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Ετήσια Σύνοδος ΔΝΤ (12-18.10.2020) - Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας 
οικονομίας. 
 
Επισκόπηση από Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ, κα Georgieva. 
 
Κατά την έναρξη της Ετήσιας Συνόδου 2020 του ΔΝΤ, οποία διεξήχθη εξ’ αποστάσεως μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κα Kristalina Georgieva 
τόνισε, σε ομιλία της “Overcoming the Crisis and Building a More Resilient Economy", ότι, 
πλέον, σήμερα, κατόπιν ανατροπής των προηγούμενων δεδομένων, απαιτείται η διαμόρφωση 
παγκόσμιων συνθηκών για έναν καλύτερο κόσμο, πιο περιεκτικό (inclusive) και πιο ανθεκτικό 
(resilient). 
 
Ως προς την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας, η κα Georgieva επεσήμανε ότι η συγκυρία 
-- μετά από άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το β΄ 3μηνο του 
τρ.έ., λόγω διακοπής λειτουργίας περίπου του 85% της παγκόσμιας οικονομίας για αρκετές 
εβδομάδες -- εμφανίζεται σήμερα κάπως βελτιωμένη ως προς τις προβλέψεις Ιουνίου του ΔΝΤ 
(περί εξαιρετικά σοβαρής κάμψης του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2020), καθόσον οι εξελίξεις κατά τα 
β΄και γ' 3μηνα ήταν τελικώς καλύτερες του αναμενόμενου, επιτρέποντας μικρή ανοδική 
αναθεώρηση στις παγκόσμιες προβλέψεις για το τρ.έ. Ενώ, όμως, βεβαίως, ισχύουν οι 
προβλέψεις μερικής και ανισοβαρούς ανάκαμψης και κατά το 2021. Η μέχρι στιγμής βελτίωση 
των προοπτικών οφείλεται βεβαίως, κυρίως, στα πρωτοφανή έκτακτα μέτρα δημοσιονομικής 
πολιτικής, συνολικής παγκόσμιας οικονομικής στήριξης περίπου $ 12 τρισ., σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, ενώ, παράλληλα, εξίσου πρωτοφανή μέτρα νομισματικής πολιτικής διατήρησαν 
ικανό βαθμό ροής πιστώσεων ώστε εκατομμύρια επιχειρήσεων παρέμειναν σε λειτουργία. 
 
Ωστόσο, υπήρξε σαφής διαφοροποίηση βαθμού επιτυχίας αντιμετώπισης της κρίσης, εφόσον 
οι προηγμένες οικονομίες έκαναν ότι απαιτείτο ενώ τα φτωχότερα κράτη έκαναν ότι ήταν 
δυνατό. Στη διάκριση αυτή οφείλεται η διαφορά των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, ενώ 
επίσης υπήρξε διαφορά λόγω αποτελεσματικότητας μέτρων, για περιορισμό της πανδημίας και 
επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, μεταξύ διαφόρων οικονομιών. Συναφώς, σε 
αρκετές προηγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και χωρών Ευρωζώνης, η 
κάμψη ήταν εξαιρετικά σημαντική, αν και λιγότερο του αναμενόμενου. Η Κίνα έχει επιτύχει 
ταχύτερη του αναμενόμενου ανάκαμψη, ενώ άλλες χώρες (π.χ. αναδυόμενες ή χαμηλού 
εισοδήματος) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες (λόγω ασθενέστερων 
συστημάτων υγείας, μεγάλης έκθεσης σε τομείς που επλήχθησαν περισσότερο, όπως 
τουρισμός και εξαγωγές βασικών προϊόντων, ή λόγω μεγάλης εξάρτησης από εξωτερική 
χρηματοδότηση), ώστε ορισμένες σχετικές προβλέψεις αναθεωρούνται ήδη επί το 
δυσμενέστερο. 
 
Ομολογουμένως, η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει από βαθειά κρίση, αλλά, ωστόσο, 
πρόκειται για "δύσκολη ανάβαση" (Long Ascent), χρονοβόρα, ανισοβαρή και αβέβαιη 
(ταχύτερη ή μη πρόοδος στην αντιμετώπιση της πανδημίας ή επιδείνωση σε περίπτωση 



σημαντικής αύξησης εστιών). Οι οικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί, 
συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων πτωχεύσεων και των διακυμάνσεων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ πολλές χώρες είναι πλέον πολύ πιο ευάλωτες, δεδομένης της 
σημαντικής αύξησης του χρέους λόγω των δημοσιονομικών μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης 
και της μεγάλης απώλειας παραγωγής και εσόδων. Εκτιμάται ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος 
θα ανέλθει σε πρωτοφανές ανώτατο επίπεδο περίπου 100% του ΑΕΠ κατά το 2020. 
Παράλληλα, σημαντικός είναι εξάλλου ο κίνδυνος παρατεταμένων οικονομικών προβλημάτων, 
λόγω απωλειών θέσεων εργασίας και πτωχεύσεων, και κάμψης παραγωγικού δυναμικού 
συνεπεία οποίας εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή θα παραμείνει πολύ κάτω των προ-
πανδημικών προβλέψεων μεσοπρόθεσμα, με συνακόλουθη απώλεια βιοτικού επιπέδου. 
 
