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Εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ (18-24.4.2022) - Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας 

οικονομίας. 

 

Επισκόπηση εξελίξεων από Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ, κα Georgieva (14/4). 
 

Κατά την έναρξη της Εαρινής Συνόδου 2022 του ΔΝΤ, οποία διεξήχθη εξ’ αποστάσεως μέσω 

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

επεσήμανε, σε ομιλία της “Facing Crisis Upon Crisis: How the World Can Respond", ότι η 

παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, όντας αντιμέτωπη με δεύτερη διαδοχική 

κρίση, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σε συνέχεια της πανδημίας COVID-19. Η 

αρνητική συγκυρία επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης και σημαντικής ανόδου του 

πληθωρισμού παγκοσμίως επιφέρει επαχθείς συνέπειες ιδίως για τους πιο οικονομικά 

ευάλωτους και αποδυναμώνει τη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης άλλων κρίσιμων 

ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Η κα Georgieva επεσήμανε τον κίνδυνο του γεωπολιτικού 

κατακερματισμού της παγκόσμιας οικονομίας, εξέλιξη που μπορεί να επιδεινώσει τις 

δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, έρευνα/ανάπτυξη και παγκόσμια παραγωγή. 

 

Ως προς τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η κα Georgieva ανακοίνωσε ότι σύμφωνα 

με τις τρέχουσες εκτιμήσεις του ΔΝΤ θα υπάρξει σημαντική επιδείνωση από τις προηγούμενες 

προβλέψεις (1/2022) ρυθμού παγκόσμιας ανάπτυξης το 2022 και το 2023, κυρίως λόγω του 

πολέμου στην Ουκρανία, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη 143 χωρών οι οποίες αντιστοιχούν σε 

86% του παγκόσμιου ΑΕΠ, καθόσον πλήττεται η οικονομική δραστηριότητα λόγω αύξησης του 

πληθωρισμού και της συνακόλουθης δημοσιονομικής προσαρμογής, παράλληλα με τους 

υγειονομικούς περιορισμούς στην Κίνα που επιτείνουν τις δυσλειτουργίες στην παγκόσμια 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, πέραν των απωλειών, εκτιμάται ότι παρά τις αντιξοότητες οι 

περισσότερες οικονομίες θα διατηρήσουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ ως προς τις χώρες 

που πλήττονται περισσότερο θα υπάρξουν σημαντικές διαφορές, όπως καταστροφικές 

συνέπειες για την Ουκρανία, σημαντική ύφεση στη Ρωσία ή απώλειες σε άλλες χώρες ανάλογες 

με την οικονομική έκθεσή τους στις μεταβλητές (όπως σε όρους εμπορίου για τους εισαγωγείς 

τροφίμων ή/και ενέργειας Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία και Ευρώπη). Επί το θετικότερο μπορεί 

να είναι οι επιπτώσεις για εξαγωγείς εμπορευμάτων όπως πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

μετάλλων, λόγω των σχετικών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. 

 

Σε μεσοπρόθεσμη προοπτική, η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να επιστρέψει σε προ-

πανδημικά επίπεδα βραδύτερα, με βασικές προκλήσεις την ιδιαίτερη επιβάρυνση των 

αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, την απόκλιση μεταξύ πλουσιότερων και 

φτωχότερων κρατών και ομάδων πληθυσμού (ιδίως για νέους και γυναίκες), την αβεβαιότητα, 

τον αυξημένο κίνδυνο επισιτιστικών κρίσεων και την άνοδο του πληθωρισμού. Καθοριστικό 

ζητούμενο αναγκαίας πολιτικής διεθνώς είναι το κατάλληλο μείγμα μέτρων δημοσιονομικής 

προσαρμογής αλλά και ανάπτυξης. 



 

Ως προς τους στόχους και τις πολιτικές για παγκόσμια ανάκαμψη και ανθεκτικότητα των 

οικονομιών αναφέρθηκαν: α) τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία (χρηματοδότηση ΔΝΤ 

ύψους $1,4 δισ. στη χώρα, διεθνείς συνέργειες για το επόμενο στάδιο ανοικοδόμησής της, 

ενίσχυση των γειτονικών χωρών που δέχονται ροές προσφύγων, β) αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19 για στήριξη της ανάκαμψης (ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με εμβόλια, 

δοκιμές και θεραπείες, σε κατ’ εκτίμηση κόστος $ 15 δισ. για το 2022 και $ 10 δισ. ανά έτος 

ακολούθως), γ) αντιμετώπιση του πληθωρισμού και των συνεπειών λόγω νομισματικής και 

δημοσιονομικής προσαρμογής (εγρήγορση των κεντρικών τραπεζών για εφαρμογή 

κατάλληλης νομισματικής πολιτικής, ανάγκη υιοθέτησης πολλαπλών εθνικών μέτρων για 

στήριξη της ανάπτυξης, δανειοδότηση του ΔΝΤ τάξης $ 300 δισ. για διατήρηση ρευστότητας), 

δ) αντιμετώπιση του αυξανόμενου χρέους για ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη (προσεκτική 

προτεραιοποίηση δαπανών, όπως σε κοινωνικές παροχές, υγεία, εκπαίδευση και προστασία 

ευάλωτων ομάδων, αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική με φορολογική 

