
Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Τι  είναι  ένα  χρέος;  Είναι  η  δέσμευση  ενός  δανειολήπτη  προς  ένα 
πιστωτή.  Κατ’αρχή,  ο  δανειολήπτης  είναι  εκείνος  που  αποδέχτηκε 
ελεύθερα να συνάψει ένα δάνειο και που ωφελείται από αυτό. Όμως, στη 
κλίμακα του παγκόσμιου συστήματος, το χρέος δεν είναι πια μια ιδιωτική 
υπόθεση επειδή έχει  πια αποκτήσει μια πολιτική διάσταση που αφορά 
όλους  τους  λαούς  και  όλες  τις  κοινωνίες.   Η  καταχρέωση  των 
περισσότερων χωρών του Τρίτου Κόσμου γίνεται μάλιστα αβάσταχτη με 
την  έννοια  ότι   οι  αποπληρωμές  και  οι  πληρωμές  των  τόκων  που 
απαιτούν  οι  πιστωτές  είναι  πέρα  από  τις  δυνατότητες  και  εμποδίζουν 
κάθε μορφή ανάπτυξης.
Είναι  λοιπόν  περισσότερο  από  αναγκαίο  να  τοποθετήσουμε  ξανά  την 
ιστορία του χρέους του Τρίτου Κόσμου μέσα στο πλαίσιο της στρεβλής 
ανάπτυξης,  ενός  καπιταλιστικού  συστήματος  σε  κρίση  και  της  άνισης 
κατανομής του πλούτου (περίπου ένας στους δυο ανθρώπους στο κόσμο 
ζει  με  λιγότερα  από  δυο  δολάρια  τη  μέρα…και  αυτοί  οι  αριθμοί 
υποτιμούν σίγουρα την έκταση της εξαθλίωσης) και ενός εξουσιαστικού 
συστήματος που αναπαράγεται και στο εσωτερικό κάθε χώρας.

Παράσταση της σύνθεσης του χρέους μιας χώρας του Νότου

Το εξωτερικό χρέος των χωρών του Τρίτου Κόσμου οφείλεται περίπου 
κατά το ένα τρίτο σε Κράτη πιστωτές  και στους Διεθνείς οικονομικούς 
και  θεσμούς  (ΔΟΘ)  και  κατά  τα  δυο  τρίτα   σε  ιδιώτες  πιστωτές  –
εμπορικές  τράπεζες,  ασφαλιστικές,  συνταξιοδοτικά  ταμεία  και  άλλους 
στρατηγικούς  επενδυτές  στις  χρηματαγορές.  Όμως,  αυτή  η  κατανομή 
διαφέρει  πολύ  ανάλογα  με  τη  χώρα.  Γενικά,  οι  χώρες  που  διαθέτουν 
στρατηγικές  πρώτες  ύλες  ή  που  έχουν  φτάσει  ένα  κάποιο  στάδιο 
εκβιομηχάνισης  έχουν  ένα  εξωτερικό  χρέος  που  κατέχεται  σε  μεγάλο 
βαθμό από ιδιώτες (είναι η περίπτωση της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της 
Χιλής, της Μαλαισίας, της Τουρκίας, της Σλοβακίας…). Οι χώρες που 
είναι  πιο  φτωχές  και   δεν  έχουν  ή  που  θεωρείται  ότι  δεν  έχουν 
στρατηγικούς  φυσικούς  πόρους,  έχουν  ένα  εξωτερικό  χρέος  που 
κατέχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από πλούσιες χώρες ή από πολυμερείς 
θεσμούς,  που έτσι  έχουν σχεδόν  απόλυτη εξουσία  πάνω στις  εθνικές 
κυβερνήσεις.   Οι  ΔΟΘ  κατέχουν  πάνω  από  το  80%  του  χρέους  της 
Μπουρκίνα  Φάσο,  του  Μπουρούντι,  της  Ρουάντα,  του  Τσαντ,  της 
Γκάμπια, του Νεπάλ ή της Αϊτής.  Τέλος,χώρες όπως το Καμερούν, το 



Κονγκό,  η Γκαμπόν, η Ιορδανία, η Νικαράγουα, η Σρι Λάνκα, έχουν ένα 
χρέος  κατά  πλειοψηφία  διμερή (που κατέχεται  από άλλα Κράτη),  και 
αυτό συνδέεται  συχνά  με την πάντα ισχυρή οικονομική παρουσία της 
παλιάς  μητρόπολης  ή  με  συμβάσεις  που  έχουν  συναφθεί  μεταξύ  των 
μεγάλων  επιχειρήσεων  του  Βορρά  και   πρακτορείων  εξαγωγικών 
πιστώσεων (βλέπε κεφάλαιο 3).
Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα δημόσια δάνεια εμπίπτουν στο πλαίσιο 
της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι γενικά μακροπρόθεσμα (15 
χρόνια ή παραπάνω) και με επιτόκια κατώτερα εκείνων της αγοράς  (τα 
επονομαζόμενα επιδοτούμενα ή παραχωρημένα επιτόκια).  Τα ιδιωτικά 
δάνεια  είναι  πιο  συχνά  κοντοπρόθεσμα  (μερικά  χρόνια,  ή  ακόμα  και 
μερικοί μήνες) και με επιτόκια με τους όρους της αγοράς. Τα δάνεια των 
τραπεζών είναι, τις περισσότερες φορές, αναθεωρήσιμα σε συνάρτηση με 
τις πορείες των επιτοκίων στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο (τα δυο κύρια 
οικονομικά κέντρα του πλανήτη).
Επιπλέον, ένα μέρος των χωρών του Νότου  χρηματοδοτούνται μέσω της 
έκδοσης ομολόγων  που έχουν εγγύηση και απόσβεση διαφόρων ειδών, 
διαφορετικές διάρκειες και συχνά μεγάλες προμήθειες με το κλειδί στο 
χέρι.  Τα  επιτόκια  των  αγορών  διαφέρουν  ανάλογα  με  αυτό  που 
αποκαλείται το «ρίσκο χώρας»,  δηλαδή το εκτιμώμενο ρίσκο  για την 
επένδυση στην τάδε ή στη δείνα χώρα. Μπορεί να οριστεί ως «το ρίσκο 
υλοποίησης  ενός  δυστυχήματος,  που  απορρέει  από το  οικονομικό και 
πολιτικό πλαίσιο ενός ξένου Κράτους, στο οποίο μια επιχείρηση διεξάγει 
ένα μέρος των δραστηριοτήτων της». Το ρίσκο χώρας καθορίζεται από 
ιδιώτες συμβούλους σε συνάρτηση με μερικές αναλύσεις. Γενικά, αυτό 
καταλήγει  στο  να  απαιτούν  μια  όλο  και  μεγαλύτερη  ικανότητα 
πληρωμών από μέρους των Κρατών, χωρίς να νοιάζονται για τις άλλες 
βασικές λειτουργίες που τα τελευταία πρέπει να επωμίζονται.
Υπάρχει  επίσης  μιας  αγορά  αυτών  των  ομολόγων,  που  μπορούν  να 
ανταλλαγούν  μεταξύ  πιστωτών.  Ορισμένα  κερδοσκοπικά  κεφάλαια  με 
ελάχιστους  ενδοιασμούς,  που αποκαλούνται  «κεφάλαια γύπες» κάνουν 
εδώ μεγάλα κέρδη στη πλάτη των λαών.

Το χρέος, ένα θαλάσσιο ερπετό

Πάνε 20 χρόνια που κάνουν λόγο για τη «κρίση του εξωτερικού χρέους» 
του Τρίτου Κόσμου και που καμώνονται πως θέλουν να βρουν λύση. Οι 
επίσημες πρωτοβουλίες διαδέχονται η μια την άλλη αλλά το χρέος των 
αναπτυσσόμενων χωρών  δεν σταμάτησε να διογκώνεται: ενώ ήταν της 
τάξης  των  70  δισεκατομμυρίων  $  ΗΠΑ  το  1970,  άξιζε  540 
δισεκατομμύρια  $ ΗΠΑ το 1980 για να φτάσει σήμερα  σχεδόν τα 2.800 
δισεκατομμύρια $ ΗΠΑ και άρα πολλαπλασιάστηκε σχεδόν  επί 40 σε 35 
χρόνια. Από εδώ και πέρα, η κρίση του χρέους είναι δομικού τύπου, ενώ 



στην  αρχή  είχε  παρουσιαστεί   σαν   μια  κρίση  ρευστότητας  ή  μη 
φερεγγυότητας. Φυσικά, οι ενδογενείς παράγοντες,  όπως οι αποφάσεις 
που παίρνουν οι εθνικοί ηγέτες,  η διαφθορά, κλπ, έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της κρίσης. Όμως, είναι κυρίως οι εξωγενείς 
παράγοντες, όπως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η επιδείνωση των 
όρων  της  ανταλλαγής  (με  την  αποτυχία  της  Νέας  οικονομικής  τάξης 
πραγμάτων  και  τη  τρομακτική  συγκέντρωση  των  πολυεθνικών 
επιχειρήσεων), η αύξηση των επιτοκίων, μεταξύ άλλων, που ευθύνονται 
για την έκρηξή της.

Πίνακας

Βέβαια, σε σύγκριση με το εξωτερικό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, 
το χρέος του Τρίτου Κόσμου μπορεί να φανεί μικρό αναλογικά με τον 
αριθμό των κατοίκων.
Όμως,  λαβαίνοντας  υπόψη  τις  οικονομικές  δυνατότητες  των  εν  λόγω 
χωρών, βαραίνει  πάνω τους τρομερά. Χρησιμεύει σαν πρόσχημα για την 
αφαίμαξη  πληθυσμών  μειώνοντας  τα  κοινωνικά  κονδύλια,  για  την 
εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων και για να επιβληθούν σε αυτές 
τις  οικονομίες  μέτρα υπέρ των πιστωτών,  περιορίζοντας  τη  κυριαρχία 
τους ουσιαστικά στο μηδέν.

Το χρέος, ένα ασήκωτο βαρίδι

Στις  δεκαετίες  1960 και  1970,  τα  διεθνή  δάνεια  παρουσιάζονταν  στις 
χώρες  του  Νότου  σαν  να  ήταν  η  λεωφόρος  προς  την  ανάπτυξη. 
Ισχυρίζονταν ότι αυτές οι χώρες είχαν τα πάντα για να βγουν από την 
«υπανάπτυξή»  τους:  άφθονα  εργατικά  χέρια,  ανεξάντλητους  φυσικούς 
πόρους…Δεν τους έλειπαν παρά τα κεφάλαια και οι νέες τεχνολογίες για 
να τα κάνουν να ευδοκιμήσουν, για να αυξήσουν τη παραγωγή τους, να 
πολλαπλασιάσουν  τις εξαγωγές τους. Μερικά χρόνια προσπαθειών και 
θα  «έφταναν»  τις  χώρες  του  Βορρά.  Η  ευημερία  θα  απλωνόταν  σε 
ολάκερη τη Γη.
Συνάφθηκαν νέα δάνεια. Μαζικές καταχρήσεις, «λευκοί ελέφαντες» που 
συνίσταντο  σε  μεγαλομανή  και  απροσάρμοστα  σχέδια  ή  σε  δαπάνες 
γοήτρου,  αγορές  όπλων  και  καταστολή  κάθε  μορφής  αντιπολίτευσης, 
υποχρεωτική αγορά εμπορευμάτων  στη  δωρήτρια  χώρα,  η  χρήση των 
δανεικών  κεφαλαίων  δεν  εξυπηρέτησε  ουσιαστικά  καθόλου  τους 
πληθυσμούς.  Και  όταν  ξεσπάει  η  κρίση  του  χρέους  στις  αρχές  της 
δεκαετίας του 1980, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παίρνει τον 
έλεγχο της οικονομίας  αυτών των καταχρεωμένων χωρών για να βρει 
πριν απ’όλα τους πόρους που είναι  απαραίτητοι  για τις αποπληρωμές. 
Νέα  χρέη  έρχονται  τότε  να  εξοφλήσουν  τα  προηγούμενα   ή  να 



ικανοποιήσουν  την  πληρωμή  της  εξυπηρέτησης  του  χρέους  και  των 
τόκων. Αντί να κεντρίζει τη πρόοδο, το χρέος επιβλήθηκε σιγά-σιγά σαν 
ένα  μεγάλο  εμπόδιο  στην  ανάπτυξη,  κάνοντας  αφόρητο  το  παρόν 
εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη και  απειλώντας  το 
μέλλον ολάκερων λαών.
Με το πρόσχημα να αυξήσουν τις δυνατότητες εξόφλησης των δανείων, 
«αναδιαρθρώθηκαν»  τα  πάντα  κατ’απαίτηση  του  ΔΝΤ:   οι 
προϋπολογισμοί  της  υγείας,  της  εκπαίδευσης  και  της  στέγης 
συρρικνώθηκαν  στο  έπακρο,  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  συνθλίφτηκαν,  τα 
εθνικά  νομίσματα  υποτιμήθηκαν  ή  δολαριοποιήθηκαν,  ο  έλεγχος  της 
κίνησης  κεφαλαίων  εγκαταλείφτηκε,  οι  δημόσιες  επιχειρήσεις 
ιδιωτικοποιήθηκαν, οι ντόπιες αγορές θυσιάστηκαν… Όλη η οικονομία 
έπρεπε να στραφεί προς τις εξαγωγές για να εξοφληθεί ένα χρέος που 
είχε γίνει κολοσσιαίο αλλά, στο ίδιο διάστημα, οι συνθήκες διαβίωσης 
των πληθυσμών επιδεινώνονταν σταθερά.

Το χρέος, ένας καταπληκτικός πακτωλός

Ο  λογαριασμός  του  χρέους  δεν  έπαψε  να  αυξάνεται,  αλλά  αυτό  δεν 
πείραξε όλο τον κόσμο. Αν τα προσθέσουμε όλα, πληρωμές τόκων και 
εξόφληση του χρέους αντιπροσωπεύουν ένα «καταπληκτικό» πακτωλό.
Αυτός ο πακτωλός δεν σταμάτησε να διογκώνεται:  από το 1980 μέχρι το 
2005, τα ποσά που πλήρωσε ο Νότος ως αποπληρωμή των κεφαλαίων 
που είχαν αρχικά δανειστεί ανήλθαν σε πάνω από 5.800 δισεκατομμύρια 
$ ΗΠΑ, δηλαδή το ισοδύναμο 60 φορές του περίφημου σχεδίου Μάρσαλ, 
που  εφαρμόστηκε  από  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  μετά  το  δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Τα ποσά που πληρώθηκαν για την εξυπηρέτηση του 
χρέους  ξεπέρασαν τα 450 δισεκατομμύρια $ΗΠΑ το 2004, δηλαδή 5,5 
φορές  το  επίσημο  ποσό  της  δημόσιας  αναπτυξιακής  βοήθειας  (79 
δισεκατομμύρια).

Πίνακας

Το χρέος, ένα εκβιαστικό και εξουσιαστικό εργαλείο 

Για τις τράπεζες και τις σημαντικές πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και για 
τα Κράτη που υπερασπίζονται τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα –με 
όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου αν χρειαστεί-, το 
χρέος του Τρίτου Κόσμου ήλθε τη κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσει τη 
κυριαρχία τους και να τους ξαναδώσει τον έλεγχο της κατάστασης που 
τους είχε κάπως ξεφύγει. Το χρέος ήταν ένα αποικιακό εργαλείο και έγινε 
ένα νεοαποικιακό εργαλείο.



Για να γίνει αυτό,  οι ισχυρές χώρες χρησιμοποίησαν δυο προνομιούχα 
εργαλεία που ελέγχουν χωρίς καμιά αμφιβολία, τη Παγκόσμια Τράπεζα 
και το ΔΝΤ.
Η ιστορία είναι πασίγνωστη. Αφού ενθάρρυναν μαζικά τα δάνεια, αυτοί 
οι διάσημοι θεσμοί οι λεγόμενοι του «Bretton Woods» χρησιμοποίησαν 
τη κρίση του χρέους για να δώσουν στον εαυτό τους ένα νέο ρόλο, εκείνο 
του φοροεισπράκτορα των χρημάτων των χωρών του Τρίτου Κόσμου και 
του  αντιβασιλέα  των  οικονομικών  και  κοινωνικών πολιτικών  τους.  Η 
διεξαγωγή  των  «σχεδίων  διαρθρωτικής  προσαρμογής»,  στο  πλαίσιο 
αυτού που ονομάζεται  η Συναίνεση της Ουάσιγκτον, ακολούθησε  το 
ίδιο σχέδιο ουσιαστικά παντού, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη γενικευμένη 
φτώχεια  των πληθυσμών και τη λεηλασία των οικονομιών, των πόρων 
και  της  βιοποικιλότητας  του  Τρίτου  Κόσμου,  αλλά  και  σημαντικές 
απώλειες  κυριαρχίας,  μέσω των ανοιγμάτων των εσωτερικών αγορών, 
των  ιδιωτικοποιήσεων,  των  αχαλίνωτων  ξένων  επενδύσεων  και  του 
ελεύθερου «επαναπατρισμού» των κερδών.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Όλοι ίσοι; ; Όλοι εθνικά κυρίαρχοι;  

Πέρα  από  τα  χρήματα  που  χάνουν  με  αυτό  τον  τρόπο,  οι  λαοί  κάθε  έθνους 
βλέπουν να τους στερούν την ίδια ώρα τη λαϊκή τους κυριαρχία, το δημοκρατικό 
τους δικαίωμα να αποφασίζουν και συμμετέχουν πραγματικά.
Βέβαια, μια πλειοψηφία ηγετών του Νότου και των εξουσιαστικών τάξεων που 
εκπροσωπούν, δεν υπηρέτησαν τα συμφέροντα του λαών τους –είναι το λιγότερο 
που  μπορούμε  να  πούμε.  Μπορούμε  μάλιστα  να  ισχυριστούμε,  χωρίς  να 
κινδυνεύουμε  να  κάνουμε  λάθος,  ότι  έχουν,  δίπλα  στους  ομολόγους  τους  του 
Βορρά, τεράστια ευθύνη  για τη καταστροφική χρησιμοποίηση των κεφαλαίων- 
η παρούσα μπροσούρα θα δώσει σχετικά παραδείγματα.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Στη  συνέχεια,  με  τον  οδοστρωτήρα  του  ΔΝΤ  και  της  Παγκόσμιας 
Τράπεζας να έχουν ετοιμάσει το έδαφος, γίναμε μάρτυρες το 1995 του 
κατορθώματος της δημιουργίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου 
(ΠΟΕ):  ενός  οργανισμού  βασικά  προσανατολισμένου  προς  μια 
«παγκοσμιοποίηση» όπως την θέλουν οι μεγάλες πολυεθνικές, ακόμα κι 
αν από τότε έχει υποστεί  ευτυχώς πολλές «αποτυχίες» ως αποτέλεσμα 
των  λαϊκών  κινητοποιήσεων.  Περισσότερο  κι  από  οποιοδήποτε  άλλο 
μηχανισμό,  το  χρέος  επέτρεψε  στις  χρηματοπιστωτικές  δυνάμεις  να 
εδραιώσουν  την  ισχύ  τους  και  να  επιβάλλουν  οικονομικούς  και 
εμπορικούς κανόνες μόνο για το δικό τους συμφέρον.

Το χρέος, μια μπουκάλα μελάνι.



Οι εφημερίδες δημοσιεύουν κάθε τόσο νούμερα για το χρέος. Το κοινό 
τους σημείο είναι ότι  είναι πάντα εκπληκτικά: μαθαίνουμε έτσι  ότι  το 
χρέος της τάδε ή της δείνα χώρας είναι όσο πολλές φορές όλα τα πλούτη 
που μπορεί να παράξει σε ένα χρόνο, δηλαδή το ακαθάριστο εσωτερικό 
του  προϊόν  (ΑΕΠ).  Ότι  θα  της  χρειάζονταν  τόσα  χρόνια  σημερινών 
εξαγωγών της για να καταφέρει να το καλύψει, κλπ. Γεγονός είναι ότι 
αυτά τα ποσά δεν λένε τίποτα για αυτό που αντιπροσωπεύουν. Βέβαια, τα 
άρθρα  διακρίνουν  μερικές  φορές  κάποιες  κατηγορίες  –δημόσιο 
εξωτερικό χρέος, ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, διμερή χρέη, πολυμερή χρέη, 
κλπ.- καθώς και τις ιδιαίτερες αρχές που «ασχολούνται» με αυτά –Λέσχη 
του Λονδίνου, Λέσχη του Παρισιού, και όταν αυτό δεν συμβαίνει τότε το 
G8!
Όμως,  ακόμα κι  εδώ, τι  κρύβουν αυτά τα νούμερα,   πέρα από το ότι 
μεταφράζονται  σε τόσα βάσανα, και πώς φτάσαμε εδώ; Μέσα από τις 
εξαγορές και τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων, τις ανακτήσεις χρεών και τις 
προκαταβολές,  τα ληξιπρόθεσμα δάνεια  που αντικαθίστανται  από νέα 
δάνεια, τις αναδιαρθρώσεις και τις μερικές αλλά υπό όρους εκπτώσεις, 
τις  καταχρήσεις  και  τη  φυγή  κεφαλαίων,   τις  μίζες  και  τις  ψεύτικες 
εγγραφές,   τα  κεφάλαια  που ποτέ  δεν διάβηκαν  ένα δρόμο αλλά που 
άλλαξαν όνομα, είναι πολύ δύσκολο να ξεμπλέξεις το κουβάρι.
Μόνο μερικά μαχητικά βιβλία, μερικές καμπάνιες που έγιναν με μεγάλες 
προσπάθειες, μερικές κοινοβουλευτικές έρευνες που συνάντησαν μύρια 
εμπόδια,  μερικοί  μαχητικοί  νομικοί  και  αποφασισμένα  κοινωνικά 
κινήματα κατόρθωσαν να σηκώσουν εδώ κι εκεί  μια γωνιά του πέπλου. 
Όμως,  τι  μαθαίνουμε  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις;  Ο  τάδε  ή  ο  δείνα 
ομιλητής μας αποκαλύπτει, για παράδειγμα, ότι το εξωτερικό χρέος της 
Δημοκρατίας του Κονγκό (πρώην Ζαΐρ) εξακολουθούν να το βαραίνουν 
οι  καταχρήσεις  του  Μομπούτου,  και  ότι  αυτή  η  χώρα  που  έγινε 
ανεξάρτητη  το  1960,  «κληρονόμησε»  ένα  χρέος  που  απέρρεε  από  τα 
δάνεια  που  είχε  πάρει  πριν  από  την  ανεξαρτησία  η  βελγική  πρώην 
αποικιακή δύναμη, στο όνομα της «δικής της» αποικίας. Η μία ή η άλλη 
αγωνίστρια διηγείται με λεπτομέρειες τη μακρά πάλη των κατοίκων της 
περιοχής της ενάντια στη δημιουργία ενός φράγματος,  υπό τις οδηγίες 
της Παγκόσμιας Τράπεζας και των βιομηχανικών τραστ του Βορρά, τις 
εκτοπίσεις  με  τη  βία  των  πληθυσμών,  τα  κατεστραμμένα  εδάφη,  τις 
μάταιες αντιστάσεις ενάντια σε ένα έργο  που τελικά δεν παρήγαγε ποτέ 
ηλεκτρισμό.  Κάποιος ερευνητής περιγράφει λεπτομερώς πώς τα δάνεια 
χρησίμεψαν για να οπλίσουν τη γενοκτονία στη Ρουάντα, χωρίς κάποια 
δανείστρια τράπεζα ή κάποιος διεθνής χρηματιστικός θεσμός να σηκώσει 
το δαχτυλάκι του για να σταματήσει αυτές τις προετοιμασίες.  Κάποιο 
κίνημα ερεύνησε τη γένεση ενός άλλου απεχθούς χρέους,  εκείνου του 
απαρτχάιντ  στη  Νότια  Αφρική  και  απαιτεί  επανόρθωση.   Κάποιο 
ερευνητικό ινστιτούτο  ή κάποιο συνδικάτο πέτυχε να αναπαραστήσει 



ένα κομμάτι της αλυσίδας των δανείων, αποπληρωμών, νέων δανείων με 
άλλα ονόματα,  του χρέους της Βραζιλίας, χωρίς όμως να μπορέσει  να 
σχηματίσει μια πλήρη εικόνα της δημιουργίας του. Κλπ.
Αυτά  που  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  με  βεβαιότητα  είναι   ότι,  στο 
σύνολό  του,  το  χρέος  του  Τρίτου  Κόσμου  εξοφλήθηκε  και  με  το 
παραπάνω  αλλά   ο  βραχνάς  δεν  εξαλείφτηκε,  το  αντίθετο  μάλιστα. 
Απομένει  ωστόσο  να  παρουσιάσουμε  τις  αδιάσειστες  αποδείξεις  του 
γεγονότος, πράγμα που σημαίνει πλήρη και εξονυχιστικά ντοσιέ.  Γιατί, 
όπως  το  λέει  η  τόσο  αγαπητή  ρήση  σε  μερικούς  κληρικούς,  μερικές 
φορές είναι στη λεπτομέρεια που κρύβεται ο διάβολος! 

Οι έλεγχοι (audit) του χρέους θα επιτρέψουν να σχηματίσουμε μια 
πιο ξεκάθαρη εικόνα του!

Να γιατί επιμένουμε να προτείνουμε ένα γενικευμένο έλεγχο του χρέους 
του Τρίτου Κόσμου, χώρα με χώρα. Αυτό το μικρό εγχειρίδιο θέλει να 
χρησιμέψει σαν βοήθεια σε αυτό το εγχείρημα.
Ο πρώτος στόχος  ενός ελέγχου είναι  να ξεκαθαρίσει  το παρελθόν,  να 
ξεμπλέξει το κουβάρι του χρέους, νήμα προς νήμα, μέχρι να ξαναφτιάξει 
το  κουβάρι  των  δεσμών  που  οδήγησαν  στο  σημερινό  αδιέξοδο.   Τι 
απόγινε το χρήμα του τάδε δανείου, με ποιους όρους συνάφθηκε το δείνα 
δάνειο;  Πόσοι  τόκοι  πληρώθηκαν,  με  ποιο  επιτόκιο,  πόσο  τμήμα  του 
δανείου ήδη αποπληρώθηκε; Πώς διογκώθηκε το χρέος παρόλο που δεν 
είδαμε το χρώμα του χρήματος; Ποιο δρόμο πήραν τα κεφάλαια; Σε τι 
χρησίμεψαν; Ποιο μέρος τους καταχράστηκε και γιατί;
Αλλά και: ποιος δανείστηκε και στο όνομα ποιανού; Ποιος δάνεισε και 
ποιος ήταν ο ρόλος του;  Πώς βρέθηκε μπλεγμένο το Κράτος,  με ποια 
απόφαση,  που  λήφθηκε  με  ποια  αρμοδιότητα;  Πώς  τα  ιδιωτικά  χρέη 
έγιναν «δημόσια»;  Ποιος προώθησε σχέδια μαϊμούδες, ποιος έσπρωξε, 
ενθάρρυνε, ποιος κέρδισε  από αυτά; Ποια εγκλήματα διαπράχτηκαν με 
αυτά τα χρήματα; Γιατί δεν αποδίδονται αστικές, ποινικές και διοικητικές 
ευθύνες; 
Ο  πρώτος  στόχος  είναι  να  μπορέσουμε  να  ξεκινήσουμε  μια  πολιτική 
προσέγγιση και μια μεθοδολογία που επιτρέπουν να κάνουμε φύλλο και 
φτερό το εξωτερικό χρέος, να το χωρίσουμε και να το ανασυνθέσουμε σε 
δυο  μέρη,  που  θα αποκαλέσουμε  προσωρινά   «νόμιμο» και  «άνομο». 
Από τη στιγμή που έχει γίνει η διάκριση, το «άνομο» χρέος  (απεχθές 
χρέος  –βλέπε  κεφάλαιο  4-,  κατάχρηση  κεφαλαίων  και  κάθε  λογής 
διαφθορά…) θα γίνει αναμφισβήτητα  αντικείμενο μιας  κανονικής και 
με  όλους  τους  τύπους  ακύρωσης  με  τη  στενή  έννοια  του  όρου.   Το 
«νόμιμο»  χρέος,  στην  ελάχιστα  πιθανή  περίπτωση  που  δεν  θα  είχε 
εξοφληθεί,  θα γίνει αντικείμενο μιας αναδιαπραγμάτευσης με θετικούς 
όρους, στο πλαίσιο μιας αλληλέγγυας πολιτικής προσέγγισης. Γιατί στο 



όνομα ποιανού πράγματος, με όρους νομικών και ηθικών επιχειρημάτων, 
θα μπορούσαν άραγε οι λαοί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για όλα αυτά και 
να αναγκαστούν να συνεχίσουν να πληρώνουν; 
Τότε θα έμπαιναν τα ακόλουθα ερωτήματα: τι απομένει τελικά μετά από 
όλες  αυτές  τις  προσθέσεις  και  αφαιρέσεις,  αν  λάβουμε  υπόψη  τις 
ακυρώσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει για τους σωστούς λόγους; Ποιοι 
είναι,  σε  τελική  ανάλυση,  οι  πραγματικοί   οφειλέτες  και  ποιοι  οι 
πραγματικοί πιστωτές; Ποιος χρωστάει σε ποιον; 
Και  πέρα  από  τους  αριθμούς  που  υπάρχουν  στα  λογιστικά  βιβλία, 
ποιανών  χρεών  είναι  κληρονόμοι  οι  παλιοί  αποικιοκράτες,  οι  παλιοί 
δουλοκτήτες, αυτοί που λεηλάτησαν τα πλούτη του Τρίτου Κόσμου, και 
οι κάθε λογής ρυπαντές; 

Να πάρουμε τον όρο «ακύρωση» της μετρητοίς

Ακύρωση, όρος της νομικής γλώσσας. Απόφαση με την οποία μια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ακυρώνει μια πράξη επειδή είναι σημαδεμένη από ακυρότητα ή 
είναι άκαιρη (λεξικό Le Petit Robert)
Πρόκειται ακριβώς για αυτό απέναντι στις περισσότερες συστατικές πράξεις του 
χρέους.  Το ζητούμενο είναι να τις κηρύξουμε άκυρες και μηδέποτε γενόμενες, 
είτε  επειδή  καλύπτουν  απεχθή  εγκλήματα,  είτε  επειδή  οι  συμβάσεις 
υπογράφηκαν με δόλο ή άλλες εξαπατήσεις, είτε επειδή υπάρχει πλαστογραφία 
στους  τίτλους,  υποσχέσεις  που  δεν  κρατήθηκαν,  πραγματοποιήσεις  που  δεν 
έγιναν, καταχρηστικά ή τοκογλυφικά επιτόκια, κλπ. Πρέπει τότε, ανάλογα με τις 
ευθύνες που έχουν καταλογιστεί, να ανακτηθούν τα χρήματα, να επιστραφούν τα 
ποσά που εισπράχτηκαν αδικαιολόγητα ως τόκοι ή κεφάλαιο, να τιμωρηθούν αν 
πρέπει  οι  ένοχοι  και  να  αποζημιωθούν  τα  θύματα  αυτών  των  κολάσιμων 
πράξεων.
Στο τελικό λογαριασμό μπορούν ενδεχομένως να εμφανίζονται μόνον ορισμένα 
ποσά που αντιστοιχούν σε πραγματικά χρέη,  σε έγκυρες πιστώσεις,  που έχουν 
συναφθεί  σε  συνθήκες  σεβασμού  των  συμφερόντων  των  ενδιαφερόμενων 
πληθυσμών  –αν  δεν  έχουν  εξοφληθεί  και  δεν  έχουν  αντισταθμιστεί  από  τις 
προαναφερθείσες  πράξεις.  Και  μόνον  αυτά  και  κανένα  άλλο  θα  έπρεπε  να 
ληφθούν υπόψη σε κάθε απόφαση έκπτωσης του χρέους.
Να παρουσιάζεται σαν «δώρο» η εγκατάλειψη χρεών που ντε φάκτο  είναι δόλια, 
να  δίνεται  στον  όρο  «ακύρωση»  η  κοινή  έννοια  του  σβησίματος  ή  της 
κατάργησης του χρέους, συνιστά μια διανοητική απάτη που δεν μπορεί να έχει 
άλλο στόχο παρά να καλύψει καταχρήσεις με ένα πάλλευκο  πέπλο.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Οι έλεγχοι (audit), εργαλεία κινητοποίησης και  φορείς ελπίδας

Τα audit συνίστανται λοιπόν πριν απ’όλα σε ένα λεπτομερή έλεγχο του 
παρελθόντος.  Είναι  όμως,  και  ίσως  κυρίως,  μια  διακύβευση   της 
κινητοποίησης των πολιτών που επιτρέπει  να γειωθούμε στο παρόν και 



να αρνηθούμε ως μοιραίο το χρέος του μέλλοντος,  να προλάβουμε τη 
διαιώνισή του επάπειρον. 
Το  audit μέσω του οποίου προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια για το 
χρέος αποτελεί ένα στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα, το δικαίωμα να 
ζητάς λογαριασμό. Είναι ένα ισχυρό μέσο που έχουν οι πολίτες για να 
ανακτήσουν κάποια επιρροή πάνω στη λειτουργία του Κράτους.  Είναι 
επίσης ένα σχολείο όπου μπορούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς 
που κυβερνούν τις διεθνείς σχέσεις και τη παγκόσμια οικονομία.
Είναι τέλος η ευκαιρία για να θέσουμε σε ισχύ εργαλεία ελέγχου, σε κάθε 
επίπεδο, κοινοβουλευτικό, δικαστικό, κυβερνητικό, διεθνές και σε εκείνο 
των  πολιτών,  ώστε  να  μην  ξαναρχίσουν  εν  αγνοία  των  λαών  νέες 
διαδικασίες δόλιας καταχρέωσής τους.

Η εκτέλεση διασταυρούμενων και διεθνών audit, μια ευκαιρία για να 
δυναμώσει η αλληλεγγύη και οι συμμαχίες Βορρά-Νότου

Το G8, το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, οι Λέσχες του Παρισιού και του 
Λονδίνου  μιλούν  σήμερα  με  μεγάλο  διαφημιστικό  θόρυβο  για 
«ακύρωση» ορισμένων τμημάτων του χρέους των πιο φτωχών και  πιο 
χρεωμένων  χωρών.  Ωστόσο,  προς  το  παρόν  πρόκειται  μόνο  για 
υποσχέσεις:   τα ποσά που αναφέρονται  είναι  πολύ μικρά και  μάλιστα 
συνοδεύονται  από  πολυάριθμους  όρους.   Θα  μπορούσαμε  να 
θεωρήσουμε  όλα  αυτά  σαν  μια  πρώτη  πολύ  μικρή  νίκη  για  τις 
αναρίθμητες  καμπάνιες  που έγιναν  σχεδόν παντού στο  κόσμο για  την 
ακύρωση του χρέους του Τρίτου Κόσμου. 
Πρόκειται όμως για μια νίκη; Αν δεν αναδείξουμε πρώτα την αλήθεια για 
το χρέος, αυτή η δήθεν γενναιοδωρία δεν θα είναι παρά μια ομίχλη για να 
καλύψει τις  ευθύνες και  θα μπορούσε να στραφεί τόσο ενάντια στους 
λαούς του Νότου όσο και ενάντια σε εκείνους του Βορρά:

• ενάντια  στους  λαούς  του  Νότου,  καθώς  θα  συνδυάζει  αυτές  τις  δήθεν  
γενναιοδωρίες με νέους αρνητικούς όρους και θα ανοίγει το δρόμο σε νέα χρέη,  
στο όνομα της «ανάπτυξης».

• Ενάντια σε εκείνους του Βορρά, που υφίστανται με το τρόπο τους μια λογική  
ανάλογη προς εκείνη της διαρθρωτικής προσαρμογής. Επιπλέον, η αποπληρωμή  
ελάχιστα  έντιμων  πιστωτών,  που  είχαν  δήθεν  ζημιωθεί,   καταλήγει  να  
φορτώνονται  αυτές  οι  «αποζημιώσεις»  στους  φορολογούμενους  του  Βορρά,  
διογκώνοντας ακόμα περισσότερο  το εσωτερικό χρέος των χωρών τους. Ήδη  
οι  ηγέτες  του  G8,  με  επικεφαλής τη  Μεγάλη Βρετανία,  επιμένουν  ότι  καμιά  
κατάργηση χρεών που κατέχονται από το ΔΝΤ ή τη Παγκόσμια Τράπεζα δεν θα 
πρέπει να βλάψει στο ελάχιστο τις χρηματοπιστωτικές ικανότητες αυτών των 
θεσμών. Ποιος θα πληρώσει τη λυπητερή μετά από τους λαούς του Νότου; 

Η  πλειοψηφία  των  ατόμων,  επιχειρηματιών,  διευθυντικών  στελεχών 
τραπεζών, θεσμών, κυβερνήσεων, βιομηχανικών τραστ που είχαν άμεσα 
ή  έμμεσα  εμπλακεί  στη  διαδικασία  δημιουργία  του  χρέους  δεν  έχουν 



σίγουρα  τη  παραμικρή  διάθεση  να  εξακριβώσουν  τα  γεγονότα  με 
ακρίβεια.  Αντίθετα,  τόσο  οι  πολίτες  του  Νότου  όσο  και  εκείνοι  του 
Βορρά  έχουν κάθε συμφέρον για να γίνουν όλα με τη μέγιστη διαφάνεια. 
Κι αυτό επειδή διακυβεύεται η ποιότητα των σχέσεών τους αλληλεγγύης 
που  δεν  μπορούν  να  θεμελιωθούν  παρά  μόνο  πάνω  στη  καθαρή 
συνείδηση των πραγματικοτήτων που έχει βιώσει ο καθένας τους και όχι 
πάνω σε μια υποκριτική φιλανθρωπία ανάμεικτη με τύψεις συνείδησης…
Τελικά,  οι  τέσσερις  ζωτικοί  στρατηγικοί  στόχοι  του  audit και  οι 
επιδιώξεις αυτού του εγχειριδίου είναι: 

• Να βάλει την ακύρωση στον αστερισμό της διαφάνειας και της δικαιοσύνης: η  
ιστορία πολλών χωρών δείχνει ότι, σε περιπτώσεις γενοκτονίας ή εγκλημάτων  
κατά της ανθρωπότητας, ήταν αναγκαίο την αλήθεια να  την αποκαταστήσουν 
οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων σε μια διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Έτσι, η  
αποκατάσταση της ιστορίας του χρέους θα μπορούσε να  επιτρέψει να ενισχυθεί  
το αίτημα της ακύρωσης του χρέους και να διωχθούν οι υπεύθυνοι του άνομου 
τμήματός του.

