002, καθώς η οικονοµική κρίση της 
Αργεντινής εξελισσόταν, το 12% των συνολικών καταθέσεων «εγκατέλειψε» την 
Ουρουγουάη (Πίνακας Ι). Παρά το ότι λοιπόν οι Αρχές βοηθούσαν τις τράπεζες, 
παρέχοντας τους ρευστότητα, ενώ είχε ανακοινωθεί επί πλέον από το ∆ΝΤ ένα πρόγραµµα 
δανεισµού τους, η αρνητική δηµοσιοποίηση των προβληµάτων άσκησε µεγάλες πιέσεις 
στο νόµισµα της χώρας, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να αυξήσει τα περιθώρια 
διακύµανσης του από το 6% στο 12% – επιδεινώνοντας εξ αυτού τη θέση των τραπεζών. 
 
Αν και ακολούθησε η υποτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ουρουγουάης, η οποία 
ως συνήθως συνοδεύεται από την αντίστοιχη µείωση της αξιολόγησης των τραπεζών, ενώ 
οι καταθέσεις µειώνονταν διαρκώς, η κυβέρνηση συνέχισε να ενισχύει τις τράπεζες – 
ακόµη και όταν η τρίτη µεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της χώρας αντιµετώπισε µε τη σειρά 
της προβλήµατα ρευστότητας. 
 
Εν τούτοις, όταν τον Ιούλιο τα επιτόκια δανεισµού της Ουρουγουάης (spreads) 
αυξήθηκαν υπερβολικά (έως και 20%, όσο περίπου τα ελληνικά σήµερα – 25% το 
Νοέµβριο του 2002), τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα µειώθηκαν δραµατικά (80%) και 
αφέθηκε ελεύθερη η ισοτιµία του νοµίσµατος (πέζο), το οποίο υποτιµήθηκε αµέσως κατά 
27%, η κυβέρνηση αναγκάσθηκε να ανακοινώσει το κλείσιµο των τραπεζών – για πέντε 
ηµέρες (bank holidays). 
 
Στα τέλη Ιουλίου του 2002, το 38% των καταθέσεων είχε εγκαταλείψει το σύστηµα, το 
πέζο είχε υποτιµηθεί κατά 57%, ενώ οι περισσότερες τράπεζες ήταν πρακτικά 
χρεοκοπηµένες. Το 67% των καταθέσεων ήταν στα χέρια της κυβέρνησης, είτε στις 
κρατικές τράπεζες, είτε στις «κρατικοποιηµένες», ενώ το 51% των καταθέσεων κατοίκων 
του εξωτερικού είχαν φύγει από τη χώρα. 
 
Την 1η Αυγούστου, µετά το κλείσιµο των τραπεζών, χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν τα 
συνδικάτα σε µία τετράωρη γενική απεργία, η οποία κατέληξε σε λεηλασίες καταστηµάτων 
και σε οδοµαχίες, στις φτωχές περιοχές του Montevideo. Η κυβέρνηση αντέδρασε µε την 
αποστολή χιλιάδων αστυνοµικών, οι οποίοι τελικά αποκατέστησαν την ηρεµία. Ίσως 
οφείλουµε να προσθέσουµε εδώ ότι, στις 16 Απριλίου του 2002, περί τους 100.000 
διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί ξανά στην πρωτεύουσα της χώρας, µε στόχο να 
διαµαρτυρηθούν για τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της. 
 
Επίσης, στις 12. Ιουνίου µία 24ωρη γενική απεργία είχε νεκρώσει εντελώς τη χώρα – για 
πρώτη φορά µετά το 1984, όπου η τότε στρατιωτική κυβέρνηση ήταν λίγο πριν την 
πτώση της. Τόσο οι εργαζόµενοι, όσο και οι επιχειρηµατίες απαιτούσαν πολιτικά µέτρα για 
την διατήρηση του κοινωνικού κράτους, της εθνικής βιοµηχανίας και της ανάπτυξης της 
οικονοµίας – διαµαρτυρόµενοι ταυτόχρονα για την αύξηση των φόρων (οι οµοιότητες µε 
την Ελλάδα είναι προφανείς). 
 
