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Ετήσια Σύνοδος ΔΝΤ (10-16.10.2022) - Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας 

οικονομίας. 

 

Επισκόπηση παγκόσμιας οικονομίας από την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα Georgieva. 

 

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου ΔΝΤ (10-16.10.2022) η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κα 

Kristalina Georgieva τόνισε στην ομιλία της “Navigating a More Fragile World" ότι, εν μέσω 

επάλληλων σοκ γενικής αρνητικής συγκυρίας (πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, κλιματικές 

καταστροφές), που επιτείνονται από γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι απαραίτητη, για 

αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και στήριξη του βιοτικού επιπέδου παγκοσμίως, η 

σταθεροποίηση, ο μετασχηματισμός και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας 

οικονομίας, μέσω της πολυμερούς συνεργασίας. 

 

Ως προς τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, επισημάνθηκε ότι ο κίνδυνος ύφεσης 

εντείνεται συνεχώς καθώς δεν αναμένεται σύντομα αποκλιμάκωση του υψηλού πληθωρισμού. 

Σε μεγάλες οικονομίες (ΕΕ, ΗΠΑ, Κίνα) παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, 

λόγω των μεταπανδημικών διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, του πολέμου στην 

Ουκρανία, και του επίμονου πληθωρισμού. Εκτιμάται ότι, εντός του τρέχοντος ή του επόμενου 

έτους, χώρες που αντιστοιχούν σε περίπου 1/3 της παγκόσμιας οικονομίας θα εμφανίσουν 

τουλάχιστον κατά δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωση των οικονομιών τους, καθώς συνολικά 

αναμένεται κάμψη της παγκόσμιας παραγωγής κατά περίπου $ 4 τρισ. έως το 2026. Εν 

προκειμένω, η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγαλύτερη αβεβαιότητα και 

εντεινόμενη οικονομική αστάθεια, που επιφέρει αύξηση του δημόσιου χρέους και απώλειες 

ρευστότητας. 

  

Λαμβανομένης υπόψη τη τρέχουσας αυτής συγκυρίας, για βέλτιστη αντιμετώπιση της κρίσης 

και σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, επισημάνθηκαν οι κρισιμότερες 

προτεραιότητες κατά το ΔΝΤ: α) εξακολούθηση της παρεμβατικής νομισματικής πολιτικής των 

κεντρικών τραπεζών για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, β) εφαρμογή δημοσιονομικών 

μέτρων για προστασία των ευάλωτων ομάδων, κατάλληλα στοχευμένων και (για αποφυγή 

πληθωριστικών πιέσεων) όχι γενικευμένων, παράλληλα με ελαχιστοποίηση της (όχι ιδιαίτερα 

αποδοτικής) πολιτικής ελέγχου τιμών, γ) στήριξη των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων 

οικονομιών για αποφυγή της κρίσης χρέους, που επιτάθηκε λόγω της πανδημίας, ενώ έχουν 

ήδη αυξηθεί τελευταία οι πιθανότητες αυξημένης εκροής κεφαλαίων από τις χώρες αυτές, και 

δ) τόνωση της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως βάσει των προαναφερθεισών προτεραιοτήτων 

πολιτικής, και μετασχηματισμός της μέσω μεταρρυθμίσεων, για δημιουργία κατάλληλων 

μηχανισμών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα. 

 

Εν κατακλείδι, η κα Georgieva επεσήμανε εκ νέου ότι είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία 

για αντιμετώπιση των τρεχουσών σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων. Υπενθύμισε δε ότι το 



ΔΝΤ, από έναρξης της πανδημίας, έχει στηρίξει την ανάκαμψη διεθνώς τόσο μέσω της 

παροχής τεχνογνωσίας για αντιμετώπιση της κρίσης (ανάπτυξη πράσινης οικονομίας, αύξηση 

δημοσίων εσόδων, διαχείριση δημόσιου χρέους και δημόσιων επενδύσεων), όσο και μέσω 

ενίσχυσης της ρευστότητας σε 93 κράτη με $ 258 δισ. για αντιμετώπιση της πανδημίας, και σε 

επιπλέον 16 χώρες με σχεδόν $ 90 δισ. για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην 

Ουκρανία, ποσά που παρείχε πέραν των $ 650 δισ. Κατά το 2021 μέσω της διάθεσης νέων 

ΕΔΤ / Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR / Special Drawing Rights). 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/06/sp-2022-

annual-meetings-curtain-raiser . 

 

 

Έκθεση προοπτικών παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook 10/2022”. 