• Να αναπτύξει ένα τεράστιο κίνημα λαϊκής μόρφωσης και κινητοποίησης και να  
απελευθερώσει  όλα  το  παιδαγωγικό  δυναμικό  του  χρέους  προκειμένου  να  
εμποδίσει την ανανέωση του εφιαλτικού φαύλου κύκλου.

• Να φέρει πιο κοντά τους λαούς μέσα από τα κοινά σημεία που συνδέουν τις  
ιδιαίτερες  ιστορίες  τους.  Να  σπάσει  με  κάθε  λογική   του  είδους  
«δωρητές/δικαιούχοι»,  «φιλανθρωπία/φτώχεια»,  
«αναπτυγμένοι/υπανάπτυκτοι»,  για να ενστερνιστεί κατηγορηματικά τη λογική  
της αλληλεγγύης και  της διαφάνειας,  των ανθρώπινων δικαιωμάτων και  της 
κοινότητας των κοινωνικών συμφερόντων.

• Να αποφύγει οι επιχειρήσεις ακύρωσης του χρέους να δώσουν την ευκαιρία,  
στο  Βορρά,  για  ρατσιστικές  καμπάνιες  μίσους   ενάντια  στους  «αιώνια  
βοηθούμενους λαούς του Νότου» και, ταυτόχρονα, για να χάσουν και πάλι οι  
τελευταίοι  τον  έλεγχο  της  δικιάς  τους  ιστορίας  προς  όφελος  των  ντόπιων  
ολιγαρχιών…

Το audit του χρέους δεν είναι κάτι το καινούργιο, συμβαίνει μάλιστα το 
αντίθετο! Η πραγματοποίησή του προωθείται από πολλά κινήματα που 
δουλεύουν  πάνω  στο  χρέος  εδώ  και  καιρό.   Έτσι,  ένα  από  τα  πιο 
αντιπροσωπευτικά  κινήματα,  το  διεθνές  κίνημα  Jubilee  South, 
ενθαρρύνει  και υποστηρίζει εδώ και χρόνια όλες τις πρωτοβουλίες που 
σχετίζονται  με  το  audit του  χρέους.  Κατά  τη  δεύτερη  γενική  του 
συνέλευση, που έγινε στην Αβάνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, διακήρυξε: 
«Θα συνεχίσουμε επίσης να καταγγέλλουμε σθεναρά τη συμμετοχή των 
κυβερνήσεων του Νότου στη διαιώνιση του προβλήματος  του χρέους, 
βάζοντας  σε  σοβαρό  κίνδυνο  και  φτάνοντας  μέχρι  να  ξεπουλάνε  τα 
αγαθά των λαών μας.  Δεσμευόμαστε να εργαστούμε με όρεξη για να 
αλλάξουμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων του Νότου που θα έπρεπε να 
καταγγείλουν όλα τα χρέη που απαιτούνται από τις χώρες μας. Και για 
αυτό,  θεωρούμε  την  εφαρμογή  των  audit  πάνω  στο  χρέος  σαν  ένα 
αποφασιστικό βήμα».



Πράγματι, αν η καταγγελία του χρέους αποτελεί μια μονομερή ενέργεια, 
που αποφασίζεται από μια κυβέρνηση και που εγγράφεται στο πλαίσιο 
μιας στέρεης βούλησης διαμαρτυρίας και αλλαγής, η πραγμάτωση ενός 
audit προετοιμάζει για μια αναμέτρηση και αποτελεί αναμφίβολα ένα από 
τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία.

Παράδειγμα
Πολλαπλές αποτυχίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος

Το  audit του  χρέους  μπορεί  να  φωτίσει  τις  πολυάριθμες  και  πανάκριβες 
δυσλειτουργίες  του  διεθνούς  χρηματιστικού  συστήματος.  Για  παράδειγμα,  οι 
τραπεζίτες δημιουργούν αποθέματα για κάθε «αμφίβολη» απαίτηση. Πρόκειται για 
αποθέματα που αντιστοιχούν σε ένα κάποιο ποσοστό του συνόλου της απαίτησης για 
τη  περίπτωση  που  δεν  θα  μπορούσε  να  εισπραχθεί  το  χρήμα.  Ωστόσο,  όπως  το 
παρατηρεί  η  Σούζαν  Τζωρτζ,  τα  δάνεια  που  χορηγούνται  στις  κυβερνήσεις 
αφαιρούνται γενικά  από τα φορολογήσιμα ποσά…χωρίς όμως να μειώνεται το χρέος 
αυτών των χωρών. Έτσι, αυτό το είδος των παικτών του χρέους, χάρη σε αυτό το 
σύστημα,   κάθε  άλλο παρά αγωνίζεται  για  να  ακυρωθούν  ή  για  να  μειωθούν  τα 
χρέη…
Σημειώνουμε  ότι  οι  δανειστές  έχουν  επίσης  τη  δυνατότητα  να  ανταλλάξουν  σε 
μειωμένη τιμή τις απαιτήσεις τους στις ειδικευμένες αγορές (δευτερεύουσες αγορές), 
χωρίς  όμως  να  μειωθεί  το  ποσό  αυτών  των  χρεών.  Αντίθετα,   αυτό  κάνει  πιο 
περίπλοκο  τον  τρόπο  εξόφλησης  και  οι  συνθήκες  των  αποπληρωμών   μπορούν 
ακόμα και να σκληρύνουν, χωρίς η χρεωμένη χώρα να μπορεί να πει το παραμικρό. Η 
διαχείριση  των  απαιτήσεων   είναι  ακόμα  πιο  αδιαφανής  και  οι  συνομιλητές 
(τρέϊντερς  και  λοιποί  χρηματιστές)  πληθαίνουν,  όπως  εξάλλου  και  οι  ευκαιρίες 
διαφθοράς  και  απάτης.  Σχετικά  με  το  χρέος  του Κονγκό-Μπραζαβίλ,  ο  Francois-
Xavier Verschave έγραφε:  «Πολλοί  αφρικανοί  ηγέτες  δεν  αντιστέκονται  στο 
πειρασμό του εύκολου χρήματος. Όμως, χρειάζεται να υπάρχουν και οι πειρασμοί, οι 
σύμβουλοι για τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Οι τρέϊντερς, οι χρηματιστές 
και  λοιποί  μεσάζοντες  γίνονται  κολλιτσίδες.  Οι μέθοδοί  τους,  διαβεβαιώνουν,  δεν 
είναι αναγκαστικά παράνομες, από την άποψη της κυρίαρχης δυτικής δικαιοσύνης. Η 
Δύση  έχει,  πράγματι,  πολλαπλασιάσει  σε  όλο  τον  κόσμο  τους  φορολογικούς 
παραδείσους,  τα  «Κράτη»  μη  δικαίου,  από  όπου  μπορούν  ατιμώρητα  να 
οργανώνονται κάθε λογής απάτες.  Όμως, αυτό που είναι «νόμιμο»  στο Τζέρσι, στο 
Μονακό ή στα νησιά Καϋμάν είναι οπωσδήποτε εγκληματικό για τη χώρα θύμα 
αυτών των προτάσεων…»
Επιχειρήσεις εξαγοράζουν στις αγορές των φτηνιάρικων χρεών (συχνά με έκπτωση 

πάνω  από  70%  σε  σχέση  με  την  ονομαστική  αξία)  και  αποκτούν  κομμάτια 
δημόσιων επιχειρήσεων της καταχρεωμένης χώρας…

Σε  τελική  ανάλυση,  είναι  οι  φορολογούμενοι  του  Βορρά  και  του  Νότου  που 
φορτώνονται εν μέρει αυτά τα κόστη. 

Η πραγματοποίηση audit θα επιτρέψει να μπει λίγη τάξη και ίσως μακροπρόθεσμα να 
αλλάξει τα πράγματα, στη καρδιά ενός οικονομικού συστήματος αρκετά περίπλοκου, 
ελάχιστα διαφανούς, άδικου και το οποίο δεν ωφελεί παρά κάποιους λίγους.

Παράδειγμα
Μερικά παραδείγματα σκανδαλωδών χρεών



- Το φράγμα Inga στο Κονγκό-Ζαΐρ
Αυτό  το  φράγμα επέτρεψε  να  τραβηχτεί  μια  χωρίς  προηγούμενο  γραμμή υψηλής 
τάσης 1.900 χλμ προς την Κατάνγκα, μια επαρχία πλούσια σε μεταλλεύματα σιδήρου, 
εν  όψει  της  εξόρυξής  του.  Τα κόστη των εργασιών υποτιμήθηκαν  εξαιρετικά  και 
υπέστησαν μια αύξηση κατά 125% (δηλαδή ένα σύνολο 163 εκατομμυρίων $ ΗΠΑ)! 
Επιπλέον, ενώ δεν υλοποιούνταν κανένα από τα βιομηχανικά σχέδια που συνδέονταν 
με τη κατασκευή του φράγματος και το εργοστάσιο της  Inga χρησιμοποιείτο μόνο 
στο  μισό  της  δυνατότητάς  του,  βιομήχανοι  που  υποστηρίζονταν  από  Βέλγους 
επενδυτές και τραπεζίτες, αποφάσισαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 να ριχτούν 
στη κατασκευή της  Inga II, ενός εργοστασίου ακόμα πιο ισχυρού. Όμως, και αυτό 
έγινε χωρίς καμιά πρόνοια και το πραγματικό κόστος ήταν κατά 100 εκατομμύρια $ 
ΗΠΑ  μεγαλύτερο  από  τις  εκτιμήσεις  της  εποχής  (δηλαδή,  ένα  σύνολο  460 
εκατομμυρίων  $ΗΠΑ).   Η  Inga II γνώρισε  σοβαρά  προβλήματα  προσάμμωσης, 
πράγμα που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητές του.  Το 2004,  μόνον έξι από τις 
14 τουρμπίνες  μπορούσαν να λειτουργήσουν  και οι διακοπές ρεύματος είναι πάντα 
πολύ  συχνές  στην  Κινσάσα.  Επιπλέον,  κανένα  βιομηχανικό  σχέδιο  που  είχε 
δικαιολογήσει την κατασκευή του δεν είδε το φως. Τέλος, αν και η  Inga παρήγαγε 
ηλεκτρισμό,  αυτό  δεν  ωφέλησε διόλου τους  πληθυσμούς:  τα  χωριά  κάτω από τη 
γραμμή υψηλής τάσης εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα.

- Το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπαταάν στις Φιλιππίνες
Η κατασκευή του κόστισε πάνω από 2 δισεκατομμύρια $ ΗΠΑ και άρχισε πριν από 
πάνω από 30 χρόνια. Εξακολουθεί να μην παράγει ηλεκτρισμό αλλά κοστίζει πάντα 
155.000 $ ΗΠΑ τη μέρα  σε πληρωμές τόκων.  Επιπλέον, η βρετανική επιχείρηση 
Westinghouse παραδέχτηκε ότι πλήρωσε μίζες 17 εκατομμύρια $ ΗΠΑ σε ένα φίλο 
του  παλιού  φιλιππινέζου  προέδρου  Φερδινάνδου  Μάρκος.  Ο  αντιδραστήρας 
βρίσκεται σε ένα ενεργό ρήγμα που αντιπροσωπεύει ένα μείζονα κίνδυνο πυρηνικής 
μόλυνσης  αν  το  εργοστάσιο  γίνει  μια  μέρα λειτουργικό.  Όσο για  την 
αποπληρωμή  του χρέους, αυτή είναι λειτουργική εδώ και πολύ καιρό.
   -  Το σχέδιο του υδροηλεκτρικού φράγματος της Yacyreta
Τοποθετημένο στα σύνορα μεταξύ Αργεντινής και Παραγουάης με την υποστήριξη 
της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Διαμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αυτό το 
σχέδιο  ξεκίνησε  το  1973  και  τελείωσε  το  1994  (δηλαδή  περισσότερο  από  μια 
δεκαετία παραπάνω από την ημερομηνία που είχε προβλεφτεί). Τα πραγματικά κόστη 
(τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια $ ΗΠΑ) ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις (2 
δισεκατομμύρια  $ ΗΠΑ),  γεγονός  που έκανε  τον  ηλεκτρισμό που παραγόταν στη 
Yacyreta μη συμφέροντα. Το συναφθέν από τα δυο λατινοαμερικανικά Κράτη χρέος 
αυξήθηκε  ανάλογα.  Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  διευθυντή  του  Γραφείου  Γενικής 
Επαλήθευσης της Παραγουάης, 1,87 δισεκατομμύρια $ ΗΠΑ δαπανών επενδυμένων 
σε αυτό το σχέδιο «δεν υποστηρίζονται από τα απαραίτητα νομικά και διοικητικά 
δικαιολογητικά». Η τεχνητή λίμνη βύθισε 110.000 εκτάρια γης, μεταξύ των οποίων 
φυσικά οικοσυστήματα μοναδικά στο κόσμο, πλούσιες γεωργικές γαίες  και αστικές 
πυκνοκατοικημένες ζώνες. Και σα να μην έφτανε αυτό,  οι επιπτώσεις του σχεδίου 
πάνω στις κοινότητες είναι πολύ σημαντικές και 50.000 άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν.  Η 
άνοδος του επιπέδου των υδάτων και οι αλλαγές στο καθεστώς των επιφανειακών 
υδάτων μόλυναν τη τροφοδοσία με νερό και εξέθεσαν χιλιάδες φτωχές οικογένειες σε 
μεγάλους κινδύνους να κολλήσουν ασθένειες. Δεν συμβουλεύτηκαν ποτέ το ντόπιο 
πληθυσμό.   Το  κονσόρτσιουμ  Binational Yacyreta Enterprise (EBY),  προβλέπει 
σήμερα να αυξήσει το επίπεδο των υδάτων από τα 76 στα 83 μέτρα προκειμένου να 



λειτουργήσει επιτέλους το φράγμα  με τη πλήρη δυναμικότητά του (για ένα πρόσθετο 
ποσό 500 εκατομμυρίων $ ΗΠΑ).

Κεφάλαιο 2

Πρώτη φάση: να διεξάγουμε την πολιτική κινητοποίηση συνεχώς και 
σε όλα τα μέτωπα

I. Ποιος έχει τη πρωτοβουλία του audit; 

Τη  πρωτοβουλία  για  να  ξεκινήσει  ένα  audit του  χρέους  μπορούν  να 
πάρουν  διάφοροι  παίκτες.  Αυτό  διαφέρει  ανάλογα  με  τις  πολιτικές 
συνθήκες και τους θεσμούς της χώρας. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι μια 
κινητοποίηση πολιτών είναι απαραίτητη για μια τέτοια πρωτοβουλία και 
ότι πιθανόν μόνον αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την τελική επιτυχία, όπως 
το  μαρτυρούν  τα  παραδείγματα  του  audit στη  Βραζιλία  και  στις 
Φιλιππίνες  σήμερα.  Αυτή  η  κίνηση  πολιτών  πρέπει  κατόπιν,  ή 
παράλληλα με αυτή, να συνεχιστεί από κρατικούς φορείς.
Ένα  audit του  χρέους  μπορεί  να  διεξαχθεί  από  διάφορα  όργανα  οι 
προσεγγίσεις  των  οποίων  μπορεί  να  είναι  παράλληλες  ή 
συμπληρωματικές. 

• Το  νομοθετικό  όργανο.  Είναι  η  περίπτωση  της  περουβιανής  Γερουσίας.  Σε 
συνέχεια  της  αποκατάστασης του  Δημοκρατικού Κράτους  και  της  φυγής  του  
προηγούμενου  πρωθυπουργού  Αλμπέρτο  Φουχιμόρι,  η  περουβιανή  Γερουσία  
είχε αποφασίσει να δημιουργήσει την Επιτροπή έρευνας για το εξωτερικό χρέος.  
Αυτή εργάστηκε κατά τη κοινοβουλευτική περίοδο 2001-2002, υπό τη Προεδρία  
του βουλευτή Rafael Valencia Dongo. Η εντολή που είχε η Επιτροπή ήταν να 
ερευνήσει  το  εξωτερικό  δημόσιο  χρέος  κατά  τη  περίοδο  1990-2000.  Η  
Επιτροπή έρευνας  κατόρθωσε να εντοπίσει  την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων 
παράνομης και δόλιας διαχείρισης συνδεόμενης με το εξωτερικό δημόσιο χρέος 
από μέρους  του  υπουργού  Οικονομικών του  καθεστώτος  Φουχιμόρι.   Είναι  
επίσης η περίπτωση του φιλιππινέζικου Κοινοβουλίου σήμερα.  Η οργάνωση 
Freedom from Debt Coalition διεξήγαγε για χρόνια ένα ενεργό λόμπινγκ πάνω 
σε  φιλιππινέζους  βουλευτές  και  αυτό  απέφερε  καρπούς.  Το  φιλιππινέζικο  
Κοινοβούλιο επεξεργάστηκε το Σεπτέμβριο 2004 μια joint resolution ένα audit 
του χρέους των Φιλιππίνων. Δημιουργήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή με  
καθήκον  να  ανοίξει  τα  λογιστικά  βιβλία  για  να  ελέγξει  και  αξιολογήσει  τις  
πολιτικές, τα προγράμματα και τις στρατηγικές της χώρας σε σχέση με το χρέος.  
Αυτή η απόφαση έχει μπλοκαριστεί εδώ και μερικούς μήνες στη Γερουσία για  
τεχνικούς λόγους.

• Το  εκτελεστικό  όργανο.  Είναι  η  περίπτωση  όταν  αυτό  το  όργανο  έχει  ένα 
προοδευτικό  ή  εθνικιστικό  προσανατολισμό.  Στη  Βραζιλία  στις  αρχές  της  
δεκαετίας  του  1930,  ενώ  αυτή  η  χώρα  αντιμετώπιζε  μια  οικονομική  κρίση  
μεγάλων διαστάσεων, ο βραζιλιάνος Πρόεδρος Ζετούλιο Βάργκας δημιούργησε  
την  Επιτροπή  οικονομικών  μελετών  και   οικονομίας  του  Κράτους  και  των  



δήμων. Με τη βοήθεια μιας τεχνικής γραμματείας, αυτή η Επιτροπή είχε εντολή  
να αναθεωρήσει όλες τις συμφωνίες  του χρέους και να φωτίσει  όλα τα είδη 
παρατυπιών  που  σημειώθηκαν   κατά  τη  διαδικασία  καταχρέωσης  της  
Βραζιλίας.

• Το δικαστικό όργανο. Με πρωτοβουλία μιας μήνυσης που κατέθεσε το 1982  
ένας  αργεντινός   δικηγόρος  και  δημοσιογράφος,  ο  Alejandro Olmos,  ένας 
ομοσπονδιακός δικαστής, ο J.Ballesteros, άσκησε δίωξη κατά των υπευθύνων 
της καταχρέωσης του Κράτους της Αργεντινής τη περίοδο της δικτατορίας. Στη 
διάρκεια  της  δικαστικής  έρευνας,  ο  ομοσπονδιακός  δικαστής,  απέναντι  στο  
επιχείρημα του απόρρητου που επικαλέστηκαν οι υπεύθυνοι της καταχρέωσης,  
διέταξε  την  παράδοση  όλων  των  ντοκουμέντων,  πρακτικών,  τραπεζικών 
λογαριασμών,  ισολογισμών.  Η απόφαση  Olmos επέτρεψε να  αποκαλυφθεί  ο 
παράνομος  χαρακτήρας  του  εξωτερικού  χρέους  του  Κράτους  καθώς  και  η  
ευθύνη των πιστωτών και των οφειλετών. 

Αυτά  τα  audit πρέπει  να  υποστηρίζονται  από  μια  πλατιά  λαϊκή 
κινητοποίηση, όπως το έχουμε ήδη τονίσει. Μπορούν να συνοδεύονται ή 
να προηγείται  αυτών ένα  audit πολιτών,  προωθούμενο  από κοινωνικά 
κινήματα  ή  κινήματα  πολιτών,  συχνά  χάρη  σε  διασυνδέσεις  στους 
κόλπους του Κράτους. Ο στόχος είναι τότε να εξαναγκαστεί το Κράτος 
να κάνει μια πραγματική δουλειά audit. 
Αυτή είναι η περίπτωση, μεταξύ άλλων, του τελευταίου audit που έγινε 
στη  Βραζιλία  και  του  οποίου  ηγήθηκε  το  συνδικάτο  φορολογικών 
ελεγκτών  Unafisco,  σε  στενή  συνεργασία   με  ένα  συνασπισμό 
κοινωνικών κινημάτων όπως το Jubilee South Brasil. 

Η  περίπτωση  των  Φιλιππίνων  είναι  η  πιο  ολοκληρωμένη  ως  προς  τη  πολιτική  
κινητοποίηση και τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και κοινωνικών κινημάτων. Θα  
χρησιμοποιηθεί  σαν  παράδειγμα  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο.   Η  παράσταση  (βλέπε  
παρακάτω) συνοψίζει καλά τη διαδικασία του audit του χρέους των Φιλιππίνων, όπως 
αυτή διεξήχθη. Από την ανάγνωση αυτής της παράστασης, μπορούν να βγουν ορισμένα  
συμπεράσματα:
• Η φιλιππινέζικη οργάνωση Freedom from Debt Coalition, με την υποστήριξη 

άλλων κοινωνικών κινημάτων και στο πλαίσιο της καμπάνιας  του Jubilé Sud για 
τα άνομα χρέη,  είναι στην αφετηρία αυτής της διαδικασίας.  Πρέπει να τονιστεί ότι  
η καμπάνια για το φιλιππινέζικο χρέος στόχευσε, σε μια πρώτη φάση, να 
«συνειδητοποιήσει» και να μορφώσει τους φιλιππινέζους βουλευτές για το ζήτημα 
του χρέους. Πράγματι, μερικοί βουλευτές είχαν επιφανειακή γνώση του χρέους και 
των διακυβεύσεών του. Ο στόχος του λόμπινγκ ήταν να σπρώξει τη Γερουσία των 
Φιλιππίνων να διεξαγάγει ένα επίσημο audit για τυο εθνικό χρέος. 

• Το  ανεξάρτητο φιλιππινέζικο audit πολιτών και το κοινοβουλευτικό audit (οι  
αριστερές και δεξιές στήλες) είναι δυο συμπληρωματικές διαδικασίες. Άρχισαν την 
ίδια στιγμή. Η παρέμβαση  των κοινωνικών κινημάτων ήταν συνεχής και ήταν 
αποφασιστικής σημασίας σε κάθε φάση, κυρίως στη διάρκεια των διαβουλεύσεων 
για τη joint resolution στη Γερουσία της χώρας. Σήμερα, η απόφαση έχει  
μπλοκαριστεί στη Γερουσία και η Freedom from Debt Coalition συνεχίζει τη  
δουλειά της λόμπινγκ προς τους γερουσιαστές για να περάσει η απόφαση. 

• Τέλος, το φιλιππινέζικο audit πολιτών  επέτρεψε να καταγγελθούν οι δομές και οι  
διαδικασίες που διαιωνίζουν και επιδεινώνουν τη κατάσταση καταχρέωσης. Πολλές  



παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διεξαγωγή ενός audit, μεταξύ των 
οποίων μη οικονομικές και μη χρηματιστικές πτυχές όπως το περιβάλλον.

Πίνακας

Μπορούμε εφεξής να βγάλουμε πιο γενικά συμπεράσματα από αυτά τα 
στοιχεία.

1. Σημασία των κοινωνικών κινημάτων

Στο Νότο μπορούμε να συναντήσουμε χοντρικά δυο ειδών καταστάσεις: 
είτε  την  ύπαρξη  ενός  συγκροτημένου  κοινωνικού  κινήματος  και 
καμπάνιες για την ακύρωση του χρέους, είτε την ύπαρξη μικρών ομάδων 
εργασίας πάνω στο χρέος. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη πραγματοποίηση 
ενός  audit θα  εκτιμηθούν  διαφορετικά  ανάλογα  με  τη  περίπτωση.  Η 
απουσία  συνασπισμού οργανώσεων  γύρω από το  ζήτημα του χρέους 
μπορεί να συνεπάγεται μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση. 
Φυσικά,  η παρουσία ενός ισχυρού κοινωνικού κινήματος,  η  παρουσία 
δημοκρατικών θεσμών και  η ελευθερία του τύπου συνιστούν ευνοϊκές 
προκαταβολικές  συνθήκες  για  να  ξεκινήσει  ένα  audit του  χρέους.  Η 
ικανότητα να διεξαχθεί ένα audit είναι συνάρτηση των κατακτήσεων που 
έχουν  πετύχει  τα  δημοκρατικά  κινήματα  καθώς  και  τα  κινήματα  των 
πολιτών.  Παράλληλα,  η  διεξαγωγή  audit θα  επιτρέψει  σίγουρα  την 
ενίσχυση των κινημάτων και τη δημιουργία δημοκρατικών χώρων.  Θα 
αποτελέσει επίσης ευκαιρία για να εξακριβωθεί η ελευθεροτυπία και να 
δοκιμαστούν οι «δημοκρατικοί» θεσμοί. 
Να  γιατί  τα  κάθε  λογής  κοινωνικά  κινήματα  πρέπει  να  είναι 
κινητοποιημένα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

2. Συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων

Είναι  σημαντικό  να  αναπτυχθούν  σχέσεις  εργασίας,  μέσω  δημόσιων 
συμφωνιών, με τα μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης και προοδευτικών 
κομμάτων που ενδιαφέρονται για ένα audit  του χρέους. Πρέπει συνεχώς 
να ζητείται η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Το βάρος 
τους, η πείρα τους μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα και η συνεργασία 
τους  είναι  εξίσου  απαραίτητη  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  πολλά 
ντοκουμέντα δεν θα είναι προσβάσιμα παρά μόνο με επίσημες άδειες. Το 
βεβαιώνει  η  φιλιππινέζικη  περίπτωση.  Στη  Βραζιλία,  το  Jubilé  Sud 
Brésil, με τη στενή συνεργασία του συνδικάτου  Unafisco, προσπάθησε 
συνεχώς  να  αναπτύξει  σχέσεις  με  τα  προοδευτικά  πολιτικά  κόμματα, 
αλλά και με τα συνδικάτα καθώς και άλλους πολιτικούς παίκτες. 



Θα  ήταν  επίσης  σημαντικό  να  προσπαθήσουμε  να  βρούμε  και  να 
πάρουμε  συνεντεύξεις  από  πρόσωπα-  κλειδιά  τους  δημόσιου  και 
ιδιωτικού χώρου που σχετίζονται με τις διαδικασίες του χρέους.

3. Επικοινωνιακή προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα

Οι έρευνες, οι καμπάνιες λαϊκής επιμόρφωσης και οι πολιτικές δράσεις 
πρέπει  να  διεξάγονται  ταυτόχρονα.  Πρέπει  να  επιμείνουμε  πάνω στην 
ανάγκη  να  υπάρχει  ένα  διαρκές  πηγαινέλα  ανάμεσα  στην  ερευνητική 
δουλειά  του  audit και  στις  κινητοποιήσεις.  Η  επικοινωνιακή  δουλειά 
είναι επίσης ουσιαστική επειδή αποτελεί τμήμα της διαδικασίας λαϊκής 
επιμόρφωσης.  Θα  πρέπει  να  συμπράξουμε  και  να  συντονίσουμε  τις 
εργασίες  των  (ανεξάρτητων)  κέντρων  επιμόρφωσης  και  τις 
πανεπιστημιακές κινήσεις.
Όλοι  οι  τομείς  της  κοινωνίας  και  όλα  τα  επαγγέλματα  θα  έπρεπε  να 
μετάσχουν  σε  αυτή  τη  διαδικασία.  Είναι  βασικό  ομάδες  προσώπων 
(σωματεία  κάθε  μεγέθους)  να  μπορέσουν  να  οικειοποιηθούν  αυτό  το 
θέμα και  να το περιλάβουν στην ημερήσια διάταξη των διεκδικήσεών 
τους. Το χρέος αφορά όντως όλους τους τομείς της ζωής και όλους τους 
πληθυσμούς. Επιπλέον, η διεξαγωγή ενός audit  μπορεί να απαιτήσει τη 
κινητοποίηση διαφόρων επαγγελματικών ικανοτήτων.  Αυτό συνέβη στη 
Βραζιλία,  όπου  η  ομάδα  του  audit πολιτών  του  χρέους   ξεκίνησε  με 
έρευνες  για το βραζιλιάνικο χρέος, κατόπιν οργάνωσε ομάδες μελετών 
από  διανοούμενους,  πανεπιστημιακούς  καθηγητές,  δημόσιους 
υπαλλήλους, φοιτητές  και πολίτες. Ετοίμασε επίσης διάφορα διδακτικά 
υλικά και δημόσια γεγονότα (βλέπε πλαίσιο για το  audit πολιτών στην 
Ουρουγουάη).

4. Η χρηματοδότηση

Η έλλειψη χρηματοδότησης για τη πραγματοποίηση ενός audit δεν πρέπει 
να  εμποδίσει  το  ξεκίνημα  της  διεξαγωγής  του,  αλλά  θα  επιβραδύνει 
σίγουρα  τη  διαδικασία.  Το  audit πολιτών  στη  Βραζιλία 
πραγματοποιήθηκε  από  οικονομολόγους  του  Unafisco,  κατά  τις 
ελεύθερες  ώρες  τους.   Αυτή  η  εργασία  βασίστηκε  στις  χρήσιμες 
πληροφορίες  για  τη  καθημερινή  δουλειά  τους  και  στις  έρευνες  που 
έκαναν και τους έδωσαν οι stagiaires που απασχολεί το Unafisco.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Το audit πολιτών στην Ουρουγουάη

Τον Αύγουστο 2005, οργανώσεις της Ουρουγουάης, μεταξύ των οποίων η Attac 
Ουρουγουάης,  η  Emmaus International,  η  Ομοσπονδία  πανεπιστημιακών 
φοιτητών  (FEUU),  η  Γενική  Συνομοσπονδία  Εργατών  (PIT-CNT)  και  η 



Συνομοσπονδία  συνεταιρισμών  (CUDECOOP)  σχημάτισαν  μια  επιτροπή 
πολιτών με στόχο να ελέγξουν το εθνικό χρέος. Η διαδικασία είναι ακόμα στην 
αρχή της αλλά οι κοινωνικές οργανώσεις δημιούργησαν ήδη διάφορες επιτροπές 
μόρφωσης και πληροφόρησης (δικαστική, οικονομική, κλπ) του χρέους για να 
πληροφορήσουν όσο γίνεται καλύτερα το πληθυσμό. Η πρωτοτυπία αυτής της 
κινητοποίησης  είναι  ότι  τα  μέλη  αυτών  των  επιτροπών  προέρχονται  από 
διάφορους  επαγγελματικούς  χώρους,  προκειμένου  να  ευαισθητοποιηθεί  ο 
μεγαλύτερος αριθμός τομέων της κοινωνίας. Ο στόχος είναι να επωφεληθούμε 
από την ικανότητα κινητοποίησής τους καθώς και από τις ειδικές τους γνώσεις.
Επαφή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα: auditoriadeuda  @  adinet  .  com  .  uy  
www  .  observatoriodeladeuda  .  org  
-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Και ο Βορράς σε όλα αυτά; 

Η προώθηση του  audit αφορά τόσο τις  χώρες του Νότου όσο και  τις 
χώρες του Βορρά. Η ανάγκη του audit  είναι τόσο έντονη στο Βορρά όσο 
και στο Νότο με δεδομένη τη δομή του χρέους γενικά.

Είναι  για  παράδειγμα  η  περίπτωση  της  Γαλλίας.  Στο  πλαίσιο  της  καμπάνιας  
επερωτήσεων προς βουλευτές που διεξήγαγε η πλατφόρμα Χρέος και Ανάπτυξη 
(Dette et Developpement,  συμπληρωματικά  στη  καμπάνια  «2005:  όχι  πια 
συγγνώμες!»,  σχεδόν 30.000 καρτ ποστάλ στάλθηκαν στους γάλλους βουλευτές.  
Έγιναν συναντήσεις με κοινοβουλευτικούς (βουλευτές και γερουσιαστές) όλων των 
πολιτικών ομάδων, συχνά σε σχέση με τη καμπάνια των Φίλων της Γης για τη 
COFACE (γαλλική  εταιρία  πίστωσης  για  τις  εξαγωγές)  και  εκείνη  του  
Συντονιστικού  SUD για τη Δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια.  Το κεντρικό αίτημα 
αυτής της καμπάνιας ήταν η δημιουργία μιας επιτροπής έρευνας για να φωτίσει  
τις γαλλικές πιστώσεις στις χώρες του Νότου. Οι ΜΚΟ ζήτησαν ειδικότερα να μην  
συνυπολογίζονται  στο πλαίσιο της δημόσιας βοήθειας  οι  ακυρώσεις των χρεών 
πιστώσεων στις εξαγωγές.
Η  έλλειψη  διαφάνειας  σχετικά  με  τη  συγκεκριμένη  φύση  των  χρεών  που 
ακυρώθηκαν από το γαλλικό Κράτος,  όπως και η αμφισβητήσιμη ενσωμάτωση 
των ακυρώσεων χρεών στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, έγινε μέγα θέμα στη 
Γαλλία, καθώς οι ακυρώσεις χρεών αντιπροσωπεύουν κάθε φορά ένα σημαντικό  
μέρος του προϋπολογισμού της γαλλικής αναπτυξιακής βοήθειας.
Πολλοί κοινοβουλευτικοί εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και πρότειναν διάφορα 
μέσα για να βελτιώσουν τη διαφάνεια στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ακύρωσης 
χρεών.  Υποβλήθηκαν στην Εθνοσυνέλευση στις αρχές 2005 δυο σχέδια απόφασης  
προς αυτή τη κατεύθυνση, που υιοθετούν  τα δυο κεντρικά αιτήματα των ΜΚΟ.  
Ωστόσο,  καθώς  προέρχονταν  από  τις  κοινοβουλευτικές  ομάδες  της  
αντιπολίτευσης, κανένα από αυτά δεν πέρασε. Το κείμενο αυτών των προτάσεων 
αποτελεί πάντως μια χρήσιμη συμβολή στη σχετική συζήτηση.
Μπροστά σε αυτά τα αποτελέσματα, οι γαλλικές ΜΚΟ στράφηκαν στη κοινωνία  
των πολιτών για να αρχίσουν μια δουλειά  audit πολιτών για τα γαλλικά δάνεια  
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ένα άλλο σχέδιο για audit προς πραγματοποίηση στο Βορρά

http://www.observatoriodeladeuda.org/
mailto:auditoriadeuda@adinet.com.uy


Ιδού ένα παράδειγμα σχεδίου που πραγματοποιήθηκε από το  Christian 
Aid στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα μπορούσε να αναπαραχθεί σε πολλές 
ευρωπαϊκές  χώρες.   Πρόκειται  για  τη  δημοσίευση  μιας  μπροσούρας, 
περίπου 8000 λέξεων, με το τίτλο: Auditing the UK’s Loans.
Αυτό  το  εγχειρίδιο  στοχεύει   να  στηρίξει  τις  καμπάνιες  για  το  χρέος 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν  audits των άνομων απαιτήσεων των 
αναπτυγμένων χωρών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό το ντοκουμέντο 
διευκρινίζει ότι η πλειοψηφία των απαιτήσεων που κατέχει το Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι απαιτήσεις που απορρέουν από εξαγωγικές πιστώσεις και 
αποδεικνύει πώς αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να ελεγχθούν, ειδικά μέσω 
της  χρησιμοποίησης  της  UK Freedom of Information Act.  Απαριθμεί 
επίσης  τα δάνεια του Ηνωμένου Βασιλείου σε αναπτυσσόμενες  χώρες 
που θα μπορούσαν να αποδεχτούν άνομα.
Αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να ζητηθούν από το Global 
Advocacy and Department  του Christian Aid.
Επαφές: Sara Bailey, SBailey  @  christian  -  aid  .  org  
Adele Poskitt@christian-aid.org

Επιπλέον,  οι  χώρες του Βορρά είναι και χώρες πολύ χρεωμένες, αλλά 
κυρίως  με  τη  μορφή  του  εσωτερικού  χρέους.  Θα  ήταν  επίσης  πολύ 
χρήσιμο να αντιμετωπίσουμε  τη  προοπτική ενός  audit των χρεών των 
χωρών  του  Βορρά.  Ένας  τέτοιος  έλεγχος  θα  αποτελούσε,  χωρίς 
αμφιβολία, ένα καλό μέσο για να απαντήσουμε στα σχέδια λιτότητας ή 
αποστράγγισης των πόρων του Κράτους μέσω των φορολογικών δώρων. 
Αλλά και  οι  τράπεζές τους είναι   επίσης και  κυρίως με τη μεριά των 
πιστωτών. Όμως,  πρέπει να ελεγχθεί η εγκυρότητα των χρεών, ο τρόπος 
με τον οποίο έγιναν (βλέπε το τέλος του κεφαλαίου 3).

