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Εαρινή Σύνοδος ΔΝΤ (5-11.4.2021) – Έκθεση Fiscal Monitor Απριλίου 2021. 

Παρουσιάστηκε 7/4, σε πλαίσιο εργασιών εν θέματι Συνόδου, έκθεση “Fiscal Monitor April 
2021”, με έμφαση στις δημοσιονομικές πολιτικές παγκοσμίως για  αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19 και σε εκτιμήσεις/προτάσεις για προσαρμογή των κυβερνητικών 
πολιτικών προς οριστική καταπολέμηση της πανδημίας και διαμόρφωση ενός οικολογικού, 
δικαιότερου και βιώσιμου πλαισίου ανάκαμψης. 
 

Στην έκθεση επισημαίνεται, επίσης, ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να παραμείνουν 
ευέλικτες και υποστηρικτικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των συνθηκών που 
αντιμετωπίζει εκάστη χώρα, προς αποφυγή της διόγκωσης του χρέους μακροπρόθεσμα, 
υιοθετώντας ρεαλιστικό μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως για αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, τόσο εισοδηματικών όσο και, επιπλέον, πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, 
όπου εμφανίζεται σημαντική επιδείνωση λόγω της πανδημίας. Ειδικότερα, προτείνονται 
επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της παιδικής 
μέριμνας, ενισχύοντας το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, με χρηματοδότηση μέσω της 
υιοθέτησης κατάλληλα προσαρμοσμένου και βελτιωμένου φορολογικού συστήματος, 
σταδιακής αύξησης των προοδευτικών φόρων και της φορολογικής βάσης, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση της συλλογικότητας και εμπιστοσύνης, του επιπέδου διαβίωσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της κοινωνικής συνοχής. 
 
Ειδικότερα, αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές σε επί μέρους 
χώρες / κατηγορίες χωρών, στην έκθεση παρατίθενται ακόλουθα στοιχεία και προβλέψεις: 
 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης  
(βλ. Tables A1 και Α9) 

2020 2021 2022 2026 

Μ.Ο. αναπτυγμένων οικονομιών -11,7 -10,4 -4,6 -2,8 

Ευρωζώνη -7,6 -6,7 -3,3 -1,6 

Ελλάδα  -9,9 -8,9 -2,6 -1,5 

ΗΠΑ -15,8 -15,0 -6,1 -4,7 

Μ.Ο. αναπτυσσόμενων οικονομιών -9,8 -7,7 -6,7 -4,9 

Κίνα -11,4 -9,6 -8,7 -6,0 

 

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης  
(βλ. Tables A2 και Α10) 

2020 2021 2022 2026 

Μ.Ο. αναπτυγμένων οικονομιών -10,3   -9,3 -3,6 -1,8 

Ευρωζώνη -6,3 -5,5 -2,1 -0,6 

Ελλάδα  -7,0 -6,0   0,3   1,5 

ΗΠΑ -13,6   -13,3 -4,6 -3,0 

Μ.Ο. αναπτυσσόμενων οικονομιών -8,0 -5,8 -4,7 -2,7 

Κίνα -10,4  -8,7 -7,8 -4,9 
 



Δημόσιο Χρέος 

(βλ. Tables A8 και Α16) 

2020 2021 2022 2026 

Μ.Ο. αναπτυγμένων οικονομιών 90,8 94,2 94,4 95,8 

Ευρωζώνη 80,8 82,8 81,8 78,6 

Ελλάδα  - - - - 

ΗΠΑ 103,2 109,0 109,5 115,3 

Μ.Ο. αναπτυσσόμενων οικονομιών 46 47,7 49,1 51,3 

Κίνα - - - - 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Fiscal Monitor (4/2021): 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-

2021#Chapter%201. 
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