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Εαρινή Σύνοδος Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (14-17.4.2020) – Κατάσταση και
προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας.
Κατά την έναρξη της Εαρινής Συνόδου 2020 του ΔΝΤ, οποία διεξάγεται εξ’ αποστάσεως μέσω
ψηφιακής πλατφόρμας και τηλεδιασκέψεων, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina
Georgieva τόνισε, σε ομιλία της “Confronting the Crisis: Priorities for the Global Economy”, ότι
η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική-κοινωνική κρίση άνευ προηγουμένου,
μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας ως προς το εύρος και τη διάρκειά της, ενώ έως ότου επιτευχθεί
η έξοδος από την αιφνιδίως διαμορφωθείσα παγκόσμια ύφεση απαιτείται αποφασιστικότητα
όλων για δράσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών, δεδομένου ότι ήδη διαμορφώνονται οι
συνθήκες από τις οποίες θα εξαρτηθεί η ταχύτητα και η δυναμική ανάκαμψης της παγκόσμιας
οικονομίας.
Η κα Georgieva ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στις αρχές του τρ.έ., μόλις τρις μήνες πριν, το ΔΝΤ
προέβλεπε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για περισσότερες από 160 των χωρών-μελών (από
σύνολο 189), ενώ, τελείως αντίθετα, τώρα προβλέπονται αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης για άνω
των 170 μελών. Δεδομένων των αναγκαίων μέτρων, διεθνώς, προς αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού, με σημαντικές ζημίες στην παγκόσμια οικονομία, όπως ιδίως σε
τομείς λιανικών αγορών, φιλοξενίας, μεταφορών και τουρισμού, προβλέπεται ότι η οικονομική
κρίση θα πλήξει ιδιαιτέρως τις ασθενέστερες χώρες, όπως ιδίως τις αναδυόμενες και χαμηλού
εισοδήματος της Αφρικής, Λατινικής Αμερικής και Ασίας. Σε αυτές τις χώρες -- οποίες
διαθέτουν λιγότερους πόρους και είναι σημαντικότερα εκτεθειμένες στις τρέχουσες εξωτερικές
πιέσεις, όπως διατάραξη/ανακοπή των διεθνών εμπορικών και κεφαλαιακών ροών, ενώ
παράλληλα αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια δημοσιονομικού χώρου, ρευστότητας και υφιστάμενα
υψηλά επίπεδα χρέους -- οι ανάγκες χρηματοδότησης θα ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια
δολάρια.
Πάντως, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ επεσήμανε ότι ήδη έχει αναληφθεί σημαντική δράση
σε παγκόσμιο επίπεδο, συντονισμένα, όπως παρουσιάζεται σε νέα ειδική Έκθεση του Ταμείου
“Fiscal Monitor”, από 6/4, περί δημοσιονομικών πολιτικών πολλών χωρών, οποίες πολιτικές,
ως πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της πανδημίας, αντιστοιχούν σε σύνολο $ 8 τρισ., ενώ και
σε επίπεδο χωρών G20, αλλά και άλλων, διεθνώς, έχουν αναληφθεί σημαντικού βαθμού
συμπληρωματικά μέτρα νομισματικής πολιτικής.
Ως προς τη γενικότερη διαμόρφωση συνθηκών αντιμετώπισης της κρίσης και σταδιακής
ανάκαμψης από την ύφεση του 2020, λόγω της πανδημίας, η κα Georgieva παρέθεσε
εισήγηση ΔΝΤ τεσσάρων προτεραιοτήτων:

α) Εξακολούθηση εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και υποστήριξης των
δημόσιων συστημάτων υγείας, ως απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής ανάκαμψης
(προτεραιοποίηση αύξησης δαπανών για διαγνωστικό/ιατρικό υλικό, παγκόσμια συνεργασία,
διευκόλυνση λειτουργίας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, ιδίως σε ιατρικά υλικά,
αποφυγή εμπορικών/εξαγωγικών περιορισμών).
β) Ενίσχυση του δικτύου προστασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων με έγκαιρα, στοχευμένα
και επαρκή μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, αναλόγως δυνατοτήτων
εκάστης χώρας (φοροαπαλλαγές, επιδότηση μισθών, εφάπαξ μεταβιβάσεις, επιδόματα
ανεργίας, παροχή εγγυήσεων και δανειακών διευκολύνσεων), ενδεχομένως και
συμπληρωματικά, εν συνεχεία του πρώτου κύματος μέτρων, για ελαχιστοποίηση των
οικονομικών επιπτώσεων και ταχύτερη ανάκαμψη.
γ) Μείωση των πιέσεων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποφυγή μετάδοσης
δυσμενών επιπτώσεων (δεδομένης της αύξησης πιέσεων λόγω εφαρμογής σειράς
απαραίτητων μέτρων νομισματικής πολιτικής για παροχή ρευστότητας, ενίσχυση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναζωογόνηση της οικονομίας), ενώ ανάλυση των αδυναμιών
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος παρουσιάζεται σε νέα ειδική έκθεση του
Ταμείου “Global Financial Stability Report”, από 14/4.
δ) Σχεδιασμός, εν μέσω των εξελίξεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων, των επόμενων
σταδίων της επιδιωκόμενης ανάκαμψης (πέραν της δράσης για μείωση των επιπτώσεων της
κρίσης, εξίσου, προβλέψεις σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα, αναλόγως και βάσει
των διαθέσιμων δεδομένων εξέλιξης της πανδημίας, μέσω συνεχούς προσαρμογής της
νομισματικής πολιτικής για ενίσχυση της ζήτησης και της ιδιωτικής κατανάλωσης).