Ποια αλληλεγγύη Βορρά/Νότου;

Αυτή η αλληλεγγύη είναι περισσότερο και από αναγκαία. Από τη μια, 
επιτρέπει μια ουσιαστική συνεργασία Βορρά/Νότου και όλες οι πλευρές 
έχουν  συμφέρον  να  γίνει.  Ο  Βορράς  διαθέτει  πολλά  ντοκουμέντα 
χρήσιμα για τις ανάγκες ενός  audit και οι οργανώσεις αλληλεγγύης του 
Βορρά μπορούν να προσφέρουν τη βοήθεια στους εταίρους του Νότου 
που ξεκινάνε ένα audit. 
Από την άλλη, αυτή η αλληλεγγύη μπορεί να χρησιμέψει για στήριγμα 
απέναντι στη καταστολή που θα μπορούσαν να ασκήσουν μερικές αρχές 
του  Νότου,  καθώς  μάλιστα  αυτές  οι  αρχές  δεν  είναι  και  τόσο 
«δημοκρατικές». Αυτή η προειδοποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι 
σημαντικό  οι  οργανώσεις  του  Βορρά  να  δημιουργήσουν  δομές  ή 
διαδικασίες επικοινωνιακές ή συναγερμού σε περίπτωση καταστολής.

mailto:Poskitt@christian-aid.org
mailto:SBailey@christian-aid.org


Το  να  ξεκινήσεις  ένα  audit σημαίνει  ότι  φέρνεις  στο  προσκήνιο 
πολυάριθμες  υποθέσεις  που  δεν  είναι  καθόλου  ξεκάθαρες,  ότι 
κινδυνεύεις  να  αποκαλύψεις  κατά  τη  διαδικασία  διάφορες  μαφιόζικες 
πρακτικές,  ιστορίες διαφθοράς και  κατάχρησης κεφαλαίων.  Αυτοί  που 
επωφελήθηκαν  από  το  χρέος  και  είναι  ακόμα  στην  εξουσία  θα 
χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να ριχτεί φως σε αυτές…
Είναι  άρα αναγκαίο να συνδεθούν οι  κινητοποιήσεις  και  να υπάρξουν 
διασυνδέσεις  μεταξύ  όλων  των  προσπαθειών  audit,  μέσω  διαφόρων 
υποστηρικτικών μέσων (ιστοσελίδες Ιντερνετ, εφημερίδες, συναντήσεις, 
κλπ).

Παράδειγμα
Ένα audit πολιτών πάνω σε ένα χρέος Ισημερινού-Νορβηγίας

Το 2002, η Επιτροπή αστικού ελέγχου της  διαφθοράς του Ισημερινού 
σχετικά  με  τη  πώληση  νορβηγικών  πλοίων  στη  κυβέρνηση  του 
Ισημερινού, ξεκίνησε ένα audit σε συνεργασία με τη νορβηγική καμπάνια 
για την ακύρωση του χρέους του Τρίτου Κόσμου (SLUG). Τα γεγονότα: 
στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1970,  η  νορβηγική  κυβέρνηση  πούλησε 
τέσσερα πλοία στον Ισημερινό, στο πλαίσιο μιας εμπορικής καμπάνιας 
εξαγωγής  νορβηγικών πλοίων (ένας  τομέας  που ήταν  τότε  σε  κρίση). 
Διευκόλυνε την αγορά αυτών των πλοίων με τη μορφή του «δανείου για 
αναπτυξιακή  βοήθεια»  που  το  επωμίστηκε  η  νορβηγική  εταιρία 
εξαγωγικών πιστώσεων (GIEK). 
Μετά από μια βαθιά έρευνα και τη διεξαγωγή ενός  audit,  η Επιτροπή 
αστικού ελέγχου προέτρεψε τις αρχές του Ισημερινού να μην πληρώσουν 
πια αυτό το χρέος , εκτιμώντας το άνομο επειδή: 

• το δάνειο ήταν άνομο, καθώς δεν είχε δοθεί για να βοηθήσει τον Ισημερινό  
αλλά για να σώσει η Νορβηγία τη δικιά της βιομηχανία.

• δεν υπήρξε αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας του σχεδίου  
από τη μεριά της νορβηγικής εταιρίας συνεργασίας και της GIEK.

• τα  πλοία  είχαν  εξαφανιστεί  και  κανείς  δεν  ήξερε  πού  ήταν,  ενώ  το  χρέος  
συνεχιζόταν να πληρώνεται.

• η  αύξηση  του  χρέους  του  Ισημερινού  προς  τη  Νορβηγία  οφειλόταν  στους  
δυσβάστακτους όρους που επικυρώθηκαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων  
για το χρέος.

Αυτό  το  audit είναι  ένα πολύ πλούσιο  ντοκουμέντο.  Είναι  διαθέσιμο, 
μαζί με όλες τις νομικές, ιστορικές, οικονομικές και τεχνικές αναφορές 
στα ισπανικά και στα αγγλικά στην ιστοσελίδα: http  ://  audit  .  oid  -  ido  .  org   
ή  www.  cetim  .  ch  .  Το δημοσίευσε το Centro de derechos economicos y 
sociales,  και  ονομάζεται  :  «La Revuelta en el Patio Trasero Deudas 
ilegitimas y Derechos Humanos. El caso Ecuador-Noruega» ή «Upheaval 
in  the  Back  Yard.  Illegitimate  Debts  and Human Rights.  The  case  of 
Ecuador-Norway».

http://www.cetim.ch/
http://audit.oid-ido.org/


2 Οκτωβρίου 2006:  η νορβηγική κυβέρνηση αναγγέλλει ότι ακυρώνει 
άνευ όρων αυτό το άνομο χρέος και ότι αναγνωρίζει την συν-ευθύνη της! 
Μια  νίκη  στη  μάχη  για  την  ακύρωση  του  χρέους!  Βλέπε 
www  .  odin  .  dep  .  no  /  ud  /  english  /  news  /  news  /032171-070886/  dok  -  bn  .  html  . 
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον Dr.Patricio Pazmino 
Freire,  Colectivo  de  Abogados  Defensores  de  Derechos  (CADE), 
plpazmin  3@  hotmail  .  com  , pchasociados  @  grusosch  .  com  

Να απαιτήσουμε το audit των διεθνών οικονομικών θεσμών!

(Παγκόσμια Τράπεζα,  Διεθνές  Νομισματικό Ταμείο  και  περιφερειακές 
αναπτυξιακές τράπεζες)
Ένα σχέδιο του CADTM
Αυτοί  οι  θεσμοί  συνηγορούν  ασταμάτητα  υπέρ  της   «σωστής 
διακυβέρνησης». Ακόμα κι αν αυτή η ρητορική είναι κενή περιεχομένου, 
απέχουν πολύ από το να την εφαρμόζουν οι ίδιοι. Όμως, αυτοί οι διεθνείς 
οικονομικοί θεσμοί (ΔΟΘ) είναι στη καρδιά του «συστήματος χρέος» και 
φέρουν βαριά ευθύνη για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Πρέπει 
να υποβληθούν σε audit. Η πραγματοποίηση audit είναι επίσης ένα μέσο 
να αλλάξουν οι  παρούσες δομές και αποτελεί   επίσης μια προληπτική 
θεραπεία,  άρα  και  η  ανάγκη  να  ζητήσουμε  ένα  audit των  ΔΟΘ.  Ο 
αποχαρακτηρισμός των ντοκουμέντων τους μετά από 10 χρόνια επιτρέπει 
τη  πρόσβαση  σε  συζητήσεις  που  έγιναν  στο  εσωτερικό  τους!  Ο 
πολλαπλασιασμός  εθνικών  audit θα  παραγάγει  πολύ  υλικό  που  θα 
επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο ενός  audit των ίδιων των 
ΔΟΘ. 
Για  περισσότερες  πληροφορίες,  απευθυνθείτε  :  info  @  cadtm  .  org  , 
www  .  cadtm  .  org  

Κεφάλαιο 3

Τεχνικά στοιχεία για τη πραγματοποίηση ενός audit του χρέους

Σε αυτό το κεφάλαιο διαλέξαμε να χωρίσουμε τη παρουσίαση ως εξής: 
από  τη  μια,  να  εκθέσουμε  τη  γενική  μεθοδολογία  που  επιτρέπει  να 
κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τη γένεση του χρέους. Από την άλλη, 
να παρουσιάσουμε μερικά στοιχεία για να ξεπεράσουμε τα τεχνικά και 
πολιτικά εμπόδια  που κάνουν δύσκολο το ξεκίνημα ενός audit. 
Για  αυτό,  θα  αναφερθούμε  συχνά  στην  εμπειρία  του  πρόσφατου 
βραζιλιάνικου  audit πολιτών,  καθώς  αυτό  συγκαταλέγεται  στα  πιο 
ολοκληρωμένα και στα σχετικά πιο ντοκουμενταρισμένα. 

http://www.cadtm.org/
mailto:info@cadtm.org
mailto:pchasociados@grusosch.com
mailto:plpazmin3@hotmail.com
http://www.odin.dep.no/ud/english/news/news/032171-070886/dok-bn.html


Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η Βραζιλία έζησε για πάνω από 20 χρόνια, από 
το 1964 και δώθε, κάτω από μια κτηνώδη στρατιωτική δικτατορία.  Και 
μόλις το 1986, εξελέγη δημοκρατικά ένα νέο Κοινοβούλιο.  Σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ, το βραζιλιάνικο εξωτερικό χρέος είναι το μεγαλύτερο όλων 
των αναπτυσσόμενων χωρών: έφτανε τα 201,4 δισεκατομμύρια δολάρια 
το  Δεκέμβριο  του  2004.  Οι  κύριοι  πιστωτές  της  είναι  οι  εθνικές  και 
διεθνείς εμπορικές τράπεζες (43%). Το ΔΝΤ και οι άλλοι ξένοι επενδυτές 
κατέχουν το υπόλοιπο.

Ι. Γενική μεθοδολογία: να κάνουμε φύλο και φτερό προκειμένου να 
το ανασυνθέσουμε στο σύνολό του

Ο  στόχος  αυτής  της  μεθοδολογίας  είναι  να  φτάσουμε  σε  μια  γενική 
κατανόηση  των  αιτίων  της  καταχρέωσης  αναδεικνύοντας  κάθε 
ιδιαιτερότητα,  κάθε  λεπτομέρεια  …..,  κατόπιν  δημιουργώντας  τον 
πληρέστερο δυνατό κατάλογό τους  πριν ανασυστήσουμε, στο σύνολο ή 
εν μέρει, το παζλ του χρέους.
Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις φάσεις:

• Γενική ανάλυση της διαδικασίας καταχρέωσης
• Ανάλυση των συμφωνιών
• Εξέταση του αληθινού προορισμού των κεφαλαίων
• Ανάλυση των σημερινών δεδομένων

Α. Στοιχεία γενικής ανάλυσης  της διαδικασίας του χρέους

Η  πρώτη  φάση  συνίσταται  στην  επεξεργασία  μιας  ιστορικής, 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανάλυσης των αιτίων του εθνικού 
χρέους προκειμένου να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά του.  Αυτά τα 
σημεία  μπορούν  να  διαφέρουν  από  μια  χώρα  στην  άλλη,  άλλες 
κατηγορίες θα πρέπει ίσως να προστεθούν στη διαδικασία του audit, σε 
συνάρτηση  με  τα  χαρακτηριστικά  της  εξεταζόμενης  χώρας.  Πάντως, 
πρέπει να σημειώσουμε ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου έχουν λόγο ή 
πολύ  ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία χρέους, κυρίως όσον αφορά τα 
χρέη  που  συνήψαν  μετά  την  επονομαζόμενη  «πετρελαϊκή»  κρίση  του 
1973. Τα σημεία που κατόπιν θα απαριθμηθούν είναι λοιπόν εφαρμόσιμα 
σε πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου.

1. Να μελετήσουμε τα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της 
χώρας μας

Το ζητούμενο είναι να ανασυνθέσουμε το πλαίσιο της διαδικασίας του 
χρέους για να ανακατασκευάσουμε το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό 
πλαίσιο του χρέους, όπως αυτό εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία.



Όμως, θα πρέπει επίσης να έχουμε μια λίγο ή πολύ πλατιά θεώρηση της 
ιστορίας των σχέσεων της εξεταζόμενης χώρας με το εξωτερικό και να 
σκιαγραφήσουμε  μια  συνολική  θεώρηση  των  άλλων  χρεών  που  θα 
μπορούσαν  να  απορρέουν  από  αυτό,  όπως  το  οικολογικό  χρέος,  το 
ιστορικό χρέος που οφείλεται στη δουλεία και σε διάφορες λεηλασίες, 
κλπ.
Όπως δίκαια το υπενθυμίζουν οι οργανωτές της διεθνούς συνάντησης της 
Αβάνας  με  το  όνομα  «Αντιστάσεις  και  Εναλλακτικές  λύσεις  στη 
κυριαρχία του χρέους», από τις 28 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005: 

«Οι  κυρίαρχες  κυβερνήσεις,  οι  πολυεθνικές  και  οι  θεσμοί  όπως  το 
ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΠΟΕ πρέπει να αναγνωρίσουν την 
ευθύνη  τους  για  τη  λεηλασία  των  χωρών  του  Νότου,  καθώς 
δημιούργησαν και διαιώνισαν τη κρίση του χρέους, και ειδικότερα του  
απεχθούς  χρέους,  Αν  λάβουμε  υπόψη  την  ιστορική  και  παρούσα  
εκμετάλλευση  των  χωρών του  Νότου,  τις  ανισομερείς  σχέσεις  τόσο 
από  την  χρηματιστική  όσο  και  από  την  οικονομική  και  πολιτική 
άποψη μεταξύ εξουσιαστών και  εξουσιαζομένων χωρών,  καθώς και  
τις  οικολογικές  καταστροφές  που  επιβλήθηκαν  στο  Νότο  από  τις  
κυβερνήσεις  και  τα  εμπορικά  συμφέροντα  του  Βορρά,  είναι  
αναντίρρητο ότι ο Βορράς χρωστάει το Νότο».

Ο οικονομολόγος Ερνέστ Μαντέλ εκτιμάει, σύμφωνα με τις έρευνές του, 
ότι μεταξύ 1500 και 1750 η μεταβίβαση αξιών από τις αποικίες προς τη 
δυτική  Ευρώπη  ανήλθε  περίπου  σε  περισσότερο   από  ένα 
δισεκατομμύριο  αγγλικές  χρυσές  λίρες,  «δηλαδή  περισσότερο  από  τη 
συνολική αξία του κεφαλαίου που επενδύθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις γύρω στο 1800». Όπως το θυμίζει το κίνημα 
Jubilee South, κατά τη δεύτερη παγκόσμια συνέλευσή του το Σεπτέμβριο 
του 2005, : «Εμείς, λαοί του Νότου, είμαστε οι πιστωτές!»

Παρατήρηση: το χρέος, γενικά, μιας  πετρελαιοπαραγωγού χώρας είναι 
ιδιαίτερη επειδή «το πετρέλαιο βάζει φωτιά στα χρέη», όπως τόσο συχνά 
το τόνισε ο Francois-Xavier Verschave στις πολυάριθμες έρευνες του. Τα 
κοινωνικά κινήματα ή οργανώσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν ένα 
audit αυτών των χρεών πρέπει να είναι έτοιμες,  εδώ περισσότερο από 
αλλού,  να  μπουν  στις  μαφιόζικες  αβύσσους  και  σε  άλλες  σκοτεινές 
ζώνες…

2. Να ορίσουμε την εξέλιξη των επιτοκίων

Πολλές  χώρες  καταχρεώθηκαν  στη  δεκαετία  του  1970  εξαιτίας  της 
υπερβολικής  προσφοράς  κεφαλαίων  ως  επακόλουθο   της



«πετρελαϊκής κρίσης» και της υπερπαραγωγής που συγκλόνισε τη Δύση 
στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1970.  Οι  περισσότερες  συμφωνίες  για 
δάνεια,  που  διαπραγματεύθηκαν  εκείνη  την  εποχή,  περιλάμβαναν  μια 
διάταξη που προσάρμοζε το χρέος σε ένα κυμαινόμενο επιτόκιο. Όμως, 
αυτή η διάταξη, που δεν είναι καθεαυτή παράνομη, βρίσκεται εν μέρει 
στην αφετηρία της προκύπτουσας αύξησης των ποσών του εξωτερικού 
χρέους των χωρών του τρίτου Κόσμου, καθώς τα επιτόκια αυξήθηκαν 
αισθητά στο γύρισμα της δεκαετίας του 1980 (ενώ ήταν σχετικά χαμηλά 
μια  δεκαετία  πριν  και  οι  οικονομολόγοι  δεν  πρόβλεπαν  κάποια  άξια 
λόγου εξέλιξη). Ο εντοπισμός της εξέλιξης του επιτοκίου είναι λοιπόν 
ένα ζητούμενο στο πλαίσιο ενός audit. 

Πίνακας

Έτσι,  εξαιτίας  της  εξέλιξης  που  μεταφράζεται  στην  παραπάνω  γραφική  
παράσταση, από το 1978 μέχρι το 2002, η Βραζιλία δέχτηκε 527 δισεκατομμύρια  
δολάρια  με  τη  μορφή  δανείων  και  πλήρωσε  685  δισεκατομμύρια  δολάρια  σε  
τόκους και αποσβέσεις, πράγμα που δίνει  μια καθαρή εκτός χώρας μεταβίβαση  
πόρων  158  δισεκατομμυρίων  δολαρίων.  Στο  μεταξύ,  το  εξωτερικό  χρέος  
πολλαπλασιάστηκε  σχεδόν  επί  πέντε  περνώντας  από  τα  52,8  δισεκατομμύρια  
δολάρια στα 230 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  έρευνας,  θα  ήταν  επίσης  χρήσιμο  να 
προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε την εξέλιξη των μακροοικονομικών 
δεικτών,  μεταξύ  των  οποίων  εκείνου  της  οικονομικής  ανάπτυξης  (ή 
στασιμότητας), και του συνολικού και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κατόπιν να 
τους συγκρίνουμε με εκείνο του εξωτερικού χρέους. Αυτή η έρευνα θα 
επιτρέψει να φωτίσουμε την επίπτωση του χρέους πάνω στην οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας  αλλά και να εντοπίσουμε στιγμές-
κλειδιά  της  καταχρέωσης,  και  άρα  να  στοχεύσουμε  ή  να  επιλέξουμε 
καλύτερα περιόδους για τις ανάγκες της πραγματοποίησης του audit του 
χρέους.
Είναι  επίσης  χρήσιμο  να  φτιάξουμε  ένα  πίνακα  της  εξέλιξης  της 
συναλλαγματικής πολιτικής, ειδικά του εθνικού νομίσματος σε σχέση με 
το  δολάριο.   Μια  υποτίμηση  αυξάνει  γενικά  τον  φυσικό  όγκο  των 
εμπορευμάτων προς εξαγωγή προκειμένου να συγκεντρωθεί το ίδιο ποσό 
σε δολάρια ΗΠΑ.

3. Να αναλύσουμε το ιδιωτικό χρέος

Κατά τη πραγματοποίηση ενός audit, θα ήταν χρήσιμο να 
ασχοληθούμε με την εξέλιξη του εθνικού ιδιωτικού χρέους και να 
ψάξουμε να εντοπίσουμε σχέσεις με με την εξέλιξη του δημόσιου 
χρέους. Πράγματι, το ιδιωτικό χρέος, που συνήψαν ιδιώτες, έχει 



διαπραγματευθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ξένο νόμισμα. 
Όμως, στη συνέχεια, αυτά τα χρέη συχνά «εθνικοποιούνται», δηλαδή 
το Κράτος αναλαμβάνει για λογαριασμό του ιδιωτικά χρέη χωρίς 
αναγκαστικά να ψάξει να βρεί κατά πόσο αυτά ήταν δικαιολογημένα. 
Αυτή η  αξιολόγηση επιτρέπει όχι μόνο να ταυτοποιήσουμε τους 
υπεύθυνους του χρέους μιας χώρας αλλά και να  ακολουθήσουμε τα 
ίχνη που αφήνουν τα διάφορα τμήματά του και άρα να αναλύσουμε 
καλύτερα το χρέος προκειμένου να το ανασυνθέσουμε.

Αυτή ήταν η περίπτωση της Βραζιλίας στη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της Unafisco, το εξωτερικό ιδιωτικό χρέος αντιπροσωπεύει  
σήμερα το μισό του συνολικού εξωτερικού χρέους αλλά πληρώνεται από τα 
δημόσια ταμεία.

Η περίπτωση του χρέους της Αργεντινής είναι μια από τις πιο καρικατουρικές 
σε αυτό το τομέα.  Οι εθνικές ελίτ πλούτισαν, μεταξύ άλλων, χάρη στις 
χρηματιστικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν γύρω από το χρέος και το 
ιδιωτικό χρέος ήλθε να διογκώσει το δημόσιο εξωτερικό χρέος. «Ο John Reed,  
πρόεδρος της Citicorp, μπόρεσε έτσι να πει ότι τα τρία τέταρτα του 
αργεντίνικου χρέους ήταν σήμερα τοποθετημένα, από ορισμένους Αργεντινούς,  
σε τράπεζες μπλεγμένες με το χρέος.(…) Σε μια πρώτη προσέγγιση,  
διαπιστώνουμε την αύξηση της εξυπηρέτησης του χρέους και τη μεταβίβαση 
του ιδιωτικού χρέους στο δημόσιο τομέα. Αυτό το ιδιωτικό χρέος έβγαινε από 
τη χώρα, προσελκυμένο από τα επιτόκια –ή ήταν «κρυμμένο κάτω από τα 
στρώματα», που είναι το ίδιο πράγμα στο επίπεδο των χρηματιστικών 
συνεπειών- για να κερδοσκοπήσει στην εκτός συνόρων αγορά συναλλάγματος,  
ειδικότερα στις ΗΠΑ. Δηλαδή, το Κράτος χρεωνόταν σε δολάρια ΗΠΑ, που 
μεταβίβαζε στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος τα χρησιμοποιούσε για να τα 
τοποθετήσει σε αμερικανικές τράπεζες, που ξαναδάνειζαν αυτά τα κεφάλαια 
στο Κράτος, που τα ξαναπουλούσε σε χαμηλές τιμές σε ιδιώτες, και ούτω 
καθεξής. Οι συνέπειες μιας τέτοιας πρακτικής είναι η διόγκωση του ιδιωτικού 
χρέους, και η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων του αργεντίνικου 
χρηματιστικού κεφαλαίου, ή τουλάχιστον εκείνου αργεντίνικης εθνικότητας.  
Από το 1981, το Κράτος «κοινωνικοποιεί» αυτό το χρέος, που γίνεται εθνική. Το 
αργεντίνικο χρέος αυξάνεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, πράγμα που οφείλεται εν μέρει  
στη φυγή των κεφαλαίων και στην αύξηση των επιτοκίων, μέχρις ότου το 
Κράτος να μην μπορεί ούτε να βρει δολάρια ΗΠΑ στη διεθνή αγορά, ούτε να 
εφοδιάζει με συνάλλαγμα τους χρεωμένους χρηματιστές. Οι κυβερνήσεις των 
πιστωτριών χωρών απαίτησαν τότε από τα Κράτη να αναλάβουν τα χρέη.

Επιπλέον, η δίκη Olmos (βλέπε το κεφάλαιο2) φώτισε την ακραία ανοχή των 
κυβερνητικών αδειών προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να συνάψουν δάνεια,  
χωρίς να γίνεται καμιά μελέτη πριν την έγκριση. Έτσι χρέη πολλών 
εκατομμυρίων δολαρίων, που συνάψανε ιδιωτικοί θεσμοί, αναλήφθηκαν από 
την αργεντίνικη κυβέρνηση (ενώ οι συνθήκες διαβίωσης του αργεντίνικου λαού 
γίνονταν όλο και πιο δύσκολες). Η δίκη Olmos επέτρεψε να φωτιστούν άλλες  
μορφές εθνικοποίησης ιδιωτικών χρεών, όπως τα νέα δάνεια της κυβέρνησης 
προκειμένου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να εξοφλήσουν τα δικά τους χρέη. Η 
αργεντίνικη δικαιοσύνη αποκάλυψε την ύπαρξη 477 έκνομων υποθέσεων και 
έστειλε τα συμπεράσματά της στην εθνική Γερουσία. Ωστόσο, δεν έγινε ποτέ 



δυνατό να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των ψήφων για να ασχοληθεί το 
Κοινοβούλιο με αυτό το ζήτημα. Ο κύριος κατηγορούμενος σε αυτή τη δίκη 
ήταν ο υπουργός Οικονομικών της εποχής, Alfredo Martinez de Hoz, αλλά δεν 
καταδικάστηκε ποτέ για τις πράξεις του.

Ένα audit πρέπει να ρίχνει φως σε αυτές τις «μεταβιβάσεις» χρεών.

Πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι στο Βορρά,  πολλά ιδιωτικά 
χρέη έχουν επίσης «εθνικοποιηθεί», δηλαδή έχουν εξαγοραστεί από τις 
τράπεζες που, για παράδειγμα, τα κατείχαν χωρίς να νοιάζονται για 
την εγκυρότητά τους, για να προχωρήσουν κατόπιν σε απατηλές και 
θορυβώδεις επιχειρήσεις αποχρέωσης με τα χρήματα αυτή τη φορά του 
φορολογούμενου του Βορρά (βλέπε εικονογράφηση: «Η ακύρωση των 
χρεών από το Βορρά: μια ανιδιοτελής χειρονομία;  Μια έκθεση που 
αφήνει μερικές εκπλήξεις»).

Επιπλέον, θα είναι εξίσου ενδιαφέρον να ψάξουμε να αναλύσουμε, με 
συμπληρωματικό τρόπο και στο μέτρο του δυνατού, τη νομισματική 
πολιτική και τη πολιτική των ισοτιμιών, τους λογαριασμούς της 
Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και την εξέλιξη των βασικών δαπανών σε 
εθνικό, επαρχιακό και κοινοτικό επίπεδο. Ένας λαός μπορεί πράγματι 
να πληρώνει τα σπασμένα μιας ακατάλληλης νομισματικής πολιτικής.

Είναι σκόπιμο, όπως το έχουμε ήδη πει, να αποτυπώσουμε τις 
διαδοχικές μεταμορφώσεις που ακολούθησε το τάδε ή το δείνα αρχικά 
δανεισμένο ποσό μια και συχνά τα αρχικά χρέη «εξοφλήθηκαν» με 
τίμημα τη σύναψη νέων δανείων και άρα εξαφανίστηκαν από την 
απογραφή του χρέους τη στιγμή του audit. 

4. Να  ταυτοποιήσουμε  τους  δράστες  και  να  αναζητήσουμε  την 
ημερομηνία της σύναψης των συμφωνιών

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπογράφουν τις συμφωνίες χρεών θα έπρεπε 
να ταυτοποιούνται  προσεκτικά ώστε  να γνωρίζουμε  αν  τη  στιγμή της 
σύναψης  των  συμφωνιών,  είχαν  τις  απαραίτητες  δεξιότητες  και  τις 
νόμιμες δικαιοδοσίες που ορίζει η αρμόδια νομοθεσία.

Στη Βραζιλία, αυτή η φάση επέτρεψε να αποκαλυφθεί ότι οι συμφωνίες δανεισμού που  
είχε υπογράψει η δικτατορική κυβέρνηση είχαν γίνει χωρίς να το γνωρίζει ο λαός και  
χωρίς την έγκριση της ομοσπονδιακής Γερουσίας. Η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει  
πολυάριθμες μυστικές συμφωνίες που, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν αντίθετα  
προς τα συμφέροντα της χώρας και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της. Το  υπό  
διαμόρφωση διεθνές δόγμα κατηγοριοποιεί αυτά χρέη ως απεχθή χρέη, υποκείμενα σε  
ακύρωση (βλέπε το κεφάλαιο 4).

5. Να ψάξουμε κατά πόσο ένα μέρος του χρέους δεν μετατράπηκε 
σε ομόλογα



Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μια νέα προσφορά χρηματιστικών 
κεφαλαίων παρήγαγε μια νέα αύξηση των εξωτερικών χρεών των χωρών 
του Τρίτου Κόσμου. Σε μερικές χώρες, γίναμε μάρτυρες της μετατροπής 
των  δανειακών  συμφωνιών  σε  πιστωτικούς  τίτλους  ή  ομόλογα,  που 
μπορούσαν να ξαναπουληθούν σε άλλους επενδυτές. Με αυτό τον τρόπο, 
τα χρέη διασκορπίστηκαν, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη τη διαδικασία 
αναδιαπραγμάτευσης και  audit αυτών των χρεών  (βλέπε παρακάτω το 
απόσπασμα για τις  εταιρίες εξαγωγικών πιστώσεων). Σημειώνουμε ότι 
αυτή η προσφορά κεφαλαίου μπορεί επίσης να θεωρηθεί εντάσσεται στο 
πλαίσιο  του  απεχθούς  χρέους  (βλέπε  το  κεφάλαιο  4),  επειδή  δεν 
χρησιμεύει παρά για τη πληρωμή των τόκων των προγενέστερων χρεών 
που ανήκαν συχνά σε αυτή τη κατηγορία.

Παράδειγμα

Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χρέους: το αφρικανικό εργαστήρι 

Ενώ  σε  μερικές  χώρες  του  Τρίτου  Κόσμου  το  ιδιωτικό  χρέος 
εθνικοποιήθηκε,  οι  αφρικανικές  χώρες  γνωρίζουν  ένα  αντίστροφο 
φαινόμενο:   την  ιδιωτικοποίηση  του  δημόσιου  χρέους.  Πρέπει  να 
προσπαθήσουμε  να  βρισκόμαστε  σε  εγρήγορση  σε  σχέση  με  αυτό  το 
φαινόμενο στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ενός audit.
Στη  δεκαετία  του  1980,  οι  χρηματιστικοί  θεσμοί  και  οι  δυτικές 
κυβερνήσεις  αντιλήφθηκαν  ότι  πολλά  Κράτη  δεν  μπορούσαν  να 
αποπληρώσουν τα χρέη τους με συμβατικό τρόπο. Πρότειναν λοιπόν να 
αναλάβουν η αγορά και οι ιδιώτες τη διαχείριση του κυρίαρχου χρέους 
των χωρών που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, μέσω των σχεδίων Baker και 
Brady (που αφορούσαν ιδιωτικά δάνεια που κατέχονταν από εμπορικές 
τράπεζες) και κατόπιν με τη θεραπεία την επονομαζόμενη του  Houston 
το 1991.  Αυτή η τελευταία προτείνει να μπουν στην αγορά τίτλοι του 
δημόσιου χρέους: η εγγύηση της ύστατης προσφυγής είναι η συλλογική 
περιουσία,  οι  πιστωτές  γίνονται  ιδιώτες,  πρόκειται  για  την 
ιδιωτικοποίηση του χρέους. «Η τιτλοποίηση του χρέους υποκαθιστά το 
δημόσιο δίκαιο από το δίκαιο των μπίζνες» γράφει ο  Olivier Vallee σε 
ένα πλήρες άρθρο του για το αυτό το ζήτημα. Όμως, αυτή η «διαχείριση» 
του χρέους αυξάνει σημαντικά τις ευκαιρίες κατάχρησης και διαφθοράς, 
πράγμα  που  συνέβη  στη  Νιγηρία.   «Απρόθυμη  να  εφαρμόσει  ένα 
πραγματικό πρόγραμμα προσαρμογής (…) η Νιγηρία είναι η πρώτη χώρα 
της Αφρικής που έθεσε σε ισχύ ένα πρόγραμμα μετατροπής των χρεών. 
Παράλληλα  με  αυτό  το  πρόγραμμα,  η  κυβέρνηση  ξεκίνησε  ένα 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που αφορούσε 110 από τις 600 δημόσιες 
επιχειρήσεις.



»Η διαδικασία πραγματικής ιδιωτικοποίησης θα είναι αργή και ελάχιστα 
διαφανής, αλλά η «αγοραιοποίηση» του χρέους θα είναι γεγονός με τα 
promissory notes.  Σε  αντάλλαγμα  για  αυτά  τα  ομόλογα,  οι  αρχικοί 
δανειστές  παραχωρούσαν  τους  πιστωτικούς  τίτλους  τους   έναντι  της 
υπόσχεσης ότι θα πληρώνονταν αργότερα  και με μικρότερη αμοιβή. Οι 
αγοραστές  είχαν  το  πλεονέκτημα  ότι  προσέφευγαν  στα  δολάρια  της 
Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας.  Έτσι, αναπτύχθηκε ένα σημαντικό 
εμπόριο συναλλάγματος.  Νιγηριανοί και ξένοι αγόραζαν με  nairas (το 
ντόπιο νόμισμα) τα  promissory notes στη δευτερεύουσα αγορά και  τα 
παρουσίαζαν  στη Κεντρική τράπεζα έναντι  δολαρίων.   Αυτή η  αγορά 
«χαρτιών»  αντικατέστησε,  για  την  εξαγωγή  συναλλάγματος,  την 
υπερτιμολόγηση των εισαγωγών που είχε επιτρέψει μια τεράστια φυγή 
κεφαλαίων στα χρόνια των παχιών αγελάδων των ανοδικών τιμών του 
πετρελαίου. (…) Η ιδιωτικοποίηση του χρέους, που νομιμοποιήθηκε από 
την  αγορά,  καθαγίαζε  τις  χρηματιστικές  και  νομισματικές   πρακτικές 
υβριδοποίησης  των  συμμαχιών  μεταξύ  πολιτών  και  πολιτικών, 
στρατιωτικών και  μπίζνεσμεν,  που θεμελιώνουν τις  μαφίες  νιγηριανού 
τύπου.  Άφηνε  επίσης  στο  καθεστώς  της  Αμπάσα  τη  δυνατότητα  να 
αποσυνδέσει τη πετρελαϊκή πρόσοδο από την εξυπηρέτηση του χρέους. 
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου ιδιωτικοποίησης, οι θεσμοί του Bretton 
Woods είχαν  ήδη  παραδώσει  τα  παραδοσιακά  τους  μαθήματα  καλής 
διαχείρισης,  ενθαρρύνοντας  τη  Νιγηρία  να  μεταβιβάσει  τα  ρίσκα  της 
διαχείρισής της του πετρελαίου και του χρέους στην αγορά.» (βλέπε το 
παράδειγμα για τον επαναπατρισμό των καταχρασμένων κεφαλαίων στη 
Νιγηρία, κεφάλαιο 4).
Στην Ανγκόλα, ο κύκλος της καταχρέωσης  είναι εντελώς διαφορετικός 
αλλά  απορρέει  επίσης  από  την  ιδιωτικοποίηση  του  χρέους.  Από  την 
ανεξαρτησία  της  και  πέρα,  η  Ανγκόλα  έκανε  μεγάλα  χρέη  για  να 
χρηματοδοτήσει τον εμφύλιο πόλεμο που την κατάστρεψε επί 25 χρόνια. 
Όμως,  οι  «εστίες  του  χρέους»  πολλαπλασιάστηκαν  σταδιακά  από  τις 
άμεσες  προτάσεις  δανειοδότησης  από δυτικές  τράπεζες  των  δημόσιων 
επιχειρήσεων όπλων και όχι του Υπουργείου άμυνας –ορισμένες με μια 
εγγύηση των εξαγωγικών πιστωτικών τους εταιριών (βλέπε παρακάτω)- ή 
άλλες που απευθύνονταν στις πετρελαϊκές εταιρίες χωρίς καν να ζητούν 
μια εγγύηση του ανγκολέζικου Κράτους. Ελβετικές τράπεζες πρόσφεραν 
μάλιστα  δάνεια  με  εγγύηση  πετρέλαιο,  «η  ανταλλαγή  αγαθών  και  το 
εμπόριο αντικαθιστούν το χρηματοπιστωτικό μοντάζ (…) η εγγύηση με 
πετρέλαιο (συνιστά) μια αρχαϊκή μορφή ιδιωτικοποίησης της δημόσιας 
περιουσίας» διαπιστώνει ο Ο. Vallee.
Συμπερασματικά, αυτός ο τρόπος ιδιωτικοποίησης του χρέους πρέπει να 
φωτιστεί και να καταγγελθεί από ένα audit.
 



6. Να αναπαραστήσουμε την εξέλιξη του εσωτερικού χρέους και  
την υιοθετημένη φορολογική πολιτική 

Το εσωτερικό χρέος συνάπτεται  από το Κράτος,  διάφορους δημόσιους 
θεσμούς ή από εθνικές δημόσιες τράπεζες, με ένα εσωτερικό στη χώρα 
πιστωτή (ή με ξένο, μέσω μεγάλων τραπεζών) και εκφράζεται συχνά σε 
ντόπιο  νόμισμα,  ακόμα  κι  αν  σε  πολλές  χώρες,  αυτό  το  χρέος 
αναπροσαρμόζεται συνδεόμενο με ισχυρά νομίσματα, μεταξύ των οποίων 
το  δολάριο.  Είναι  λοιπόν  εξαρτημένο  από  τις  διακυμάνσεις  των 
νομισμάτων με τα οποία έχει συνδεθεί.
Το εξωτερικό και το εσωτερικό χρέος συνδέονται στενά: η φορολογική 
πολιτική που υιοθετεί μια χώρα επηρεάζει την εξέλιξη του εσωτερικού 
χρέους, η οποία με τη σειρά της, έχει συνέπειες για το εξωτερικό χρέος. 
Αντίστροφα, το βάρος της εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους και η 
συνεχής ανάγκη για να μαζευτούν κεφάλαια είναι επίσης υπεύθυνα για 
την αύξηση του εσωτερικού χρέους ή για τις αλλαγές των φορολογικών 
πολιτικών,  του  εξωτερικού  εμπορίου  και  άλλων.  Η  ανάγκη  να 
προσελκυστούν ξένα κεφάλαια μπορεί επίσης να σπρώξει μια κυβέρνηση 
να εκδώσει ομόλογα σε εθνικό νόμισμα που θα πουληθούν σε εθνικούς ή 
ξένους επενδυτές με γενικώς υψηλά επιτόκια.
Τα  τελευταία  20  χρόνια,  πρέπει  να  σημειώσουμε  την  αύξηση  του 
εσωτερικού δημόσιου χρέους στις περισσότερες χώρες του Νότου. Αυτή 
η αύξηση συνδέεται με τη κρίση του εξωτερικού δημόσιου χρέους, τις 
συνεχείς χρηματιστικές κρίσεις της δεκαετίας του 1990 και την εφαρμογή 
θεραπειών σοκ που επέβαλαν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα. 
Επιπλέον, με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των τραπεζών των χωρών του 
Νότου αγοράστηκαν από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους του Βορρά, το 
δημόσιο εσωτερικό χρέος κατέχεται εν μέρει από τους ίδιους πιστωτές 
που κατέχουν και το εξωτερικό δημόσιο χρέος.
Είναι λοιπόν ενδιαφέρον στο πλαίσιο ενός audit να αναρωτηθούμε ποια 
σχέση υπάρχει μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χρέους. Αυτή η σχέση 
είναι,  στις  χώρες  του  Νότου,  σχετικά  στενή  όπως  το  δείχνει  το 
βραζιλιάνικο παράδειγμα:

Στη Βραζιλία, οι πολιτικές σταθεροποίησης του νομίσματος και  ελέγχου 
του πληθωρισμού είχαν σημαντικό κόστος για τη κοινωνία. Τα κύρια μέτρα 
ήταν: 

• άνοιγμα των λιμανιών, μείωση των τελωνειακών δασμών και απελευθέρωση  
των εισαγωγών.

