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Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. 
 

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας “Global Economic Prospects” (1/2023), η 

ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί παγκοσμίως το 2023 σε 1,7% (τρίτος χαμηλότερος 

ρυθμός ανάπτυξης τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, μετά τις κρίσεις του 2009 και του 2020). Η 

πρόβλεψη αυτή είναι 1,3% κάτω της σχετικής προηγούμενης, λόγω της συγκυρίας της 

περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για συγκράτηση του υψηλού πληθωρισμού, της 

επιδείνωσης των γενικών οικονομικών συνθηκών, και των συνεχιζόμενων αρνητικών 

επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

 

Οι ΗΠΑ, η Ευρωζώνη, και η Κίνα διανύουν περίοδο αντιμετώπισης δυσχερειών και 

προκλήσεων, με σοβαρό αντίκτυπο στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες 

(EMDEs), και επιδεινώνοντας τις προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, στις 

οποίες ο ρυθμός αύξησης επενδύσεων αναμένεται να κυμανθεί κάτω του μέσου αντίστοιχου 

όρου των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ο συνδυασμός χαμηλής ανάπτυξης, επιδείνωσης των 

συνθηκών στην χρηματοπιστωτική αγορά και αύξησης της έκθεσης στον δανεισμό, ενδέχεται 

να αποδυναμώσει τις επενδύσεις και να οδηγήσει σε εταιρικές χρεοκοπίες, ενώ περαιτέρω 

γενική επιδείνωση ως προς τις ίδιες παραμέτρους και αναδυόμενες γεωπολιτικές εντάσεις 

μπορεί να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Τα μικρά κράτη είναι ιδιαιτέρως 

ευάλωτα σε τέτοιες τυχόν περαιτέρω εξελίξεις, λόγω εμπορικής και οικονομικής εξάρτησης 

(εισαγωγή βασικών αγαθών και εξωτερική χρηματοδότηση), περιορισμένης παραγωγικής 

διαφοροποίησης, αυξημένων επιπέδων χρέους, και έκθεσης σε αυξημένους κινδύνους λόγω 

φυσικών καταστροφών, ενώ, γι’ αυτούς τους λόγους, απαιτείται επειγόντως παγκόσμιος 

συντονισμός για περιορισμό των κινδύνων συνεπεία μιας παγκόσμιας ύφεσης και της αύξησης 

χρέους των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

 

Δεδομένου του περιορισμένου χώρου άσκησης πολιτικής, είναι κρίσιμη η χάραξη κατάλληλης 

δημοσιονομικής πολιτικής που διασφαλίζει ιδίως τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τον 

περιορισμό του πληθωρισμού, και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Απαιτούνται επίσης πολιτικές ενίσχυσης των επενδύσεων στις αναδυόμενες και 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, για αντιστροφή της επιβράδυνσης της ανάπτυξης λόγω του 

συνδυασμού των επιπτώσεων της πανδημίας, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και του 

ραγδαίου περιορισμού της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής. Εν προκειμένω, θα απαιτηθεί 

εκ νέου χρηματοδότηση από τη διεθνή κοινότητα και αναθεώρηση δαπανών, όπως για 

αναποτελεσματικές επιδοτήσεις στους τομείς γεωργίας και ενέργειας (καύσιμα). 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς το δυσμενέστερο τόσο για 

το 2023 όσο και για το 2024. Συγκεκριμένα, προβλέπεται: α) επιβράδυνση της ανάπτυξης ιδίως 

στις περιοχές της Λατινικής Αμερικής & Καραϊβικής (LAC), Νοτιοανατολικής Ασίας (SAR), και 

Υποσαχάριας Αφρικής (SSA), β) παράταση της αύξησης του κόστους εισαγωγής ενέργειας σε 

όλες τις περιοχές, γ) πτώση των διεθνών τιμών των μετάλλων, που θα επιβαρύνει τους όρους 

εμπορίου στη Λατινική Αμερική & Καραϊβική και στην Υποσαχάρια Αφρική, δ) μείωση της 



ζήτησης εισαγωγών από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, που θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Ευρώπη 

& Κεντρική Ασία (ECA), και τις χώρες Πρωτοβουλίας EAP, και ε) ανεπαρκής αύξηση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος σε Λατινική Αμερική & Καραϊβική, Μέση Ανατολή & Β. Αφρική (ΜΝΑ), και 

Υποσαχάρια Αφρική. Παράλληλα παραμένουν αυξημένοι κίνδυνοι επιδείνωσης της συγκυρίας 

για τις εν λόγω περιφερειακές οικονομίες, λόγω οικονομικών δυσχερειών και μετακύλισης των 

αρνητικών επιπτώσεων από τις προηγμένες οικονομίες, δυσμενών μεταβολών στις διεθνείς 

τιμές εμπορευμάτων, και γεωπολιτικών αναταράξεων και ενδεχόμενων φυσικών καταστροφών. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Global Economic Prospects (1/2023)  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf 
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