Η διαχείριση της κρίσης  
   
Στις αρχές Αυγούστου του 2002, το ΑΕΠ της Ουρουγουάης βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση 
(12% σε ετήσια βάση), οι επιχειρήσεις έκλειναν η µία µετά την άλλη και η ανεργία είχε 



74 

 

εκτοξευθεί στα ύψη – το νόµισµα έχανε συνεχώς σε αγοραστική αξία και το δηµόσιο 
χρέος, σε όρους δολαρίου, ξεπερνούσε πλέον τα ασφαλή επίπεδα. Ο άνθρωποι είχαν 
χάσει την εµπιστοσύνη τους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η επιδροµή εναντίον των 
τραπεζών (bank run) είχε αναγκάσει την κυβέρνηση να διακόψει τη λειτουργία τους – µε 
αποτέλεσµα να προκληθούν µεγάλες κοινωνικές αναταραχές. Οι ξένες εφηµερίδες 
έγραφαν ότι, η Ουρουγουάη θα χρειαζόταν ένα θαύµα για να αποφύγει την οριστική 
χρεοκοπία, δίνοντας πιθανότητες 1% σε κάτι τέτοιο. 
 
Ειδικοί εκ µέρους των Η.Π.Α. (U.S. Treasury) είχαν καταφθάσει επειγόντως στη χώρα, µε 
σκοπό να βοηθήσουν στην εύρεση λύσης. Η αιτία της µη ενασχόλησης του ∆ΝΤ µε το 
πρόβληµα της Ουρουγουάης, ήταν η απαίτηση του να βοηθήσει µόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι, η χώρα θα κήρυσσε στάση πληρωµών και θα µετέτρεπε όλα τα 
χρηµατικά αποθέµατα της (καταθέσεις) σε οµόλογα – ληστεύοντας προφανώς τους 
Πολίτες της, για να πληρώσει τους πιστωτές της. Η κυβέρνηση δεν συµφώνησε µε τέτοιες 
µεθόδους, προτιµώντας να ζητήσει τη βοήθεια του U.S. Treasury – το οποίο είχε την 
απαιτούµενη εµπειρία, ενώ διατηρούσε καλές σχέσεις µε τις κυβερνήσεις και των δύο 
χωρών. 
 
Το ζητούµενο ήταν ουσιαστικά να σταµατήσει η «τραπεζική επιδροµή», έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί ένα διάλειµµα στο σύστηµα πληρωµών της χώρας – το οποίο θα εµπόδιζε τη 
µεγέθυνση της ζηµίας που είχε προκαλέσει στην οικονοµία της η κρίση της Αργεντινής. 
Αντίθετα µε το ∆ΝΤ, η επιτροπή των οικονοµολόγων των δύο χωρών πίστευε ότι, η 
αναδιάρθρωση του χρέους της Ουρουγουάης θα έπρεπε να αναβληθεί για αργότερα – 
αφού θα είχε σταθεροποιηθεί η οικονοµία της. 
 
Παράλληλα θεωρήθηκε πως η επιδροµή στις τράπεζες οφειλόταν στην πεποίθηση των 
καταθετών σε σχέση µε το ότι, η κεντρική τράπεζα δεν είχε τόσα χρήµατα, όσες οι 
καταθέσεις τους (εύλογη, αφού καµία τράπεζα δεν διατηρεί τις καταθέσεις στα 
θησαυροφυλάκια της, αλλά µόλις το 2% στην κεντρική). Έτσι, οι άνθρωποι 
προσπαθούσαν να αποσύρουν τα χρήµατα τους το δυνατόν γρηγορότερα – πριν 
εξαντληθούν δηλαδή τα αποθέµατα των τραπεζών. 
 
Αποφασίσθηκε λοιπόν ότι, η λύση ήταν η εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων – η 
κάλυψη τους δηλαδή κατά 100% µε δολάρια. Κάτι τέτοιο όµως ήταν αδύνατον για την 
κεντρική τράπεζα της Ουρουγουάης, επειδή δεν µπορούσε να δανεισθεί ένα τέτοιο ποσόν. 
Έτσι, η επιτροπή απευθύνθηκε στο ∆ΝΤ για τη χρηµατοδότηση, καταβάλλοντας µεγάλες 
προσπάθειες να πείσει το Ταµείο για την επιτυχία του σχεδίου της. Στόχος της ήταν ένα 
δάνειο ύψους 1,5 δις $ – οπότε, εάν το ∆ΝΤ συµφωνούσε να δώσει 500 εκ. $, τα 
υπόλοιπα θα µπορούσαν να εξασφαλισθούν από την Παγκόσµια Τράπεζα, ως συνήθως σε 
συνεργασία µε την IDB (Inter-American Development Bank). 
 