• τεχνητή  διατήρηση  της  ισοτιμίας,  πράγμα που  αποθάρρυνε  τις  εξαγωγές  και  
κέντρισε τις εισαγωγές, σε βάρος της εθνικής βιομηχανίας.

• ουσιαστική  αύξηση  των  εσωτερικών  επιτοκίων.  Η  προσέλκυση  ξένων  
κεφαλαίων  –για  να  χρηματοδοτήσουν  τις  εισαγωγές  και  τους  εξωτερικούς  
λογαριασμούς- δεν πραγματοποιήθηκε μόνο μέσω δανείων σε δολάρια ΗΠΑ, η  



κυβέρνηση  έκανε  χρέη  και  σε  βραζιλιάνικο  νόμισμα,  πληρώνοντας  τα  
υψηλότερα επιτόκια του κόσμου πάνω στους τίτλους του εσωτερικού χρέους που  
αποκτήθηκε  από  βραζιλιάνους  και  ξένους  επενδυτές.  Το  εσωτερικό  χρέος  
πέρασε από 59,7 δισεκατομμύρια  R$ (βραζιλιάνικο νόμισμα) το 1994, σε 950 
δισεκατομμύρια R$το 2005.

• πραγματοποίηση  ενός  πρωταρχικού  ακαθάριστου  πλεονάσματος  
(δημοσιονομικό πλεόνασμα προ της πληρωμής της εξυπηρέτησης του χρέους)  
θυσιάζοντας τις κοινωνικές επενδύσεις και δαπάνες.

Αυτά τα μέτρα είχαν για συνέπεια να αυξήσουν σημαντικά το δημόσιο χρέος, σε 
βάρος  της  εθνικής  βιομηχανίας  και  των  εργαζομένων.  Το  να  πληρώνεις  υψηλά  
επιτόκια αντιπροσωπεύει μια αληθινή αιμορραγία για τους δημόσιους πόρους και  
μια καταστροφή για την οικονομία της χώρας, κυρίως όσον αφορά τον παραγωγικό  
τομέα, αλλά ευνοεί αφάνταστα το χρηματιστικό κεφάλαιο. Οι τράπεζες, που είχαν 
επενδύσει στους τίτλους του χρέους, είδαν έτσι τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται  
κάθε χρόνο. Με δεδομένο ότι η Βραζιλία είναι εξαιρετικά ευάλωτη στο πεδίο της  
εξωτερικής  πολιτικής,  τα  επιτόκια  που  ίσχυσαν  στη  Βραζιλία  έφτασαν  σε  
δυσανάλογα ύψη.

Πίνακας

Η εξέταση της εξέλιξης του εσωτερικού χρέους και της φορολογικής 
πολιτικής  θα  έπρεπε  επίσης  να επιτρέψει  να  αναλύσουμε  τη  σχέση 
μεταξύ του εξωτερικού χρέους και του ισοζυγίου πληρωμών, ώστε να 
φωτίσουμε  και  να  ποσοτικοποιήσουμε  τη  φυγή  των  κεφαλαίων,  τα 
είδη και τον αντίκτυπο των άμεσων ξένων επενδύσεων, κλπ. Για να 
πάμε πιο μακριά, θα ήταν αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με 
τις διμερείς συμφωνίες και/ή τα παρόντα ή παρελθόντα περιφερειακά 
επενδυτικά και εμπορικά σύμφωνα, για να αναλύσουμε τον αντίκτυπο 
του οικονομικού ανοίγματος της εξεταζόμενης χώρας.

7. Να κάνουμε τον κατάλογο των ιδιωτικοποιήσεων επιχειρήσεων

Στις  χώρες  του  Τρίτου  Κόσμου,  οι  στρατηγικές  και  επικερδείς 
δημόσιες  επιχειρήσεις  ιδιωτικοποιήθηκαν  στη  δεκαετία  του  1990. 
Πολλές  από  αυτές  πουλήθηκαν,  σε  πολύ  χαμηλές  τιμές,  σε  ξένους 
ομίλους  και  έγιναν  καταναλώτριες  πρώτων  υλών  και  εξωτερικών 
υπηρεσιών,  ενώ  τα  κέρδη  που  αποκόμιζαν  επαναπατρίζονταν  στις 
χώρες  των  επενδυτών,  αυξάνοντας  την  ανάγκη  να  αποκτηθεί  ξένο 
νόμισμα και  κατά συνέπεια, αυξάνοντας το εξωτερικό χρέος.

Για  παράδειγμα,  στην  Αργεντινή,  η  στρατηγική  κρατική  επιχείρηση  YPF 
(Yacimientos Petroliferos Fiscales),  έκανε  μεγάλα  χρέη  σε  δολάρια  ΗΠΑ  στη 
διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας αλλά η  YPF δεν είχε στη πραγματικότητα  
ανάγκη από αυτό το συνάλλαγμα. Είχε υποχρεωθεί να το μεταβιβάζει στη Κεντρική  
Τράπεζα  που  διατηρούσε,  με  αυτό  τον  τρόπο,  μια  μη  βιώσιμη  συναλλαγματική  
πολιτική. Μετά από μια απότομη υποτίμηση, όλα τα αρνητικά ισοζύγια της YPF τα 
ανέλαβε το Κράτος της Αργεντινής στη δεκαετία του 1990 προκειμένου να βελτιώσει  



την οικονομική της κατάσταση πριν την ιδιωτικοποιήσει. Επίσης, ιδιωτικοποιήθηκε  
το 90% των αργεντίνικων τραπεζών και το 40% των εθνικών βιομηχανιών.  

Η πραγματοποίηση ενός  audit θα μπορούσε να επιτρέψει να ριχτεί φως 
στις  στρατηγικές  που  ακολουθήθηκαν  από  τις  ιδιωτικοποιήσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι χρήσιμο να έχουμε στη διάθεσή μας την 
εθνική  νομοθεσία  για  τις  ιδιωτικοποιήσεις  των  ενεργητικών  και  των 
δημόσιων επιχειρήσεων, τη νομοθεσία για τις εξωτερικές επενδύσεις, τη 
νομοθεσία για το εξωτερικό εμπόριο και εκείνη (ενδεχομένως) για την 
παραπομπή στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Κέντρου για τη διευθέτηση 
διαφορών  σχετικών  με  τις  επενδύσεις  (CIRDI)  της  Παγκόσμιας 
Τράπεζας.

Β. Ανάλυση των συμβάσεων

Στη βάση των ενδείξεων του προηγούμενου μέρους,  που χρησιμεύουν 
για να χαραχτούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ανάλυσης, αυτή η φάση 
προϋποθέτει  πριν  απ’όλα  να  μαζευτούν  κάθε  λογής  ντοκουμέντα  που 
αφορούν  το  εξωτερικό  χρέος.  Κατόπιν,  θα  πρέπει  να  αναλυθούν 
λεπτομερώς  και  σύμφωνα  με  μια  προκατασκευασμένη  μέθοδο 
ανάγνωσης  τα ανευρεθέντα ντοκουμέντα.  Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 
διεθνείς χρηματιστικοί θεσμοί  και οι άλλοι μεγάλοι οικονομικοί φορείς 
χρησιμοποιούν  τυποποιημένες  δανειστικές  συμβάσεις,  πράγμα  που 
επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε μια σχετικά γενική αναλυτική μέθοδο των 
συμβάσεων. 
Πρέπει πριν απ’όλα να ταυτοποιήσουμε το όργανο και τους δημοσίους 
υπαλλήλους που, επίσημα, δίνουν την έγκρισή τους για να υπογραφεί η 
σύμβαση  εξωτερικού χρέους. Αυτό θα επιτρέψει να εντοπιστεί ο χώρος 
όπου συνηθίζεται να φυλάσσονται οι συμβάσεις χρεών.

Στη  Βραζιλία,  η  Γερουσία  είναι  η  οντότητα  που  έχει  την  ευθύνη  και  ορισμένα 
ντοκουμέντα μπόρεσαν να γίνουν προσβάσιμα με μια επίσημη άδεια που αποκτήθηκε  
χάρη στην υποστήριξη γερουσιαστών της αντιπολίτευσης… εξ ου και η σημασία, για  
μιαν ακόμα φορά, να κινητοποιήσουμε το «πολιτικό προσωπικό» στη διάρκεια της  
καμπάνιας  υπέρ  του   audit.  Τέλος,  πρέπει  να  έχουμε  συνείδηση  του  ότι  τα  
ντοκουμέντα  δανεισμού  που  συνάφθηκαν  στη  διάρκεια  μιας  στρατιωτικής  ή  
δικτατορικής περιόδου θα είναι δύσκολο να βρεθούν, καθώς η τότε κυβέρνηση έχει  
τη συνήθεια να παρακάμπτει τη διαβούλευση με άλλα όργανα. Κατά τη περίοδο της  
στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία, το επίπεδο του χρέους αυξήθηκε σημαντικά,  
αλλά δεν έγινε δυνατό να βρεθεί σχεδόν κανένα σχετικό ντοκουμέντο…

Ιδού τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ντοκουμέντων, που 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του βραζιλιάνικου audit πολιτών, και 
που θα δώσουν  μερικές χρήσιμες ενδείξεις.

• Τα αρχειοθετημένα  ντοκουμέντα. Από τις 815 καταγραμμένες αποφάσεις  της  
Γερουσίας, μόνο 238 βρέθηκαν στα αρχεία της Γερουσίας, πράγμα που αφήνει  
να εννοηθεί ότι οι γερουσιαστές  ενέκριναν τις συμβάσεις δανείων χωρίς να τις 



έχουν πραγματικά αναλύσει. Οι 815 αποφάσεις αντιπροσώπευαν δάνεια ύψους  
219 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι 238 συμβάσεις δεν κάλυπταν παρά το  
20% του  συνολικού  ποσού  και  κάλυπταν  χρέη   μέχρι  το  1987.  Η  Unafisco 
μελέτησε  λεπτομερώς  τα  238  ντοκουμέντα  και  βρήκε  ότι  περίπου124 
δισεκατομμύρια δολάρια  ΗΠΑ αναφέρονταν σε επτά εγκρίσεις της Γερουσίας  
προς τη κυβέρνηση για να εκδώσει ομόλογα.

Πίνακας

• Η  γλώσσα  των  ντοκουμέντων.  Οι  έρευνες  της  Unifisco  έδειξαν  ότι  τα 
περισσότερα ντοκουμέντα  δεν είχαν συνταχθεί στα πορτογαλικά (την επίσημη  
γλώσσα της Βραζιλίας) και δεν συνοδεύονταν από μετάφραση.

• Η συμμετοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο χρέος. Είναι εκπληκτικό να  
διαπιστώνουμε ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει ούτε μια σύμβαση στο όνομα  
της Uniao (του ομοσπονδιακού θεσμού που αντιστοιχεί στη κεντρική κυβέρνηση  
της  Βραζιλίας)  στη  διάρκεια  της  περιόδου  1964-1987.  Είναι  σημαντικό  να  
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση που συνέβαλε  
περισσότερο  στην  αύξηση  του  βραζιλιάνικου  χρέους  στα  χρόνια  της 
στρατιωτικής δικτατορίας, ενώ η Γερουσία όντως εμποδιζόταν να ελέγξει  τις  
συμβάσεις  των  δανείων  και  η  εκτελεστική  εξουσία  είχε  συνηθίσει  να 
διαπραγματεύεται με τις ξένες τράπεζες χωρίς κανενός είδους περιορισμό.

• Τα χρέη από το ΔΝΤ. Κανένα ντοκουμέντο δανείου από το ΔΝΤ (είναι συνήθως  
τα πιο ζημιογόνα για την εθνική κυριαρχία της χώρας) δεν βρέθηκε στα αρχεία.  
Για μιαν ακόμα φορά, αυτή η απουσία εκφράζει την αδυναμία της Γερουσίας  
στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας

• Ταυτοποίηση των καταχρηστικών όρων και των συνθηκών στις εξεταζόμενες  
συμβάσεις. Μεταξύ των αποτελεσμάτων των αναλύσεων δανειακών συμβάσεων 
που  βρέθηκαν  στα  αρχεία  της  Γερουσίας,  η  Unafisco παρήγαγε  μια  λίστα  
καταχρηστικών διατάξεων που θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν στις δανειακές  
συμβάσεις (βλέπε το κεφάλαιο 4)

Καταχρηστικές διατάξεις και η επίπτωσή τους στα χορηγηθέντα ποσά. 
Συμβάσεις χρεών που βρέθηκαν στη Γερουσία 1964-2001 
Πίνακας

Η επιστολή προθέσεων και η στρατηγική βοήθειας-χώρας
Κατά τη φάση ανάλυσης των συμβάσεων, θα ήταν φρόνιμο, στο μέτρο 
του  δυνατού,  να  αναζητήσουμε  και  να  αναλύσουμε  την  επιστολή 
προθέσεων που έχει υπογραφεί μεταξύ μιας χώρας και του ΔΝΤ, καθώς 
και τη στρατηγική βοήθειας-χώρας  (Country Assistance Strategy,  CAS) 
με τη Παγκόσμια Τράπεζα. 
Όταν  μια  χώρα βρίσκεται  σε  μια  ανησυχητική  κατάσταση  χρέους,  το 
ΔΝΤ  είναι  ο  θεσμός  που  δανείζει  ως  ύστατη  λύση.  Η  επιστολή 
προθέσεων  είναι ένα ντοκουμέντο «που απευθύνει» μια χώρα στο ΔΝΤ, 
αναγνωρίζοντας  όλες  τις  συστάσεις  που  έχει  κάνει  αυτός  ο  θεσμός 
προκειμένου να χορηγήσει μια εξαιρετική οικονομική βοήθεια  που θα 



καλύψει το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών . Με αυτή την επιστολή, η 
οφειλέτρια χώρα δεσμεύεται να εφαρμόσει το προτεινόμενο πρόγραμμα 
ανάκαμψης και μεταρρυθμίσεων, σε μια πρώτη φάση, από το ΔΝΤ. Αν η 
επιστολή  προθέσεων  ικανοποιεί  το  ΔΝΤ,  στη  οφειλέτρια  χώρα 
χορηγείται  μια σύμβαση επιβεβαίωσης  (stand-by) και μια πίστωση σε 
έκτακτα εκδοτικά δικαιώματα. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο για να 
φορτωθούν  οι  απαιτήσεις  του  ΔΝΤ στις  κυβερνήσεις  των  χωρών  του 
Νότου. 
Στη Βραζιλία, η ομάδα audit πολιτών μπόρεσε έτσι να εξακριβώσει, χάρη 
σε αυτό το ντοκουμέντο, τη σχέση ανάμεσα στις απαιτήσεις των διεθνών 
χρηματιστικών θεσμών και στις πολιτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση 
Λούλα  για να μπορέσει να συνεχίσει να πληρώνει την εξυπηρέτηση του 
χρέους.  Οι  απαιτήσεις  του  ΔΝΤ  αφορούσαν  τη  μεταρρύθμιση  της 
φορολογικής  πολιτικής  και  των  συντάξεων,  την  επιτάχυνση  των 
πολιτικών ιδιωτικοποιήσεων μεταξύ των οποίων των τραπεζών που ήταν 
ακόμα δημόσιες, κλπ.
Η στρατηγική βοήθειας-χώρας (CAS) είναι μια δέσμευση υπογραμμένη 
από μια χώρα με τη Παγκόσμιας Τράπεζα, που παραμένει γενικά σε ισχύ 
για  3-5  χρόνια,  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων  περιορισμού  της 
φτώχειας. Αυτό το ντοκουμέντο που προετοιμάζεται από τη Παγκόσμια 
Τράπεζα,   υποδεικνύει  τις  μελλοντικές  δράσεις  της  Τράπεζας  στην 
ενδιαφερόμενη χώρα  και διευκρινίζει τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης 
στο  πεδίο  των  φορολογικών  πολιτικών  και  της  διαρθρωτικής 
προσαρμογής.   Αυτή η δέσμευση πρέπει  να συνεχιστεί,  ακόμα και  αν 
αλλάξει η κυβέρνηση μετά από εκλογές (για περισσότερες λεπτομέρειες 
για το  CAS, βλέπε την ιστοσελίδα της ΜΚΟ  Bank Information Centre 
BIC, www  .  bicusa  .  org  ).
Επιπλέον,  θα  είναι  χρήσιμο  να  ψάξουμε  να  αναλύσουμε  όλα  τα 
προγράμματα περιορισμού χρεών ή ακύρωσης χρέους που υπόκεινται σε 
προϋποθέσεις.

Γ. Εξέταση του πραγματικού προορισμού των κεφαλαίων

Η ανάλυση των συμβάσεων που βρέθηκαν είναι, από μόνη της, μια φάση 
σχετικά πολύπλοκη. Μετά από αυτή την ανάλυση θα έπρεπε να υπάρξει 
μια  άλλη  υπο-φάση,  που,  όταν  είναι  δυνατό  να  πραγματοποιηθεί, 
επιτρέπει επίσης να καθοριστεί η νομιμότητα ή όχι του τάδε ή του δείνα 
χρέους.  Το  ζητούμενο  είναι  να  εξετάσουμε  το  πραγματικό προορισμό 
των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν από ένα πιστωτή.
Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε: 

• ποιος ήταν ο προβλεπόμενος προορισμός των κεφαλαίων;
• ποιος ήταν ο πραγματικός προορισμός των κεφαλαίων;

Αυτό ισοδυναμεί να αναρωτηθούμε:

http://www.bicusa.org/


• ποιο είναι το αντάλλαγμα για το συναφθέν δάνειο;
• είναι  το  αντάλλαγμα  «ποιοτικό»,  ποιανού  τα  συμφέροντα 

εξυπηρετεί;  Είναι πραγματικά χρήσιμο στους πληθυσμούς;
• Ποιος  κρατικός οργανισμός είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση 

και τη χρησιμοποίηση των δημόσιων κεφαλαίων και έπαιξε σωστά 
το ρόλο του;  (γενικά είναι  οι  γενικοί ελεγκτές των Κρατών που 
είναι υπεύθυνοι και που έχουν τα προσόντα για να ελέγξουν τους 
λογαριασμούς ενός εξωτερικού χρέους)

1. Ποιο είναι το αντάλλαγμα για το συναφθέν δάνειο;

Στη διάρκεια αυτής της εξέτασης,  μπορεί να αντιληφτούμε ότι κάποια 
σχέδια δεν είδαν ποτέ το φως της μέρας.

Για  παράδειγμα,  ο  συνασπισμός  της  Τανζανίας  για  το  χρέος  και  την  
ανάπτυξη  εκτιμά  ότι  η  Τανζανία  σύναψε  χρέη  για  παραπάνω από  575 
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τη Παγκόσμια Τράπεζα για 26 γεωργικά  
σχέδια που ποτέ δεν κατέληξαν.»
Στη Νιγηρία, μια κυβερνητική επιτροπή  διαπίστωσε ότι 61 αναπτυξιακά 
σχέδια για τα οποία συνάφθηκαν ξένα δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων  
δολαρίων ΗΠΑ απέτυχαν και δεν είδαν ποτέ το φως της ημέρας.

Μια μεθοδολογία, που προτείνεται από τη νομικό και δικηγόρο  Laura 
Ramos, συνίσταται στην εξέταση αυτού του προορισμού σε δυο επίπεδα. 
Το πρώτο επίπεδο ταυτοποιεί τους στόχους που καθορίζουν την απόφαση 
των πιστωτών να χορηγήσουν ένα δάνειο, πρόκειται για τα  πρωταρχικά 
χρέη.  Το  δεύτερο  επίπεδο  εξετάζει  τα  οικονομικά  μέσα  που 
χρησιμοποιούν οι πιστωτές για να πετύχουν τέτοιους στόχους (μελέτες 
γεγονότων,  συμπεριφορών,  δομών,  συστημάτων,  μηχανισμών  και 
αποτελεσμάτων  που  επιτεύχθηκαν  συγκεκριμένα),  πρόκειται  για  τα 
αναδυόμενα χρέη.

«Ο  στόχος  αυτής  της  διπλής  προσέγγισης  είναι  να  αποκαλύψει  ότι  οι  
συγκεκριμένοι προορισμοί των δανεισθέντων κεφαλαίων –που (…) είναι,  
μεταξύ  άλλων,  η  καταπίεση,  ο  πόλεμος,  η  διαφθορά,  τα  επιβλαβή  
αναπτυξιακά σχέδια,  η κοινωνικοποίηση των «ζημιών» ή η απάτη-  δεν  
είναι παρά μέσα ή εργαλεία που επέτρεψαν στους μεγάλους οικονομικούς  
ομίλους, που είναι επικεφαλής της παγκόσμιας οικονομίας, να πετύχουν 
γενικότερους στόχους που ικανοποιούν τα αποκλειστικά τους συμφέροντα.  
Για  παράδειγμα:  (…)  όταν  το  χρέος  παράγωγο  της  διαφθοράς  
(αναδυόμενο  χρέος)  απαντάει  στην  ανάγκη  να  βασιστεί  στις  ντόπιες  
πολιτικές  δομές  που υποτάσσονται  στα συμφέροντα  της  διείσδυσης  των 
πολυεθνικών  επιχειρήσεων  στη  περιφέρεια  (πρωταρχικό  χρέος).Όταν 



αυτό  το  χρέος της  διαφθοράς  (αναδυόμενο  χρέος)είναι  αποτέλεσμα του 
αγώνα δρόμου μεταξύ επιχειρήσεων –και/ή του ανταγωνισμού μεταξύ των 
κυβερνήσεων  που  τις  αντιπροσωπεύουν-  για  να  κερδίσουν  αγορές   και  
εδάφη για  την  εξόρυξη  πλούτου  (πρωταρχικό  χρέος)  (…).  ΄Η όταν  το 
χρέος  που  δημιουργήθηκε  από  τις  χρεοκοπίες  ή  τα  καταστροφικά 
αποτελέσματα  των  «αναπτυξιακών  σχεδίων»  (αναδυόμενο  χρέος)  είναι  
συνέπεια της ανάγκης να επιδοτηθεί η βιομηχανία του Βορρά (πρωταρχικό  
χρέος).
Η σχέση στόχων και μέσων, κινήτρων και εργαλείων, προσφέρει επιπλέον 
τα απαραίτητα στοιχεία για να εξακριβώσουμε ξεκάθαρα ποιοι  είναι  οι  
υπεύθυνοι για τα συσσωρευμένα χρέη στις χώρες του Νότου, και για να  
κατανοήσουμε  πώς  αυτό  το  χρέος  στο  σύνολό  του  και  σαν  φαινόμενο  
λειτουργεί ως μέσο καταδυνάστευσης».

2. Είναι «ποιοτικό» το αντάλλαγμα για το δάνειο;

Η  Laura Ramos παρουσιάζει  πολλά  παραδείγματα  πρωταρχικών  και 
αναδυόμενων  χρεών  στο  βιβλίο  της.  Αναφέρουμε,  μεταξύ  άλλων 
περιπτώσεων  αναδυόμενων  χρεών,  τη  χρησιμοποίηση  του  ποσού ενός 
χρέους συναφθέντος από ένα δημόσιο θεσμό αλλά που ωφελεί, σε τελική 
ανάλυση, τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο ένα audit επιτρέπει να ταυτοποιηθεί 
αυτή  η  κατάχρηση   και  άρα  να  αμφισβητηθεί  η  πληρωμή αυτού  του 
τμήματος του χρέους. «Συχνά, τα εξωτερικά δάνεια  νομιμοποιούνται  με 
το  επιχείρημα ότι  προορίζονται  να  δώσουν  στη χώρα την απαραίτητη 
υποδομή για την ανάπτυξή της, όπως μπορεί να είναι η κατασκευή ή η 
ανακατασκευή  δρόμων,  γεφυρών,  καναλιών,  διαδρόμων  προσγείωσης, 
πετρελαιαγωγών  ή  ακόμα  και  σχολείων  ή  υγειονομικών  δικτύων. 
Δικαιολογείται  επίσης  η  σύναψη  δανείων  για  τις  ανάγκες  της 
απαραίτητης  χρηματοδότησης  προκαταρκτικών  μελετών   για  τη 
πραγματοποίηση των εν λόγω έργων, για να συστηματοποιηθεί η σχετική 
πληροφόρηση  ή  να  αρχειοθετηθούν  τα  επιτευχθέντα  αποτελέσματα  ή 
ακόμα να εκσυγχρονιστούν τα μέσα για την επίτευξή τους. Έχουν αυτές 
οι  δαπάνες  για  στόχο  να  ωφελήσουν  το  πληθυσμό  που  θα  πρέπει  να 
πληρώσει  το  χρέος  που  δημιουργήθηκε;  Όχι  πάντα.  Η  υποδομή  που 
σχεδιάστηκε ή ανακατασκευάστηκε, οι μελέτες που έγιναν, έχουν συχνά 
για  πραγματικό  στόχο  να  ετοιμάσουν  το  έδαφος  για  μελλοντικές 
λεηλασίες των πόρων της εν λόγω χώρας. Πρόκειται για μερικά από τα 
κόστη που πρέπει να πληρώσει ο Νότος ώστε να έχουν εμπιστοσύνη οι 
επιχειρήσεις  και  να  επενδύουν  στη  τάδε  ή  στη  δείνα  χώρα.   Θα 
μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι τέτοιες επενδύσεις χρησιμεύουν τάχα για 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας που πλήττει τις χώρες του 
Νότου, αλλά ως προς τι αυτό το επιχείρημα είναι επαληθεύσιμο;»



Ιδού το παράδειγμα ενός ανταλλάγματος που βρίσκεται σε αντίθεση με 
την ευημερία του ντόπιου πληθυσμού: 
Ο Ισημερινός και η εξόρυξη πετρελαίου

«Ένα  κατατοπιστικό  για  αυτό  το  θέμα  παράδειγμα  είναι  εκείνο  της 
26χρονης εκμετάλλευσης της πετρελαϊκής εταιρίας Texaco στον Ισημερινό.
Έχοντας ιδρυθεί στο Τέξας το 1926, ήταν το 1967 η πρώτη εταιρία που 
ανάπτυξε τις δραστηριότητές της αναζήτησης και εξόρυξηςπετρελαίου στην  
ισημερινή  Αμαζονία.   Ανάμεσα  στο  1971  και  1981,  η  κυβέρνηση  του  
Ισημερινού  κατασκεύασε  όλη  την  υποδομή  που  ήταν  απαραίτητη  στην  
Texaco  για τις εξορυκτικές και μεταφορικές της δραστηριότητες.   Στην 
ίδια  περίοδο,  το  εξωτερικό  χρέος  αυτής  της  χώρας  πολλαπλασιάστηκε  
σχεδόν επί  22,  περνώντας από 260 εκατομμύρια σε 5.870 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ. Ένα μέρος αυτού του χρέους επέτρεψε να χρηματοδοτηθεί η  
προαναφερθείσα  υποδομή  καθώς  και  άλλα  συναφή  έργα.  Το  εμπόριο  
πετρελαίου απέφερε στον Ισημερινό περίπου 7.500 εκατομμύρια δολάρια  
ΗΠΑ  για  την  εξόρυξη  ενός  μη  ανανεώσιμου  πόρου  που  χρειάζεται  
εκατομμύρια χρόνια για να παραχθεί. Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας,  
η  Texaco παραβιάζοντας  τις υποχρεώσεις  της,  ανέθεσε  πάρα  πολλές 
βοηθητικές εργασίες σε υπεργολαβίες άλλων εταιριών. Οι εργαζόμενοι του  
Ισημερινού  χρησιμοποιούνταν  σε  εργασίες  υψηλού  κινδύνου  και  
αντιμετωπίζονταν σχεδόν σαν  σκλάβοι. (…) Οι παρεμβάσεις της  Texaco 
ανεξίτηλα  ίχνη   στην  ιστορία  του  ισημερινού  λαού.  Η  εταιρία,  που 
αναγκάστηκε να το σκάσει από τη χώρα το 1991, ευθύνεται για τη μόλυνση  
και τη καταστροφή μεγάλων δασικών ζωνών της περιοχής της Αμαζονίας,  
για  σφαγές  και  εκτοπίσεις  αυτόχθονων  πληθυσμών  καθώς  και  για  τη  
φτώχυνση  της  χώρας.  Σύμφωνα  με  τους  υπολογισμούς  της  Accion 
Ecologica,  η  Texaco θα  χρώσταγε,  με  όρους  οικολογικού  χρέους,  709 
δισεκατομμύρια  δολάρια  ΗΠΑ,  δηλαδή  51  φορές  παραπάνω  από  το  
εξωτερικό χρέος του Ισημερινού (www  .  accionecologica  .  org  ).

Δ. Τα πρακτορεία εξαγωγικών πιστώσεων

Τα  δημόσια  πρακτορεία  εξαγωγικών  πιστώσεων  εξασφαλίζουν  τις 
επιχειρήσεις που πωλούν στο εξωτερικό ενάντια στους οικονομικούς και 
πολιτικούς κινδύνους που διατρέχουν οι εξαγωγές. Κάθε πλούσια χώρα 
δημιούργησε  ένα  από  αυτά.  Εξαιρετικά  διακριτικά  και  αδιαφανή, 
προσφέρουν κολοσσιαία οικονομική υποστήριξη (διπλάσια της δημόσιας 
αναπτυξιακής  βοήθειας),  κυρίως  στις  μεγάλες  επιχειρήσεις  ή  στις 
τράπεζες που τις υποκαθιστούν για να διαχειριστούν μακροπρόθεσμα την 
τακτοποίηση του χρέους που σύναψε ο ξένος αγοραστής…
Τα  πρακτορεία  εξαγωγικών  πιστώσεων  είναι  δημόσιοι  ή  ημιδημόσιοι 
θεσμοί που χορηγούν εγγυήσεις  δανείου (υποστήριξη που αποκαλείται 
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«εγγυήσεις  κινδύνου  εξαγωγών»),  ή  άμεσα  δάνεια,  στις  ιδιωτικές 
επιχειρήσεις της χώρας τους για να κάνουν μπίζνες στο εξωτερικό, και 
ειδικά  στις  χώρες  του  τρίτου  Κόσμου  που  παρουσιάζουν  ένα  κάποιο 
οικονομικό  και  πολιτικό  κίνδυνο.  Στη  πραγματικότητα,  λειτουργούν 
όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες: καλύπτουν τους κινδύνους μη πληρωμής 
των  παραδόσεων  που  γίνονται  σε  πελάτες  στο  εξωτερικό  και/ή  των 
συνδεόμενων δανείων. Παλιότερα, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι συνδέονταν 
με  τις  πολιτικές  περιπέτειες  των εισαγωγικών χωρών,  κίνδυνοι   πάνω 
στους οποίους δεν είχε κανένα έλεγχο ούτε η εξαγωγική επιχείρηση, ούτε 
ο πελάτης της. Και τότε ο πελάτης  ετύγχανε μιας κρατικής εγγύησης. 
Σήμερα, η κάλυψη των κινδύνων μη πληρωμής διευρύνθηκε στην απλή 
αδυναμία πληρωμής του πελάτη και η εγγύηση του Κράτους εισαγωγέα 
δεν έχει πια πολιτική δικαιολογία. Αυτά τα πρακτορεία γίνονται λοιπόν 
όλο  και  περισσότερο  θεσμοί  που  μεταβιβάζουν  τον  κίνδυνο  της 
επιχείρησης στο δημόσιο.
Αυτά  τα  πρακτορεία  εγγράφονται  λοιπόν  άμεσα  στο  πλαίσιο  της 
προώθησης  των  εθνικών  εξαγωγών.  Τα  πρακτορεία  εξαγωγικών 
πιστώσεων  αντιπροσωπεύουν  τις  πιο  σημαντικές  πηγές  δημόσιας 
χρηματοδότησης για τα σχέδια του ιδιωτικού τομέα και χρηματοδοτούν 
φράγματα, εξορυκτικά σχέδια, ενεργειακούς σταθμούς, μεταξύ άλλων. 
Οι  συμβάσεις  που  έχουν  συναφθεί  με  τα  πρακτορεία  εξαγωγικών 
πιστώσεων  αντιπροσωπεύουν  σήμερα  το  ένα  τέταρτο  του  δημόσιου 
χρέους  των αναπτυσσόμενων χωρών. Στην Αφρική αυτό το τμήμα είναι 
πολύ μεγαλύτερο και φτάνει μέχρι το 71% του εξωτερικού χρέους της 
Νιγηρίας,  το  58%  του  Λεσότο,  το  55%  του  Γκαμπόν,  το  42%  του 
Κονγκό, το 33% της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και το 31% του 
Καμερούν. Θα στήριζαν δυο φορές περισσότερα σχέδια για πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο και ορυχεία από ό,τι όλες μαζί οι πολυμερείς αναπτυξιακές 
τράπεζες και η Παγκόσμια Τράπεζα.
Η  παρέμβαση  αυτών  των  πρακτορείων  κάνει  πιο  πολύπλοκο  το 
μηχανισμό  του  χρέους.  Πράγματι,  μια  δυτική  επιχείρηση  που  έχει 
συνάψει  μια  εξαγωγική  εγγύηση  –ή  η  τράπεζα  που  ανέλαβε  για 
λογαριασμό της την πίστωση-  διαπιστώνοντας ότι η εξυπηρέτησή της 
δεν θα μπορεί να πληρωθεί, στρέφεται προς το πρακτορείο εξαγωγικής 
πίστης  για  να  της  επιστραφούν  τα  χρήματα.  Το  πρακτορείο  γίνεται 
κάτοχος του τίτλου του χρέους. Το «ιδιωτικό» χρέος γίνεται «δημόσιο». 
Σε  περίπτωση  μη  επιστροφής  των  χρημάτων,  είναι  τότε  ο 
φορολογούμενος του Βορρά που πληρώνει για τα λάθη τοποθέτησης του 
ιδιωτικού  τομέα.  Με  τη  σειρά  του,  το  πρακτορείο  θα  μπορεί  να 
προσπαθήσει να πάρει πίσω ένα μέρος των χρημάτων του, πουλώντας το 
χρέος στις αγορές που είναι ειδικευμένες στην ανάκτηση των πιστώσεων. 
Το χρέος ξαναγίνεται «ιδιωτικό»  και η χώρα του Τρίτου Κόσμου που 
εγγυήθηκε στον εισαγωγέα βλέπει τους όρους της σύμβασης χρέους να 



αλλάζουν  χωρίς  να  έχει  μπορέσει  να  τους  διαπραγματευθεί,  με  όρους 
εξόφλησης  που  είναι  συχνά  πιο  σκληροί.  Αν  είχε  προβλεφθεί  στη 
σύμβαση  μια  κυρίαρχη  κοντρα-εγγύηση,  τότε  ο  πιστωτής  μπορεί   να 
στραφεί κατά του Κράτους της χώρας της επιχείρησης που βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση και τότε το χρέος γίνεται ένα δημόσιο χρέος.
Τα πρακτορεία εξαγωγικών πιστώσεων επωμίζονται σήμερα το 10% των 
παγκόσμιων  εξαγωγών  και  παίζουν  ένα  καθοριστικό  ρόλο  στην 
ιδιωτικοποίηση  των  δημόσιων  επιχειρήσεων  του  Τρίτου  Κόσμου, 
ασφαλίζοντας τις δυτικές επιχειρήσεις.
Ωστόσο, εκθέσεις σαν κι αυτές που δημοσιεύτηκαν από το  The Corner 
House ή  τη  Διακήρυξη  της  Βέρνης,  κάνουν  λόγο  για  ολοκληρωτική 
απουσία  διαφάνειας  αυτών  των  πρακτορείων,  παρόλο  που  γενικά 
χρηματοδοτούνται με δημόσια κεφάλαια. Στη πραγματικότητα, αυτό που 
βγαίνει από αυτές είναι ότι όταν γίνεται διαπραγμάτευση συμβάσεων, οι 
θεσμοί  δεν  νοιάζονται  και  πολύ για  το  αν  το  παρουσιαζόμενο  σχέδιο 
είναι σοβαρό και σχετικό με το θέμα του. Αυτές οι εκθέσεις αναφέρουν 
επίσης  γενικευμένες πρακτικές διαφθοράς,  μέσω της πληρωμής μιζών. 
Οι πιστώσεις αυτών των πρακτορείων, με τον παρόντα τρόπο λειτουργίας 
τους,  και  τις  σχετικές ατασθαλίες  έχουν για συνέπεια να αυξάνουν το 
εξωτερικό χρέος. Ένα μέρος του audit του χρέους θα έπρεπε να εξετάσει 
σε βάθος, κατά το δυνατό, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με αυτά τα 
πρακτορεία,  προκειμένου  να  εξακριβώσει  κατά  πόσο  είναι  άνομες. 
Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι τα περισσότερα πρακτορεία εξαγωγικών 
πιστώσεων δεν υποχρεώνονταν να λαβαίνουν υπόψη τους το σεβασμό 
των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  και  τον  κοινωνικό  και  περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των σχεδίων που χρηματοδοτούσαν.  Έτσι έσκασαν στο φως 
της ημέρας πολλά σκάνδαλα, όπως η χρηματοδότηση του φράγματος των 
Τριών  Φαραγγιών  στη  Κίνα,  ενός  μεγάλου  υδραυλικού  σχεδίου  στο 
Λεσόθο, του σχεδίου φυσικού αερίου  Yanada στη Βιρμανία. Χάρη στη 
κινητοποίηση  πολλών  ΜΚΟ,  μεταξύ  των  οποίων  εκείνες  που  είχαν 
υπογράψει τη διακήρυξη της Τζακάρτα (βλέπε παρακάτω), έγιναν δεκτές 
από τον ΟΟΣΑ συστάσεις που απαιτούν μια πιο αυστηρή εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών  και  κοινωνικών  αντίκτυπων  των  σχεδίων  που 
υποστηρίζονται από αυτά τα πρακτορεία. Αυτές οι συστάσεις δεν είναι 
βέβαια υποχρεωτικές, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται…

