Πώς το ΔΝΤ προωθεί τη διεθνή οικονομική
σταθερότητα
Το ΔΝΤ συμβουλεύει κράτη-μέλη στην υλοποίηση οικονομικών και
χρηματοοικονομικών πολιτικών που προωθούν τη σταθερότητα, μειώνουν την
ευπάθεια σε περίπτωση κρίσης και ενθαρρύνουν τη σταθερή ανάπτυξη και το υψηλό
βιοτικό επίπεδο. Επίσης, εξετάζει διεθνείς οικονομικές τάσεις και εξελίξεις που
επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του διεθνούς νομισματικού και οικονομικού
συστήματος και προωθεί το διάλογο μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τις
περιφερειακές και διεθνείς συνέπειες των οικονομικών και χρηματοοικονομικών
πολιτικών τους. Το ΔΝΤ δημοσιεύει πλέον το σύνολο των αναλύσεών του. Εκτός
από τις δραστηριότητες αυτές, που περιλαμβάνονται στην "επιτήρηση", το ΔΝΤ
παρέχει τεχνική υποστήριξη θέλοντας να βοηθήσει στην ενδυνάμωση της θεσμικής
ικανότητας των μελών, και διαθέτει πόρους στα κράτη-μέλη ώστε να διευκολύνει την
προσαρμογή τους σε περίπτωση κρίσης του ισοζυγίου πληρωμών.

Γιατί είναι σημαντική η διεθνής οικονομική σταθερότητα;
Με την προώθηση της οικονομικής σταθερότητας αποφεύγεται η οικονομική και
χρηματοοικονομική κρίση. Με την οικονομική σταθερότητα αποτρέπονται επίσης οι
σημαντικές διακυμάνσεις στην οικονομική δραστηριότητα, ο υψηλός πληθωρισμός και η
υπερβολική μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις χρηματαγορές. Η
οικονομική αστάθεια μπορεί να αυξήσει την αβεβαιότητα και να αποθαρρύνει τις επενδύσεις,
να παρεμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη και να μειώσει το βιοτικό επίπεδο.
Κάθε ισχυρή οικονομία της αγοράς περιλαμβάνει απαραίτητα κάποιο βαθμό αστάθειας
καθώς και σταδιακή δομική αλλαγή. Η πρόκληση για τους φορείς χάραξης πολιτικής είναι να
ελαχιστοποιηθεί αυτή η αστάθεια, χωρίς να περιοριστεί η ικανότητα του οικονομικού
συστήματος να αυξάνει το βιοτικό επίπεδο μέσω της αυξανόμενης παραγωγικότητας,
αποτελεσματικότητας και απασχόλησης που δημιουργεί.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελεί εθνική αλλά και πολυμερή
υπόθεση. Όπως έχει δείξει η πρόσφατη εμπειρία από τις διεθνείς χρηματαγορές, η
διασύνδεση μεταξύ των χωρών γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Προβλήματα σε έναν
φαινομενικά απομονωμένο τομέα μιας οποιασδήποτε χώρας μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα σε άλλους τομείς και να εξαπλωθούν σε άλλες χώρες. Οι διεθνείς οικονομικές
και χρηματοοικονομικές συνθήκες ασκούν σημαντική επίδραση στις εξελίξεις που
διαδραματίζονται στις περισσότερες εθνικές οικονομίες. Έτσι, όταν πρόκειται για την
οικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα, κανένα κράτος δεν λαμβάνεται υπόψη
μεμονωμένα.