Το ∆ΝΤ, όπως και οι δύο υπόλοιποι οργανισµοί, συµφώνησαν τελικά ενώ, επειδή η 
επιτροπή θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου της το άµεσο 
άνοιγµα των τραπεζών, ζητήθηκε ένα «δάνειο-γέφυρα» από το U.S. Treasury (bridge  
loan), έως ότου οι τρεις οργανισµοί ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης. 
Έτσι, οι τράπεζες άνοιξαν πολύ γρήγορα, η επιδροµή των καταθετών δεν συνεχίσθηκε, η 
κρίση τελείωσε και η ανάπτυξη επανήλθε το 2003 (αύξηση του ΑΕΠ κατά 11% το 2004). 
 
Αργότερα, το Μάιο του 2003, η κυβέρνηση της Ουρουγουάης συνεργάσθηκε µε τους 
πιστωτές της, µε στόχο την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους της. Η «προσφορά» των 
νέων «οµολόγων ανταλλαγής» ανακοινώθηκε στις 10 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 
Μαΐου, µε την αποδοχή του 93% των πιστωτών. Από τα 5,4 δις $ δηλαδή 
αναδιαρθρώθηκαν τελικά τα 5 δις $, ενώ το ∆ΝΤ υπολόγισε τον περιορισµό της αξίας των 
οµολόγων, λόγω της χρονικής τους µετάθεσης, στο -20%. 
 
Ουσιαστικά συµφωνήθηκε η αύξηση του χρόνου αποπληρωµής των οµολόγων του 
δηµοσίου κατά πέντε έτη, χωρίς να µειωθεί η ονοµαστική τους αξία (δεν υπήρξε διαγραφή 
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χρέους – haircut) και χωρίς να υπάρξει καµία αλλαγή στα επιτόκια. Το χρέος προς το ∆ΝΤ 
αποπληρώθηκε και η χώρα επανήλθε στις χρηµατοπιστωτικές αγορές τον ίδιο χρόνο, µετά 
από πολύ σύντοµη απουσία. 
 
Τέλος, παρά το ότι τα CDS υπήρχαν εκείνη την εποχή, δεν χρησιµοποιούνταν σε µεγάλη 
έκταση, οπότε δεν έγινε καµία συζήτηση σχετικά µε το εάν η αναδιάρθρωση του χρέους 
της Ουρουγουάης αποτελούσε πιστωτικό γεγονός ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, η 
S&P αξιολόγησε την αναδιάρθρωση σαν SD (Selective Default – Επιλεκτική Χρεοκοπία), 
όπως την Ελληνική και η Fitch σαν χρεοκοπία (DDD) – ενώ τα επιτόκια δανεισµού της 
χώρας, παρά το ότι µειώθηκαν δραστικά, παρέµειναν έκτοτε σχεδόν διπλάσια, σε σχέση 
µε αυτά πριν από την κρίση. 
 
Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος 
 
Σε σχέση µε την εξυγίανση των τραπεζών, είναι σηµαντικό να τις διαχωρίσει κανείς σε 
τρεις οµάδες, λόγω της φύσεως των προβληµάτων και των ιδιαιτεροτήτων τους: στις 
κρατικές (BROU και BHU), στις ιδιωτικές, στις οποίες επενέβη το δηµόσιο 
(BancoComercial, Banco Mondevideo–Caja Obrera και Banco de Credito), καθώς επίσης 
στις υπόλοιπες ιδιωτικές. 
 