Διαφθορά, πρακτορεία εξαγωγικών πιστώσεων στο Πακιστάν

«Τον  Ιούλιο  1998,  το  καναδέζικο  Πρακτορείο  εξαγωγικών  πιστώσεων 
αποζημίωσε την καναδέζικη επιχείρηση παραγωγής ενέργειας  BC Hydro,  
μετά από την ακύρωση της σύμβασής της με τη πακιστανική κυβέρνηση για  
λόγους διαφθοράς. Τον ίδιο χρόνο, τα πρακτορεία αναπτυξιακής βοήθειας  
όπως  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  καθώς  και  άλλες  δυτικές  κυβερνήσεις  



άσκησαν πίεση στην πακιστανική κυβέρνηση για να την υποχρεώσουν να 
εγκαταλείψει  την  έρευνά  της  για  τη  διαφθορά  στην  υπόθεση  της  
κατασκευής το 1997 ενός εργοστασίου ηλεκτρισμού από έναν όμιλο που 
περιλάμβανε  μια  βρετανική  εθνική  επιχείρηση  και  που  είχε  
χρηματοδοτηθεί από πρακτορεία εξαγωγικών πιστώσεων της Γαλλίας, της 
Ιταλίας και της Ιαπωνίας».
Τόγκο:  μια  αδύναμη κυβέρνηση και  η  διαφθορά,  που  ενθαρρύνεται  
από τα πρακτορεία εξαγωγικών πιστώσεων
«Πρώτο σημείο: η χρηματοδότηση της Βιομηχανίας πλαστικών του Τόγκο 
(ITP) έγινε με τη μορφή ενός δανείου του  Credit Suisse. Το σχέδιο είχε 
τέτοιο ρίσκο που οι συμμετέχουσες εταιρίες δεν θα είχαν μετάσχει σε αυτό  
αν δεν υπήρχε η ασφάλιση-εξαγωγική πίστωση που προσέφερε η ελβετική 
κυβέρνηση,  μέσω  του  πρακτορείου  Garanties contre les risques a 
l’exportation (GRE). Η ΙΤΡ ήταν ήδη στο κόκκινο από το ξεκίνημα του  
σχεδίου.  Συσσωρεύτηκαν  ζημιές  πολλών  εκατομμυρίων  δολαρίων  ΗΠΑ 
και  ένα  ανώτατο  στέλεχος  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  στο  Τόγκο 
επιβεβαίωσε  ότι  το  κόστος  της  κατασκευής  του  εργοστασίου  (10  
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ξεπερνούσε κατά πολύ τη πραγματική αξία  
του εργοστασίου, που δεν έφτανε παρά τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.  
Δεν είχε γίνει καμιά πρόσκληση υποβολής προσφορών. Αυτή η επιχείρηση 
προϋπόθετε τη πληρωμή αθέατων μιζών προκειμένου να κερδηθεί το έργο 
και να μετάσχει η GRE, χάρη στο φούσκωμα της τιμής του εργοστασίου.
Δεύτερο σημείο: ο  Rolf Kohlgruber, ιδιοκτήτης της  Ofenbaugesellschaft 
Berg &Co.  GmbH (Κολωνία,  Γερμανία)  και  της  Berg AG (Βασιλεία,  
Ελβετία),  έπεισε  τη  κυβέρνηση  του  Τόγκο  να  εγγυηθεί  ένα  δάνειο  5,8 
εκατομμυρίων  δολαρίων  ΗΠΑ  που  έλαβε  από  τη  Societe de Banque 
Suisse, για να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο κυματοειδούς λαμαρίνας στο  
Τόγκο. Η Societe de Banque Suisse χορήγησε το δάνειο υπό τον όρο ότι η  
παράδοση του εργοστασίου θα είχε επίσης την εγγύηση της  GRE. Χωρίς 
την εγγύηση των Κρατών της Ελβετίας και του Τόγκο, αυτή η επιχείρηση  
θα είχε πιθανότατα αποτύχει. Όπως το Τόγκο δεν είχε απευθύνει πρόκληση 
υποβολής προσφορών,  πλήρωσε τελικά 5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα 
παραπάνω. Μια επιτροπή εσωτερικής έρευνας παρουσίασε μια έκθεση που  
διαπίστωνε  με  αυτές  τις  λέξεις  ότι  «Τα κέρδη  που  πραγματοποιήθηκαν  
είναι  τόσο  μεγάλα  ώστε  να  πρέπει  να  χαρακτηριστούν  ανήθικα  και 
δόλια…»
Από το 1996, οι ΜΚΟ διαφόρων χωρών ξεκίνησαν μια διεθνή καμπάνια 
για  να  μεταρρυθμιστούν  τα  πρακτορεία  εξαγωγικών  πιστώσεων, 
στηριζόμενες ειδικότερα στη Διακήρυξη της Τζακάρτα.
Για περισσότερες πληροφορίες: http  ://  www  .  eca  -  watch  .  org  /  

Παράδειγμα
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«Η ακύρωση» των χρεών από το Βορρά: μια ανιδιοτελής χειρονομία; 
Μια έκθεση που επιφυλάσσει μερικές εκπλήξεις…

Έχοντας  τον  υπότιτλο «ένα  δώρο με την  ευκαιρία  των γενεθλίων της 
(ελβετικής) Συνομοσπονδίας», ένα αρκετά μεγάλο άρθρο του περιοδικού 
La Vie economique αφιερώθηκε πριν από μερικά χρόνια σε ένα πρώτο 
απολογισμό  του  προγράμματος  ξεχρεώματος  που  είχε  υιοθετήσει   το 
ελβετικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο 10 χρόνια πριν,  δηλαδή το 1991. 
Αυτό το πρόγραμμα, που είχε ψηφιστεί με την ευκαιρία των 700 ετών της 
Συνομοσπονδίας,  ήταν  αποτέλεσμα μιας  έντονης  καμπάνιας  που είχαν 
κάνει  οι  μεγαλύτερες  φιλανθρωπικές  οργανώσεις  της  χώρας.  Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι προστέθηκαν τότε στη δημόσια διεθνή βοήθεια 700 
εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, από τα οποία τα 500 σε ένα πρόγραμμα 
ξεχρεώματος.
Η ανάγνωση τόσο του άρθρου όσο και της έκθεσης που δημοσιεύτηκε 
από  τη  Seco (Γραμματεία  του  Κράτους  για  την  οικονομία)  βάζει  σε 
σκέψεις,  έστω  κι  αν  ένα  σημαντικό  μέρος  των  ελαφρύνσεων  που 
χορηγήθηκαν συνέβαλε να μειωθεί το βάρος για τους ενδιαφερόμενους 
πληθυσμούς και να βελτιωθεί κάπως η κατάστασή τους. Το 2001, 450 
εκατομμύρια είχαν χρησιμοποιηθεί για το «ξεχρέωμα». Μόνον οι χώρες 
που θεωρούνταν «φτωχές» μπορούσαν να επωφεληθούν. Το άρθρο του 
περιοδικού  διευκρινίζει:  «Για  να  μπορέσει  να  επωφεληθεί  από  μια 
μείωση  του  χρέους,  μια  χώρα  πρέπει  να  επιδείξει  ορισμένα 
«επιτεύγματα»  και  να  ικανοποιήσει  ορισμένους  όρους.  Ειδικότερα,  σε 
αυτούς  τους  όρους  περιλαμβάνονται  μια  «καλή  διακυβέρνηση» 
(σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, χωρισμός της δικαστικής και 
πολιτικής  εξουσίας,  ελευθεροτυπία,  κλπ),  καθώς  και  προσπάθειες 
βελτίωσης της οικονομικής πολιτικής της, για να εφαρμόσει κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις  και  να  καθορίσει  τη  μελλοντική  στρατηγική  της  στο 
τομέα του χρέους». Κατόπιν, το κείμενο απαριθμεί τα «τέσσερα εργαλεία 
του ελβετικού προγράμματος ξεχρεώματος»: 

1. Ακύρωση  των  δημόσιων  διμερών  χρεών. Το  άρθρο  τονίζει  ότι 
«αυτό το μέτρο αφορά κυρίως την εξαγορά των εμπορικών χρεών 
που καλύπτονται από την Εγγύηση κατά των εξαγωγικών κινδύνων 
(GRE)» αφού είχε προηγουμένως παρατηρήσει ότι «η κρίση του 
χρέους  δεν  αφορούσε  τόσο  ένα  πρόβλημα  της  κοντοπρόθεσμης 
ρευστότητας όσο ένα πρόβλημα  αφερεγγυότητας.» (δικής μας η 
υπογράμμιση). Για αυτό το λόγο, «η Συνομοσπονδία χρειάστηκε 
να αποκτήσει τόσο τα χρέη που καλύπτονταν από τη GRE όσο και 
της «τελωνειακής ατέλειας» των εξαγωγέων.(…) Για την εξαγορά 
των ατελειών, η Seco πρόσφερε στους εξαγωγείς μια μέση τιμή ίση 
προς το 20% της ονομαστικής αξίας των χρεών.»

2. Ακύρωση  των  μη  εγγυημένων  εμπορικών  χρεών. Σημειώνεται 
σχετικά  ότι  «αυτό  το  μέτρο  περιλαμβάνει  τη  πληρωμή  των 



καθυστερούμενων  προς  τις  τράπεζες  και  προμηθευτές  που  δεν 
διαθέτουν καμιά κρατική εγγύηση» (δική μας η υπογράμμιση).

3. Μείωση  των  πολυμερών  χρεών. Μέτρο  «προοριζόμενο  για  τις 
χώρες στις οποίες η Ελβετία παίζει ήδη ένα πολύ ενεργό ρόλο στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας.» «Ο στόχος αυτής της δράσης 
ήταν  να  επιτρέψει  σε  χώρες  που  έχουν  εμπλακεί  σε 
μεταρρυθμίσεις  να  διατηρήσουν  μια  πρόσβαση  σε  γραμμές 
επωφελών  πιστώσεων  των  πολυμερών  θεσμών»  (δική  μας  η 
υπογράμμιση). 

4. Συμπληρωματικά  μέτρα. Στόχος  τους  ήταν  να  συμβάλουν  «στη 
βελτίωση της διαχείρισης του χρέους (…) προκειμένου ειδικότερα 
να  αποφευχθούν  μελλοντικές  καταστάσεις  αφερεγγυότητας.» 
(δική μας η υπογράμμιση). 

Τα  455  εκατομμύρια  που  διανεμήθηκαν  με  αυτό  τον  τρόπο 
μοιράστηκαν ως εξής: 70,9 εκατομμύρια για το πρώτο είδος μέτρων, 
84,9 για το δεύτερο, 247,1 για το τρίτο και 52,6 για το τέταρτο.

Ε. Ανάλυση των παρόντων δεδομένων

Η ομάδα για το audit πολιτών στη Βραζιλία διεξήγαγε, παράλληλα με 
την  ιστορική ανάλυση και  τις  συμβάσεις,  μια  ανάλυση της  σχέσης 
ανάμεσα στα παρόντα δεδομένα και στο εθνικό χρέος. Αυτή η φάση 
είναι  ενδιαφέρουσα  αλλά  εξαρτάται  πολύ  από  τα  χαρακτηριστικά 
κάθε  χώρας.  Αναπαράγουμε  για  παράδειγμα  τις  παραμέτρους  που 
επέλεξε η Unafisco,  που προσφέρονται για σκέψεις.
Τα αποτελέσματα κλειδιά των ερευνών της Unafisco είναι:
1. Αναφορικά  με  τον  εθνικό  προϋπολογισμό: παρατηρούμε  ένα 

χάσμα μεταξύ των εθνικών δαπανών στο κοινωνικό τομέα και στην  
εξυπηρέτηση  του  χρέους.  Το  2004,  οι  κοινωνικές  δαπάνες  
ανέρχονταν σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ενώ η εξυπρέτηση 
του χρέους ήταν 69,79 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

2. Αναφορικά  με  τις  υπό  εξέλιξη  συμφωνίες  με  το  ΔΝΤ:  η  
κυ΄βερνηση Λούλα δέχτηκε τις συμφωνίες με το ΔΝΤ, οι όροι των  
οποίων  περιλαμβάνουν,  για  παράδειγμα,  τη  διατήρηση  ενός  
ακαθάριστου πλεονάσματος προκειμένου να αφιερωθούν κεφάλαια 
στην  εξυπηρέτηση  του  χρέους  και  στη  μεταρρύθμιση  του  
φορολογικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος.

3. Αναφορικά  με  τη  Κεντρική  Τράπεζα  της  Βραζιλίας  και  τη 
φορολογική  νομοθεσία:  τα  τελευταία  χρόνια,  υιοθετήθηκαν  στη 
Βραζιλία  νομοθεσίες  που  καθιστούν  πιο  ευέλικτη  τη  ροή  των 
κεφαλαίων  έξω από τη χώρα.  Η  Unafisco εκτιμά ότι  αυτό  έχει  
σχετίζεται  άμεσα με το ξέπλυμα χρήματος και  έχει  αντίκτυπο στο 
επίπεδο του χρέους της Βραζιλίας, με δεδομένο ότι τα δανεισμένα 



και  κακοχρησιμοποιημένα  κεφάλαια  μπορούν  να  φύγουν  από  τη  
χώρα χωρίς να αφήσουν ίχνη. Την Unafisco απασχολεί ιδιαίτερα η  
διαδικασία εξορθολογισμού των φόρων επί του «ζεστού» χρήματος  
(το χρήμα που προέρχεται από τη κερδοσκοπία και που επενδύεται  
στις κεφαλαιαγορές).

4. Αναφορικά  με  τους  διεθνείς  οικονομικούς  δείκτες  που 
συνδέονται  με  τα  επίπεδα  του  χρέους:  η  Βραζιλία  θεωρήθηκε 
πάντα  μια  χώρα  με  υψηλό  δείκτη  «κινδύνου  χώρας»  (βλέπε  
κεφάλαιο  1).  Για  αυτό  το  λόγο,  πρέπει  να  πληρώσει  υψηλότερα 
επιτόκια στα ομόλογά της, παρά το γεγονός ότι η Βραζιλία πληρώνει  
εμπρόθεσμα  ή  ακόμα  και  πριν  την  ώρα  της  (το  2005,  για  
παράδειγμα,  η  Βραζιλία  προπλήρωσε  ένα  ποσό  5,1 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ενός χρέους που είχε συνάψει με  
το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της  Supplemental Finance Facility).

Πέρα  από  αυτά,  το  audit θα  έπρεπε  να  περιέχει  μια  ανάλυση  της 
σχέσης μεταξύ χρέους και κοινωνικών δεικτών, όπως είναι οι δείκτες 
φτώχειας και  ανέχειας,  ανεργίας,  υποαπασχόλησης,  άτυπων θέσεων 
απασχόλησης,  κλπ.  Και  δεικτών  διανομής  του  πλούτου 
(εισοδημάτων).  Για αυτό θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτούμε την 
ιστοσελίδα  του  Διεθνούς  Παρατηρητηρίου  του  χρέους  (www  .  oid  -  
ido  .  org  ) που  ορίζει τις μεθόδους υπολογισμού τέτοιων μεγεθών.

ΙΙ. Πώς να ξεπεράσουμε τα εμπόδια;

Όπως το έχουμε ήδη διευκρινίσει,  ο δρόμος ενός  audit του χρέους 
είναι  γεμάτος  παγίδες  και  η  πραγματοποίηση  ενός  audit είναι  μια 
καθόλου εύκολα υπόθεση. Τα εμπόδια μπορεί να είναι τεχνικής και 
πολιτικής φύσης.  Ιδού μερικές επισημάνσεις και συμβουλές που θα 
επιτρέψουν ενδεχομένως να ξεράσουμε αυτά τα εμπόδια.

Α. Τα τεχνικά εμπόδια

Ας  φανταστούμε  ότι  το  ξεκίνημα  ενός  audit γίνεται  σχετικά  καλά 
(γενική  συμφωνία  της  κοινωνίας  πολιτών  για  την  ανάγκη  να 
πραγματοποιηθεί  ένα  audit,  κινητοποίηση  συλλόγων,  διαφόρων 
κοινωνικών  κινημάτων  και  συλλογικοτήτων,  μελών  πολιτικών 
κομμάτων και κοινοβουλευτικών γύρω από αυτό το ζήτημα, κλπ.). Ας 
φανταστούμε  επίσης  ότι  η  ακολουθητέα  στρατηγική  (ημερήσια 
διάταξη  και  σχεδιασμός  των  καθηκόντων,  οργάνωση  των  ομάδων 
εργασίας, ταυτοποίηση των ειδών των ντοκουμέντων που πρέπει να 
αναζητηθούν  και  των  ανθρώπινων  πόρων,  κλπ.)  έχει  πλήρως 
καθοριστεί.

http://www.oid-ido.org/
http://www.oid-ido.org/


Σε αυτό το «ιδεώδες» πλαίσιο, μπορεί ακόμα να τεθεί το πρόβλημα 
της  έλλειψης  ντοκουμέντων,   καθώς  και  εκείνο  της  γλώσσας  που 
χρησιμοποιείται  στις  συμφωνίες,  όπως  το  βεβαιώνουν  ορισμένα 
αποτελέσματα  του  προαναφερθέντος  audit πολιτών  στη  Βραζιλία. 
Επιπλέον, δουλεύοντας το ιστορικό του χρέους, δεν θα μπορέσουμε 
παρά  να  διαπιστώσουμε  τη  διασπορά  ντοκουμέντων  σε  διάφορες 
χώρες (μεταξύ των οποίων και του Βορρά).  Αυτό θα μπορούσε να 
αποθαρρύνει  τους  ερευνητές  και  να  επιβραδύνει  τη  διεξαγωγή του 
audit.
Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 
ενεργού και γρήγορου δικτύου υποστήριξης και αλληλεγγύης Βορρά/
Νότου. Η δύναμη αυτού του δικτύου Βορρά/Νότου εδράζεται επίσης 
στην ικανότητά της να ερευνά συμφωνίες χρέους σε διάφορες χώρες, 
περιορίζοντας  έτσι  εν  μέρει  το  πρόβλημα  της  διασποράς  των 
ντοκουμέντων. Στο Βορρά, οι σύλλογοι θα έπρεπε καταρχήν να έχουν 
πιο  εύκολη  πρόσβαση  στα  επίσημα  και  κυβερνητικά  ντοκουμέντα, 
χρησιμοποιώντας  τους  νόμους  που  κατοχυρώνουν  την  ελευθερία 
πληροφόρησης κυρίως στο πλαίσιο των κοινών και προβεβλημένων 
εκστρατειών  για  την  ακύρωση  του  χρέους.  Πρέπει  επίσης  να 
παρατηρήσουμε  ότι  πολλές  οργανώσεις  διαθέτουν  αποτελεσματικά 
και  εθελοντικά  δίκτυα  μεταφράσεων  που  θα  μπορούσαν  να 
βοηθήσουν  να  μεταφραστούν  στην  εθνική  γλώσσα  αρκετές 
συμφωνίες  που  εκτιμούνται  ως  σημαντικές,  μέσα  σε  ένα  σχετικά 
μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος, θα ήταν τέλειο να δημιουργήσουμε, 
όπως έγινε στην Ουρουγουάη (βλέπε το κεφάλαιο 2) επιτροπές που 
συσπειρώνουν  διάφορους  επαγγελματικούς  κύκλους,  λίγο  ή  πολύ 
αγωνιστικούς, και άρα διάφορες δεξιότητες και που θα προσφέρουν 
πολλές  δυνατότητες  πρόσβασης  στα  ντοκουμέντα  και  στις 
ταυτοποιημένες πηγές.
Θα  ήταν  επίσης  χρήσιμο  να  αναπτύξουμε  γόνιμες  επαφές  με 
υπαλλήλους που εργάζονται σε θέσεις-κλειδιά.

Β. Τα πολιτικά εμπόδια

Το  πολιτικό  μπλοκάρισμα  που  εμποδίζει  τη  πρόσβαση  στα 
ντοκουμέντα του χρέους είναι σχετικά προβλέψιμο. Αυτό το εμπόδιο 
είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστεί από ό,τι το προηγούμενο. Πράγματι, 
οι πολιτικοί και οι άλλοι εθνικοί παίκτες δεν έχουν συμφέρον να γίνει 
φύλο και φτερό όλη η διαδικασία του χρέους.  Για αυτό επιμένουμε 
ότι είναι ανάγκη να αναπτύξουμε ευθύς εξ αρχής στέρεες επαφές με 
μέλη πολιτικών κομμάτων και ειδικά της αντιπολίτευσης καθώς και 
με τα ΜΜΕ. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να φέρουμε κατά το 



δυνατό στο φως της ημέρας την ηθελημένη πολιτική παρεμπόδιση, 
προκειμένου να ασκήσουμε πίεση για να ανοίξουν τα αρχεία.
Μπορεί να συναντήσουμε άλλα είδη εμποδίων πολιτικής φύσης, και 
αυτό  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  του  audit.  Πράγματι,  αν 
υιοθετηθεί  ένας νόμος  που προωθεί  τη  πραγματοποίηση ενός  audit 
του χρέους, οι πολιτικοί μπορεί να κάνουν τα πάντα στη συνέχεια για 
να μπλοκάρουν τη διαδικασία διεξαγωγής του.

Στις Φιλιππίνες, υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο και εξετάζεται τώρα 
από τη Γερουσία μια από κοινού απόφαση για το  audit του χρέους.  
Ωστόσο,  οι  γερουσιαστές  προσπαθούν  εδώ  και  μήνες  με  τεχνικά  
προσχήματα  να  καθυστερήσουν  τη  διαδικασία  υιοθέτησής  της.  Οι 
βουλευτές και τα κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται στην αφετηρία  
αυτής  της  πρωτοβουλίας,  δεν  μπορούσαν  να  εμποδίσουν  αυτό  το 
μπλοκάρισμα (που οφείλεται  σε δυσμενείς  πολιτικές συνθήκες),  αλλά 
είχαν  επιλέξει  στρατηγικά  τη  μορφή  μιας  από  κοινού  απόφασης.  
Πράγματι, σύμφωνα με τους φιλιππινέζικους νόμους, η απόφαση αυτού 
του είδους, που δεν είναι νόμος, επιτρέπει να αποφευχθεί να βάλει η  
προεδρία το βέτο της σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Επιπλέον, και το μαρτυρά η φιλιππινέζικη εμπειρία, η διατύπωση και 
η επιλογή του λεξιλογίου των άρθρων που περιλαμβάνονται στο νόμο 
(ή σε άλλο νομοθετικό εργαλείο) καθώς και οι επιδιώξεις τους είναι 
καθοριστικής σημασίας.

Η από κοινού φιλιππινέζικη απόφαση συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε  
να  μην  περιλαμβάνει  κανένα  άρθρο  που  περιορίζει  το  χρέος  και 
συνεπάγεται «τιμωρητικές» επιδιώξεις. Η δύναμη αυτής της απόφασης,  
και  είναι  αυτό που προκαλεί  τη συναίνεση της μεγάλης πλειοψηφίας  
των βουλευτών, είναι ότι δεν έχει για αντικείμενο να τιμωρήσει ή να  
δικάσει  τον  άλφα  ή  τον  δείνα  παίκτη,  αλλά  να  διαπιστώσει  πού  
βρίσκεται η κατάσταση του χρέους και της οικονομίας της χώρας. Η 
μόνη  ποινή  που  αναφέρει  το  κείμενο  αφορά  τους  δημοσίους  
υπαλλήλους ή άλλους διαπιστευμένους  πράκτορες  που συνειδητά δεν 
θέλουν να παραδώσουν ντοκουμέντα στην επίσημη Επιτροπή του audit,  
που προβλέπεται από την απόφαση.
Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε πρόσβαση 
στα  ντοκουμέντα  των  Διεθνών  Οικονομικών  Θεσμών  (ΔΟΘ).  Για 
παράδειγμα,  θα  μπορούμε  να  προσπαθήσουμε  να  συνδεθούμε  με 
εξωτερικούς  ερευνητές  για  να  διεξαγάγουμε  μια  «έρευνα»  στους 
ΔΟΘ. Χάρη στη συνεργασία με συλλόγους του Βορρά και σε αυτό το 
δίκτυο  αλληλεγγύης,  μπορούμε  επίσης  να  αντιμετωπίσουμε  το 
ενδεχόμενο να ασκήσουμε πίεση πάνω στην εθνική αντιπροσωπεία σε 



ένα ΔΟΘ της τάδε ή της δείνα κυβέρνησης ώστε ο θεσμός στον οποίο 
εκτελεί  τα  καθήκοντά  της  να  ανοίξει  τα  ντοκουμέντα  του  στις 
οργανώσεις του Νότου που έχουν εμπλακεί σε ένα  audit (βλέπε το 
πλαίσιο για το audit των διεθνών οικονομικών θεσμών, κεφάλαιο 2). 

Παράδειγμα
Γενικό audit του χρέους στον Ισημερινό

«Ο Ισημερινός  μόλις ξεκίνησε μια πρωτοβουλία στο πεδίο του audit του χρέους. 
Με κυβερνητικό διάταγμα, η επίσημη Επιτροπή έρευνας για το εξωτερικό χρέος 
θα  μελετήσει  λεπτομερώς  τα  χρέη  που  σύναψε  ο  Ισημερινός  στα  τελευταία 
τριάντα  χρόνια.  Το  αποτέλεσμα  του  audit θα  το  πληροφορηθεί  ο  πρόεδρος. 
Μετέχουν στην Επιτροπή ένας ανώτερος κληρικός και ένας πρώην υπουργός.
Υπενθυμίζουμε  ότι  ο  Ισημερινός  χρωστάει  πάνω  από9  11  δισεκατομμύρια 
δολάρια  ΗΠΑ.  Δυστυχώς,  αυτό  το  audit δεν  είναι  παρά  ένα  μικρό  βήμα. 
Καταρχήν,  οι  διορίες  που  όρισε  η  Επιτροπή  είναι  πολύ  μικρές:  έξι  μηνών 
εργασιών.  Το  audit δεν  θα  καταπιαστεί  παρά  με  μερικές  περιπτώσεις,  για 
παράδειγμα  με  την  υπερχρηματοδότηση  της  οδού   Cuence-Molleturo-Naranjal 
(120  εκατομμύρια  δολάρια  ΗΠΑ,  ενώ  ο  αρχικός  προϋπολογισμός  ήταν  20 
εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζονται οι ζημιές στο οικοσύστημα που εκτιμώνται 
σε  130  εκατομμύρια).  Κατόπιν,  η  Επιτροπή  δεν  θα  διαθέτει  παρά  ένα  πολύ 
αναιμικό  προϋπολογισμό και  θα  χρειαστεί  τη  συνεργασία  διαφόρων κρατικών 
στελεχών  στα  υπουργεία  και  στις  εθνικές  τράπεζες,  πράγμα  που  δεν  είναι 
δεδομένο. 
Τελικά, η Επιτροπή δεν είχε περιβληθεί με εξουσίες διαιτησίας, δεν είχε παρά τη 
δυνατότητα να ερευνά, να πληροφορεί και να προτείνει. Μόνον ο πρόεδρος είχε 
εξουσιοδοτηθεί να παίρνει μέτρα. Θα το κάνει; 
Ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι ο Hugo Arias, αγωνιστής του Jubilee 200, 
που διαθέτει συγκεκριμένες ενδείξεις διαφθοράς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
εργασίας. Αυτό είναι δυνατό χάρη στην αγωνιστική δουλειά και στην ασταμάτητη 
επιτήρηση του παγκόσμιου κινήματος ενάντια στο χρέος, μέρος του οποίου είναι 
το Jubilee 2000.  Ας ελπίσουμε ότι αυτή η δουλειά θα επιτρέψει στην Επιτροπή 
να  ασχοληθεί  και  με  τα  πολυμερή  χρέη  που  έχει  συνάψει  ο  Ισημερινός» 
(απόσπασμα από το Δελτίο του CADTM Γαλλίας, Νο 23, Μάιος 2006).

Μην διστάζετε να κάνετε ένα μπρος-πίσω ανάμεσα στο κεφάλαιο 3 
και  στο  κεφάλαιο  4  (νομικά  στοιχεία).Για  αυτές  και  αυτούς  που 
θέλουν να πάνε βαθύτερα, τους προσκαλούμε να συμπληρώσουν τα 
στοιχεία αυτού του εγχειρίδιου με άλλες πηγές, ειδικότερα με πλήρη 
ντοκουμέντα στην ιστοσελίδα: www  .  audit  .  oid  .  org  

Κεφάλαιο 4

Οι νομικές πτυχές του audit

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τις διάφορες νομικές πτυχές του 
audit του χρέους: στο πρώτο μέρος, τα επιχειρήματα τα σχετικά με το 

http://www.audit.oid.org/


δικαίωμα πραγματοποίησης  ενός  audit.   Στο  δεύτερο μέρος,  τα  κύρια 
νομικά σημεία αναφοράς κατά την εξέταση μιας δανειακής σύμβασης, 
προκειμένου  να  εντοπιστούν  ενδεχόμενες  παρατυπίες  ή  άλλα 
ελαττώματα. 
Ι. Το δικαίωμα στο audit
Όπως το είδαμε παραπάνω, η πρωτοβουλία του  audit μπορεί να ληφθεί 
από διαφόρους παίκτες της δημόσιας ζωής.  Δεν χωράει όμως αμφιβολία 
ότι σε τελική ανάλυση είναι η κυβέρνηση που μπορεί να αποφασίσει, στη 
βάση των συμπερασμάτων ενός  audit,  να μην πληρώσει  το τάδε ή το 
δείνα  χρέος  και  να  προσφύγει  στη  δικαιοσύνη.  Η  πίεση  και/ή  ο 
συντονισμός με τις δημόσιες αρχές αποδεικνύεται λοιπόν απαραίτητος.
•  Το δικαίωμα στο audit ως δικαίωμα των δημόσιων αρχών: το δικαίωμα 
να δρουν και να αποφασίζουν νόμιμα.
Στο  τομέα  του  διεθνούς  δικαίου,  σημαντικές  συμβολές  θεωρητικού 
χαρακτήρα (βλέπε μεταξύ άλλων τα άρθρα των καθηγητών A. Sach και 
J.Hanlon)  αποτέλεσαν  σπουδαία  στηρίγματα  για  την  ανάπτυξη  μιας 
νομολογίας, ενώ δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί ιδιαίτεροι διεθνείς κανόνες. 
Το δημόσιο audit είναι το προνομιούχο εργαλείο με το οποίο υλοποιείται 
πλήρως στο τομέα του εθνικού δικαίου η αρμοδιότητα των δημόσιων 
αρχών. Επιτρέπει όντως στις κυβερνήσεις να αποφανθούν για το έννομο 
ή άνομο χαρακτήρα του δημόσιου εξωτερικού χρέους.  Στη περίπτωση 
της  Βραζιλίας,  το  δημόσιο  audit του  χρέους  είναι  συνταγματικά 
κατοχυρωμένο  και  αποτελεί  πλήρη  κρατική  αρμοδιότητα:  σε  τελική 
ανάλυση, είναι αρμοδιότητα της δημόσιας εξουσίας του ενδιαφερόμενου 
Κράτους  να  αποφασίσει,  στη  βάση  της  άσκησης  των  εσωτερικών 
αρμοδιοτήτων  και  αφού  αναλύσει  τη  νομιμότητα  του  χρέους,  να  το 
εξοφλήσει ή όχι. 
Με τον ίδιο τρόπο, όταν μια κυβέρνηση αρνείται  να πραγματοποιήσει 
ένα  audit,  εναπόκειται  στους  πολίτες  το  δικαίωμα  να  το  απαιτήσουν 
μέσω  της  άσκησης  του  δικαιώματος  στη  συλλογή  υπογραφών,  ή 
επικαλούμενοι  τις  κυβερνητικές  υποχρεώσεις,  τα  πολιτικά  και  αστικά 
δικαιώματα καθώς και τις συνταγματικά καθορισμένες εγγυήσεις σε κάθε 
χώρα.
•  Το  δικαίωμα  στο  audit ως  δικαίωμα  των  πολιτών:  το  δικαίωμα  να  
γνωρίζεις και να απαιτείς αποζημιώσεις
Το audit πολιτών θέτει το πρόβλημα του δικαίου και της νομιμότητας του 
χρέους στη καρδιά του ζητήματος  του χρέους.  Περιλαμβάνει  την ιδέα 
των αποζημιώσεων  και επιτρέπει μιαν ανάλυση του παρελθόντος  που 
οριοθετεί τις ευθύνες, είτε εκείνες που αναλήφθηκαν στο εσωτερικό είτε 
εκείνες  των  πιστωτών,  και  ορίζει  το  απεχθές  τμήμα  ή  αυτό  που 
σημαδεύεται  από τον άνομο χαρακτήρα του χρέους. Το  audit αποτελεί 
έτσι μια κοινωνική και οικονομική προστασία των πολιτών επιπλέον του 
νομικού επιχειρήματος για μιαν ακύρωση του χρέους.



Α.  Να  ορίσουμε  τη  νομιμότητα  ή  τη  παρανομία  του  εξωτερικού 
χρέους:  ένα  κυρίαρχο  δικαίωμα  και  ένα  καθήκον  των  δημόσιων 
αρχών
Καμιά κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να πληρώνει ένα εξωτερικό χρέος που 
θα είχε οριστεί νομικά ως παράνομη ή άνομη πράξη με το πρόσχημα ότι 
υπάρχει  τάχα  μια  διεθνής  υποχρέωση.  Σύμφωνα με  τους  κανόνες  του 
δημόσιου δικαίου, ο καθορισμός του έννομου ή άνομου χαρακτήρα του 
εξωτερικού  χρέους  είναι  της  αρμοδιότητας των  δημόσιων  αρχών. 
Πράγματι, κάθε κυβέρνηση, ως όργανο του Κράτους, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση να ασκεί τις εσωτερικές αρμοδιότητές της στο πεδίο 
της αξιολόγησης των δημόσιων χρεών ειδικά,  μέσω της προσφυγής στο 
δημόσιο  audit και μέσω μιας αντίστοιχης φορολογικής έρευνας που θα 
επέτρεπαν να εξακριβωθούν οι ευθύνες και να διωχθούν οι υπεύθυνοι. 
Επιπλέον, τα κινήματα πολιτών, με την ιδιότητα του άμεσου θύματος του 
χρέους,  έχουν  το  δικαίωμα  να  αμφισβητήσουν  την  εγκυρότητα  των 
υποτιθέμενων  χρεών  και  να  ζητήσουν,  στηριζόμενα  στα  διεθνώς 
αναγνωρισμένα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  επαρκείς  αποζημιώσεις  αν 
αποδειχτούν οι ζημιές και βλάβες που προκλήθηκαν από τις πράξεις της 
κυβέρνησης. 