 

Παρουσιάσθηκε η νέα έκθεση του ΔΝΤ “World Economic Outlook” (10/2022) σχετικά με τις 

προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την οποία έκθεση η κατάσταση της 

παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθόσον πολλές οικονομίες ανά τον κόσμο 

βρίσκονται σε κατάσταση επιβράδυνσης της ανάπτυξης ή, ήδη, ύφεσης, λαμβανομένου υπόψη 

του συνδυασμού δύσκολα διαχειρίσιμων προκλήσεων, όπως ο υψηλός πληθωρισμός και η 

περιοριστική νομισματική πολιτική, ο πόλεμος στην Ουκρανία, και οι συνεχιζόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις λόγω της πανδημίας. Εν προκειμένω, προβλέπεται επιβράδυνση της παγκόσμιας 

ανάπτυξης από 6% το 2021, σε 3,2% το 2022, και 2,7% το 2023, εκτιμήσεις που ανακλούν 

σημαντικές απώλειες στις μεγαλύτερες οικονομίες (ύφεση στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 

2022, αναμενόμενη συρρίκνωση στην Ευρωζώνη το δεύτερο εξάμηνο του 2022, και διαταραχή 

της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην Κίνα), ενώ 

παράλληλα προβλέπεται αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού από 4,7% το 2021 σε 8,8% 

το 2022, και ακολούθως μείωση σε 6,5% το 2023 και 4,1% το 2024.  

 

Σύμφωνα με την έκθεση, υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι που εξαρτώνται ιδίως από τα 

ενδεχόμενα: α) ανεπιτυχούς νομισματικής πολιτικής για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, β) 

αποκλίσεων μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, με περαιτέρω ανατιμήσεις δολαρίου ΗΠΑ 

και σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις, γ) περαιτέρω αυξήσεων των τιμών ενέργειας και 

τροφίμων, με παράταση του υψηλού πληθωρισμού, δ) επέκταση της κρίσης χρέους στις 

αναδυόμενες αγορές, λόγω των περιοριστικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, ε) μείωσης της 

παραγωγής στην Ευρώπη συνεπεία της μείωσης του φυσικού αερίου από τη Ρωσία,  στ) 

αναζωπύρωσης της πανδημίας Covid-19, ή τυχόν εμφάνισης νέων ασθενειών, ζ) επιδείνωσης 

της κρίσης στον κλάδο ακινήτων της Κίνας, με αντίκτυπο στον τραπεζικό τομέα και 

διασυνοριακές επιπτώσεις, και η) ενίσχυσης των γεωπολιτικών εντάσεων, με αρνητικές 

συνέπειες για το εμπόριο και τις κεφαλαιακές ροές, και παρακώλυση της διεθνούς συνεργασίας 

για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Ωστόσο, τονίζεται ότι, πέραν της αναγκαιότητας της πολυμερούς συνεργασίας, οι ανωτέρω 

κίνδυνοι μπορεί να αποτραπούν μέσω αυστηρά περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, μέτρων προστασίας ευάλωτων ομάδων, βελτίωσης των 

παραμέτρων εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, και ενίσχυσης των μεταρρυθμίσεων για 

αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, της παραγωγικότητας, και ταχεία μετάβαση στην 

πράσινη ενέργεια. 

 

Ειδικότερα, ως προς τις προοπτικές σε επί μέρους χώρες / κατηγορίες χωρών (βλ. Table 1.1 

Overview of the World Economic Outlook Projections) επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/06/sp-2022-annual-meetings-curtain-raiser
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(ανάπτυξη/ΑΕΠ, %) 2021 2022 2023 

Αναπτυγμένες οικονομίες 5,2 2,4 1,1 

ΗΠΑ 5,7 1,6 1,0 

Ευρωζώνη 5,2 3,1 0,5 

Αναδυόμενες/Αναπτυσσόμενες οικονομίες 6,6 3,7 3,7 

Κίνα 8,1 3,2 4,4 
 

Όσον αφορά την Ελλάδα & την Ευρωζώνη (βλ. Annex Table 1.1.1 European Economies: Real 

GDP, Consumer Prices, Current Account Balance, and Unemployment) επισημαίνονται: 
 

Ελλάδα (%) 2021 2022 2023 

ΑΕΠ 8,3 5,2 1,8 

Πληθωρισμός 0,6 9,2 3,2 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (%ΑΕΠ) -6,5 -6,7 -6,3 

Ανεργία 15,0 12,6 12,2 

Ευρωζώνη (%) 2021 2022 2023 

ΑΕΠ 5,2 3,1 0,5 

Πληθωρισμός  2,6 8,3 5,7 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (%ΑΕΠ) 2,5 1,0 1,4 

Ανεργία  7,7 6,8 7,0 
 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. World Economic Outlook (10/2022)  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-

october-2022. 
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