Οι κρατικές τράπεζες  
 
Η BROU: Σαν αποτέλεσµα της κρίσης, η BROU έχασε περί το 66% των συνολικών 
καταθέσεων της εντός του 2002 – γεγονός που επιδείνωσε σηµαντικά τη ρευστότητα της, 
ενώ έφερε στο φως τα προβλήµατα του Ισολογισµού της, καθώς επίσης πολλά 
διαχειριστικά ελαττώµατα, προερχόµενα από την «ελλειµµατική εταιρική διακυβέρνηση» 
της. Με τη συµµετοχή του ∆ΝΤ, η τράπεζα υποχρεώθηκε σε ένα δραστικό πρόγραµµα 
εξυγίανσης, το οποίο συµπεριελάµβανε τα εξής: 
 
(α)  Το 2003 ιδρύθηκε µία εταιρεία διαχείρισης Ενεργητικού (Asset  Management  
Company), µε την εγγύηση του κράτους και µε στόχο την κατηγορία των δανείων 4 και 5 
(τα επισφαλή δάνεια στην Ουρουγουάη ονοµάζονται δάνεια κατηγορίας 4 και 5 µέσα στο 
βιβλίο των τραπεζών, αντιπροσωπεύοντας τις δύο πιο επικίνδυνες κατηγορίες µεταξύ 
συνολικά πέντε). 
 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, τα δάνεια αυτά όφειλαν αφενός µεν να «αποσβεσθούν» λόγω 
πλήρους αδυναµίας είσπραξης τους, αφετέρου να «καλυφθούν» χρηµατοπιστωτικά, εντός 
µίας περιόδου 5 ετών. Η τράπεζα υποσχέθηκε να ολοκληρώσει τη µεταφορά αυτών των 
δανείων προς την εταιρεία διαχείρισης Ενεργητικού, µέχρι το ∆εκέµβρη του 2004. 
 
(β)  Η κυβέρνηση κάλυψε ένα οµόλογο δανεισµού της BROU (αφορούσε ένα εγγυηµένο 
από το κράτος οµόλογο ύψους 776 εκ. $, το οποίο είχε εκδώσει η δεύτερη δηµόσια 
τράπεζα, η BHU, η οποία δεν µπορούσε πλέον να το εξυπηρετήσει), ενώ η BHU 
υποσχέθηκε να το αποπληρώσει στο µέλλον. 
 
(γ)  Η τράπεζα υποχρεώθηκε να διαφοροποιήσει µελλοντικά την εµπορική της 
δραστηριότητα, απασχολούµενη µόνο µε προϊόντα βασιζόµενα στο πέζο (καθόλου µε 
προϊόντα άλλων νοµισµάτων). 
(δ)  Το κόστος λειτουργίας της εξορθολογίστηκε, µε στόχο τη µείωση του κατά 15% εντός 
των δύο εποµένων ετών (απολύσεις προσωπικού κλπ.) 
 
(ε)  Το τµήµα ρίσκου (credit risk management) και παροχής δανείων της τράπεζας, 
υποχρεώθηκε να περιορίσει ριζικά το ποσοστό των επισφαλειών στο µέλλον. 
 
Η BHU: Τέλη του 2001, οι περισσότερες καταθέσεις της BHU (77%) ήταν σε δολάρια, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων της (94%) ήταν σε πέζος – «αναφερόµενες» 
σε οφειλέτες, τα εισοδήµατα των οποίων (µισθοί κλπ.) ήταν σε πέζος. Όπως ήταν φυσικό, 
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όταν ξέσπασε η κρίση και υποτιµήθηκε σηµαντικά το εθνικό νόµισµα, η µεγάλη έκθεση 
της τράπεζας σε δάνεια είχε σαν αποτέλεσµα να φτάσει στο χείλος της χρεοκοπίας. 
 
Με τη βοήθεια της Παγκόσµιας Τράπεζας (το ∆ΝΤ είχε αναλάβει τη µία κρατική τράπεζα, 
ενώ η Παγκόσµια Τράπεζα την άλλη), η BHU αναδιαρθρώθηκε ριζικά – υποχρεούµενη να 
µετατραπεί σε ένα µη τραπεζικό ίδρυµα, το οποίο δεν επιτρεπόταν πλέον να λαµβάνει νέες 
καταθέσεις (µε εξαίρεση τις προθεσµιακές «καταθέσεις ταµιευτηρίου»). 
 
Εκτός αυτού, απαγορεύθηκε στην τράπεζα να παρέχει δάνεια υψηλότερα από το ποσόν 
των 50 εκ. $ συνολικά. Παράλληλα, η BHU αναγκάσθηκε να µειώσει δραστικά το κόστος 
λειτουργίας της, καθώς επίσης να δηµιουργήσει συνθήκες απόλυτης διαφάνειας στον 
Ισολογισµό της. 
 