Παράδειγμα

Το δικαίωμα στην επανόρθωση, αλλά όχι υπό οποιαδήποτε συνθήκη… 

Το Σεπτέμβρη 2005, οι κυβερνήσεις της Ελβετίας και της Νιγηρίας, υπό την αιγίδα 
της Παγκόσμιας Τράπεζας,  υπόγραψαν μια συμφωνία για τον επαναπατρισμό 458 
εκατομμυρίων  δολαρίων  ΗΠΑ που  είχε  κλέψει  ο  πρώην  ηγέτης  της  Νιγηρίας,  ο 
στρατηγός  Sani Abacha, και που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορες ελβετικές τράπεζες 
(από  αυτό  το  ποσό  αφαιρέθηκαν  πάντως  κάπου  14  εκατομμύρια  για  δικαστικά 
έξοδα…). Η ελβετική κυβέρνηση ενέκρινε αυτή τη μεταβίβαση βασιζόμενη σε μια 
απόφαση  του  ομοσπονδιακού  Δικαστηρίου   και  ένα  πρώτο  μέρος  των  χρημάτων 
επέστρεψε  στα  νιγηριανά  ταμεία.   Αυτός  ο  επαναπατρισμός  συνιστά,  χωρίς 
αμφιβολία, ένα σημαντικό προηγούμενο και είναι προϊόν πέντε ετών δουλειάς από τις 
καμπάνιες πολιτών στην Ελβετία και στη Νιγηρία.
Όμως, επιβλήθηκαν όροι στον επαναπατρισμό των κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων 
μια «συμφωνία επίβλεψης» σχετική με την επίτευξη «καλών επιδόσεων». Αυτός ο 
μηχανισμός  εξασφαλίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  στην  ελβετική  κυβέρνηση  και  στη 
Παγκόσμια Τράπεζα για να ελέγχουν ότι τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια  υπηρετούν 
όντως τις  προτεραιότητες που ορίστηκαν κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας 
(που  επονομάζεται  Public Expenditure Management and Financial Accountability 
Review). Για μιαν ακόμα φορά, είναι οι δυτικές δυνάμεις και οι διεθνείς οικονομικοί 
οργανισμοί  που καθορίζουν αυτές τις προτεραιότητες και αξιολογούν την εφαρμογή 
τους.  Αυτός ο μηχανισμός επίβλεψης, όπως αυτός τέθηκε σε ισχύ, δεν μπορεί παρά 
να ενισχύσει την ήδη δεδομένη εξουσία των διεθνών οικονομικών θεσμών και των 
δυτικών χωρών πάνω στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Όταν είναι απαραίτητος ένας 
μηχανισμός  επίβλεψης  του  επαναπατρισμού  των  χρημάτων  ή  των  κεφαλαίων,  ως 



επακόλουθο μιας διαδικασίας ακύρωσης του χρέους, τότε θα έπρεπε να τον ορίζουν 
και  να  τον  χειρίζονται  επί  τόπου (δηλαδή από την  οφειλέτρια  χώρα  και  με  την 
εμπλοκή  των  ενδιαφερόμενων  τοπικών  ΜΚΟ  και  κοινωνικών  κινημάτων).  Η 
Παγκόσμια Τράπεζα δεν πρέπει να έχει έναν τόσο κεντρικό (και τόσο ακριβό) ρόλο, 
ενώ παράλληλα είναι συχνά και δικαστής και διάδικος. Οι λαοί του Τρίτου Κόσμου 
έχουν λοιπόν δίκιο να αναρωτιούνται,  ή και να αγανακτούν, για το διοικητικό και 
χρονικό  κόστος  της  εγκαθίδρυσης  αυτού  του  ελεγκτικού  μηχανισμού.   Σε  τελική 
ανάλυση, το χρήμα είναι νιγηριανό, ελβετικό ή μήπως της Παγκόσμιας Τράπεζας; 
Γιατί  οι  προτεραιότητες  όσον αφορά τη  χρησιμοποίηση του επαναπατρισμού  των 
χρημάτων  δεν ορίζονται επί τόπου; Τέλος, οι πιστώτριες τράπεζες και η ελβετική 
Συνομοσπονδία  που επιστρέφουν με τόσους όρους και προφυλάξεις  τα κλαπέντα 
χρήματα,  δεν θα έπρεπε άραγε να θέσουν το ζήτημα της πραγματικής χρήσης των 
δανεισμένων  κεφαλαίων  τη  στιγμή  της  υπογραφής  των  πρώτων  δανειακών 
συμβάσεων από τον στρατηγό Αμπάσα; 
Το δικαίωμα στην αποζημίωση είναι από τα πιο δίκαια και θα έπρεπε να είναι μια 
προτεραιότητα για τα κινήματα και τις οργανώσεις που παλεύουν για την οικονομική 
και κοινωνική δικαιοσύνη και την ακύρωση του χρέους. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα 
δεν πρέπει να δίνεται και να εφαρμόζεται με οποιαδήποτε συνθήκη.  Είναι η ίδια η 
λειτουργία  ενός  audit του  χρέους   (των  πιστωτριών  χωρών  και  των  οφειλετριών 
χωρών)  να  κάνει  ώστε  να  μην  γίνει  αυτό,  να  ρίξει  φως  στα  άνομα  χρέη  που 
χορηγήθηκαν και/ή καταχράστηκαν για προσωπικό  όφελος και να προωθήσει  ένα 
δίκαιο επαναπατρισμό, δηλαδή που εξυπηρετεί  τις ανάγκες του λαού, των κλαπέντων 
ή άνομων  κεφαλαίων που κατατέθηκαν σε δυτικές τράπεζες.  Ένα audit του χρέους 
μπορεί  τέλος  να  στηρίξει  σημαντικά  μια  καμπάνια  για  τον  επαναπατρισμό  των 
χρημάτων  αποκαλύπτοντας  τις  ιδιωτικές  τράπεζες  που  συνεργάστηκαν  με  τις 
διεφθαρμένες κυβερνήσεις ή με τους παλιούς δικτάτορες  καθώς και τα χρηματικά 
ποσά που έχουν κατατεθεί στις ξένες τράπεζες. Οι καμπάνιες για τη πραγματοποίηση 
ενός  audit και  για  τον  επαναπατρισμό των καταχρασμένων χρημάτων είναι 
συμπληρωματικές.

Β.  Να  απαιτήσουμε  και  να  πραγματοποιήσουμε  ένα  audit:  ένα 
θεμελιώδες δικαίωμα

1.Το δικαίωμα να μετέχουμε στις δημόσιες υποθέσεις του Κράτους

Η  οικουμενική  διακήρυξη  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  το  1948 
ορίζει ότι «Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να μετέχει στη διεύθυνση 
των  δημόσιων  υποθέσεων  της  χώρας  του,  είτε  άμεσα,  είτε  μέσω 
αντιπροσώπων…» (άρθρο 21).
Μια  παρόμοια  διάταξη  απαντάται  επίσης  διατυπωμένη  στη  Διεθνή 
Συνθήκη τη σχετική με τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
πολιτών του 1966,  που ενισχύει  αυτό το δικαίωμα εγκαθιδρύοντας  τη 
προστασία  των  πολιτικών  δικαιωμάτων,  ειδικότερα  του  δικαιώματος 
στην άμεση συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις  (άρθρο 25α).
Έχουμε ήδη πει ότι το εξωτερικό χρέος, ως πράξη κυβέρνησης, δεσμεύει 
κρατικούς  πόρους  με  την  ευρεία  έννοια:  οικονομικούς  πόρους, 
ανθρώπινους πόρους, φυσικούς πόρους, εθνικούς προϋπολογισμούς, κλπ. 



Με τη πράξη του δανεισμού, είναι το ίδιο το Κράτος που δεσμεύεται και 
μαζί  του,  όλος  ο  πληθυσμός.  Έτσι,  όταν  μια  κυβέρνηση  ενεργεί  ως 
όργανο  του  Κράτους,  έχουμε  μια  ουσιαστικά  δημόσια  ενέργεια:  οι 
συνέπειές  της  θα γίνουν άμεσα αισθητές  από τους  πολίτες.  Από αυτό 
απορρέει  το  δικαίωμα  των  πολιτών  να  μετέχουν  «στις  δημόσιες 
υποθέσεις»: όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα, κάθε φορά που το όργανο 
του  Κράτους  ενεργεί  ως  δημόσια  δύναμη,  να  απαιτήσουν  από  τη 
κυβέρνηση  να  τους  δώσει  λογαριασμό.  Ο  έλεγχος  των  πολιτών 
εμφανίζεται έτσι ως ένα βασικό στοιχείο που απορρέει από το δικαίωμα 
να μετέχεις στις δημόσιες υποθέσεις. 
Δίνοντας  στους  πληθυσμούς  ένα  δικαίωμα  ελέγχου  πάνω  στη 
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων,  το  audit πολιτών  επιτρέπει  επίσης τη 
δημιουργία  μιας  δομής  ικανής  να  διαχειριστεί  την  επιστροφή  κακώς 
αποκτηθέντων  αγαθών  και  τη  χρησιμοποίησή  τους  προς  όφελος  των 
πληθυσμών.
Είναι  τότε  δυνατό για μια συνταγματική κυβέρνηση που νοιάζεται  να 
βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των συμπολιτών της και να τερματίσει τις 
σοβαρές  παραβιάσεις  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων,  που  προκαλεί  ο 
φαύλος κύκλος του χρέους, να αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα audit 
μια έρευνα της εισαγγελικής αρχής για να επιτρέψει δικαστικές ενέργειες 
που αποδίδουν ευθύνες και δικαιολογούν την αναστολή των πληρωμών 
και τη καταγγελία του χρέους.

2.Το δικαίωμα στη πληροφόρηση: ένα ανθρώπινο δικαίωμα

Αναφορικά  με  το  δικαίωμα  στη  πληροφόρηση  η  προαναφερθείσα 
Συνθήκη του 1966 ορίζει τα εξής:
«Κάθε  πρόσωπο  έχει  δικαίωμα  στην  ελευθερία  έκφρασης.  Αυτό  το 
δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να αναζητήσει, να αποδεχτεί, να 
διαδώσει κάθε λογής πληροφορίες και ιδέες, χωρίς να λαβαίνει υπόψη τα 
σύνορα, με προφορικό, γραπτό και έντυπο τρόπο» (άρθρο 19).
Από  τη  μεριά  της,  η  Επιτροπή  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων 
υπογράμμισε πρόσφατα ότι η άσκηση της δημοκρατίας περιλαμβάνει:
α)  τη  διαφάνεια  της  διαχείρισης  των  δημόσιων  υποθέσεων  και  της 
διοίκησης σε όλους τους τομείς  της κοινωνίας  και  την υποχρέωση να 
δίνεται λογαριασμός.
β)  μια πραγματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
Η  πρόσβαση  στη  πληροφόρηση  είναι  ένα  δικαίωμα  που  μπορεί  να 
θεωρηθεί θεμελιώδες όσον αφορά τις κυβερνητικές πράξεις  και  ειδικά 
όταν  η  κυβέρνηση  συνάπτει  δημόσια  δάνεια  που  δεσμεύουν  τους 
κρατικού πόρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι, στο διεθνές νομικό επίπεδο, 
αυτό το δικαίωμα έχει αναγνωριστεί από σχεδόν το σύνολο των Κρατών, 
που  έχουν  κυρώσει  τη  Διεθνή  Σύμβαση  τη  σχετική  με  τα  πολιτικά 



δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  του  πολίτη  του  1966  –με  την 
αξιομνημόνευτη εξαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών που, πάνω από 30 
χρόνια  αφού  την  υπέγραψαν,   αρνούνται  πάντα  πεισματικά  να  την 
κυρώσουν.
Ο στόχος αυτού του δικαιώματος είναι να έχουν οι πολίτες πρόσβαση 
στη  τεκμηρίωση  και  στις  πληροφορίες  που  βρίσκονται  στα  χέρια  της 
δημόσιας εξουσίας. Αυτό το δικαίωμα συνεπάγεται, ως φυσική συνέπεια, 
ότι  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  και  οι  κρατικές  οντότητες  έχουν  την 
υποχρέωση  να  διευκολύνουν  την  εφαρμογή  αυτής  της  ελεύθερης 
άσκησης. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της διάταξης της Συνθήκης 
του 1966, αυτό είναι πολύ ευρύ.  Η έκταση του προαναφερθέντος άρθρου 
μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  περιλαμβάνει  το  δικαίωμα  κάθε  πολίτη  να 
αναζητήσει, να ζητήσει και να αποκτήσει τις πληροφορίες που αφορούν 
τους νόμους, τα διατάγματα, τις διοικητικές πράξεις, τις αποφάσεις και 
κανονισμούς,  τους  προϋπολογισμούς  και  ισολογισμούς,  τα  μνημόνια, 
έγγραφες αναφορές, δηλώσεις του πόθεν έσχες δημοσίων υπαλλήλων και 
κρατικών  στελεχών  και,  γενικά;,  κάθε  είδος  ντοκουμέντου:  έγγραφα, 
φωτογραφίες,  εγγραφές που βρίσκονται  στη κατοχή της εγκαλούμενης 
δημόσιας οντότητας και υπό τον έλεγχό της. Η άσκηση του δικαιώματος 
στη πληροφόρηση περιλαμβάνει την επιθεώρηση και την αναπαραγωγή 
ντοκουμέντων,  την  ανάλυση  ντοσιέ  και  ντοκουμέντων,  την  επιλογή 
επίσημων ντοκουμέντων και το δικαίωμα να προσφεύγεις σε αντίγραφα.
Ό,τι  αφορά το εξωτερικό χρέος  εμπίπτει  επίσης  στο  πεδίο  εφαρμογής 
αυτής της διάταξης: δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το χαρακτήρα των 
διαπραγματεύσεων  με  τους  μελλοντικούς  πιστωτές  ή  εκείνο  της 
αναδιαπραγμάτευσης  του  εξωτερικού  δημόσιου  χρέους,  για  να 
εμποδίσουμε τη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες που τους είναι 
απαραίτητες  για  να  γνωρίσουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  γίνεται  η 
διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Η άσκηση αυτού του δικαιώματος συνδέεται άρρηκτα με τη δημοκρατία 
που  δεν  μπορεί  να  συνοψιστεί  μόνο  στις  εσωτερικές  πλευρές  της 
λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού (περιοδικές εκλογές κάθε τρία ή 
τέσσερα χρόνια…). Όπως το τόνισε καλά η Επιτροπή των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων  του  ΟΗΕ,  η  δημοκρατία  και  η  άσκηση  των  σχετικών 
δικαιωμάτων περιλαμβάνουν επίσης τη διαφάνεια και την υποχρέωση να 
δίνουν λογαριασμό. 
Η δημοκρατία και ο δημοκρατικός έλεγχος των πράξεων της κυβέρνησης 
συνεπάγονται χωρίς καμιά αμφιβολία για τους πολίτες το δικαίωμα: 
α)  να  γνωρίζουν αυτά  που αποφασίζει  η  κυβέρνηση στο επίπεδο των 
διεθνών σχέσεων γενικά και στο οικονομικό και χρηματιστικό επίπεδο 
ειδικότερα.
β) να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία κάθε φορά που τα αγαθά του 
Κράτους,  οι  δημόσιοι  πόροι,  οι  φυσικοί  πόροι,  η  ευημερία  του 



πληθυσμού  (προϋπολογισμοί  υγείας,  παιδείας…)  μπορούν  να 
«υποθηκευτούν»  λόγω  των  δημόσιων  χρεών που  έχουν  συναφθεί  στο 
όνομα και κατ’αντιπροσώπευση των πληθυσμών.
Κατά  συνέπεια,  η  ερμηνεία  του  περιεχομένου  του  δικαιώματος  στη 
πληροφόρηση περιλαμβάνει σίγουρα εκείνο της απαίτησης του audit του 
εξωτερικού  χρέους.  Εξ  ου  και  η  σημασία  του  δικαιώματος  στη 
πληροφόρηση  ως  θεμελιώδους  ανθρώπινου  δικαιώματος.  Πράγματι, 
χωρίς  τις  εγγυήσεις  για  τη  πρόσβαση  στα  ντοκουμέντα  όπως είναι  οι 
δανειακές  συμβάσεις,  οι  συμφωνίες  με  τους  διεθνείς  οικονομικούς 
θεσμούς,  οι  όροι χρηματοδότησης,  κλπ.,  το  audit δεν θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί.  Συνοψίζοντας, είναι σωστό ότι το  audit αποτελεί το 
πιο  κατάλληλο  εργαλείο  για  να  εξασφαλιστεί  η  διαφάνεια  και  η 
κανονικότητα των κυβερνητικών πράξεων. 
Για να επιβληθούν τα προαναφερθέντα δικαιώματα, όπως εξάλλου και το 
audit,  απαιτείται  να  μπει  σε  δράση ένα ισχυρό κοινωνικό κίνημα των 
πολιτών.  Αυτή είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση.

Γ. Έκταση του audit

Το  πεδίο  εφαρμογής  του  audit περιλαμβάνει  την  ανάλυση  όλων  των 
χρεών  που  συνάφθηκαν  από  τις  δημόσιες  αρχές  με  δημόσιους  ή 
ιδιωτικούς θεσμούς ανεξάρτητα από τη φύση του καθεστώτος. Αλλά και 
όλα τα ιδιωτικά χρέη που συνάφθηκαν από ιδιωτικές επιχειρήσεις  και 
που, κατόπιν, μεταβιβάστηκαν στο Κράτος, μεταβίβαση από την οποία 
ωφελήθηκαν σημαντικά τα υποκαταστήματα των πολυεθνικών. Από αυτή 
την  άποψη,  ο  στόχος  του  audit είναι  να  ρίξει  φως  σε  γεγονότα  και 
κυβερνητικές  δικαστικές  πράξεις,  είτε  πρόκειται  για  πράξεις  ενός 
δικτατορικού καθεστώτος είτε για ενός συνταγματικού. 
Στη  πραγματικότητα,  το  ζητούμενο  είναι  να  απαντηθούν  τρία  βασικά 
ερωτήματα:  «πόσα  χρωστάμε»,  «σε  ποιον  χρωστάμε»  και  «γιατί 
χρωστάμε». Και μερικές φορές ακόμα και: «χρωστάμε στ’αλήθεια;». Σε 
αυτό  το  πλαίσιο,  η  συμμετοχή  των  συνδικάτων,  των  αγροτών,  των 
γυναικείων κινημάτων, των νέων, των ινδιάνικων κινημάτων και άλλων, 
είναι η εκ των ουκ άνευ συνθήκη για να πραγματοποιηθεί το  audit με 
διάφανο  και  αντικειμενικό  τρόπο,  εμποδίζοντας  έτσι  το  γεγονός  να 
γίνουν  οι  πιστωτές  ταυτόχρονα  δικαστές  και  διάδικοι.  Με  αυτή  την 
έννοια,  το  audit θα γίνει  το προνομιούχο πλαίσιο για να καθοριστεί ο 
βαθμός  ευθύνης  των δημόσιων αρχών στη διαδικασία του εξωτερικού 
χρέους   καθώς  και  την  ευθύνη  των  πιστωτών,  τόσο  των  ιδιωτών 
(τράπεζες)  όσο  και  των  δημοσίων  (ΔΝΤ/Παγκόσμια  Τράπεζα).  Αλλά 
κυρίως  προκειμένου  οι  υπεύθυνοι,  πέρα  από  το  καθορισμό  του 
παράνομου ή απεχθούς χαρακτήρα του χρέους,  να δώσουν λογαριασμό 
για  τις  πράξεις  τους.   Άρα  το  audit δεν  συνοψίζεται  σε  μια  πράξη 



τεχνικής φύσης: είναι πριν απ’όλα  ένα εργαλείο δημοκρατικού ελέγχου, 
βαθειά πολιτικού.  Είναι επίσης ένα εργαλείο στραμμένο προς το μέλλον 
μέσα  από  τη  δημιουργία  εργαλείων  ελέγχου  από  τους  πολίτες  της 
διαδικασίας του χρέους.
Στο επίπεδο των διεθνών οικονομικών και χρηματιστικών σχέσεων που 
παραπέμπουν στα ανθρώπινα δικαιώματα, το audit μπορεί να παίξει ένα 
ρόλο-κλειδί. Πράγματι, αυτά τα δικαιώματα επηρεάζονται άμεσα από τις 
πολιτικές  που  εφαρμόζουν  οι  κυβερνήσεις  ως  επακόλουθο  των 
«συστάσεων»  του  ΔΝΤ  και  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας,  πράγμα  που 
προκαλεί τη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως το τόνισε 
εντελώς ιδιαίτερα η Επιτροπή των ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Μελέτη περιπτώσεων

Το χρέος της Παραγουάης από τους ιδιώτες τραπεζίτες: 
μια περίπτωση απεχθούς χρέους

Η πράξη  καταγγελίας  του χρέους:  μια  έννομη πράξη κατά το  διεθνές 
δίκαιο
Η  μονομερής  ενέργεια  της  Παραγουάης  σε  αυτή  την  υπόθεση  είναι 
ενδιαφέρουσα  επειδή,  χάρη  σε  μια  γερή  τεκμηρίωση  και  σε 
αναμφισβήτητες αποδείξεις, αυτή η χώρα μπόρεσε να αποδείξει όχι μόνο 
τον  παράνομο  χαρακτήρα  του  χρέους,  αλλά  και  τη  συνενοχή  των 
πιστωτών. Η μη αναγνώριση του χρέους της Παραγουάης από μέρους της 
κυβέρνησης είναι μια πολύ πρόσφατη ενέργεια για την οποία τα ΜΜΕ 
δεν έχουν μιλήσει ιδιαίτερα. 
Τον  Αύγουστο  2005,  η  κυβέρνηση  της  Παραγουάης  αρνήθηκε  τη 
πληρωμή  των  χρεών  που  είχαν  συναφθεί  από  τη  δικτατορία  του 
Αλφρέντο Στρέσνερ με ιδιωτικές τράπεζες.  Η ελβετική δικαιοσύνη, στην 
οποία οι πιστωτές προσέφυγαν, δικαίωσε τους τραπεζίτες και καταδίκασε 
το Κράτος της Παραγουάης να αποπληρώσει στο ακέραιο το χρέος. 
Η απόφαση της κυβέρνησης της Παραγουάης ήταν αμετακίνητη: με το 
Διάταγμα  6295,  που  υιοθετήθηκε  στις  26  Αυγούστου  2005,  το 
παραγουανό Κράτος εκτίμησε ότι αυτά τα χρέη ήταν άνομα και ότι το 
Κράτος δεν είχε καμιά υποχρέωση να τα εξοφλήσει.  Την ίδια μέρα, ο 
υπουργός  εξωτερικών  της  Παραγουάης  γνωστοποίησε  στον  Ελβετό 
ομόλογό του  το κείμενο του προεδρικού Διατάγματος και την άρνηση 
της Παραγουάης να αποπληρώσει αυτό το άνομο χρέος.

Το συναφθέν χρέος: μια άκυρη πράξη

Μεταξύ 1986 και 1987, ο Παραγουανός πρόξενος στη Γενεύη  Gustavo 
Gramont Berres,  είχε  ζητήσει  ένα  δάνειο  85  εκατομμυρίων  δολαρίων 



ΗΠΑ στο όνομα της κυβέρνησης. Ο Στρέσνερ είχε πάρει την εξουσία το 
1954 και είχε εγκαθιδρύσει μια δικτατορία που έμελε να ανατραπεί το 
1989.  Το ζητηθέν δάνειο χορηγήθηκε από την Overland Trust Bank της 
Γενεύης,  παρόλο που  γνώριζε  ότι  ο  Gramont  δεν  είχε  καμιά  νόμιμη 
αρμοδιότητα για να ζητήσει ένα δάνειο στο όνομα του Κράτους. Παρόλα 
αυτά,  η  Overland Trust Bank  του  το  χορήγησε   και  το  ποσόν 
χρησιμοποιήθηκε  για  τον  προσωπικό  του  πλουτισμό.  Στη  συνέχεια,  ο 
Gustavo Gramont επρόκειτο  να  διωχθεί  ποινικά  στην  Παραγουάη και 
τελικά  να  καταδικαστεί  σε  ποινές  φυλάκισης.  Ενώπιον  του  δικαστή 
ομολόγησε  ότι  πήρε  μίζα  6  εκατομμυρίων  δολαρίων  ΗΠΑ  από  την 
Overland Trust Bank.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι τα αποκτηθέντα κεφάλαια δεν έφτασαν ποτέ 
στη Παραγουάη. Πριν από την εξαφάνισή της, η  Overland Trust Bank 
πούλησε τους τίτλους του χρέους  σε εννιά τράπεζες  που ζήτησαν από το 
Κράτος  την  εξόφλησή  του  στο  ακέραιο.  Μπροστά  στην  άρνηση  της 
κυβέρνησης να πληρώσει ένα χρέος που θεωρούσε δόλιο, οι κάτοχοι των 
τίτλων του χρέους προσέφυγαν το 1995 στην  ελβετική δικαιοσύνη κατά 
του παραγουανού Κράτους για μη εκτέλεση της σύμβασης. Το ελβετικό 
δικαστήριο καταδίκασε την Παραγουάη να πληρώσει το χρέος των 85 
εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ συν τους τόκους που φτάνουν το 185% 
του βασικού χρέους. 
Το  παραγουανό  Κράτος  γνωστοποίησε  ότι  η  απόφαση  της  ελβετικής 
δικαιοσύνης  συνιστά  προσβολή  των  δικαιωμάτων  του  παραγουανού 
Κράτους και παραβίαση του διεθνούς δικαίου,  λόγους επαρκείς για να 
φέρει την υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου . Αυτό το απεχθές 
χρέος  καταγγέλθηκε  από  τον  Παραγουανό  Πρόεδρο  στην  ομιλία  του 
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αυτά τα λόγια: ή η δόλια 
πράξη οφείλεται σε υπαλλήλους μιας διεφθαρμένης δικτατορίας, που σε 
συμπαιγνία  με  μια  ομάδα  διεθνών  τραπεζών,  προσπαθούν  να  μας 
στερήσουν από τους πόρους που έχει κατεπειγόντως ανάγκη η χώρα μας» 
(απόσπασμα  της  ομιλίας  του  Προέδρου  της  Παραγουάης  ενώπιον  της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 3 Οκτωβρίου 2005).

Η στάση της Παραγουάης και το διεθνές δίκαιο

Το χρέος που είχε συνάψει ο πρόξενος στην υπηρεσία της δικτατορίας 
είναι  ένα  πασιφανώς  απεχθές  χρέος.  Είναι  ένα  χρέος  ολοκληρωτικά 
άκυρο. Η Overland Trust Bank και ακολούθως οι αγοραστές των τίτλων 
του χρέους δεν μπορούσαν να αγνοούν ότι επρόκειτο για ένα χρέος που 
είχε χορηγηθεί  σε  ένα παράνομο καθεστώς και  ότι  δεν μπορούσαν να 
επικαλεστούν τη πράξη αυτού του καθεστώτος ως διεθνή υποχρέωση. Σε 
αυτό  προστίθεται  το  γεγονός  της  διαφθοράς,  όπως  το  ομολόγησε  ο 



παραγουανός  πρόξενος  κατά  τη  δίκη  του.  Οι  ιδιώτες  πιστωτές  δεν 
διαθέτουν κανένα νόμιμο τίτλο για να ζητήσουν τη πληρωμή του.
Με αυτή την έννοια, η πράξη καταγγελίας του παραγουανού Κράτους 
βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Το υπάρχον συνταγματικό καθεστώς δεν 
έχει καμιά υποχρέωση να εξοφλήσει. Το επιχείρημα περί της συνέχειας 
του  Κράτους  είναι  ουσιαστικά  αναπόδεκτο  επειδή  πρόκειται  για  μια 
άκυρη  πράξη  που σε  καμιά  περίπτωση,  δεν  μπορεί  να  δεσμεύσει  την 
ευθύνη του παραγουανού Κράτους. 
Υπάρχει  επίσης  λόγος  να  θεωρήσουμε  ότι  η  απόφαση  του  ελβετικού 
δικαστηρίου  είναι  μια  πράξη  διεθνώς  άνομη  επειδή  συστηματικά 
αγνόησε και παραμέρισε τις αποδείξεις που παρουσίασε η Παραγουάη. 
Το δικαστήριο ενήργησε στο διεθνές δίκαιο ως κρατικό όργανο. Εξαιτίας 
αυτού, υπάρχει ξεκάθαρη εμπλοκή της διεθνούς ευθύνης του ελβετικού 
Κράτους.  Αυτή η διεθνώς άνομη πράξη ανοίγει το δρόμο σε μια διαφορά 
και στη δυνατότητα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο. Τα παραγουανά 
κοινωνικά κινήματα  θα έπρεπε να ζητήσουν από τη κυβέρνηση να φέρει 
όντως την υπόθεση ενώπιον αυτού του διεθνούς δικαστηρίου.  Επίσης, με 
δεδομένη τη κακοπιστία των πιστωτών, τη δόλια στάση τους, την άρνησή 
τους να συμμορφωθούν, είναι υποχρεωμένοι να επανορθώσουν αυτή τη 
παράνομη ενέργεια. Έτσι, η ευθύνη των ιδιωτικών τραπεζών μπορεί να 
αποδειχθεί  μέσω  των  αστικών  και  ποινικών  διώξεων  ενώπιον  των 
αρμοδίων παραγουανών δικαστηρίων.
Στο  πολιτικό  επίπεδο,  η  ενέργεια  της  παραγουανής  κυβέρνησης 
αποδεικνύει  ότι  όταν  μια  κυβέρνηση  θέλει  να  επικαλεστεί  το  δόλιο 
χαρακτήρα του εξωτερικού χρέους,  μπορεί  να  το κάνει  ακόμα και  με 
διάταγμα, πράγμα που συνιστά στο διεθνές δίκαιο, μια μονομερή πράξη 
του Κράτους, που αντιμετωπίζεται από το Διεθνές Δικαστήριο ως πηγή 
δικαίου. 

ΙΙ. Νομικά στοιχεία  για να εξετάσουμε μια δανειακή σύμβαση

Αφού παρουσίασε τα νομικά επιχειρήματα που θεμελιώνουν το δικαίωμα 
στο  audit,  αυτό  το  μέρος  στοχεύει  να  προσφέρει  μερικές  νομικές 
κατευθύνσεις  που  θα  επιτρέψουν  να  εξετάσουμε  από  πιο  κοντά  μια 
δανειακή σύμβαση και να εντοπίσουμε ενδεχόμενες «ανωμαλίες»…
Πριν  αρχίσουμε  οποιαδήποτε  νομική  εξέταση  δανειακών  συμβάσεων, 
χρειάζεται να έχουμε κατά νου τα ακόλουθα γενικά στοιχεία: 

• τη  φύση  του  δικαίου  που  είναι  εφαρμόσιμο  στη  δανειακή 
σύμβαση.

• Την ιεραρχία και την ερμηνεία των διεθνών συνθηκών (βλέπε τη 
Συνθήκη της Βιέννης για το δίκαιο των συμβάσεων).

• Τη συζήτηση για τη χρησιμοποίηση των όρων της παρανομίας και/
ή της ανομίας του χρέους.



1. Η φύση του δικαίου που είναι εφαρμόσιμο στις δανειακές 
συμβάσεις

Ποια είναι  η  φύση του  δικαίου που είναι  εφαρμόσιμο στις  δανειακές 
συμβάσεις;  Αυτό  το  ερώτημα  επανέρχεται  συχνά  όταν  πρόκειται  να 
αμφισβητηθεί  ή  να  εκδικαστεί   η  τάδε  ή  η  δείνα  δανειακή  σύμβαση. 
Πρόκειται για το εσωτερικό δίκαιο των χωρών, για το δημόσιο διεθνές 
δίκαιο,  για  τα  διεθνή  ανθρώπινα  δικαιώματα,  για  το  δικαίωμα  στην 
ανάπτυξη,  για  το  επιχειρησιακό  δίκαιο,  ή  ακόμα  για  το  δίκαιο  των 
πιστωτών Κρατών; Μπορούμε να εφαρμόσουμε τα δυο τελευταία μαζί; 
Και όσο αφορά τους ιδιώτες πιστωτές: πρόκειται για το διεθνές εμπορικό 
δίκαιο ή για το εσωτερικό δίκαιο των Κρατών οφειλετών;
Η  φύση  των  δανειακών  συμβάσεων  ποικίλει  εξαιρετικά,  όπως  και  η 
ταυτότητα των συμβαλλομένων. Ορισμένες κατευθύνσεις ταυτοποίησης 
μπορούν να είναι χρήσιμες στο πλαίσιο ενός audit.
Κατ’αρχήν,  πρέπει  να  ψάξουμε  κατά πόσο προβλέπεται  στη δανειακή 
σύμβαση μια διαδικασία διαιτησίας. Αν αυτό συμβαίνει, τότε η φύση του 
εφαρμόσιμου δικαίου θα οριστεί πιο εύκολα.
Μπορούμε  να  βρούμε  συμβάσεις  στις  οποίες  αναφέρεται  ρητά  η 
πρόσδεσή  τους  στο  διεθνές  δημόσιο  δίκαιο  (αυτό  είναι  όμως  μάλλον 
σπάνιο).
Όταν  υπογράφεται  μια  σύμβαση  μεταξύ  ενός  Κράτους  και  μια 
πολυεθνικής τράπεζας ή ενός ιδιωτικού τραπεζικού ομίλου, πρόκειται για 
μια  διεθνή  σύμβαση  που  υπακούει  στους  διεθνείς  κανόνες.  Ο 
διακανονισμός  διαφορών  γίνεται  γενικά  στο  επίπεδο  του  Διεθνούς 
Κέντρου για το διακανονισμό των Επενδυτικών Διαφορών (ICSID), ενός 
διαιτητικού  δικαστηρίου  που  δημιουργήθηκε  από  τη  Σύμβαση  περί 
διακανονισμού διαφορών εξ επενδύσεων μεταξύ Κρατών και υπηκόων 
ετέρων Κρατών του 1965 (η επονομαζόμενη Σύμβαση ICSID). Αυτό το 
δικαστήριο  είναι  μέλος  του  Ομίλου  Παγκόσμια  Τράπεζα,  η  έδρα  του 
είναι εκείνη της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο πρόεδρος της τελευταίας 
είναι  αυτοδικαίως  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ICSID 
(άρθρο 5) (βλέπε  παρακάτω τις επιφυλάξεις μας σχετικά με το ICSID).
Αν πρόκειται για μια σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ δυο δημόσιων 
οντοτήτων και συνεπάγεται μια σημαντική επένδυση μακράς διάρκειας 
στο  έδαφος  του  συμβαλλόμενου  Κράτους,  η  σύμβαση  μπορεί  να 
θεωρηθεί  ότι υπάγεται στο διεθνές αναπτυξιακό δίκαιο.
Όταν μια υπογράφεται μια συμφωνία μεταξύ δυο Κρατών ή μεταξύ ενός 
Κράτους και ενός διεθνούς οικονομικο-χρηματιστικού θεσμού, πρόκειται 
για μια διεθνή συμφωνία που διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο των 
συνθηκών. Σε αυτή τη περίπτωση, οι προσφυγές στα κοινά δικαστήρια, 



στα  διεθνή  διαιτητικά  δικαστήρια  ή  σε  κάθε  άλλη  διεθνή  αρχή  είναι 
δυνατές.
Τέλος, μια σύμβαση μπορεί να προσδεθεί σε μια ειδική δικαστική εντολή 
που  διέπει  εξαιρετικά  τα  δικαιώματα  και  τα  καθήκοντα  των 
συμβαλλομένων.
Όταν πρόκειται για δάνεια μεταξύ ιδιωτικών τραπεζών και Κρατών του 
Τρίτου Κόσμου, το διεθνές δημόσιο δίκαιο και το διεθνές αναπτυξιακό 
δίκαιο είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν.
Στη  πραγματικότητα,  ο  ορισμός  του  εφαρμόσιμου  δικαίου  δεν  είναι 
απλώς  ένα  πρόβλημα  ορισμού  της  νομικής  τεχνικής,  αλλά  και  ένα 
πολιτικό πρόβλημα.

2. Να  επανατοποθετήσουμε  τη  σύμβαση  στην  ιεραρχία  των 
κανόνων

Κατά  τη  διεκδίκηση  της  ακύρωσης  ορισμένων  χρεών  του  Τρίτου 
Κόσμου,  οι  δυτικές  χώρες  κραδαίνουν  συχνά  την  αρχή  Pacta sunt 
servanda, σύμφωνα με την οποία οι συμβαλλόμενες πλευρές δεσμεύονται 
από τη σύμβαση με την οποία συνδέονται μέχρι τη πλήρη εξάντληση των 
υποχρεώσεών τους. Οι πιστώτριες οντότητες υιοθέτησαν επίσης αυτή την 
αρχή ως χρυσό κανόνα των διεθνών εμπορικών σχέσεων. 
Όμως,  να  διεκδικήσουμε  αυτή  την  αρχή  σημαίνει  ότι  αγνοούμε  το 
γεγονός ότι οι νόρμες του δικαίου είναι ιεραρχημένες. Είναι αρχή ότι ο 
σεβασμός  και  η  εφαρμογή  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων,  όπως  αυτά 
είναι  αναγνωρισμένα  οικουμενικά  από  τις  διεθνείς  συνθήκες,  είναι 
ανώτερες από τα εγγυημένα δικαιώματα σε μια χρηματιστική σύμβαση. 
Κατά την υπογραφή μιας δανειακής σύμβασης, η κυβέρνηση μπορεί να 
δώσει προτεραιότητα στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της να σεβαστεί 
τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  αποκλείοντας  τις  διατάξεις  της  σύμβασης 
χωρίς να αμφισβητηθεί η διεθνής ευθύνη της. Αυτός ο προβληματισμός 
γίνεται φανερός στη πάλη για το σεβασμό των οικονομικών, κοινωνικών 
και  πολιτιστικών  δικαιωμάτων  που  έχουν  κατοχυρωθεί  στο  Διεθνές 
Σύμφωνο  το  σχετικό  με  τα  οικονομικά,  κοινωνικά  και  πολιτιστικά 
δικαιώματα (ICESCR),  που υιοθετήθηκε το 1966 και  κυρώθηκε μέχρι 
σήμερα από 152 χώρες.
Επιπλέον, αρχές του εσωτερικού και διεθνούς δικαίου προβλέπουν την 
αμφισβήτηση μιας δέσμευσης όταν ισχύουν ειδικές συνθήκες (πέρα από 
τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κλπ.). 
Μπορούμε να επικαλεστούμε την αρχή Rebus Sic Stantibus, που είναι μια 
υπαινικτική διάταξη στις συμβάσεις, εξαιτίας της οποίας θεωρείται  ότι 
κάθε συνθήκη δημιουργήθηκε «με τα πράγματα να είναι στη παρούσα 
κατάσταση» και ότι, για να παραμείνει έγκυρη, η προϋπόθεση είναι να 
μείνουν  στην  ίδια  κατάσταση.  Κάθε  ουσιαστική  αλλοίωση  μπορεί  να 



προκαλέσει  τη  μεταβολή  αυτών  των  διατάξεων.  Σε  αυτή  την  αρχή, 
μπορούμε να προσθέσουμε τη μονομερή αλλαγή των αρχικών όρων των 
δανειακών  συμβάσεων  (όπως  η  αύξηση  των  επιτοκίων,  βλέπε 
παρακάτω).  Αυτό  θα  επέτρεπε  την  αναθεώρηση  των  αρχικών 
συμβάσεων.
Η διακύβευση ενός audit είναι να αποκαλύψει αυτές τις περιστάσεις για 
να δικαιολογήσει  την ακύρωση του χρέους,  με τη βοήθεια αυτών των 
νομικών αρχών.

