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Συμπεράσματα τακτικής αξιολόγησης του ΔΝΤ για την Ελλάδα, στο πλαίσιο των 

διαβουλεύσεων βάσει του Άρθρου IV. 

 
Στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων βάσει του Άρθρου IV (ΔΝΤ), δημοσιεύθηκε 2/6 

ανακοίνωση "Greece: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Consultation Mission" 

με συμπεράσματα και προβλέψεις του ΔΝΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

 

Στην ανακοίνωση, καταρχάς τονίζεται ότι αν και η Ελλάδα αντιμετώπισε την πανδημία εν 

συνεχεία ημιτελούς ανάκαμψης από την προηγούμενη κρίση, ωστόσο επέδειξε ανθεκτικότητα 

με συρρίκνωση της οικονομίας 8,2% το 2020, καλύτερα του αναμενόμενου, παρά την μεγάλη 

εξάρτηση από τον τουρισμό και τις προγενέστερες αδυναμίες. 

 

Ως προς την πορεία της οικονομίας, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 3,3% το 2021 και 5,4% 

το 2022, βάσει των θετικών επιπτώσεων της χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 

(NGEU), της αύξησης της κατανάλωσης (συνεπεία αύξησης της ζήτησης που δεν εκδηλώθηκε 

κατά την πανδημία) και του ανοίγματος του τουρισμού. Οι απώλειες σε επίπεδο παραγωγής 

λόγω πανδημίας ("scarring") εκτιμώνται 3%, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη ενίσχυσης των 

πολιτικών στήριξης της βιωσιμότητας του χρέους και της ανακατανομής παραγωγικών πόρων.  

 

Παρά τις γενικά ευοίωνες προβλέψεις, σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό ρυθμό εμβολιασμού 

του πληθυσμού (άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου), παραμένουν κίνδυνοι όπως παράτασης 

της πανδημίας, αβεβαιότητας για τις συνθήκες λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

λόγω μεγάλης έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Exposures / NPEs), μη 

απορρόφησης της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, και, έως, αρνητικής παγκόσμιας 

οικονομικής συγκυρίας και γεωπολιτικών μεταβολών. 

 

Ως προς την πορεία της ανάκαμψης, μπορεί επίσης να ανακύψουν δυσχέρειες λόγω ατελούς 

υλοποίησης του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει συνέργειες 

για αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων, με θετικά αποτελέσματα τη βελτίωση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την 

αύξηση της παραγωγής, ενισχύοντας την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και την 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Η αύξηση της παραγωγής, η μείωση των 

φορολογικών συντελεστών και η ψηφιακή μετάβαση μπορούν να στηρίξουν τη διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης, ενισχύοντας την δημοσιονομική πολιτική μακροπρόθεσμα και το πλαίσιο 

λειτουργίας των τραπεζών. Ο θετικός αυτός κύκλος μπορεί πράγματι να πραγματοποιηθεί αν 

και, κατά το ΔΝΤ, υπάρχουν κίνδυνοι ατελούς υλοποίησης. 

 

Το δημόσιο χρέος αναμένεται θα κορυφωθεί το 2021, μετά από αυξητική πορεία το 2020, αλλά 

θα αποκλιμακωθεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα, αν και σε υψηλότερα επίπεδα από προ-



πανδημίας, ενώ θεωρείται βιώσιμο με προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη των 

αναγκών  εξυπηρέτησής του και θα υπάρξει σταδιακή επάνοδος σε πρωτογενή πλεονάσματα. 

 

Τονίζεται, στην ίδια ανακοίνωση, ότι αν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει 

σε σειρά τομέων και οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας οφείλονται σε προσωρινούς 

παράγοντες, λόγω πανδημίας, εντούτοις η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία για 

ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων απωλειών, αποτελεσματική χρήση των πόρων του 

Ταμείου Ανάκαμψης (NGEU), αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του μη μισθολογικού 

κόστους και αύξηση των επενδύσεων. Εν προκειμένω, συνιστάται ενίσχυση της ευελιξίας στην 

αγορά εργασίας και συνετή δημοσιονομική διαχείριση ως προς τις έκτακτες ανάγκες λόγω 

πανδημίας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/01/mcs060221greece-staff-concluding-

statement-of-the-2021-article-iv-consultation-mission?cid=em-COM-123-43168. 
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