δικαιοσύνη, αναδιάρθρωση χρέους, ιδίως για το 60% των χωρών χαμηλού εισοδήματος, 

αξιοποίηση της δυναμικής των πολιτικών πράσινης και ψηφιακής μετάβασης), ε) αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής (ολιστική προσέγγιση με φορολόγηση της χρήσης άνθρακα και 

επενδύσεις σε υποδομές ΑΠΕ, ενίσχυση όσων επηρεάζονται από την μετάβαση στις καθαρές 

μορφές ενέργειας, δημιουργία Καταπιστεύματος Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας από το ΔΝΤ 

για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση πολιτικών αντιμετώπισης διεθνών προκλήσεων), και στ) 

ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού (ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, 

προώθηση της καινοτομίας όπως σχετικά με τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών 

ή το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα). 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, η κα Georgieva επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση των ανωτέρω παγκόσμιων 

προκλήσεων μπορεί να είναι δυνατή μόνο συλλογικά, μέσω στενότερης διεθνούς συνεργασίας, 

ενώ το ΔΝΤ συμβάλλει διαχρονικά γι’ αυτόν τον σκοπό προσφέροντας σχετική καθοδήγηση και 

χρηματοδότηση για αντιμετώπιση των διαδοχικών κρίσεων και διαμόρφωση ενός δίκαιου, για 

όλους, βιώσιμου μέλλοντος. 

 

Έκθεση προοπτικών παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook” (19/4). 

 

Παρουσιάσθηκε η νέα ειδική έκθεση ΔΝΤ “World Economic Outlook” (WEO 4/2022), 

κατάστασης και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος 

στην Ουκρανία προκαλεί επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2022, λόγω σημαντικών 

συνεπειών στο διεθνές εμπόριο, αύξησης του πληθωρισμού (ιδίως καυσίμων και τροφίμων), 

και δυσχερούς προσαρμογής των εθνικών δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών, 

ανατρέποντας την πορεία της μετα-πανδημικής ανάκαμψης, της οποίας οι συνέπειες 

εξακολουθούν να υφίστανται ιδίως στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 

Ειδικότερα, εν συνεχεία υψηλού ρυθμού παγκόσμιας ανάπτυξης 6,1% το 2021, εκτιμάται 

επιβράδυνση σε ρυθμό 3,6% το 2022 και το 2023 (μείωση αντίστοιχα 0,8% και 0,2% σε σχέση 

με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου τρ.έ.). Πέραν της 2ετίας, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός 

ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,3%, με εκτιμήσεις βάσει βέλτιστης υπόθεσης μη 

εμπλοκής τρίτων χωρών στον πόλεμο στην Ουκρανία και περαιτέρω περιορισμού της 

πανδημίας εντός του 2022. Η απασχόληση και η παραγωγή εκτιμάται θα παραμείνουν κάτω 

από τα προ-πανδημικά επίπεδα έως το 2026. Ο πληθωρισμός εκτιμάται κατά το 2022 σε 5,7% 

στις αναπτυγμένες οικονομίες και 8,7% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες 

(1,8% και 2,8% υψηλότερα, αντίστοιχα, από προβλέψεις Ιανουαρίου).  

 



Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε δύο σημαντικές 

προκλήσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη: α) εξισορρόπηση πολιτικών για περιορισμό του 

πληθωρισμού αλλά και στήριξη της ανάκαμψης (εν συνεχεία επεκτατικών δημοσιονομικών 

πολιτικών σε σειρά κρατών για περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας, αλλά ανάγκη 

νομισματικής και δημοσιονομικής προσαρμογής για αντιμετώπιση ελλειμμάτων/χρέους και 

πληθωρισμού), και β) στήριξη των οικονομικά ευάλωτων ομάδων παράλληλα με επαναφορά 

των δημοσιονομικών μηχανισμών (διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα, ιδίως για ψηφιακό μετασχηματισμό, επανεκπαίδευση εργαζομένων και μετάβαση 

στην καθαρή ενέργεια). 

 

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

χώρες / κατηγορίες χωρών, στην έκθεση παρατίθενται ακόλουθα στοιχεία και προβλέψεις: 

 

(ανάπτυξη/ΑΕΠ, %) 2021 2022 2023 

Αναπτυγμένες οικονομίες 5,2 3,3 2,4 

ΗΠΑ 5,7 3,7 2,3 

Ευρωζώνη 5,3 2,8 2,3 

Αναδυόμενες/Αναπτυσσόμενες οικονομίες 6,8 3,8 4,4 

Κίνα 8,1 4,4 5,1 

 

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

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

Ελλάδα (%) 2021 2022 2023 2027 

ΑΕΠ 8,3 3,5 2,6 1,2 

Πληθωρισμός  0,6 4,5 1,3 1,9 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών (%ΑΕΠ) -6,4 -6,3 -6,1 -2,7 

Ανεργία  15 12,9 12,4 _ 

 

Ευρωζώνη (%) 2021 2022 2023 2027 

ΑΕΠ 5,3 2,8 2,3 1,3 

Πληθωρισμός  2,6 5,3 2,3 1,9 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών (%ΑΕΠ) 2,4 1,8 2,2 2,6 



Ανεργία  7,7 7,3 7,1 _ 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. World Economic Outlook (4/2022), 

World Economic Outlook, April 2022: War Sets Back The Global Recovery (imf.org). 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022

