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Εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ (5-11.4.2021) - Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας 

οικονομίας. 

 

Επισκόπηση εξελίξεων από Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ, κα Georgieva (30/3). 
 

Κατά την έναρξη της Εαρινής Συνόδου 2021 του ΔΝΤ, οποία διεξήχθη εξ’ αποστάσεως μέσω 

ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κα Kristalina Georgieva 

επεσήμανε, σε ομιλία της “Giving People a Fair Shot – Policies to Secure the Recovery", ότι η 

παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς αφενός η παγκόσμια οικονομία είναι 

πιο σταθερή και οι προοπτικές επανόδου στην ομαλότητα καλύτερες, ωστόσο, η διάθεση των 

εμβολίων και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι ασύμμετρες ανά τον κόσμο. 

Επομένως, πρωταρχικός στόχος, και κεντρικό θέμα της Εαρινής Συνόδου, είναι η προσπάθεια 

για ισότιμη κατανομή τόσο των εμβολίων όσο και των ευκαιριών ανάκαμψης. 
 

Ως προς τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η κα Georgieva τόνισε ότι η τρέχουσα 

συγκυρία χαρακτηρίζεται από επί μέρους αποκλίσεις επιπτώσεων και ανάκαμψης, αφενός, και 

γενική αβεβαιότητα αφετέρου. Οι εκτιμήσεις για το ρυθμό της παγκόσμιας ανάπτυξης έχουν 

βελτιωθεί σε 6% για το 2021 (από 5,5%, 1/2021) και σε 4,4% για το 2022, λόγω της προόδου 

των εμβολιασμών σε πολλές χώρες και των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας που 

προβλέφθηκαν από αρκετές κυβερνήσεις, τα οποία υπολογίζεται ότι συνολικά αγγίζουν το 

ποσό των $16 τρισ. δημοσιονομικής στήριξης, με τις ΗΠΑ να πρωτοστατούν, ενώ παράλληλα 

υπήρξε σημαντική αύξηση της ρευστότητας μέσω της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών 

τραπεζών. Οι παρεμβάσεις αυτές απέτρεψαν την επιδείνωση της παγκόσμιας ύφεσης, οποία 

θα μπορούσε να είναι τρισχειρότερη, ενώ λόγω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των 

τραπεζικών συστημάτων κατά την τελευταία δεκαετία δεν υπήρξε κίνδυνος μιας νέας 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 

Ωστόσο, παρά τη γενική βελτίωση των προοπτικών, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 

τόσο εντός εθνικών ορίων όσο και μεταξύ χωρών και περιφερειών, ενώ σε πλαίσιο διαφορικής 

οικονομικής ανάκαμψης πολλών ταχυτήτων διακρίνονται ιδίως οι δύο πόλοι των ΗΠΑ και της 

Κίνας, οποίες χώρες εκτιμάται θα ανακτήσουν εντός του τρ.έ. τους πρότερους ρυθμούς 

ανάπτυξής τους. Παράλληλα όμως διάφορες πληθυσμιακές ομάδες αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών αντιμετωπίζουν ακόμα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις λόγω της 

κρίσης, καθόσον η μείωση του κατά κεφαλή εισοδήματος αναμένεται περί το 11% στις 

αναπτυγμένες χώρες και, πολύ δυσμενέστερα, περί το 20% στις αναπτυσσόμενες 

(εξαιρουμένης της Κίνας) έως το 2022. Περαιτέρω, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των 

επιδημιολογικών δεδομένων επηρεάζει ιδίως τις αναδυόμενες οικονομίες χαμηλού 

εισοδήματος, σε οποίες ορισμένοι κλάδοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες, αλλά και τις 

οικονομίες μεσαίου εισοδήματος που έχουν υψηλό δημόσιο χρέος και ανάγκες δανεισμού, 

καθιστώντας ζητούμενο την επιπλέον στήριξη αυτών των χωρών. 
 



Επίσης, για αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπτώσεων της πανδημίας θα απαιτηθεί 

αναπροσαρμογή πολιτικών αύξησης της απασχόλησης, προς ενίσχυση των πιο ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων (νέοι, γυναίκες, ανειδίκευτοι εργάτες), περιορισμό των ανισοτήτων και 

στήριξη της παγκόσμιας ανάπτυξης. 
 

