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Συμπεράσματα τακτικής αξιολόγησης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, στο πλαίσιο των 

διαβουλεύσεων βάσει του Άρθρου IV. 

 

Στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων βάσει του Άρθρου IV (ΔΝΤ), δημοσιεύθηκε 21/6  τ.ε. 

η ανακοίνωση "Greece: 2022 Article IV Consultation 2022 Press Release; Staff Report" με 

επικαιροποιημένα συμπεράσματα και προβλέψεις του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας. 

 

Ως πρώτο, γενικό, συμπέρασμα, καταγράφεται η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 

βάσει επιτυχούς αντιμετώπισης των οικονομικών προκλήσεων λόγω της πανδημίας. Όπως 

αναφέρεται, η εφαρμογή πλέγματος στοχευμένων δημοσιονομικών ενισχύσεων σε συνδυασμό 

με συνετή πολιτική διαχείριση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησαν σε ανάπτυξη 

μεγαλύτερη της αναμενόμενης, η οποία εκτιμάται θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος με πρόβλεψη 

αύξησης του ΑΕΠ κατά 3,5%. Παράλληλα, επισημαίνεται η πρόωρη αποπληρωμή των 

δανειακών υποχρεώσεων της χώρας στο ΔΝΤ, στις αρχές Απριλίου τ.ε. 

 

Ως προς την πορεία της ε/ οικονομίας, για το επόμενο έτος προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 

2,6% ενώ εκτιμάται ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού (σε 6,1% το 2022 και 1,2% το 

2023), νέα υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας (12,4%) καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 

προϋπολογισμού (0,9% του ΑΕΠ). 

 

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους θα συνεχιστεί, ωστόσο 

επισημαίνεται ότι οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία παραμένουν, καθώς η ρωσική 

εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται ενώ εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες για νέο κύμα 

μετάδοσης της πανδημίας COVID-19. 

 

Στην Έκθεση του Ταμείου αναφέρονται εγκωμιαστικά σχόλια για την προώθηση της 

μεταρρυθμιστικής κυβερνητικής ατζέντας, παρά το δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή 

υλοποιείται. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, 

στην επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και την απομείωση των «κόκκινων» 

δανείων (NPLs) στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Ειδικά για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, 

εκτιμάται ότι  περαιτέρω πρόοδος θα πρέπει να προέλθει από την εφαρμογή του νέου νόμου 

περί αφερεγγυότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών και 

τις βιώσιμες, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναδιαρθρώσεις. Με αυτόν τον γνώμονα, 

συστήνεται στις εποπτικές Αρχές της χώρας μας η προετοιμασία ενός λεπτομερούς οδικού 

χάρτη, ο οποίος θα προσαρμόζεται αναλόγως, με βάση τις επικρατούσες συνθήκες. 

 

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), το οποίο 

υποστηρίζεται από κοινοτικούς πόρους μέσω του Next Generation EU, αναγνωρίζεται ως 

καταλύτης για την περαιτέρω προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην 

αγορά εργασίας και στην πράσινη ανάπτυξη. 



 

Παρά τη θετική, συνολικά, αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από το ΔΝΤ, εντούτοις, δεν 

απουσιάζουν επισημάνσεις και βελτιωτικές προτάσεις. Επί παραδείγματι, ως προς τα 

ενισχυτικά μέτρα κοινωνικής προστασίας προτείνεται να αντικατασταθούν οι οριζόντιες 

επιδοτήσεις, που δίνονται ως αντιστάθμισμα των υψηλών τιμών ενέργειας, με στοχευμένη 

υποστήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αντίστοιχα, οι επιτελείς του 

Ταμείου θεωρούν ότι πρέπει να διατηρηθεί η πρόσφατη αύξηση των δαπανών για την υγεία 

αλλά και των δημοσίων επενδύσεων, ενώ, αντίθετα, οι πιέσεις για αύξηση των συντάξεων και 

των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να αντιμετωπισθούν με φειδώ.  

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/06/16/Greece-2022-Article-IV-

Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-519669. 
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