Οι ιδιωτικές, «διασωθείσες» από το κράτος τράπεζες  
 
Τον Ιανουάριο του 2003 η κυβέρνηση «εκκαθάρισε» τις δύο τράπεζες 
(Banco Comercial και Banco Montevideo–Caja Pbrera),δηµιουργώντας εξ αυτών µία 
καινούργια: τη Nuevo Banco Comercial (NBC). Τέλη Φεβρουαρίου η νέα αυτή τράπεζα 
εξέδωσε οµόλογα (CDs), για να χρηµατοδοτήσει την εξαγορά των στοιχείων του 
Ενεργητικού των δύο «εκκαθαρισµένων» τραπεζών – µε τα έσοδα εξ αυτών να 
οδηγούνται στη «µερική εξυπηρέτηση» των καταθέσεων των δύο προηγουµένων 
τραπεζών. Η τράπεζα άνοιξε τέλη Μαρτίου, ενώ µέχρι τα τέλη του έτους έγινε η τρίτη 
µεγαλύτερη της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το 9,5% των συνολικών καταθέσεων του 
συστήµατος. 
 
Από την άλλη πλευρά η τρίτη ιδιωτική τράπεζα, την οποία είχε διασώσει το κράτος, 
η Banco de Credito, τέθηκε τελικά σε εκκαθάριση, έκλεισε δηλαδή το Φεβρουάριο του 
2003, µετά από πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησης της. Επειδή τώρα 
η BCU ανήκε στις JP Morgan Chase, Dresdner Bank και Credit Suisse First Boston, ενώ 
έχασε το συνολικό Ενεργητικό της ύψους 800 εκ. $ όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να την 
κλείσει, η Ουρουγουάη καταδικάσθηκε τον Ιανουάριο του 2005 από το διεθνές εµπορικό 
επιµελητήριο, µε έδρα το Παρίσι, σε αποζηµίωση ύψους 120 δις $ προς τις τρεις ξένες 
τράπεζες-µετόχους. 
 
Οι λοιπές ιδιωτικές τράπεζες      
 
Ο τοµέας αυτός του τραπεζικού συστήµατος της Ουρουγουάης, αποτελούµενος από ένα 
µικρό δίκτυο κυρίως ξένων τραπεζών, αφέθηκε ουσιαστικά στην τύχη του – 
υποχρεούµενος να προσπαθήσει µε δικά του µέσα να ανταπεξέλθει µε την κρίση. Στην 
πραγµατικότητα, οι ιδιωτικές τράπεζες που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν µε τα 
προβλήµατα τους, ήταν οι µεγάλοι κερδισµένοι της κρίσης – ενώ δεν έγιναν σηµαντικές 
αναδιαρθρώσεις ή µειώσεις στα µεγέθη τους. Ο Πίνακας ΙΙ που ακολουθεί αναφέρεται στη 
δοµή της τραπεζικής αγοράς, µετά τον Ιούνιο του 2004: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Η τραπεζική αγορά της Ουρουγουάης, τον Ιούνιο του 2004, σε εκ. $ 
 

Τράπεζα Ενεργητικό Ποσοστά επί συνόλου 

BROU 4.941 42% 

BHU 1.202 10% 

NBC 1.057 9% 
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Σύνολο κρατικών τραπεζών 7.200 61% 

Ιδιωτικές τράπεζες 4.568 39% 

Γενικό σύνολο 11.768 100% 

Πηγή: BHU – ∆ΝΤ 
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος 
 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙ, οι κρατικές τράπεζες αντιπροσώπευαν στα τέλη Ιουνίου του 
2004 περί το 61% του συνολικού Ενεργητικού του τραπεζικού συστήµατος της 
Ουρουγουάης, µε την κρατική BROU να παραµένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της αγοράς 
– αντιπροσωπεύοντας το 45% των συνολικών καταθέσεων, καθώς επίσης το 50% των 
συνολικών δανείων του συστήµατος. 
 
