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Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook” (ΔΝΤ, 
Ιανουάριος 2022). 
 

Δημοσιεύτηκε, 1/2022, νέα έκθεση ΔΝΤ “World Economic Outlook Update” επικαιροποίησης 

των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με την έκθεση: 
 

• Η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται θα εμφανίσει ανάπτυξη 4,4% το 2022 και 3,8% το 
2023 (αναθεώρηση πρόβλεψης για το 2022 κατά -0,5% από προηγούμενη εκτίμηση 
10/2021). Η επιδείνωση των προβλέψεων έτους 2022 οφείλεται στην παγκόσμια 
εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον COVID-19, και συνακόλουθη επαναφορά 
περιορισμών, στις αυξήσεις τιμών ενέργειας, στα προβλήματα λειτουργίας των 
παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, στην βραδύτερη του αναμενόμενου βελτίωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και στον υψηλό πληθωρισμό, ιδίως στις ΗΠΑ και σε 
αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

• Ειδικότερα, στη δυσμενή αναθεώρηση για το 2022 συνέβαλαν οι (συγκριτικά με 
προηγούμενες εκτιμήσεις) αρνητικότερες προβλέψεις για τις επιδόσεις των οικονομιών 
ΗΠΑ και Κίνας. Για την αναθεώρηση ανάπτυξης -1,2% στις ΗΠΑ συνεκτιμήθηκαν η 
καθυστέρηση/αβεβαιότητα ψήφισης του δημοσιονομικού πακέτου “Build Back Better”, 
η σταδιακή αλλαγή σε νομισματική πολιτική ποσοτικού περιορισμού (QR) και η συνεχής 
ανισορροπία ζήτησης-προσφοράς. Η αναθεώρηση -0,8% στην Κίνα οφείλεται σε σειρά 
διαταραχών στην οικονομική δραστηριότητα, όπως η συρρίκνωση στον τομέα 
ανάπτυξης ακινήτων, λόγω των ιδιαίτερα επιβαρυντικών επιπτώσεων της πολιτικής 
μηδενικής ανοχής κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

• Ως προς το 2023, η αναθεωρημένη πρόβλεψη ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 
3,8% είναι μεν θετική ως προς την προηγούμενη εκτίμηση από 10/2021 (+0,2%), 
ωστόσο βασίζεται στην υπόθεση διατήρησης δυναμικής της οικονομικής 
δραστηριότητας εφόσον βελτιωθούν οι επιδημιολογικές συνθήκες, ιδίως κατά το 
δεύτερο μισό του 2022, μέσω αύξησης των ποσοστών εμβολιασμών και μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων θεραπειών. 

• Κατά το 2022 εκτιμάται θα παραταθούν περισσότερο του αναμενόμενου ο υψηλός 
πληθωρισμός, η δυσλειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και οι υψηλές τιμές 
ενέργειας. Ο πληθωρισμός αναμένεται θα αποκλιμακωθεί σταδιακά, εφόσον 
εξομαλυνθούν οι ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης και εφαρμοσθούν κατάλληλες 
νομισματικές πολιτικές στις μεγάλες οικονομίες. 

• Επισημαίνεται η ύπαρξη σημαντικών ακόμα κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία. Η 
εμφάνιση νέων μεταλλάξεων COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε παράταση της 
πανδημίας, δυσχεραίνοντας την οικονομική ανάκαμψη. Η δυσλειτουργία των 
εφοδιαστικών αλυσίδων, η αστάθεια των τιμών ενέργειας και οι τοπικές μισθολογικές 
πιέσεις δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία του πληθωρισμού και τις πολιτικές 
αντιμετώπισής του. Παράλληλα, μπορεί να ανακύψουν κίνδυνοι χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και τις αναδυόμενες αγορές (ως προς 
ροές κεφαλαίων, ισοτιμίες, δημοσιονομική πολιτική), λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική 
αύξηση του δημόσιου χρέους κατά την τελευταία διετία. Κίνδυνοι επίσης ελλοχεύουν 
λόγω γεωπολιτικών εντάσεων ή/και κλιματικής αλλαγής.  



• Τονίζεται η σημασία διαμόρφωσης αποτελεσματικής παγκόσμιας στρατηγικής 
αντιμετώπισης της πανδημίας και των εμφανιζόμενων μεταλλάξεων, με αύξηση της 
παραγωγής πρόσφορων μέσων, βελτιστοποίηση διανομής και ισότιμη πρόσβαση σε 
εμβόλια και θεραπείες. Παράλληλα, απαιτείται περιοριστική νομισματική πολιτική σε 
σειρά κρατών για αντιμετώπιση του πληθωρισμού, δημοσιονομική προτεραιότητα σε 
δαπάνες υγείας και στήριξη των πληγέντων, διεθνής συνεργασία για διασφάλιση 
ρευστότητας και αναδιαρθρώσεις χρεών όπου είναι αναγκαίο. Πρωταρχική παραμένει 
η σημασία της υιοθέτησης πολιτικών για το κλίμα, για περιορισμό φυσικών 
καταστροφών. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-

january-2022. 
 

Παρατίθεται σχετικός πίνακας προβλέψεων παγκόσμιας οικονομίας. 
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