Πώς βοηθά το ΔΝΤ
Το ΔΝΤ βοηθά χώρες να υλοποιήσουν ισχυρές και κατάλληλες πολιτικές μέσω των βασικών
λειτουργιών της επιτήρησης, της τεχνικής υποστήριξης και του δανεισμού.
Επιτήρηση: Κάθε χώρα που συμμετέχει στο ΔΝΤ αποδέχεται την υποχρέωση να θέσει την
οικονομική και χρηματοοικονομική πολιτική της σε αυστηρό έλεγχο από τη διεθνή κοινότητα.
Από την πλευρά του, το ΔΝΤ υποχρεούται από το καταστατικό του να επιβλέπει το διεθνές
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-2νομισματικό σύστημα ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του και τη
συμμόρφωση κάθε μέλους με τη δέσμευση που έχει αναλάβει βάσει του Άρθρου IV, να
εφαρμόζει πολιτικές που διατηρούν την εγχώρια και διεθνή σταθερότητα. Έτσι, το ΔΝΤ
παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και τις πολιτικές σε εγχώριο, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο.
Διμερής επιτήρηση. Ο πυρήνας της διμερούς επιτήρησης είναι οι τακτικές – συνήθως
ετήσιες – διαβουλεύσεις του ΔΝΤ με κάθε κράτος-μέλος. Στη διάρκεια αυτών των
διαβουλεύσεων, το προσωπικό του ΔΝΤ συζητά οικονομικές και χρηματοοικονομικές
εξελίξεις και πολιτικές με κρατικούς φορείς χάραξης πολιτικής και συχνά με εκπροσώπους
της επιχειρησιακής και αστικής κοινωνίας. Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις αναφέρονται σε
πιθανές εθνικές και διεθνείς συνέπειες εγχώριας πολιτικής και σε πιθανές εγχώριες
επιπτώσεις των εξελίξεων που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες ή περιφέρειες. Ένα
μεγάλο μέρος των αναφορών του προσωπικού δημοσιεύονται, επιτρέποντας την
ενημέρωση της δημόσιας συζήτησης σε πολλές χώρες.
Επιπλέον, το προσωπικό αξιολογεί τις τιμές συναλλάγματος των κρατών-μελών για να
διασφαλίσει ότι είναι γενικά κατάλληλες. Σε αυτή τη βάση, το ΔΝΤ προσφέρει συμβουλές
για πολιτικές ώστε να προωθήσει τη μακροοικονομική και εξωτερική σταθερότητα, με
βάση την εμπειρία των κρατών-μελών.
Το πλαίσιο πολιτικής για τις διαβουλεύσεις αυτές ενημερώθηκε το 2007 με μια νέα
Απόφαση για την επιτήρηση, που διασαφηνίζει τις προσδοκίες, ενισχύει την πολιτική
ευθύνη, διατυπώνει τη βέλτιστη πρακτική και εισάγει την έννοια της εξωτερικής
σταθερότητας ως οργανωτικής αρχής - καινοτομίες για βελτίωση της εστίασης, της
ειλικρίνειας, της αμεροληψίας και της αποτελεσματικότητας της επιτήρησης. Αυτές οι
διαβουλεύσεις υποστηρίζονται επίσης από πρωτοβουλίες των κρατών-μελών για
ενημέρωση της διμερούς επιτήρησης και προώθηση της διεθνούς οικονομικής
σταθερότητας, που περιλαμβάνουν τα εξής:
(i) προσπάθεια για συστηματική αξιολόγηση της ευπάθειας των χωρών σε περίπτωση
κρίσης
(ii) σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, το Πρόγραμμα Αξιολόγησης
Χρηματοοικονομικού Τομέα (FSAP), που προσδιορίζει τα δυνατά σημεία, τους κινδύνους
και τις ευπάθειες του οικονομικού συστήματος των κρατών και βοηθά να διαμορφωθούν οι
κατάλληλες απαντήσεις μέσω πολιτικής
(iii) επίσης, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, ανάπτυξη και αξιολόγηση της
τήρησης από τις χώρες μιας σειράς προτύπων και κωδίκων ορθής πρακτικής με στόχο
το σχεδιασμό και την υλοποίηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών
Πολυμερής επιτήρηση. Το ΔΝΤ παρακολουθεί επίσης στενά τις οικονομικές και
χρηματοοικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.
Οι περιοδικές αναφορές του ΔΝΤ για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική, οι
περιφερειακές εταιρείες-τεχνοβλαστοί και η Έκθεση Διεθνούς Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας αναλύουν τις διεθνείς και περιφερειακές μακροοικονομικές και
χρηματοοικονομικές εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί μια διεθνής προοπτική για
επιτήρηση. Το ΔΝΤ προσανατολίζεται επίσης να διευκολύνει πολυμερείς συζητήσεις για
θέματα σχετικού ή κοινού ενδιαφέροντος σε ομάδες μελών και προοδευτικά να προωθήσει

-3την κοινή κατανόηση των πολιτικών που προωθούν τη σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το
Ταμείο συνεργάζεται με την ομάδα των G-20 για την αξιολόγηση της συνοχής των πλαισίων
πολιτικής αυτών των χωρών για να υποστηρίξει μια ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη.
Δεδομένα: Σε απάντηση της χρηματοοικονομικής κρίσης, το ΔΝΤ συνεργάζεται με το
Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και άλλους διεθνείς οργανισμούς για να
καλύψει κενά δεδομένων που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικά για τη διεθνή σταθερότητα.
Τεχνική υποστήριξη: Το ΔΝΤ βοηθά χώρες να ενισχύσουν την ικανότητά τους να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν ισχυρές οικονομικές πολιτικές. Το Ταμείο παρέχει συμβουλές
και εκπαίδευση για μια σειρά θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, όπως η
φορολογική, νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, η ρύθμιση και επιτήρηση
οικονομικών συστημάτων, συστήματα στατιστικής και νομικά πλαίσια.
Δανεισμός: Ακόμη και οι καλύτερες οικονομικές πολιτικές δεν μπορούν να εξαλείψουν
εντελώς την αστάθεια ή να αποτρέψουν τις κρίσεις. Σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος
αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, το ΔΝΤ μπορεί να προσφέρει χρηματοοικονομική
στήριξη για να υποστηρίξει προγράμματα πολιτικής που θα διορθώσουν υφιστάμενα
μακροοικονομικά προβλήματα, θα περιορίσουν τη ρήξη στην εγχώρια και διεθνή οικονομία
και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της σταθερότητας και της
ανάπτυξης. Τα χρηματοδοτικά μέσα του ΔΝΤ μπορούν επίσης να στηρίξουν την πρόληψη
της κρίσης.
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