Αν και οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο του 2004 ήταν µόλις το 61% των αντίστοιχων 
το ∆εκέµβριο του 2001 («χάθηκε» δηλαδή το 39%), ανέκτησαν τα επίπεδα του Ιουλίου 
του 2002 – όπου είχαν κλείσει η τράπεζες (bank holiday). Όσον αφορά τις καταθέσεις 
των ξένων, έχουν µειωθεί πλέον στο 38%, σε σχέση µε το επίπεδο τους πριν από την 
κρίση. 
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ΜΕΡΟΣ XII 
 
ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 
 
Υπάρχει και ο δηµοκρατικός τρόπος επίτευξης πολιτικής σταθερότητας, τον οποίο 
συναντάµε, µεταξύ άλλων, στην Μποτσουάνα – στη µοναδική χώρα που είχε το θάρρος, 
κατά τον κ. Stieglitz, να διώξει το ∆ΝΤ, όταν προσπάθησε να εισβάλλει, θέλοντας να τη 
«βοηθήσει» στην επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε. 
 
. 

 
Μποτσουάνα – Τοποθεσία 
 
Η χώρα είναι η µοναδική στην Αφρική, εάν όχι στον πλανήτη, που έχει αποδείξει ότι, 
µπορεί να ξεφύγει ένα κράτος από τα νύχια του ∆ΝΤ και να κυβερνηθεί σωστά – σε 
αντίθεση µε άλλες χώρες της ηπείρου, όπως η Νότια Αφρική και η Νιγηρία, οι οποίες 
«µολύνθηκαν» από τους αρχιερείς της δύναµης (∆ΝΤ). 
 
Αναλυτικότερα, ακόµη και η επιτροπή διαφάνειας (TransparencyInternational) επαινεί τις 
πολιτικές δοµές της παλαιότερης δηµοκρατίας της Αφρικής, σε όλα τα επίπεδα – στα 
δικαστήρια, τα οποία λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα, στην ελεύθερη δηµοσιογραφία, 
στο σεβασµό των αντίθετων απόψεων, στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, στην 
προστασία των πολιτών από έναν οργανισµό που έχει δηµιουργηθεί ήδη από το 1995, 
καθώς επίσης στο ότι, δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούµενοι στις φυλακές. 
 
Συνεχίζοντας η Μποτσουάνα, το µέγεθος της οποίας είναι ίσο µε αυτό περίπου της 
Γαλλίας, αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγµα του τρόπου, µε τον οποίο θα µπορούσε να 
απελευθερωθεί από τη µιζέρια της η Αφρική. Είναι ένα πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης, 
υψηλού βιοτικού επιπέδου, καθώς επίσης κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας στον 
πλανήτη – γεγονός που θα έπρεπε να µας κάνει να ντρεπόµαστε τόσο σαν Έλληνες, όσο 
και σαν Ευρωπαίοι ή πολίτες της δήθεν πολιτισµένης ∆ύσης. 
 
Πάνω από πενήντα χρόνια τώρα λειτουργεί στην Μποτσουάνα µία αξιοθαύµαστη 
δηµοκρατία, η οποία ενδιαφέρεται για την ευηµερία και την ασφάλεια των Πολιτών της – 
διαθέτοντας λειτουργικές υποδοµές, καθώς επίσης κανένα ενεργειακό πρόβληµα. 
 
Η χώρα εκµεταλλεύεται σωστά το δηµόσιο πλούτο της (κατέχει το 20% της παγκόσµιας 
παραγωγής διαµαντιών), έχοντας επιτύχει συχνά πλεονάσµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της (γράφηµα), κυρίως δε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο – όπου όµως η 
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διαφθορά ήταν µηδενική, ενώ οι Θεσµοί λειτουργούσαν σωστά και 
δίκαια, πριν ανακαλυφθούν διαµάντια στο υπέδαφος της. 
. 

 
 

Μποτσουάνα – Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
 
Περαιτέρω, τα έσοδα από την εκµετάλλευση του δηµοσίου πλούτου της εισρέουν σε ένα 
κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, ανάλογο µε το αντίστοιχο της Νορβηγίας – µέσω του 
οποίου η χώρα επενδύει στην παιδεία, στην υγεία, στον τουρισµό και στο µέλλον της. Με 
τον τρόπο αυτό, ο εθνικός πλούτος δεν ωφελεί µία µικρή οικονοµική ελίτ, όπως συµβαίνει 
σε όλη σχεδόν τη ∆ύση σήµερα – ειδικά στην Ελλάδα. 
 