Εν συνεχεία, η κα Georgieva αναφέρθηκε σε πολιτικές επίτευξης της παγκόσμιας ανάκαμψης, 

θέτοντας βασικούς στόχους: α) οριστική έξοδο από την υγειονομική κρίση μέσω της 

διασφάλισης της παραγωγής και διανομής εμβολίων ανά την υφήλιο, δεδομένου ότι η ταχύτερη 

αντιμετώπιση της πανδημίας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά $9 

τρισ. έως το 2025, συνεχίζοντας παράλληλα τη στήριξη μέσω δημοσιονομικής και νομισματικής 

πολιτικής, β) διασφάλιση της ανάκαμψης, ιδίως με στήριξη των ΜΜΕπιχ. (SMEs), για αποφυγή 

χρεωκοπιών και μεγάλων απωλειών θέσεων εργασίας, και γ) “επένδυση” σε ένα βιώσιμο, 

ανθεκτικό, πιο οικολογικό και περιεκτικό αναπτυξιακό μοντέλο (μέσω της υλοποίησης έργων 

ενεργειακών υποδομών, ενισχύοντας το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,7% την επόμενη 15ετία και 

δημιουργώντας εκ. θέσεων εργασίας), ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

οικονομίας (για βελτίωση της παραγωγικότητας και των συνθηκών διαβίωσης), καθώς και 

ενίσχυση των τομέων υγείας και εκπαίδευσης (με χρηματοδότηση μέσω δικαιότερων και 

αποτελεσματικότερων φορολογικών συστημάτων, όπως μέσω αναθεωρημένου πολυμερούς 

συστήματος διεθνούς φορολογίας πολυεθνικών εταιρειών). 
 

Σε σχέση με τελευταίο στόχο, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η κα Georgieva επεσήμανε 

τον κίνδυνο αποκλεισμού φτωχότερων χωρών από τον παγκόσμιο οικονομικό ανασχηματισμό, 

λόγω οικονομικών αδυναμιών (βάσει έρευνας ΔΝΤ, χώρες χαμηλού εισοδήματος θα 

χρειαστούν $ 200 δισ. την επόμενη 5ετία για αντιμετώπιση της πανδημίας και επιπλέον $ 250 

δισ. για επάνοδο σε ρυθμούς ανάπτυξης). Συναφώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας το ΔΝΤ 

παρείχε χρηματοδότηση άνω των $ 107 δισ. σε 85 χώρες και ελάφρυνση χρέους σε 29 (η 

χρηματοδότηση μόνο στην υποσαχάρια Αφρική ήταν το 2020 13 φορές μεγαλύτερη του ετήσιου 

μ.ό. της τελευταίας 10ετίας), ενώ, παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα παροχής 

διευκολύνσεων ρευστότητας (SDR) τάξης $ 650 δισ., για ενίσχυση όλων των κ-μ ΔΝΤ χωρίς 

επιπλέον δανειακή επιβάρυνση. Τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και ομόνοιας 

για παγκόσμια πρόοδο, έκανε επίσης αναφορές σε μηχανισμούς βοήθειας ομάδας χωρών G20 

Debt Service Suspension Initiative και Common Framework (ελάφρυνση χρέους) και COVAX / 

COVID-19 Vaccines Global Access Facility (χρηματοδότηση για αύξηση πρόσβασης σε 

εμβόλια). 

 

Έκθεση προοπτικών παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook” (7/4). 