3. Παρανομία ή ανομία του χρέους;

Το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε κατά πόσο μια δανειακή σύμβαση μπορεί 
να καταγγελθεί ως παράνομη, ως άνομη ή και τα δυο. 
Η  νομιμότητα, είναι  ο  χαρακτήρας μιας πράξης  ή  ενός γεγονότος  που 
είναι  σύννομος.  Είναι  το  σύνολο  των  νομικών  κανόνων  που  είναι 
εφαρμόσιμοι  σε  μια συγκεκριμένη χώρα σε  μια  συγκεκριμένη στιγμή. 
Μιλάμε για θεμιτότητα  όταν ο χαρακτήρας μιας πράξης ικανοποιεί ένα 
κανόνα ή μια κανονιστική αρχή που καταδεικνύει αυτό που πρέπει να 
είναι ή που πρέπει να κάνει. Η θεμιτή πράξη παραπέμπει σε αξίες (συχνά 
υποκειμενικές, πράγμα που κάνει πολύπλοκο το πρόβλημα).
Δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για  παρανομία  του  χρέους  στη  γενική  του 
θεώρηση,  επειδή   ακόμα  και  στη  περίπτωση  πολυάριθμων  ενδείξεων 
παρανομίας,   είναι  απαραίτητο  να  εξετάσουμε  και  να  κρίνουμε  κάθε 
χρέος.  Ένα χρέος είναι παράνομο όταν υπάρχει παραβίαση του δικαίου, 
όπως  συμβαίνει  με  ένα  απεχθές  χρέος  (βλέπε  παρακάτω).  Αντίθετα, 
μπορούμε  να  μιλήσουμε  για  ανομία  του  χρέους  επειδή  αυτός  ο  όρος 
αναφέρεται στο στόχο του χρέους, του αντίκτυπού του, και η δημιουργία 
του  έχει  σχέση  με  την  εξέλιξη  και  τη  λειτουργία  του  διεθνούς 
οικονομικού συστήματος και του καπιταλισμού. Ένα χρέος είναι επίσης 
αθέμιτο όταν υπάρχει διεστραμμένη χρησιμοποίηση του δικαίου… ή του 
μη δικαίου (φορολογικοί παράδεισοι, ζώνη νομικού κενού, κλπ.).
Έτσι, οι όροι της νομιμότητας και της ανομίας είναι δυο ξεχωριστές αλλά 
συνδεόμενες  έννοιες.  Τελικά,  και  με  γενικό  τρόπο,  οι  δυο  έννοιες 
αλληλοαναμειγνύονται  και είναι απαραίτητο να βάλουμε το ζήτημα της 
γωνίας της επίθεσης  κατά της δανειακής σύμβασης στα δυο επίπεδα. Το 
χρέος των χωρών του Τρίτου Κόσμου πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί 
με όρους παρανομίας και ανομίας. Ωστόσο, ο όρος της ανομίας είναι πιο 
γενικός,  αυτή  η  έννοια  αρνείται  τη  φιλανθρωπική  προσέγγιση  και 
τοποθετεί το χρέος μέσα σε μια προοπτική δικαιοσύνης και δικαίου.
Για  παράδειγμα,  η  αύξηση  των  επιτοκίων  δεν  είναι  παράνομη  αυτή  
καθαυτή, αλλά είναι η μονομερής απόφαση της ξαφνικής αύξησης αυτών  
των επιτοκίων, και άρα η μονομερής αλλαγή των περιστάσεων, που μπορεί  
να καταδικαστεί, όπως αυτό συνέβη στη δεκαετία του 1970, όταν αυτή η  



απόφαση ήλθε αρχικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, αυτή η αύξηση  
ευθύνεται  για  τη  χωρίς  προηγούμενο  αύξηση  των  περισσότερων 
εξωτερικών  χρεών  των  χωρών  του  Τρίτου  Κόσμου,  με  τις  γνωστές  
συνέπειες…

Α.  Ποιες  πτυχές  της  διαμόρφωσης  της  δανειακής  σύμβασης  θα 
μπορούσαν νομικά να τεθούν υπό αμφισβήτηση; 

1. Ποιες  ήταν  οι  ικανότητες  των  συμβαλλομένων  τη στιγμή  της 
σύναψης του δανείου; 

Σε ένα audit, οι έρευνες και οι στοχασμοί που πρέπει να γίνουν αφορούν 
τη πολιτική και ιστορική φύση του καθεστώτος και την ικανότητα του 
πιστωτή να λάβει υπόψη αυτά τα δεδομένα στην απόφαση να χορηγήσει 
το δάνειο. Αν μια άνομη κυβέρνηση συνάπτει ένα χρέος, η κυβέρνηση 
που  τη  διαδέχεται  έχει  κάθε  δικαίωμα να  αρνηθεί  να  το  αναγνωρίσει 
εξαιτίας  του  άνομου  χαρακτήρα  του  πρώτου  συμβαλλόμενου.  Είναι 
δύσκολο για τον πιστωτή να αγνοήσει τον άνομο ή όχι χαρακτήρα της 
κυβέρνησης με την οποία μπαίνει σε δοσοληψίες.

2. Μπορούν να διαπιστωθούν διαδικαστικές παρατυπίες; 

Το  ερώτημα  που  πρέπει  να  βάλουμε  σε  αυτό  το  επίπεδο  είναι  : 
παραβίασαν οι συμβαλλόμενες πλευρές τους κανόνες που ρυθμίζουν τις 
εσωτερικές διαδικασίες  σύναψης του χρέους; Η διαπίστωση παρατυπιών 
μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση των δεσμευτικών συνεπειών και ένα 
audit πρέπει να επιτρέψει να φωτίσει αυτές τις παρατυπίες.
Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, είναι λοιπόν απαραίτητο να 
προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο να δούμε πού βρισκόμαστε στα 
παρακάτω στοιχεία: 

- Με δεδομένο ότι  ένα χρέος που έχει  συναφθεί  από ένα Κράτος 
ισοδυναμεί  με  ένα  φόρο  που  οι  πολίτες  πρέπει  να  πληρώσουν 
αργότερα στο χρόνο, η αρχή σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε 
να  υποχρεώσουμε  να  πληρωθεί  ένας  φόρος  που  δεν  έχει 
αποφασιστεί έννομα,  («no tax without representation») θα έπρεπε 
να βασιλεύει.  Στα δημοκρατικά συστήματα είναι αρμοδιότητα της 
νομοθετικής  εξουσίας   να  συνάπτει  δάνεια  και  να  καθορίζει 
πολιτικές  στο  τομέα  του  δημόσιου  χρέους.  Για  αυτό,  είναι 
απαραίτητο να αναλύσει πριν απ’όλα: ποιοι είναι οι συνταγματικοί 
κανόνες ή οι εσωτερικοί νόμοι που επιτρέπουν και ρυθμίζουν τα 
δημόσια  χρέη;   Ποιο  είναι  το  όργανο  του  Κράτους,  τόσο  στο 
εσωτερικό  όσο  και  στο  εξωτερικό  επίπεδο,  που  έχει  τη 
συνταγματική αρμοδιότητα να συνάπτει δάνεια;



- Στη πραγματικότητα,  είτε εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας 
των χρηματιστικών επιχειρήσεων  είτε εξαιτίας της αδυναμίας να 
διαπραγματευτούμε  στο  πλαίσιο  ενός  αποφασιστικού  σώματος 
(όπως το εθνικό Κοινοβούλιο), χρησιμοποιούμε γενικά κανόνες ή 
νόμους που αναθέτουν στις αρχές,  είτε στην εκτελεστική εξουσία, 
τον  έλεγχο  του  δημόσιου  χρέους.  Υπάρχουν  τέτοιοι  κανόνες  ή 
νόμοι;

- Υπάρχουν  γενικοί  κανόνες  ή  ένας  νόμος  διαχείρισης  της 
οικονομίας  που  ορίζει  την  ανάθεση  αρμοδιοτήτων  σε 
συγκεκριμένες  περιπτώσεις;  Για  παράδειγμα,  στην  Αργεντινή,  ο 
νόμος της χρηματιστικής διαχείρισης επιτρέπει στην εκτελεστική 
εξουσία  «να  αναδιαρθρώσει  το  δημόσιο  χρέος  όταν  αυτό 
συνεπάγεται  τη  μείωση  των  ποσών,  των  διοριών  και/ή  των 
επιτοκίων».  Αυτή  η  εξουσιοδότηση  που,  από  πρώτη  άποψη, 
φαίνεται  σωστή  μια  και  η  εκτελεστική  εξουσία  έχει  την 
εξουσιοδότηση  να  μειώσει  το  επίπεδο  του  χρέους,  είναι  στη 
πραγματικότητα μια αληθινή παγίδα.

Παράδειγμα

Η χρηματιστική παγίδα των ανταλλαγών απαιτήσεων ή πώς τα χρέη 
μπορούν να προκαλέσουν συνέπειες χιονοστιβάδας

Μπροστά  στη  συσσώρευση  ταυτόχρονα  ληξιπρόθεσμων  χρεών  των 
οποίων  η  εξόφληση  γινόταν  κατά  συνέπεια  αδύνατη  (για  λόγους  μη 
ρευστότητας  ή  αφερεγγυότητας  του  καταχρεωμένου  Κράτους),  οι 
χρηματιστικοί  κύκλοι  πρότειναν  να  πραγματοποιηθούν  επιχειρήσεις 
ανταλλαγής των απαιτήσεων. Για να προσπαθήσουν να κερδίσουν χρόνο 
σε αυτές τις επιχειρήσεις (πράγμα που σημαίνει συχνά ότι μακραίνει το 
φυτίλι της βόμβας του χρέους που είναι έτοιμη να εκραγεί), συνηθίζεται 
να  επεκτείνονται  οι  διορίες  της  εξόφλησης  των  απαιτήσεων,  με 
αντάλλαγμα μια αύξηση των επιτοκίων της νέας ανακεφαλαιοποίησης σε 
σχέση με εκείνα που είχαν συμφωνηθεί για την παλιά. 
Όμως,  το  κρίσιμο  ερώτημα  είναι  κατά  πόσο  αυτές  οι  ανταλλαγές 
αυξάνουν  ή  μειώνουν  το  χρέος.  Είναι  καλό ή  όχι  να  γίνονται  τέτοιες 
ανταλλαγές;
Μια τέτοια εκτίμηση αυτών των επιχειρήσεων είναι δυνατή από τεχνική 
άποψη.  Πρέπει να συγκρίνουμε τη μεταφορά κεφαλαίων που θα είχαν 
προκαλέσει  οι  απαιτήσεις  με  τη  παλιά  τους  μορφή  με  εκείνη  που 
προκαλούν οι καινούργιες. Αυτή η εκτίμηση είναι γνωστή με το όνομα 
του  υπολογισμού  της  παρούσας  καθαρής   Αξίας  (VAN).  Αυτός  ο 
υπολογισμός γίνεται για κάθε μια από τις απαιτήσεις (δηλαδή, η ροή που 
θα είχε προκαλέσει η παλιά σύμβαση και εκείνη που θα έβγαινε από τη 



καινούργια,  κατόπιν  να  αφαιρεθεί  το  πρώτο  από  το  δεύτερο   και  να 
συγκριθούν συνολικά τα αποτελέσματα). Αν η  VAN είναι θετική, αυτό 
σημαίνει ότι η ανταλλαγή αύξησε το χρέος. Αν η  VAN είναι αρνητική, 
αυτό σημαίνει ότι με την ανταλλαγή, το χρέος μειώθηκε. Αν η VAN είναι 
κοντά στο μηδέν, η ανταλλαγή ούτε αύξησε ούτε μείωσε το χρέος.  Για 
να κρύψουν τη τεράστια αύξηση του χρέους ως αποτέλεσμα αυτών των 
χρηματιστικών  επιχειρήσεων,  το  «κόλπο»  είναι  η  χειραγώγηση  του 
αφαιρετικού ποσοστού με το οποίο γίνονται οι υπολογισμοί.
Για  παράδειγμα,  τον  Ιούνιο  2001  η  κυβέρνηση  της  Αργεντινής, 
στριμωγμένη μπροστά στα ληξιπρόθεσμα χρέη, αποφάσισε να κάνει μια 
χρηματιστική επιχείρηση  τέτοιων διαστάσεων ώστε να πάρει το όνομα 
της  μεγα-ανταλλαγής  (στα  ισπανικά  «megacanje»  ή  «megaswap»  στα 
αγγλικά).  Αντάλλαξαν απαιτήσεις  αξίας  πάνω από 30 δισεκατομμύρια 
δολάρια  ΗΠΑ,  που  είχαν  μέσο  ετήσιο  επιτόκιο  μέχρι  5%  και  μέση 
προθεσμία  7  ετών.  Οι  νέες  απαιτήσεις  είχαν  μια  ονομαστική  αξία 
(κεφαλαιοποίηση) 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ένα μέσο ετήσιο 
επιτόκιο 15% και μια επέκταση των προθεσμιών  περίπου δυο ετών.  Ως 
επακόλουθο της απότομης αύξησης του επιτοκίου των νέων απαιτήσεων, 
η  ροή  των  πληρωμών  σκαρφάλωσε   στα  55  δισεκατομμύρια  δολάρια 
ΗΠΑ.  Όμως,  στο  ξεκίνημά  της  η  ανταλλαγή  αφορούσε  ένα  ποσό  30 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η κυβέρνηση της Αργεντινής  και το 
ΔΝΤ  ανακοίνωσαν  ότι η ανταλλαγή απαιτήσεων  ήταν μια επιτυχία μια 
και η  VAN, σύμφωνα με αυτούς,  ήταν σχεδόν ουδέτερη. Ποια ήταν η 
παγίδα;   Για  να  κρύψουν  τη  τρομακτική  αύξηση   του  χρέους, 
χρησιμοποίησαν για να υπολογίσουν την VAN το υπερτιμημένο επιτόκιο, 
δηλαδή χρησιμοποίησαν για αυτό τον υπολογισμό ένα επιτόκιο 15%, αντί 
για  το  παλιό  5%,  δηλώνοντας  προσχηματικά   ότι  αυτός  ήταν  ο  νέος 
κίνδυνος  επιτοκίου  του  αργεντίνικου  Κράτους.   Ένας  χρηματιστικός 
παραλογισμός που εγκρίθηκε από το ΔΝΤ…

- Η  εκτελεστική  εξουσία  χρησιμοποιεί  τον  νόμο  του  ετήσιου 
φορολογικού   προϋπολογισμού  για  να  αποκτήσει  άδειες 
προκειμένου να αυξήσει το χρέος.  Γενικά, αυτές οι άδειες δίνονται 
για  συνολικά  ποσά,  χωρίς  καμιά  διευκρίνιση  σχετικά  με  τα 
επιτόκια, το είδος του χρήματος, τους όρους και το προορισμό του 
δανείου, κλπ. Πώς περιλάβανε στο νόμο του ετήσιου φορολογικού 
προϋπολογισμού  τις επιχειρήσεις της δημόσιας Πίστης; Απαίτησε 
η  εκτελεστική  εξουσία  μια  προγενέστερη  αναλυτική  μελέτη 
βιωσιμότητας του χρέους ή ένα σχέδιο χρηματοδότησης;

- Ποια  είναι  η  μορφή  καταχώρησης  ή  λογιστικοποίησης  στους 
εθνικούς δημόσιους λογαριασμούς του ακαθάριστου και καθαρού 
χρέους; Ποια υπηρεσία ή γραφείο του Κράτους ασχολείται με τους 
εθνικούς δημόσιους λογαριασμούς, με την περιουσία, με το χρέος, 
με  τους  επενδυτικούς  λογαριασμούς;  Υπάρχουν  αναλύσεις  της 



περιουσίας,  της  φερεγγυότητας,  της  ρευστότητας;  Η  έγκριση 
ιδιωτικών  δοσοληψιών  από  το  Κράτος  είναι  μια  άλλη  μορφή 
αύξησης  του  δημόσιου  χρέους.  Αντικατοπτρίζει  ο  φορολογικός 
προϋπολογισμός  τις  εγγυητικές  πράξεις  του  Κράτους  προς  τις 
τράπεζες  και/ή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις;

- Όταν μια κυβέρνηση εκδίδει ομόλογα του χρέους και/ή συνάπτει 
δάνεια στις διεθνείς χρηματαγορές, απαιτείται γενικά από αυτή να 
παραιτηθεί  από κρατική κυρίαρχη ασυλία  και/ή  να  αναγνωρίσει 
την δικαιοδοσία ξένων δικαστηρίων.   Ποιο κρατικό όργανο έχει 
αρμοδιότητα  να επιτρέψει  τη  παραίτηση από μια  τέτοια  ασυλία 
και/ή να αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία ξένων δικαστηρίων;

3. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε ενστάσεις συγκατάθεσης; 

Η διαπίστωση  ενός  ή  περισσοτέρων ενστάσεων  συγκατάθεσης  σε  μια 
σύμβαση οδηγεί στην ακύρωσή της. Για παράδειγμα, μια χαρακτηριστική 
ένσταση  συγκατάθεσης   είναι  εκείνη  της  απειλής:  στο  πλαίσιο  μιας 
διμερούς σχέσης, μια δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί πάνω σε μια 
έκδηλη σχέση ανισότητας μεταξύ του πιστωτή (κυρίαρχη θέση) και του 
χρεώστη, μπορεί να θεωρηθεί άκυρο επειδή ο χρεώστης δεν πρέπει να 
υποστεί εξωτερικές πιέσεις (βία, εκβιασμός, κλπ.). Το Κράτος χρεώστης 
πρέπει να μπορεί να ασκήσει πλήρως τη κυριαρχία του.
Για  τα  παραδείγματα  ενστάσεων  συγκατάθεσης,  μπορούμε  να 
εμπνευστούμε από τις ενστάσεις που έχουν ταξινομηθεί στη Συνθήκη της 
Βιέννης που διέπει το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων. Αυτό το εργαλείο 
περιλαμβάνει έξι άρθρα για τις μορφές ενστάσεων συγκατάθεσης, μεταξύ 
των  οποίων  τη  παραβίαση  των  εσωτερικών  κανόνων που  αφορά  την 
αρμοδιότητα  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  (άρθρο  46.  Αυτό,  εξάλλου, 
εξετάστηκε  προηγουμένως  στο  μέρος  για  την  ικανότητα  των 
συμβαλλομένων). Ο ιδιαίτερος περιορισμός  της εξουσίας να εκφράσει τη 
συγκατάθεση ενός Κράτος (άρθρο 47).  Το σφάλμα (άρθρο 48).  Ο δόλος 
(άρθρο 49) –ο δόλος ορίζει μια κατάσταση εξαπάτησης. Όταν οι ελιγμοί 
μιας πλευράς είναι τέτοιες που είναι προφανές ότι,  χωρίς αυτούς τους 
ελιγμούς,  η  άλλη  πλευρά  δεν  θα  είχε  συνάψει.  Η  διαφθορά του 
εκπροσώπου  ενός  Κράτους  (άρθρο  51)  και  η  απειλή ή  η  χρήση  βίας 
(άρθρο 52).
Η Συνθήκη της Βιέννης δεν φαίνεται να εφαρμόζεται  στο σύνολο του 
προβλήματος του χρέους, ωστόσο, αυτά τα άρθρα φαίνεται χρήσιμο να 
τα γνωρίζουν οι νομομαθείς που επενδύονται στο  audit.

4. Μήπως πρόκειται για ένα απεχθές χρέος; 



Ο Alexander Sack είναι ο θεωρητικός της θεωρίας του απεχθούς χρέους: 
«Αν  μια  δεσποτική  εξουσία  συνάπτει  ένα  χρέος  όχι  σύμφωνα  με  τις 
ανάγκες  και  τα  συμφέροντα  του  Κράτους,  αλλά  για  να  ενισχύσει  το 
δεσποτικός  της  καθεστώς,  για  να  καταστείλει  το  πληθυσμό  που  την 
πολεμάει, αυτό το χρέος είναι απεχθές για το πληθυσμό ολόκληρου του 
Κράτους. Αυτό το χρέος δεν είναι υποχρεωτικό για το έθνος: είναι ένα 
καθεστωτικό χρέος, προσωπικό χρέος της εξουσίας που το σύναψε. Κατά 
συνέπεια, εκπίπτει μαζί με τη πτώση αυτής της εξουσίας».
Οι  διεθνείς  χρηματιστικοί  θεσμοί,  παραβιάζοντας  ανοικτά  το  διεθνές 
δίκαιο  και  τα  ίδια  τα  δικά  τους  καταστατικά,  υποστήριξαν  συνειδητά 
καθεστώτα που σχεδίασαν και διέταξαν την εκτέλεση εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστήριξε απαρέγκλιτα τους 
στρατηγικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το δικτάτορα 
Μομπούτου στο Ζαΐρ,  τις δικτατορίες στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, 
τον Πινοτσέτ στη Χιλή, τον Σουχάρτο στην Ινδονησία, τον Μάρκος στις 
Φιλιππίνες, κλπ. Σε αυτή τη διαπίστωση πρέπει να προστεθεί το γεγονός 
ότι  το  ΔΝΤ,  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  και  οι  ιδιώτες  πιστωτές   δεν 
μπορούσαν να αγνοούν πως συναλλάσσονταν με παράνομα, άνομα και 
σφετεριστικά καθεστώτα, οι βάσεις των οποίων ήταν η απόλυτη άρνηση 
κάθε  νομιμότητας.   Δεν  μπορούσαν  επίσης  να  αγνοούν  πως  είχαν 
δοσοληψίες με μια κυβέρνηση που είχε σχεδιάσει και εκτελέσει τα πιο 
σοβαρά εγκλήματα κατά της  ανθρωπότητας.  Ακολουθώντας  τη διεθνή 
πρακτική και τη συλλογιστική της απόφασης Olmos (βλέπε το κεφάλαιο 
2 και παρακάτω), μπορούμε να πούμε ότι, αν το ΔΝΤ και οι ιδιωτικές 
χρηματοπιστωτικές  εταιρίες  χορήγησαν  κεφάλαια   (υπό  τη  μορφή 
δανείου)  σε  μια  δικτατορία  (κυβέρνηση  σφετερίστρια)  που,  επιπλέον, 
σχεδίασε  και  εκτέλεσε  εγκλήματα  κατά  της  ανθρωπότητας,  αυτοί  οι 
διεθνείς θεσμοί δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να περιμένουν ότι: 
α. μια τέτοια πράξη είναι μια πράξη Κράτους νομικά έγκυρου κατά το 
διεθνές δίκαιο.
β.  οι κατοπινές συνταγματικές κυβερνήσεις θα δεσμεύονταν νομικά από 
το διεθνές δίκαιο να εξοφλήσουν τα χρέη της εν λόγω δικτατορίας.
Πρόκειται  για  χρέη  κηρυγμένα  άκυρα  ή   ουσιαστικά  ανάπηρα. 
Εναπόκειται  στους  πιστωτές  να  αποδείξουν  ότι  τα  χρέη  συνάφθηκαν 
προς  το  συμφέρον  του  Κράτους  και  του πληθυσμού του,  κατά τρόπο 
κανονικό και από μια κυβέρνηση κανονική και νόμιμη. Το διεθνές δίκαιο 
μάς διδάσκει ότι  όλες οι κυβερνητικές πράξεις,  συμπεριλαμβανομένων 
και  των  νομικών  με  τις  οποίες  μια  κυβέρνηση  σφετεριστής  σύναψε 
δημόσια  χρέη,  αναπόφευκτα  κηρύσσονται   άκυρες.   Η  προγενέστερη 
συνταγματική  κυβέρνηση  δεν  δεσμεύεται  να  πληρώσει  το  εξωτερικό 
χρέος, ακόμα και αν η συμφωνία που έχει κλειστεί συνιστά μια κρατική 
πράξη στο διεθνές δίκαιο.  Αντίθετα, η υποχρέωση να εξοφληθεί αυτό το 
χρέος  βαραίνει  εκείνα  τα  πρόσωπα  που  κάτω  από  το  σφετεριστικό 



καθεστώς είχαν την ευθύνη τέτοιων πράξεων.   Οι πιστωτές δεν έχουν 
κατά συνέπεια, κανένα νόμιμο τίτλο απαίτησης, ακόμα και αν τα δάνεια 
είχαν  χορηγηθεί   στη  βάση  υπογραμμένων  συμφωνιών  ή  διεθνών 
συμβάσεων. 
Το  να  υποστηρίζουν  σε  αυτές  τις  συνθήκες  ότι  υπάρχει  μια  διεθνής 
υποχρέωση  εξόφλησης  στο  ακέραιο  του  εξωτερικού  χρέους, 
επικαλούμενοι  την  αρχή  της  συνέχειας  του  Κράτους,  βρίσκεται  σε 
ανοικτή αντίθεση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες 
προστασίας  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων.   Σημειώνουμε  ότι  μια 
παρόμοια  απαίτηση,  η  κύρια  πηγή  της  οποίας  βρίσκεται  στη  δυτική 
θεωρία,  αποτελεί  μια απόπειρα αποσύνδεσης της διεθνούς  προστασίας 
των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  από  τις  διεθνείς  οικονομικές  σχέσεις, 
γεγονός που συνιστά ντε φάκτο μια έκκληση υπέρ της ατιμωρησίας των 
υπευθύνων για μαζικές παραβιάσεις των εν λόγω δικαιωμάτων.
Το διεθνές δίκαιο θεωρεί ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να λαβαίνει υπόψη 
τη φύση του καθεστώτος που έχει συνάψει το δάνειο καθώς και τη χρήση 
που έγινε των δανεισμένων κεφαλαίων. Πρόκειται για την άσκηση των 
δικαιωμάτων  της  και  των  αρμοδιοτήτων  της,  ώστε  να  κάνει  μια 
λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών.

Παράδειγμα

Μερικά προηγούμενα που είναι  χρήσιμο να έχουμε κατά νου…

Υπάρχει  μερικά ιστορικά προηγούμενα άρνησης πληρωμής του χρέους 
στη βάση πολιτικών κριτηρίων, πριν δημιουργηθεί η έννοια του απεχθούς 
χρέους.  Έτσι,  όταν  οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  κατέλαβαν  την  Κούβα  το 
1898, η Ισπανία, παλιά αποικιακή δύναμη αυτού του νησιού, ζήτησε οι 
ηνωμένες Πολιτείες να εξοφλήσουν  το κουβανέζικο χρέος προς αυτήν. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν επειδή εκτίμησαν ότι το χρέος είχε 
«επιβληθεί στο κουβανέζικο λαό χωρίς τη συγκατάθεσή του και με τη βία 
των όπλων».  Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν ότι οι  δανειστές είχαν 
πάρει ρίσκα και  είχαν χάσει.  Και έτσι,  το χρέος της Κούβας τότε δεν 
εξοφλήθηκε.  Όταν  η  Μεγάλη  Βρετανία  το  1900  προσάρτησε  τη 
δημοκρατία των Μπούρς (τη Νότια Αφρική), αρνήθηκε να πληρώσει τα 
δάνεια που είχαν συναφθεί για τις ανάγκες του πολέμου από τη παλιά 
δημοκρατία.  Η συνθήκη των Βερσαλλιών εξαιρεί τη Πολωνία από τη 
πληρωμή των χρεών  που είχαν συνάψει οι Πρώσοι  (οι Γερμανοί) για τον 
εποικισμό της Πολωνίας. 
Το  1919,  όταν  ο  δικτάτορας  της  Κόστα  Ρίκα  ανατράπηκε,  η  νέα 
κυβέρνηση αρνήθηκε να εξοφλήσει τα χρέη που είχε συνάψει η παλιά 
κυβέρνηση με τη Βασιλικής Τράπεζας του Καναδά. Το 1923, ο δικαστής 
Tuft, πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, 



ορίστηκε ως ανεξάρτητος διαιτητής από τις δυο αντιμαχόμενες χώρες και 
δήλωσε  ότι:   «η  περίπτωση  της  Βασιλικής  Τράπεζας  δεν  εξαρτάται 
απλώς  από  τη  μορφή  της  συναλλαγής,  αλλά  από  τη  καλή  πίστη  της 
τράπεζας  κατά  το  δανεισμό  ως  προς  τη  πραγματική  χρήση  της 
κοσταρικανής κυβέρνησης υπό το καθεστώς του  Tinoco (ο ανατραπείς 
δικτάτορας). Η Τράπεζα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρήματα δανείστηκαν 
στη κυβέρνηση για νόμιμες χρήσεις. Δεν το έχει κάνει». 
Τελευταία,  οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  συνηγόρησαν  και  άσκησαν  πολλές 
πιέσεις  υπέρ  της  ακύρωσης  του  ιρακινού  χρέους  που  είχε  συνάψει  ο 
Σαντάμ Χουσέϊν… Με επιτυχία! Η Ελβετία, η Γαλλία, η Ρωσία και άλλες 
χώρες  το  έκαναν.  Ωστόσο,  αν  και  χρησιμοποιήθηκε  στην  αρχή  η 
επιχειρηματολογία  περί  απεχθούς  χρέους,  αυτή  αποσύρθηκε  γρήγορα 
εξαιτίας του φόβου ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο, και 
τελικά ήταν μέσα στη Λέσχη του Παρισιού, μιας άτυπης οντότητας που 
συσπειρώνει  19  χώρες  πιστωτές,  που  έγινε  η  ακύρωση  του  80% του 
ιρακινού χρέους. 

5. Υπάρχουν άλλες πηγές παρανομίας και ανομίας προς εντοπισμό στις  
συμβάσεις; 

Υπάρχουν και άλλες γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, χρήσιμες να τις 
γνωρίζουμε  κατά  τη  πραγματοποίηση  ενός  audit,  που  μπορούν  να 
καταργήσουν μια καταχρηστική σύμβαση:

- η τοκογλυφία:  όταν ο πιστωτής δανείζει  με επιτόκιο μεγαλύτερο 
από το ανώτατο νόμιμο.

- ο  πλουτισμός  χωρίς  (δίκαιη)  αιτία: ο  μη  πλουτισμός  σε  βάρος 
άλλου  συνιστά  μια  γενική  αρχή  του  δικαίου.  Αυτό  έχει 
αναγνωριστεί  τόσο  στο  ρωμαϊκό  δίκαιο  όσο  και  στο  μη 
κωδικοποιημένο δίκαιο  (όπως εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών). 
Αυτή η αρχή είναι σημαντική γιατί επιτρέπει στην οντότητα θύμα 
της  φτώχυνσης  να  αποζημιωθεί  από  εκείνον  που  πλούτισε  σε 
βάρος της. Η διαφθορά μπορεί να εισαχθεί σε αυτό το πλαίσιο.

- το υπερβολικό κόστος: το χρεωμένο Κράτος μπορεί να αρνηθεί να 
πληρώσει μια παροχή αν εξαιτίας απρόβλεπτων αιτίων, το κόστος 
αυτής της παροχής αυξάνεται υπερβολικά.

- η  βλάβη: όταν  η  μια  από  τις  πλευρές  επωφελείται  από  τη 
κατάσταση αδυναμίας ή αστάθειας της άλλης για να πετύχει ένα 
σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα.

- η κατάχρηση δικαιώματος: όταν μια από τις πλευρές, ασκώντας ένα 
δικαίωμα,  συμπεριφέρεται  με  απιστία  ή  καταχρηστικά,  είναι 
κακόβουλη ή παραβιάζει το πνεύμα αυτού του δικαιώματος.

Επιπλέον, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα δάνειο είναι άνομο όταν η 
σύμβαση παρουσιάζει καταχρηστικές διατάξεις (όπως αυτό καταδείχτηκε 



στο κεφάλαιο 3, κατά την εξέταση των καταχρηστικών διατάξεων που 
αποκάλυψε το βραζιλιάνικο  audit πολιτών). Είναι ο ρόλος του  audit να 
αποκαλύψει αυτές τις διατάξεις και να καταγγείλει την ύπαρξή τους.
Πρέπει  να  διαπιστώσουμε  κατά  πόσο  υπάρχουν  αμφισβητήσιμες 
διατάξεις: 
«η κεφαλαιοποίηση των τόκων, μια διάταξη επίλυσης των διαφορών που 
επιτρέπει  να τις  παρουσιάσουν  ενώπιον της  δικαιοσύνης μιας χώρας οι  
κανόνες της οποίας ευνοούν τους πιστωτές, κλπ. Ή διατάξεις που ορίζουν  
υποχρεώσεις  τα  ποσά  των  οποίων  είναι  υπερβολικά  σε  σχέση  με  τις 
δυνατότητες πληρωμής της χώρας. Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε κατά  
πόσο  η  σχέση  κόστος/κέρδος  είναι  αυθαίρετη,  παράλογη  ή  υπερβολική 
επειδή οι αντιπαροχές είναι ολοφάνερα ανισόρροπες ή επειδή μια από τις  
υποχρεώσεις είναι υπερβολικά ακριβή σε σχέση με μιαν άλλη. Μέσω αυτού 
του  τρόπου  ανάλυσης,  είναι  δυνατό  να  καθορίσουμε  αν  πληρώθηκαν 
άνομα χρέη. Θα έπρεπε τέλος να αναρωτηθούμε αν υπήρξε κάποια βασική 
αλλαγή των περιστάσεων από τότε που η συμφωνία υπογράφηκε αρχικά  
(και που δεν προκλήθηκε εσκεμμένα από τον χρεώστη) και που είχαν ως 
συνέπεια  να  παράξουν  τις  αναφερθείσες  ενστάσεις.  Αυτές  οι  αλλαγές  
περιλαμβάνουν  μια υπερβολική αύξηση των επιτοκίων ή μια σημαντική 
υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, μέχρι και τις φυσικές καταστροφές που 
θα  μπορούσαν  να  έχουν  επιπτώσεις  πάνω  στην  εισαγωγή  ξένου  
συναλλάγματος από τις εξαγωγές».
Θα ήταν επίσης  αναγκαίο  να αντιμετωπίσουμε  ως απαράδεκτους  τους 
όρους που βιάζουν το δημόσιο αγαθό ενός χρεωμένου Κράτους ή που 
υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία. Οι όροι που βγαίνουν από τα σχέδια 
διαρθρωτικής προσαρμογής του ΔΝΤ, και απαιτούν δραστικές περικοπές 
στους προϋπολογισμούς της υγείας, της παιδείας και άλλων κοινωνικών 
υπηρεσιών δεν συμβάλουν φυσικά στην ευημερία του πληθυσμού.   Ο 
Joseph Hanlon αναφέρει  δυο  κατηγορίες  όρων  που  είναι  επίσης 
απαράδεκτοι: από τη μια, οι πιστωτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μια 
επαναδιαπραγμάτευση του χρέους για να προσθέσουμε και άλλους όρους 
που, σε άλλες συνθήκες, θα ήταν απαράδεκτοι. Από την άλλη, η δημόσια 
εγγύηση ενός άνομου δανείου δεν καθιστά το δάνειο λιγότερο άνομο. Η 
προϋπόθεση που θέλει μια κυβέρνηση να εγγυάται ή να εθνικοποιεί ένα 
άνομο χρέος είναι επίσης απαράδεκτη.

Β. Να εξετάσουμε τη συμπεριφορά του πιστωτή.

Ο όρος του απεχθούς χρέους παρατέθηκε παραπάνω. Τα στοιχεία που 
ακολουθούν δεν αφορά όμως μόνον αυτόν.
Ο προσδιορισμός των ευθυνών (ποινικών και αστικών) στη διαδικασία 
διαμόρφωσης  του  χρέους,  είναι  απαραίτητος  στο  πλαίσιο  μιας 



διεκδίκησης ακύρωσης του χρέους. Το audit του χρέους θα επιτρέψει να 
φωτιστούν οι ευθύνες.
1.  Η  απουσία  λεπτομερούς  εξέτασης  των  δυνατοτήτων  του 
μελλοντικού δανειολήπτη

Μια δανειακή σύμβαση μπορεί  να θεωρηθεί  ως άνομη αν ο πιστωτής 
είναι  ,  είτε  έτσι  είτε  αλλιώς,  υπεύθυνος  για  εγκλήματα,  σοβαρά 
αδικήματα,  παραβιάσεις  των ανθρώπινων δικαιωμάτων και  κανόνων ή 
των αρχών του διεθνούς δικαίου και/ή του δικαίου της δανειολήπτριας 
χώρας.  
Ο  πιστωτής  θεωρείται  ότι  γνωρίζει  τη  φύση  του  καθεστώτος  του 
Κράτους  δανειολήπτη,  όπως  και  ότι  ενδιαφέρεται  για  τη  χρήση  των 
δανεισμένων κεφαλαίων, την απόδοσή τους, κλπ. 
Η  ευθύνη  του  πιστωτή  δεν  είναι  πάντως  ξεκάθαρα  καθορισμένη  στις 
διεθνείς  οικονομικές  σχέσεις,  ούτε  στο  διεθνές  δίκαιο.  Όμως,  είναι 
καθορισμένη στο εθνικό δίκαιο.

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ένας τραπεζίτης μπορεί να καταδικαστεί να  
πληρώσει  αποζημιώσεις  αν  έχει  χρηματοδοτήσει  μια  παράνομη  ή 
ανύπαρκτη  δραστηριότητα,  ή  ακόμα  μια  επιχείρηση  σε  απελπιστική 
κατάσταση, αν η πίστωση αποδείχτηκε καταστροφική (τα οικονομικά βάρη  
της επιχείρησης αποδείχτηκαν ασύμβατα με τους πόρους της) και τέλος αν 
η πίστωση είναι άκαιρη (η αποδοτικότητα της επένδυσης ήταν αμφίβολη).  
Ο  τραπεζίτης  έχει  πράγματι  το  καθήκον  να  συμβουλέψει  και  να  μην 
χορηγήσει υπερβολικές χρηματοδοτήσεις.