Φυσικά το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο της Μποτσουάνα φροντίζει να λαµβάνει υπ’ όψιν 
του τις µελλοντικές γενεές – δεν λειτουργεί δηλαδή όπως, για παράδειγµα, το δικό µας 
ΤΑΙΠΕ∆, το οποίο εκποιεί τα πάντα σε εξευτελιστικές τιµές, χωρίς να ενδιαφέρεται ούτε 
για τούς σηµερινούς, ούτε για τους µελλοντικούς Έλληνες. 
 
Συνεχίζοντας, στην πρωτεύουσα της χώρας δεν υπάρχουν ποµπώδη κτίρια ή ανόητα 
πολυτελείς κατασκευές «γοήτρου» – επειδή η κυβέρνηση επιλέγει τις επενδύσεις σε 
σχολεία, σε νοσοκοµεία, καθώς επίσης σε έργα ύδρευσης και υποδοµών. Γνωρίζοντας δε 
πως µόνο το 15% των διαµαντιών που «παράγονται» ανήκουν σήµερα στο κράτος (πριν 
από 10 χρόνια δεν ανήκε τίποτα στο δηµόσιο, το οποίο αρκούταν µόνο στη φορολόγηση, 
καθώς επίσης στα έσοδα από τις άδειες εξόρυξης των διαµαντιών), κατανοεί κανείς πόσο 
συνετά διαχειρίζεται τον πλούτο της η Μποτσουάνα – σε πλήρη αντίθεση, µε την πατρίδα 
µας, η οποία έχει υποθηκεύσει τα πάντα στους δανειστές της, συνεχίζοντας απτόητη το 
«εγκληµατικό» έργο της. 
 
Η χώρα υποδεικνύει πως µπορεί µία κυβέρνηση, µέσω έξυπνων συµβάσεων, να µην 
αρκεσθεί στο ρόλο του προµηθευτή πρώτων υλών – επενδύοντας, µεταξύ άλλων, στη 
δηµιουργία εργοστασίων επεξεργασίας διαµαντιών, καθώς επίσης στην εξειδίκευση του 
εργατικού δυναµικού της, εξασφαλίζοντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στους πολίτες 
της. Η δηµοσιονοµική της πολιτική δε αποτελεί ένα επίσης πρότυπο ικανής και συνετής 
διακυβέρνησης – ενώ πέτυχε πρόσφατα ξανά πλεόνασµα στον προϋπολογισµό της 
(γράφηµα). 
. 
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Εάν δε συµπεριλάβει κανείς το ότι, η παιδεία και η υγεία παρέχονται εντελώς δωρεάν 
στους Πολίτες της, ενώ η οικονοµική, καθώς επίσης η ψυχολογική υποστήριξη των 
ασθενών από aids (η µεγάλη πληγή της Αφρικής) είναι υποδειγµατική, κατανοεί το 
µέγεθος του επιτεύγµατος. Επίσης πόσο έχει συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση το ότι, τόσο 
το βιοτικό επίπεδο, όσο και η ποιότητα ζωής µίας χώρας, εξαρτάται από την παιδεία και το 
κοινωνικό κράτος. 
 
Ολοκληρώνοντας, δεν µπορούµε παρά να νοιώσουµε ξανά ντροπή ως Έλληνες, για το ότι 
δεν κατανοούµε το αυτονόητο – πως η µακροπρόθεσµη ευηµερία, καθώς επίσης η 
σταθερότητα µίας χώρας, εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνο από το επίπεδο της 
µόρφωσης, της καλλιέργειας καλύτερα των πολιτών της. 
 
Από το πόσο σηµαντική είναι δηλαδή η παιδεία που οφείλει να αποτελεί το βασικότερο 
µέληµα της κυβέρνησης ενός κράτους – το οποίο δεν θέλει να «άγεται και να φέρεται» 
από την πολιτική διαφθορά της οικονοµικής και πολιτικής ελίτ του. 
 
Το παράδειγµα της Μποτσουάνα αποδεικνύει αναµφίβολα ότι, η ευηµερία µίας χώρας δεν 
εξαρτάται από το µέγεθος της, αλλά από την κυβέρνηση και από τους Πολίτες της – οι 
οποίοι είναι τότε µόνο υπερήφανοι, παραγωγικοί, έντιµοι και συνειδητοί, όταν η πατρίδα 
τους έχει τη δυνατότητα να τους προσφέρει η ίδια προοπτικές για το µέλλον τόσο το δικό 
τους, όσο και των παιδιών τους. 
 

 