 

Παρουσιάσθηκε η νέα ειδική έκθεση ΔΝΤ “World Economic Outlook” (WEO 4/2021) 

κατάστασης και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19 επιδρούν ακόμη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, επιφέροντας 

αβεβαιότητα και κίνδυνο σημαντικών οικονομικών αποκλίσεων ανά περιοχή, ενώ, παράλληλα, 

υπάρχουν θετικές προοπτικές σταδιακής επανόδου στην κανονικότητα. Κατόπιν ύφεσης 3,3% 

κατά το 2020 -- 1,1% καλύτερα της αρχικά εκτιμώμενης ύφεσης 4,4% στην προηγούμενη WEO 

10/2020, συνεπεία της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλές χώρες κατά το 

β΄ εξάμηνο του 2020, λόγω χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού αλλά και της τηλεργασίας -- 

υπολογίζεται δυναμικός ρυθμός ανάπτυξης 6% για το 2021 και 4,4% για το 2022 (εκτιμήσεις 

βελτιωμένες κατά 0,8% και 0,2% αντίστοιχα σε σχέση με την WEO 10/2020, συνεπεία των 

μέτρων στήριξης της παγκόσμιας οικονομίας και της προόδου των εμβολιασμών). Πέραν της 

2ετίας, μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται 3,3%. 

 



Σύμφωνα με την έκθεση, κυρίως πληγείσες οικονομίες είναι αυτές με μεγαλύτερες εξαρτήσεις 

από τον τομέα τουρισμού και τις εξαγωγές πρώτων υλών, ή περιορισμένων δυνατοτήτων 

άσκησης πολιτικών στήριξης. Κατά το 2020 περίπου 95 εκ. επιπλέον άτομα βρέθηκαν κάτω 

του ορίου της φτώχειας, λόγω των παγκόσμιων επιπτώσεων της πανδημίας στην απασχόληση 

και στο εισόδημα, πλήττοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται 

ακόμα από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και εξαρτώνται από σειρά παραγόντων (πρόοδος 

εμβολιασμών, αποτελεσματικότητα πολιτικών στήριξης, συνθήκες λειτουργίας 

χρηματοπιστωτικών αγορών, διεθνείς τιμές αγαθών, βαθμό μετασχηματισμού / προσαρμογής 

της οικονομίας). 

 

Επισημαίνεται ότι άμεση  προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση της υγειονομικής 

κρίσης και σε κατάλληλες πολιτικές στήριξης (δημοσιονομική/νομισματική), για μείωση των 

κινδύνων μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας, ενώ μακροπρόθεσμα πρέπει 

να ενισχυθεί η παραγωγή και η απασχόληση, παράλληλα αντιμετωπίζοντας σημαντικές 

διεθνείς προκλήσεις (αύξηση παραγωγικότητας, νομοθετικές βελτιώσεις, αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής). Τέλος, τονίζεται η καίριας σημασίας ανάγκη πολυμερούς συνεργασίας, 

για επιτυχή έξοδο από την κρίση και στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών. 

 

Ειδικότερα, αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές σε επί μέρους 

χώρες / κατηγορίες χωρών, στην έκθεση (σελ.8) παρατίθενται ακόλουθα στοιχεία και 

προβλέψεις: 

 

(ανάπτυξη/ΑΕΠ, %) 2020 2021 2022 

Αναπτυγμένες οικονομίες -4,7 5,1 3,6 

ΗΠΑ -3,5 6,4 3,5 

Ευρωζώνη -6,6 4,4 3,8 

Αναδυόμενες/Αναπτυσσόμενες οικονομίες -2,2 6,7 5,0 

Κίνα 2,3 8,4 5,6 

 

Όσον αφορά στην Ελλάδα & την Ευρωζώνη, οι προβλέψεις σε σχετικούς πίνακες (Tables Α2, 

Α6, Α11 & Annex Table 1.1.1. ) έχουν ως εξής: 

Ελλάδα (%) 2020 2021 2022 2026 

ΑΕΠ -8,2 3,8 5 1,4 

Πληθωρισμός  -1,3 0,2 0,8 1,9 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών (%ΑΕΠ) -7,4 -6,6 -3,5 -3,5 

Ανεργία  16,4 16,6 15,2 _ 

 



Ευρωζώνη (%) 2020 2021 2022 2026 

ΑΕΠ -6,6 4,4 3,8 1,3 

Πληθωρισμός  0,3 1,4 1,2 1,8 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών (%ΑΕΠ) 2,3 2,8 2,7 2,7 

Ανεργία  7,9 8,7 8,5 _ 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. World Economic Outlook (4/2021) 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-

2021. 
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