Ο  στόχος  αυτών  των  νόμων  είναι  να  διορθώσουν  ανισόρροπους 
συσχετισμούς δυνάμεων και κυρίως, να προστατέψουν τη χρηματαγορά 
επειδή μια κακώς χορηγημένη πίστωση μπορεί να έχει σημαντικές και 
επικίνδυνες επιπτώσεις πάνω στο σύνολο του χρηματιστικού συστήματος 
και στη λειτουργία της τραπεζικής πίστης. Αυτοί οι περιορισμοί  απέχουν 
πολύ από το να είναι ο κανόνας στο διεθνές δίκαιο των μπίζνες αλλά μας 
φωτίζουν στο πλαίσιο ενός audit όσον αφορά την ανάγκη να ασκήσουμε 
πίεση ώστε να αναγνωριστεί  η συν-ευθύνη στο τομέα του χρέους στο 
διεθνές επίπεδο.
Πριν από μια ενδεχόμενη πρόοδο του διεθνούς δικαίου σε αυτό το τομέα, 
είναι  χρήσιμο να αποδώσουμε  στα  συμπεράσματα  ενός  audit όλες  τις 
ευθύνες,  και  αυτό για να ετοιμάσουμε  ένα στέρεο και  συνεπές ντοσιέ 
παρουσιάσιμο  ενώπιον  ενός  Δικαστηρίου  προκειμένου  να  ληφθεί  μια 
απόφαση για την ακύρωση των χρεών.

Μελέτες περιπτώσεων



Μια νομολογία νεωτεριστικού χαρακτήρα: η περίπτωση του Καμερούν 
ενάντια στη γερμανική εταιρία Kloeckner

Ιδού μια υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε το Διεθνές Κέντρο  για το 
διακανονισμό  των  επενδυτικών  διαφορών  (ICRID),  θεσμός  που 
δημιουργήθηκε στους κόλπους της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον οποίο 
έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις καθώς πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος της 
Παγκόσμιας  Τράπεζας,  και  άρα  είναι  δικαστής  και  διάδικος. 
Λαβαίνοντας  υπόψη ότι  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  είναι  ένας  πιστωτικός 
θεσμός,  ότι  έχει  ήδη επιδείξει  σοβαρή έλλειψη αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας και ότι είναι στα μάτια μας άνομη (όπως και το ΔΝΤ), είναι 
σχεδόν λογικό ότι  οι  αποφάσεις  του  ICRID, πέρα από την αδιαφανή 
λειτουργία του, ευνοούν τις περισσότερες φορές τις μεγάλες πολυεθνικές 
(για παράδειγμα στις υποθέσεις  Metalclad κατά Μεξικού και σε εκείνη 
της  Waste management κατά Μεξικού, η μεροληψία του  ICRID ήταν 
προφανής).  Επιπλέον,  οι  κανόνες  του  ICRID δεν περιλαμβάνουν  τους 
σχετικούς  με  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  το  περιβάλλον.  Αυτό  το 
κέντρο  διακανονισμού,  εξ  ορισμού,  δεν  είναι  ο  ιδεώδης  θεσμός  για 
τέτοιες αποφάσεις.  Αυτό πάντως δεν αποκλείει   ότι,  έστω και για μια 
φορά, η απόφαση του  ICRID είναι πολύ ενδιαφέρουσα στο τομέα που 
μας απασχολεί, για τα επιχειρήματα που το δικαστήριο ανάπτυξε.
«Το 1971, μια μεγάλη γερμανική εταιρία, η Kloeckner, είχε προτείνει στη 
κυβέρνηση  του  (…)  Καμερούν  να  εγκαταστήσει  ένα  εργοστάσιο 
λιπασμάτων  «με  τα  κλειδιά  στο  χέρι»  στη  βάση  μιας  πολύ  θετικής 
μελέτης σκοπιμότητας και αποδοτικότητας, που έγινε από την Kloeckner. 
Η  Klooeckner είχε  δεσμευτεί  να  παραδώσει  το  εργοστάσιο,  να 
εξασφαλίσει  τη  χρηματοδότηση,  να  διαχειριστεί  τη  υπόθεση   για  μια 
κάποια  περίοδο.  Το  Καμερούν  έπρεπε  να  εγγυηθεί  τις  πιστώσεις.  Το 
εργοστάσιο αφού κατασκευάστηκε δεν έγινε ποτέ αποδοτικό.  Εξάλλου, 
το υλικό που χρησιμοποιήθηκε  δεν άντεχε στις κλιματικές συνθήκες του 
Καμερούν.  Το εργοστάσιο δεν παρήγαγε παρά ένα μικρό ποσοστό της 
ικανότητάς  του και  τελικά έκλεισε μετά από μερικά χρόνια απόδοσης 
κατά πολύ κατώτερης από εκείνη που είχαν προαναγγείλει οι  μελέτες: 
ακόμα ένα «αναπτυξιακό ερείπιο» είχε γεννηθεί.
«Οι  συμφωνίες  προέβλεπαν  μια  άνευ  όρων  υποχρέωση  πληρωμής 
ενισχυμένη από την έκδοση χρεωστικών αρχές, οι διαιτητές κατάληξαν 
στην απόφασή τους σύμφωνα με την γραμματίων. Μπροστά σε αυτή τη 
κατάσταση,  ζητούσαν  από τους  διαιτητές  να  αποφασίσουν  αν  υπήρχε 
υποχρέωση  πληρωμής  από  μέρους  του  Καμερούν.  (…)  Οι  διαιτητές 
αρνήθηκαν  να  αποφανθούν  για  τη  κακοπιστία,  τη  διαφθορά,  την 
ενδεχόμενη δόλια πρόθεση (…) Αντίθετα,  βάσισαν την απόφασή τους 
πάνω  σε  ορισμένες  γενικές  και  κλασσικές  έννοιες  του  αστικού  και 
εμπορικού δικαίου. Εφαρμόζοντας αυτές τις οποία το Καμερούν δεν ήταν 



υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  αυτό  το  χρέος:  ένα  σημαντικό  μέρος  του 
καμερουνέζικου εξωτερικού χρέους καταργήθηκε». 
Ιδού συνοπτικά η αιτιολόγηση της απόφασης: 

- Η Kloeckner είχε δεσμευτεί να παραδώσει ένα εργοστάσιο «με τα 
κλειδιά  στο  χέρι»  και  έτοιμο  να  λειτουργήσει,  όμως  αυτό  δεν 
συνέβη ποτέ.

- Η  Kloeckner δεν  συναλλάχτηκε  με  τον  εταίρο  της  με  την 
απαραίτητη  ειλικρίνεια  στις  σχέσεις  τους,  απέκρυψε  στοιχεία 
ζωτικής πληροφόρησης σε κρίσιμες στιγμές του σχεδίου.

- Η Kloeckner δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της.
Η μερική μη εκτέλεση βάζει τέλος στην ισορροπία των σχέσεων μεταξύ 
των εταίρων πράγμα που, στις βάσεις του αστικού δικαίου, απαλλάσσει 
το Καμερούν από τις υποχρεώσεις του.
Δυστυχώς,  η  απόφαση  ακυρώθηκε  το  1985,  σύμφωνα  με  τις 
προβλεπόμενες διατάξεις στο άρθρο 52 της σύμβασης του  ICRID, από 
μια επιτροπή  ad hoc.  Τα αίτια της ακύρωσης είναι  ότι  το Δικαστήριο 
προσέφερε λίγες ενδείξεις για τις συνθήκες εφαρμογής και τα όρια της 
υποχρέωσης «να αποκαλύπτεις τα πάντα στον εταίρο σου».  Επιπλέον, 
σύμφωνα με αυτή την επιτροπή, η εξαίρεση μη εκτέλεσης συνεπαγόταν 
την  αναστολή  της  υποχρέωσης  και  όχι  την  εξάλειψή  της…  Αυτή  η 
υπόθεση έγινε αντικείμενο μιας νέας εκδίκασης η ακύρωσή της οποίας 
δεν έγινε δεκτή το 1990.

Η απόφαση Olmos, Αργεντινή

Ο ομοσπονδιακός δικαστής J.  Ballesteros πραγματοποίησε ένα audit δια 
της  δικαστικής  οδού  για  το  συσσωρευμένο  υπό  τη  δικτατορία 
αργεντίνικο  χρέος.   Αυτή  η  απόφαση  κατέδειξε  ξεκάθαρα  την  συν-
υπευθυνότητα  των  πιστωτών  όπως  του  ΔΝΤ  και  της  Διαμερικανικής 
Αναπτυξιακής  Τράπεζας  (BID)  στη  διαδικασία  υπερχρέωσης  του 
αργεντίνικου  Κράτους,  επειδή  το  μοναδικό  τους  κίνητρο  ήταν  να 
διαθέσουν πάση θυσία στο διεθνές επίπεδο τα περισσευούμενα κεφάλαια 
σε  πετροδολάρια.  Η  απόφαση  αναγνώρισε  επίσης  την  ευθύνη   των 
ιδιωτών πιστωτών και των τραπεζών του Βορρά, αλλά επίσης και εκείνη 
των χρεωστών.
Για περισσότερα σχετικά με αυτή την απόφαση, βλέπε κεφάλαιο 2. 

2. Μια αλόγιστη διακινδύνευση

Μια άλλη πίστα προς εξέταση αφορά το  ηθικό ρίσκο (ή  alea moral). 
Πιστωτικοί οικονομικοί πράκτορες παροτρύνονται και ενθαρρύνονται να 
επενδύσουν  σε  υποθέσεις  υψηλού  κινδύνου,  επειδή  έχουν  πάρει  μια 
ασφάλεια κινδύνου που θα καλύψει τις πιθανές απώλειές τους. Πιστωτές 



γνωρίζουν  ότι  θα  εξοφληθούν,  καμιά  σημασία  από  ποιον,   και 
αδιαφορούν για τη ποιότητα ή τη σοβαρότητα του σχεδίου (βλέπε επίσης 
το  τμήμα για τις  εξαγωγικές πιστώσεις,  κεφάλαιο 3).  Όσον αφορά το 
δημόσιο  εξωτερικό χρέος,  οι  πιστωτές  είναι  βέβαιοι  ότι  η  Παγκόσμια 
Τράπεζα  ή  το  ΔΝΤ  θα  είναι  πάντα  παρόντες  για  να  διορθώσουν,  σε 
τελευταία  ανάλυση,  την  επικίνδυνη  οικονομική  κατάσταση  ενός 
Κράτους.  Η ιστορία έδειξε ότι οι  καταχρήσεις σε αυτό το τομέα είναι 
αμέτρητες και  ότι  ακόμα και το ΔΝΤ καταδίκασε  αυτή τη πρακτική, 
επειδή, σύμφωνα με τα δικά του επιχειρήματα, αυτό δεν μπορούσε παρά 
να αποδυναμώσει την επενδυτική «πειθαρχία».
Το ηθικό ρίσκο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως άμεσα σχετιζόμενο με την 
ευθύνη  του  πιστωτή  και  τα  χρέη  που  συνάφθηκαν  με  αυτό  το  ρίσκο 
πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  ως  άνομα,  και  άρα  δεν  πρέπει  να 
αποπληρωθούν. Οι πιστωτές θα έπρεπε να υποχρεώνονται να εκτιμήσουν 
τα πραγματικά κόστη των επενδύσεών τους, και να συμπεριλάβουν το 
γεγονός  ότι  μπορεί  κι  αυτοί  να  μην  εξοφληθούν.   Να  πώς  αυτή  η 
«πειθαρχία» θα έκανε όλο και  λιγότερους πιστωτές να επενδύσουν σε 
αμφίβολα σχέδια ή να δανείσουν σε διεφθαρμένες κυβερνήσεις.

Γ. Να εξετάσουμε την ευθύνη του δανειολήπτη

Ο πιστωτής μπορεί να κατηγορηθεί ότι καταχράστηκε την εμπιστοσύνη 
του χρεώστη ή ότι τον εξαπάτησε. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να 
βρούμε ποιος ήταν ο βαθμός ευθύνης του δανειολήπτη στο χρέος. Για 
αυτό, πρέπει κατ’αρχή να ταυτοποιήσουμε και να πληροφορηθούμε για 
τις ιδιότητες των προσώπων που υπέγραψαν και διαπραγματεύτηκαν τη 
δανειακή σύμβαση.
Δεύτερο, είναι επιτακτική ανάγκη να ψάξουμε κατά πόσο διαπράχθηκε 
κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα, μια και ορισμένες ενστάσεις και 
αδικήματα μπορεί να αποδοθούν αποκλειστικά στο δανειολήπτη: 

- απάτη: όπως το γεγονός ότι  κάνουμε σαν να υπάρχουν χρέη που 
είναι φανταστικά ή ότι  κάνουμε να πληρώσουμε ένα χρέος που 
έχει ήδη πληρωθεί.

- διαφθορά: όταν  ένας  δημόσιος  υπάλληλος  αποδέχεται  μια 
προμήθεια ή μια μίζα κατά τη διαπραγμάτευση του δανείου ή τη 
χορήγηση των κεφαλαίων του δανείου.

- παραχάραξη ντοκουμέντων.
- υπεξαίρεση  δημόσιου  χρήματος: όταν  το  χρήμα  το  προερχόμενο 

από δάνεια που έλαβε ένα Κράτος αποδίδεται  σε ένα προορισμό 
που δεν ήταν εκείνος για τον οποίο είχε συναφθεί το δάνειο.

- εκβίαση: όταν επιβάλλονται όροι υπό την απειλή προκειμένου να 
γίνει επαναδιαπραγμάτευση των χρεών.

- κλπ.



Οι δημόσιοι υπάλληλοι διαπράττουν τα αδικήματα της μη εκπλήρωσης 
των καθηκόντων τους όταν παίρνουν ή εκτελούν αποφάσεις ή εντολές 
αντίθετες  προς  το  Σύνταγμα  ή  στους  ντόπιους  νόμους  ή  όταν  δεν 
εκτελούν  τους  νόμους  των  οποίων  έχουν  την  ευθύνη.  Επιπλέον, 
«διαπράττουν το αδίκημα της δόλιας διοίκησης όταν, καταχρώμενοι της 
θέσης  τους,  διαπράττουν ή  διατάσσουν  κάποια αυθαίρετη πράξη προς 
βλάβη της δημόσιας διοίκησης  ή ατόμων , ή όταν με δόλιο τρόπο στις 
πράξεις τους ή στην υπογραφή συμβάσεων βλάπτουν τη διοίκηση προς 
δικός  τους  (ή  πιο  μακρινό)  όφελος.  Οι  κυβερνήσεις  του  Νότου 
διαπράττουν αδικήματα προδοσίας της πατρίδας τους όταν υποτάσσουν 
το πεπρωμένο της χώρας τους στα ξένα συμφέροντα. Όλα αυτά τα κοινά 
αδικήματα γενικά τιμωρούνται  ποινικά από τις  εσωτερικές νομοθεσίες 
των χωρών όπου συμβαίνουν τα γεγονότα και γεννούν την υποχρέωση 
να αποζημιωθούν τα θύματα για τις βλάβες που υπέστησαν».
Τέλος,  «η  δεύτερη  πτυχή  προς  ανάλυση  είναι  το  πλαίσιο  των 
περιστάσεων στις οποίες διεξήχθη η διαδικασία σύναψης ενός δανείου ή 
η αναδιάρθρωση της πληρωμής. Πράγματι, όταν εκείνος που πρέπει να 
πληρώσει τα χρέη δεν ήταν σε θέση να διαμορφώσει μια ελεύθερη και 
πληροφορημένη συγκατάθεση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το δάνειο 
είναι άνομο και ότι  κατά συνέπεια,  η αποπληρωμή του δεν μπορεί να 
απαιτηθεί.   Το  να  προσπαθήσουμε  να  μάθουμε  αν  ο  πληθυσμός  που 
πρέπει να πληρώσει το εξωτερικό χρέος έδωσε τη συγκατάθεσή του στις 
διεθνείς χρηματιστικές επιχειρήσεις που γέννησαν το χρέος μας οδηγεί, 
κατ’αρχήν, να αναλύσουμε τη φύση των κυβερνήσεων που εσύναψαν τα 
δάνεια και,  κατόπιν,  στη περίπτωση των δημοκρατιών,  να εξετάσουμε 
μέχρι σε ποιο σημείο είναι δημοκρατική η συμπεριφορά τους». 

Δ. Πρέπει να εμπνεόμαστε από έννοιες του ιδιωτικού δικαίου στην 
εξέταση μιας δανειακής σύμβασης; 

Το παράδοξο είναι το εξής: το εθνικό δίκαιο των ΗΠΑ ή της Ευρώπης, 
για παράδειγμα, προστατεύει  το δανειολήπτη από τις καταχρήσεις του 
χρέους,  επιβάλλοντας  διατάξεις  περιορισμού  των  πιστώσεων,  μη 
συσσώρευσης  σε  συνάρτηση  με  τον  εισπραττόμενο  μισθό,  ανώτατων 
ορίων  πιστώσεων,  κλπ.,  όμως  αυτό  δεν  υπάρχει  στο  διεθνές  δίκαιο. 
Έχουμε  έτσι  από  τη  μια,  εθνικές  νομικές  εντολές  επακριβώς 
πλαισιωμένες  και από την άλλη, μια διεθνή νομική εντολή αρκετά φλου.
Ωστόσο,  οι  γενικές  αρχές  του  διεθνούς  δικαίου  περιλαμβάνουν  τις 
γενικές  αρχές  του  δικαίου  «τις  αναγνωρισμένες  από  τα  πολιτισμένα 
έθνη»  και   εκείνες  που  περιλαμβάνονται  στους  κανόνες  του  αστικού 
δικαίου  των  ευρωπαϊκών  χωρών  που  έχουν  μια  διεθνή  εμβέλεια.  Οι 
νομικοί  μπορούν  να  συμβάλουν  να  γίνει  πραγματικότητα  αυτή  η 
δυνατότητα και να κάνουν να προχωρήσει η διεθνής νομική τάξη. 



Ο  γαλλικός  αστικός  κώδικας,  για  παράδειγμα,  διευκρινίζει  ότι  μια 
υποχρέωση χωρίς αιτία ή που έχει μια παράνομη αιτία είναι άκυρη. Αν  
αποδείξουμε  ότι  υπήρξε  κατάχρηση  ενός  δανείου,  τότε  μπορούμε  να 
συμπεράνουμε ότι η υποχρέωση είναι χωρίς αιτία και ο δανειολήπτης δεν  
πρέπει  να το αποπληρώσει.   Ο γαλλικός αστικός κώδικας  καταδικάζει  
επίσης όλα τις συμβάσεις όπου έγινε δυνατό να διαπιστωθούν ενστάσεις  
συγκατάθεσης, όπως η χρήση βίας,  αλλά και ο δόλος. Ένα δάνειο που  
παραβιάζει  τον  εθνικό  τραπεζικό  κανονισμό  είναι  άκυρο  (όταν  η  
δανειοδότηση γίνεται ή θεωρείται ότι γίνεται στη Γαλλία).

Είναι  λοιπόν χρήσιμο να αναζητήσουμε,  στο  πλαίσιο ενός  audit,  ποια 
είναι  η  νομοθεσία  και  η  χάρτα  της  εθνικής  Κεντρικής  Τράπεζας,  η 
νομοθεσία  του  τραπεζικού  και  χρηματοπιστωτικού  συστήματος,  οι 
κανόνες  του κανονισμού σχετικά με τις καταθέσεις,  τα δάνεια και τα 
τραπεζικά  αποθεματικά,  η  ύπαρξη  εγγυήσεων  του  Κράτους  για  τις 
καταθέσεις  και  τις  συναλλαγματικές  ασφάλειες,  η  νομοθεσία  και  οι 
κανόνες για τις κινήσεις κεφαλαίων, οι καταθέσεις των διαμενόντων στο 
εξωτερικό  και  των  ξένων  (φυγή  κεφαλαίων)  και  η  νομοθεσία  για  τις 
εταιρίες off-shore.

Ο αγγλικός νόμος κατοχυρώνει επίσης ορισμένες νομικές προστασίες για  
το δανειολήπτη. Η Britain’s Consumer Credit Act του 1974 (τμήμα 138) 
διευκρινίζει   ότι  η  διαπραγμάτευση  του  δανείου  είναι  υπερβολική  όταν  
απαιτεί  από  το  δανειολήπτη  να  κάνει  πληρωμές  που  είναι  καταφανώς  
υπερβολικές.  Ή  αν  αυτή  η  διαπραγμάτευση  αντίκειται  καταφανώς  στις  
κοινές αρχές της δίκαιης διαπραγμάτευσης.
Το βρετανικό Δικαστήριο έχει λοιπόν την αρμοδιότητα να ακυρώσει χρέη  
ή να αλλάξει τους όρους της δανειακής σύμβασης.  Το Δικαστήριο μπορεί  
να ζητήσει να μάθει αν ο πιστωτής  και ο δανειολήπτης ήταν ισότιμοι κατά 
τη  διαπραγμάτευση  της  σύμβασης,  αν  ασκήθηκε  κάποια  πίεση,  κλπ.  
Επιπλέον, σύμφωνα με αυτό το νόμο, την ευθύνη της απόδειξης την έχει ο  
πιστωτής που πρέπει να αποδείξει ότι η διαπραγμάτευση δεν είχε σχέση με  
εκβίαση.

Το Κεφάλαιο 9 του νομοθετικού κώδικα των ΗΠΑ: ένα παράδειγμα 
για διεθνοποίηση; 
Το  Κεφάλαιο  9  του  νομοθετικού  κώδικα  των  ΗΠΑ αναφέρεται  στην 
αποτυχία  των  δημόσιων  οργανισμών   και  περιέχει  ενδιαφέρουσες 
διατάξεις  που  θα  μπορούσαν  να  δικαιολογήσουν  την  ακύρωση 
ορισμένων χρεών των  χωρών του Τρίτου  Κόσμου,  αν  οι  νομικοί  που 
έχουν εμπλακεί σε ένα  audit μπορούν να τις προσαρμόσουν στη διεθνή 
πραγματικότητα  και  να  επωφεληθούν  από  αυτές.   Το  Κεφάλαιο  9 



προβλέπει  πράγματι  ότι  δήμοι  μπορούν   «να  κάνουν  έκκληση  για  να 
δεχτούν  βοήθεια  ενάντια  στους  πιστωτές  τους»  όταν  αποδεικνύονται 
αφερέγγυοι. Αυτό προκαλεί αυτόματα την παύση  των εξοφλήσεων.
Αυτή η πράξη επιτρέπει  στο δήμο να προστατεύσει το βιοτικό επίπεδο 
και  να  διατηρήσει  τις βασικές  κοινωνικές  του  υπηρεσίες που  είναι 
ουσιαστικές για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών 
του.   Αυτό  το  κεφάλαιο  καθιερώνει  την  αρχή  της  προστασίας  του 
δανειολήπτη   και  σέβεται  τη  κυριαρχία  του  δανειολήπτη.    Αυτό  το 
κεφάλαιο προβλέπει επίσης την παρέμβαση ενός ουδέτερου επιδιαιτητή 
που έχει ως αποστολή να βρει ένα δίκαιο συμβιβασμό.
Ο καθηγητής Kunibert Raffer και άλλοι εργάζονται εδώ και χρόνια πάνω 
στις  δυνατότητες  και  το  ενδιαφέρον  που  έχει  να  μεταφερθεί  αυτός  ο 
ομοσπονδιακός νόμος σε διεθνή κλίμακα, ως απάντηση στη κρίση του 
χρέους,  με τη δημιουργία ενός διεθνούς συμβουλίου επιδιαιτησίας του 
δίκαιου και διαφανούς χρέους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τις εργασίες του  Kunibert Raffer, 
καθηγητή οικονομίας στο πανεπιστήμιο της Βιέννης. Βλέπε επίσης την 
έρευνα  του  Jubilee Framework και  της  New Economics Foundation: 
www  .  jubileeresearch  .  org  /  analysis  /  reports  /  jubilee  _  framework  

Ε.  Προϋποθέσεις  και  προοπτικές  μιας  προσφυγής  στη  ποινική 
δικαιοσύνη

Οι αρχές ποινικής δίωξης διαθέτουν κατάλληλα ερευνητικά μέσα, που 
μπορεί  να  είναι  χρήσιμα  για  να  διερευνήσουν  πώς  πραγματικά 
χρησιμοποιήθηκαν  τα  κεφάλαια  που  διατέθηκαν  στο  Κράτος  χρεώστη 
του χρέους. Η προσφυγή σε αυτές οι αρχές δεν είναι πάντως δυνατή παρά 
με ορισμένους όρους και τα αποτελέσματα των ερευνών τους δεν είναι 
ποτέ εγγυημένα.
Δεν  υπάρχει  σήμερα  κανένα  υπερεθνικό  αρμόδιο  δικαστήριο  για  να 
μελετήσει  εγκλήματα  ή  αδικήματα  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν 
διαπραχθεί  στο πλαίσιο μιας δανειακής σύμβασης σε ένα συγκεκριμένο 
Κράτος. Η προσφυγή είναι δυνατή μόνον στις εθνικές δικαστικές αρχές. 
Αυτές θα παρέμβουν σύμφωνα με τους κανόνες κάθε Κράτους και μέσα 
στα όρια των διεθνών συμφωνιών που αυτό το Κράτος θα έχει συνάψει 
με  άλλα  Κράτη.  Αυτά  σημαίνουν  ότι  οι  διευκρινίσεις  που  θα 
ακολουθήσουν  περιορίζονται  αναγκαστικά  σε  γενικότητες,  κάνοντας 
αφαίρεση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εθνικής νομοθεσίας.

1. Οι προϋποθέσεις

Η ποινική δικαιοσύνη δεν μπορεί να ενεργήσει παρά μόνο αν υπάρχει η 
υποψία ότι έχει διαπραχθεί κάποια αξιόποινη πράξη κατά τη χρήση των 

http://www.jubileeresearch.org/analysis/reports/jubilee_framework


δανεισμένων  κεφαλαίων.   Αυτή  η  υποψία  πρέπει  να  βασίζεται  σε 
συγκεκριμένα γεγονότα  και η αρχή που ξεκινά την ποινική δίωξη πρέπει 
να  έχει  αρμοδιότητα  για  να  διώξει  τον  ή  τους  δράστες  αυτής  της 
αξιόποινης πράξης. 
Στο  διεθνές  πεδίο,  η  αρμοδιότητα  βασίζεται  γενικά  στο  τόπο  όπου 
διαπράχθηκε  η  αξιόποινη  πράξη,  στην  εθνικότητα  του  δράστη  ή  σε 
εκείνη  του  θύματος.  Κάθε  εθνικός  νόμος  προβλέπει  τους  δικούς  του 
κανόνες αρμοδιότητας.
Αν  υπάρχει  υποψία  ότι  τα  κεφάλαια  που  δανείστηκε  το  Κράτος 
δανειολήπτης  καταχράστηκαν με μέσα ποινικά κολάσιμα από αυτό το 
Κράτος, τότε οι αρχές  αυτού του Κράτους θα είναι γενικά αρμόδιες για 
να ενεργήσουν.
Μπορούν  επίσης  να  είναι  αρμόδιες  οι  αρχές  ενός  Κράτους  όπου  στο 
οποίο τοποθετήθηκαν τα καταχρασμένα κεφάλαια,  αν αυτό το Κράτος 
καταστέλλει  το  αδίκημα  του  πλυσίματος  βρώμικου  χρήματος,  πράγμα 
που ειδικότερα συμβαίνει  σε  όλα τα σημαντικά χρηματιστικά κέντρα 
στην Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική.

2. Τα μέτρα

Η αρχή που είναι αρμόδια να διεξαγάγει μια ποινική ανάκριση διαθέτει 
γενικά  αποτελεσματικά  μέσα  καταναγκασμού.   Μπορεί  να  ανακρίνει 
κάνοντας να εμφανιστεί ενώπιόν της, αν χρειαστεί με τη δημόσια βία, 
κάθε πρόσωπο ικανό να προσφέρει  χρήσιμες πληροφορίες.  Μπορεί  να 
κάνει κατ’οίκον έρευνες και να κατάσχει κάθε ντοκουμέντο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη. Σε χρηματιστικά ζητήματα, έχει κυρίως 
τη δυνατότητα να εξαναγκάζει τα τραπεζικά ιδρύματα να της παράσχουν 
πληροφορίες  και  ντοκουμέντα  και  μπορεί  να  διατάξει  τη  κατάσχεση 
λογαριασμών  ύποπτων  για  συλλογή  κεφαλαίων  εγκληματικής 
προέλευσης.  Είναι  σημαντικό να πούμε ότι,  ακόμα και  σε Κράτη που 
γνωρίζουν  το  τραπεζικό  απόρρητο,  αυτό  το  απόρρητο  δεν  μπορεί  να 
αντιπαρατεθεί στον ποινικό δικαστή.

3. Η διεθνής αλληλοβοήθεια

Αν ο δικαστής ή ο εθνικός εισαγγελέας που έχει αναλάβει την ανάκριση 
έχει ανάγκη να τελέσει πράξεις εκτός της εθνικής του επικράτειας, δεν θα 
μπορέσει να τις εκτελέσει ο ίδιος και θα πρέπει υποχρεωτικά να ζητήσει 
τη βοήθεια του δικαστή του Κράτους όπου βρίσκονται οι αναζητούμενες 
αποδείξεις.
Αυτή η βοήθεια πρέπει να ζητηθεί με γραπτή αίτηση που απευθύνεται 
στην αρμόδια αρχή του Κράτους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα. Η 
αίτηση θα πρέπει να αναφέρει τα γεγονότα που δικαιολογούν το άνοιγμα 



της ποινικής δίωξης  και να διευκρινίζει  ποιες είναι οι αποδείξεις που 
πρέπει  να  συλλεχθούν.   Σημειώνουμε  ότι  μια  έρευνα  με  αοριστία 
αποδείξεων (fishing expediation) γενικά δεν γίνεται δεκτή.
Το να ξέρουμε κατά πόσο οι αρχές του Κράτους στο οποίο υποβάλλεται 
το αίτημα θα δεχτούν να εκτελέσουν τα αιτούμενα  και να μεταβιβάσουν 
τις  αποδείξεις  που  ζητήθηκαν   εξαρτάται  από  τις  προϋποθέσεις  τις 
προβλεπόμενες  από  τις  εφαρμοζόμενες  σε  αυτό  το  Κράτος  διεθνείς 
συνθήκες,  και  δευτερευόντως,  από  την  εσωτερική  νομοθεσία  του 
τελευταίου.
Οι λόγοι που επικαλούνται πιο συχνά για να αρνηθούν να εκτελέσουν ένα 
αίτημα ξένης αλληλοβοήθειας είναι οι εξής: 

- τα περιγραφέντα γεγονότα δεν συνιστούν μια αξιόποινη πράξη στο 
Κράτος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

- δεν  υπάρχει  καμιά  εγγύηση  αμοιβαιότητας  από  μέρους  του 
αιτούμενου Κράτους.

- το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη δεν είναι εγγυημένο στο αιτούμενο 
Κράτος.

- οι αιτούμενες αποδείξεις δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία που 
είναι εφαρμόσιμη στο Κράτος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

Εξάλλου,  πρέπει  να  γνωρίζουμε  ότι,  στη  περίπτωση  που  γίνονται 
σεβαστές οι νόμιμες προϋποθέσεις της αλληλοβοήθειας, πολλά Κράτη 
δείχνουν απροθυμία στην εκτέλεση των ξένων αιτημάτων.  Όμως, δεν 
υπάρχει κανένα «νομικό» μέσο που να εξαναγκάζει ένα ξένο Κράτος 
να δώσει συνέχεια σε ένα αίτημα.

4. Η ανάκτηση καταχρασμένων αξιών

Το  Κράτος  δανειολήπτης  τα  δανεισμένα  χρήματα  του  οποίου 
καταχράστηκαν  παράνομα,  έχει  προφανές  συμφέρον να τα  ανακτήσει. 
Αν  αυτά  τα  ποσά  τοποθετήθηκαν  στο  εξωτερικό,  είναι  θεωρητικά 
αδύνατο να τα ανακτήσει.
Για  αυτό  το  λόγο,  η  αλληλοβοήθεια  του  Κράτους  στο  οποίο 
ξαναβρέθηκαν  τα  κεφάλαια  θα  μπορεί  να  ζητηθεί  σύμφωνα  με  τους 
όρους και τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν.  Σε αυτή τη περίπτωση, 
η  αίτηση  θα  πρέπει  να  δηλώνει  κατηγορηματικά  ότι  ζητείται  η 
προσωρινή κατάσχεση  των αξιών που ανεβρέθηκαν.  Στη συνέχεια,  το 
Κράτος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα θα προσκληθεί να επιστρέψει 
τα κεφάλαια στο αιτούμενο Κράτος.
Σε ορισμένα Κράτη, υπάρχει επίσης η δυνατότητα για το Κράτος θύμα 
των καταχρήσεων να επέμβει άμεσα, μέσω της αστικής ή της ποινικής 
οδού, για να πετύχει την επιστροφή των καταχρασμένων σε βάρος του 
κεφαλαίων.  Σε  αυτό  το  ενδεχόμενο,  συστήνεται   ζωηρά να ζητηθεί  η 
συμβουλή ενός ντόπιου δικηγόρου.



Παράρτημα

Να βάλουμε ένα τέλος  στην ατιμωρησία της Παγκόσμιας Τράπεζας!

Στο  τελευταίο  βιβλίο  του Η  Παγκόσμια  Τράπεζα:  το  διαρκές  
πραξικόπημα, ο Ερίκ Τουσέν αναπτύσσει τους συγκεκριμένους τρόπους 
για να φέρει τη Παγκόσμια Τράπεζα ενώπιον της δικαιοσύνης. Πράγματι, 
η Παγκόσμια Τράπεζα δεν διαθέτει ασυλία ως θεσμός ούτε ως νομικό 
πρόσωπο. Θα μπορούσε λοιπόν να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης 
κάτω  από  ορισμένες  προϋποθέσεις.  Πρέπει  να  διωχθεί  από  εθνικό 
δικαστήριο της χώρας όπου αυτή διαθέτει μια εκπροσώπηση ή στην  ενώ
Η  Παγκόσμια  Τράπεζα  θα  έπρεπε  να  γίνει  αντικείμενο  δικαστικής 
αγωγής  επειδή  οι  πολιτικές  της  προκάλεσαν  ενσυνείδητα  βλάβη   σε 
εκατοντάδες  εκατομμύρια  ανθρώπους  στο  κόσμο.  Αναφέρουμε  τις 
οικονομικές  της  υποστηρίξεις  σε  γιγάντια  σχέδια   όπως  εκείνα  των 
μεγάλων  φραγμάτων,  των  εξορυκτικών  βιομηχανιών,  των  θερμικών 
εργοστασίων,  κλπ.,  οι  αρνητικές  συνέπειες  των  οποίων  για  τους 
πληθυσμούς ήταν περισσότερες από τις θετικές. Η Παγκόσμια Τράπεζα 
υποστήριξε κυρίως, συγκυριακά ή επί μακρόν, δικτατορικά καθεστώτα 
υπεύθυνα  για  εγκλήματα  κατά  της  ανθρωπότητας,  στην  Λατινική 
Αμερική, στη Νότια Αφρική, ή στη Νοτιανατολική Ασία… ή βοήθησε να 
αποσταθεροποιηθούν  δημοκρατικές  δυνάμεις,  όπως  συνέβη  στην 
Ινδονησία, στη Βραζιλία, στη Χιλή… Η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε 
επίσης δάνεια  στις παλιές αποικιακές δυνάμεις  για να μπορέσουν να 
εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους των αποικιών τους. Μετά από το 
κύμα των ανεξαρτησιών, αυτά τα δάνεια μεταφέρθηκαν στις χώρες που 
είχαν  πρόσφατα  απελευθερωθεί,  ενώ  είχαν  συναφθεί  από  τις  παλιές 
αποικιακές μητροπόλεις. Τέλος, η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να διωχθεί 
για τα δάνειά της διαρθρωτικής προσαρμογής  από τη δεκαετία του 1980 
και για τις καταστροφικές τους συνέπειες πάνω στη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων  σε όλο τον κόσμο και στη δομή των εθνικών οικονομικών, 
διοικητικών και κοινωνικών συστημάτων.
Σύμφωνα  με  τον  Ερίκ  Τουσέν,  σύλλογοι  που  αντιπροσωπεύουν  τα 
συμφέροντα  των  ανθρώπων  που  έχουν  θιγεί  από  τα  δάνεια  της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και/ή  από την υποστήριξη της σε δικτατορικά 
καθεστώτα θα μπορούσαν να παρασταθούν ως πολιτική αγωγή και  να 
υποβάλουν  μήνυση   ενώπιον  των  εθνικών  δικαστηρίων.   Οι  κάτοχοι 
τίτλων  θα  μπορούσαν  επίσης  να  αντιμετωπίσουν  το  ενδεχόμενο  μιας 
τέτοιας πράξης  κατηγορώντας τη Παγκόσμια Τράπεζα ότι  έκανε κακή 
χρήση των δανεισμένων χρημάτων.
Το σημαντικό είναι να δώσει λογαριασμό η Παγκόσμια Τράπεζα για τις 
πράξεις  της  από  τώρα  κιόλας!  Οι  πολιτικές  και  οι  πράξεις  της 



Παγκόσμιας  Τράπεζας  πρέπει  να  μπορέσουν  να  τιμωρηθούν   με 
αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και αυτό θα γίνει κάτω από τη πίεση των 
κοινωνικών κινημάτων.
Για περισσότερα, διαβάστε το κεφάλαιο 23 του βιβλίου του Ερίκ Τουσέν,  
Η Παγκόσμια Τράπεζα: το διαρκές πραξικόπημα, Η κρυμμένη ατζέντα της  
Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, CADTM/Syllepse?CETIM, 2006. 

  

 

 