Συναφώς με τα παραπάνω, παρουσιάσθηκε 14/4 η νέα ειδική έκθεση του Ταμείου “World
Economic Outlook”, κατάστασης και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση εκτιμάται ότι, λόγω της ανατάραξης του παγκόσμιου
οικονομικού συστήματος από την πανδημία του κορωνοϊού και τις πολιτικές αντιμετώπισής
του, η παγκόσμια οικονομία θα παρουσιάσει ύφεση τάξης 3% κατά το 2020 (από ανάπτυξη
3,6% το 2018 και 2,9% το 2019), συγκριτικά πολύ σοβαρότερης από την ύφεση της κρίσης
2008-2009 τάξης 0,1%. Περαιτέρω, κατά τη βασική υπόθεση των εκτιμήσεων ΔΝΤ για τις
προοπτικές κατά το 2021, και με προϋπόθεση την εξασθένιση της πανδημίας το β’ εξάμηνο
του 2020 και την σταδιακή άρση των παγκόσμιων πολιτικών περιορισμών/απαγορεύσεων,
αναμένεται δυναμική επαναφορά της παγκόσμιας οικονομίας σε ανάπτυξη 5,8%, με στήριξη
κατάλληλων αναπτυξιακών πολιτικών.
Επισημαίνεται, στην ίδια έκθεση, ότι δεν είναι δυνατές ασφαλείς οικονομικές προβλέψεις για
τις μελλοντικές εξελίξεις, λόγω των εξαρτήσεων από πολλαπλούς παράγοντες
(αποτελεσματική ή μη αντιμετώπιση της πανδημίας, ανατάραξη παγκόσμιων εφοδιαστικών
αλυσίδων, πιέσεις και συνθήκες λειτουργίας χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταβολές
επιπέδων ζήτησης και ιδιωτικής κατανάλωσης, εμπιστοσύνη και συνθήκες επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, ευμετάβλητες διεθνείς τιμές εμπορευμάτων), ενώ πολλές χώρες
αντιμετωπίζουν παράλληλες κρίσεις δημόσιας υγείας και πολλαπλών οικονομικών
επιπτώσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη, πολλές αναπτυγμένες χώρες αντέδρασαν γρήγορα εφαρμόζοντας
σημαντικά μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής (όπως Αυστραλία, Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες), ενώ ανάλογες
αντιδράσεις υπήρξαν και από αρκετές αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες
(όπως Κίνα, Ινδονησία, Ν. Αφρική). Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να χρειασθεί να ενισχυθούν,
αναλόγως εξέλιξης της πανδημίας, ενώ ορισμένες χώρες μπορεί να χρειασθούν εξωτερική
υποστήριξη. Τονίζεται δε ότι για αντιμετώπιση της οξείας παγκόσμιας κρίσης είναι απολύτως
αναγκαία η πολυμερής συνεργασία, προκειμένου να αναχαιτισθεί η πανδημία και να
στηριχθούν αναλόγως όσες χώρες αντιμετωπίζουν πολλαπλά δυσεπίλυτα προβλήματα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές σε επί μέρους
χώρες / κατηγορίες χωρών, στην έκθεση επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Αναπτυγμένες οικονομίες: από ανάπτυξη 1,7% το 2019, αναμένεται ύφεση 6,1% το 2020
και ανάπτυξη 4,5% το 2021.
ΗΠΑ: από ανάπτυξη 2,3% το 2019, αναμένεται ύφεση 5,9% το 2020 και ανάπτυξη 4,7%
το 2021.
Ευρωζώνη/19: από ανάπτυξη 1,2% το 2019, αναμένεται ύφεση 7,5% το 2020 και
ανάπτυξη 4,7% το 2021.
Αναδυόμενες αγορές/Αναπτυσσόμενες οικονομίες: από ανάπτυξη 3,7% το 2019,
αναμένεται ύφεση 1,0% το 2020 και ανάπτυξη 6,6% το 2021.
Κίνα: από ανάπτυξη 6,1% το 2019, αναμένεται κάμψη σε 1,2% το 2020 και επάνοδος σε
ανάπτυξη 9,2% το 2021.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι προβλέψεις σε σχετικό πίνακα (Annex Table 1.1.1.) έχουν ως
εξής:
ΑΕΠ: από ανάπτυξη 1,9% το 2019, αναμένεται ύφεση 10% το 2020 και ανάπτυξη 5,1% το
2021 (μεγαλύτερη αναφερόμενη συρρίκνωση ΑΕΠ μεταξύ χωρών Ευρωζώνης κατά το τρέχον
έτος, με δεύτερη σημαντικότερη της Ιταλίας 9,1%, ενώ για Κύπρο αναφέρεται ύφεση 6,5%).
Πληθωρισμός: από +0,5% το 2019 αναμένεται αντίστοιχος αποπληθωρισμός 0,5% και
επαναφορά σε 1% το 2021 (με 1,2%, 0,2%, 1% αντίστοιχες προβλέψεις για Ευρωζώνη).
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: από έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ το 2019 αναμένεται
ανέλθει σε -6,5% το 2020 και σχετική αποκλιμάκωση σε 3,4% το 2021 (με πλεόνασμα 2,7%,
2,6%, 2,7% αντίστοιχες προβλέψεις για Ευρωζώνη).
Ανεργία: από 17,3% το 2019 αναμένεται αυξηθεί σε 22,3% το 2020 και υποχωρήσει σε
19% το 2021 (με 7,6%, 10,4%, 8,9% αντίστοιχες προβλέψεις για Ευρωζώνη).
Για πληρέστερη ενημέρωση, η έκθεση World Economic Outlook (4/2020) διατίθεται σε
ιστοσελίδα https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

