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Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook” (ΔΝΤ, 
Ιανουάριος 2021). 

 

Ανακοινώθηκε, 1/2021, νέα έκθεση ΔΝΤ “World Economic Outlook Update”, επικαιροποίησης 
των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με οποία έκθεση: 

 

 Η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται θα εμφανίσει ανάπτυξη 5,5% το 2021 και 4,2% το 
2022 (αναθεωρημένη πρόβλεψη κατά +0,3% από προηγούμενη εκτίμηση για το 2021), 
βάσει των προσδοκιών δυναμικής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω 
διάθεσης των εμβολίων, και συνεχούς παράλληλης οικονομικής στήριξης με κατάλληλα 
μέτρα. 

 Η προβλεπόμενη ανάκαμψη το 2021 ακολουθεί την σημαντική συρρίκνωση κατά το 
2020, οποία έπληξε περισσότερο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (γυναίκες, νέους, 
οικονομικά ασθενέστερους, απασχολούμενους ανεπίσημα και κλάδους απαιτούμενης 
φυσικής παρουσίας). Η συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται τάξης 3,5% 
για το 2020 (+0,9% από προηγούμενη πρόβλεψη). 

 Ο βαθμός ανάκαμψης μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών, αναλόγως της 
ανάπτυξης και προσφοράς υγειονομικών παρεμβάσεων, της αποτελεσματικότητας των 
εγχώριων πολιτικών στήριξης, του τυχόν βαθμού μετάδοσης αρνητικών επιπτώσεων 
από άλλες χώρες (spillover), και εγχώριων διαρθρωτικών χαρακτηριστικών. 

 Τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να διασφαλίζουν αποτελεσματικό βαθμό 
στήριξης έως ότου διαμορφωθεί ικανοποιητική δυναμική ανάκαμψης, με έμφαση στην 
αύξηση της παραγωγής, στη συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και 
στην επιτάχυνση του ρυθμού εφαρμογής πολιτικών μείωσης της εξάρτησης από τον 
άνθρακα. Όπως επισημάνθηκε στο World Economic Outlook (WEO) Οκτωβρίου 2020, 
ο συνδυασμός επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια και, αρχικά χαμηλών αλλά, σταθερά 
αυξανόμενων τιμών των εκπομπών άνθρακα μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των 
εκπομπών αλλά και να στηρίξει την ανάκαμψη. 

 Για έλεγχο της πανδημίας παγκοσμίως απαιτείται στενή πολυμερής συνεργασία. 
Τέτοιες προσπάθειες περιλαμβάνουν την ενίσχυση της χρηματοδότησης της διεθνούς 
συνεργασίας COVAX, για ανάπτυξη/διάθεση εμβολίων και δίκαιη/ισότιμη πρόσβαση 
όλων των χωρών σε προσιτές τιμές. Πολλές χώρες, ιδιαίτερα αναπτυσσόμενες 
οικονομίες χαμηλού εισοδήματος, αντιμετωπίζουν την κρίση με προϋφιστάμενα υψηλά 
επίπεδα χρέους που θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εν προκειμένω, η 
παγκόσμια κοινότητα πρέπει επιδείξει πνεύμα συνεργασίας για διάθεση επαρκούς 
ρευστότητας για αυτές τις χώρες, ενώ, σε περιπτώσεις μη βιωσιμότητας του δημοσίου 
χρέους ενθαρρύνεται η συνεργασία με πιστωτές για αναδιάρθρωση χρέους βάσει του 
Κοινού Πλαισίου (Common Framework) Ομάδας G20. 

 



Παρατίθεται σχετικός πίνακας προβλέψεων παγκόσμιας οικονομίας. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-
update. 
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