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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 31/3 

ανακοίνωση "Greece: Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV Consultation Mission" 

με συμπεράσματα και προβλέψεις του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

 

Καταρχάς τονίζεται ότι η ελληνική οικονομία ανέκαμψε δυναμικά από την ύφεση του 2020 λόγω 

της πανδημίας COVID-19, καθόσον κατά το 2021 η παραγωγή επανήλθε στα προ πανδημίας 

επίπεδα, παράλληλα με σθεναρή ανάκαμψη στον τουρισμό, στην ιδιωτική κατανάλωση (με 

συνδρομή των “πανδημικών” αποταμιεύσεων του πληθυσμού) και στις ιδιωτικές επενδύσεις 

(με ενίσχυση από σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις). Κατάλληλες δημοσιονομικές, 

νομισματικές και κοινωνικές πολιτικές, καθώς και η σημαντική στήριξη από πλευράς ΕΕ, είχαν 

καίρια συμβολή στην ανάκαμψη. 

 

Αξιοσημείωτη επιτυχία πολιτικών αναφέρεται ως προς τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (μέσω του προγράμματος Ηρακλής, παροχής κρατικών εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις 

πιστωτικών ιδρυμάτων), βελτιώνοντας σημαντικά την ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα, και 

επίσης ως προς τη μείωση της ανεργίας, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις (όπως και ψηφιακής 

μετάβασης και ιδιωτικοποιήσεων) και τη βελτίωση του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, 

ειδικώς αναφέροντας την πρόωρη αποπληρωμή της τελευταίας οφειλής € 1,8 δισ. στο ΔΝΤ. 

 

Παρά την τρέχουσα συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει σθεναρός, τάξης 3,5% κατά το 2022, λαμβανομένης 

υπόψη της σχετικής μεν έκθεσης της χώρας στον ενεργειακό τομέα αλλά όχι 

εμπορικά/οικονομικά έναντι της Ρωσίας και Ουκρανίας. Η μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα 

από προηγούμενη πρόβλεψη οφείλεται στις σχετικές αντίξοες συνθήκες, αύξησης των τιμών 

ενέργειας, ακολούθως του πληθωρισμού, και επομένως περιορισμού του διαθέσιμου 

εισοδήματος και της ιδιωτικής κατανάλωσης, που ενδέχεται προκαλέσουν επιβράδυνση 

υλοποίησης επενδύσεων και της ανάκαμψης στον τουρισμό (λόγω σχετικής αβεβαιότητας και 

μείωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης). 

 

Παρά την θετική πρόβλεψη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά το 2022, οι ανωτέρω 

αντίξοες συνθήκες μπορεί να διαμορφώσουν αρνητικότερες συνέπειες, σε ευρύτερο παγκόσμιο 

πλαίσιο. Κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία εξαρτώνται από συνδυασμό παραγόντων και 

δυνητικών αρνητικών εξελίξεων, όπως ενδεχόμενες ενεργειακές ελλείψεις, εκ νέου κύματα 

πανδημίας, ή προβλήματα υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης NGEU / Next 

Generation EU της ΕΕ. Αν και παραμένει συνεχής η στήριξη από πλευράς της ΕΚΤ, υπάρχει 

σχετικός κίνδυνος για την μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πορεία της χώρας λόγω πιέσεων για 

δαπάνες και φορολογικές ελαφρύνσεις. 



 

Ως προς το δημόσιο χρέος, ειδικότερα, ο λόγος χρέους/ΑΕΠ εκτιμάται θα επανέλθει στα προ 

πανδημίας επίπεδα έως το 2023, εφόσον οι πιθανοί κίνδυνοι παραμείνουν διαχειρίσιμοι σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ωστόσο, υπάρχει σχετική αβεβαιότητα για την ικανότητα διατήρησης 

υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Περαιτέρω, 

προτείνεται ήπια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και για το τρέχον έτος, με συγκράτηση του 

πρωτογενούς ελλείμματος σε λιγότερο του 2% του ΑΕΠ και σταδιακή μείωση των μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας έως το τέλος του 2022, με στόχο την επίτευξη πρωτογενούς 

πλεονάσματος από το 2023. Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να είναι σταδιακή, με 

αναπτυξιακό προσανατολισμό, και ρεαλιστικά μέτρα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 

2% έως το 2027. 

 

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

τραπεζών, με συνεχή αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων (NPL), δημιουργία 

κρίσιμων αποθεμάτων, και εφαρμογή μοντέλων βιώσιμης κερδοφορίας. 

 

Το ΔΝΤ επαινεί την κλιματική πολιτική της Ελλάδας, τονίζοντας την αναγκαιότητα προστασίας 

των ευάλωτων ομάδων από τις επιπτώσεις της, κατά τη σταδιακή προσαρμογή της πράσινης 

μετάβασης, συστήνοντας χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων μέσω φόρου άνθρακα. 

 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/31/greece-staff-concluding-statement-of-the-

2022-article-iv-consultation-mission. 
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