Βάσει των παραπάνω, για βέλτιστη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών αντιμετώπισης της 
κρίσης και ανάκαμψης από την τρέχουσα ύφεση, η κα Georgieva παρέθεσε τέσσερις 
προτεραιότητες ΔΝΤ: α) έμφαση στην επιστήμη για αντιμετώπιση της πανδημίας (δαπάνες για 
θεραπεία, τεστ/δοκιμές και ιχνηλάτιση, διεθνή συνεργασία για παραγωγή και διανομή 
εμβολίων), β) αποφυγή πρόωρης απόσυρσης πολιτικών υποστήριξης (διατήρηση 
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης της οικονομίας, επιχειρήσεων και εργαζόμενων, καθώς και 
των νομισματικών για διασφάλιση ρευστότητας και ροής πιστώσεων, ιδίως σε ΜΜΕπιχ.), γ) 
υιοθέτηση νέων ευέλικτων και προοδευτικών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής, κρίσιμων για 
την ανάκαμψη (ανακατανομή κεφαλαίου και εργασίας για στήριξη της μετάβασης, επενδύσεις 
για δημιουργία θέσεων εργασίας και διατήρηση ροπής της ιδιωτικής κατανάλωσης για στήριξη 
των νέων θέσεων εργασίας), και δ) αντιμετώπιση του χρέους, ειδικά σε χώρες χαμηλού 
εισοδήματος οποίες είχαν ήδη υψηλά επίπεδα χρέους (μέσω πρόσβασης σε επιχορηγήσεις, 
ευνοϊκών πιστώσεων και ελάφρυνσης χρέους). 
 
Εν κατακλείδι, απαιτούνται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις για οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, 
δυναμικής οικονομίας, μέσω σημαντικών επενδύσεων για σθεναρή και βιώσιμη ανάκαμψη, 
λαμβανομένου υπόψη ότι, βάσει νέας έρευνας του ΔΝΤ, η αύξηση δημόσιων επενδύσεων κατά 
μόλις 1% του ΑΕΠ μπορεί, τόσο σε προηγμένες όσο και σε αναδυόμενες χώρες, να οδηγήσει 
στη δημιουργία έως και 33 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. 
 
 
Έκθεση προοπτικών παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook”. 
 
Παρουσιάσθηκε 7/10 η νέα ειδική έκθεση ΔΝΤ “World Economic Outlook” (10/2020), 
κατάστασης και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι, 
λόγω της διατάραξης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος από την πανδημία του 
κορωνοϊού και τις πολιτικές αντιμετώπισής του, η παγκόσμια οικονομία θα παρουσιάσει ύφεση 
τάξης 4,4% κατά το 2020 (από ανάπτυξη 2,8% το 2019 και 3,6% το 2018), συγκριτικά πολύ 
σοβαρότερη από την ύφεση της κρίσης 2008-2009 τάξης 0,1%. Περαιτέρω, κατά την υπόθεση 
εργασίας βασικών εκτιμήσεων ΔΝΤ για τις προοπτικές το 2021, αναμένεται δυναμική 
επαναφορά της παγκόσμιας οικονομίας σε ανάπτυξη 5,2%, με στήριξη κατάλληλων 
αναπτυξιακών πολιτικών. 
 
Σημειώνεται, δεν είναι δυνατές ασφαλείς οικονομικές προβλέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις 
λόγω πολλαπλών εξαρτήσεων από σειρά παραγόντων (αποτελεσματική ή μη αντιμετώπιση 
της πανδημίας, ανατάραξη παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, πιέσεις και συνθήκες 
λειτουργίας χρηματοπιστωτικών αγορών, μεταβολές επιπέδων ζήτησης και ιδιωτικής 
κατανάλωσης, εμπιστοσύνη και συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος). Επισημαίνεται, για 
να αντιμετωπιστεί η βαθειά ύφεση πρέπει να δοθεί  προτεραιότητα σε δημοσιονομικά μέτρα, 
σε επενδύσεις στον τομέα υγείας, στην εκπαίδευση και σε έργα υποδομής υψηλής απόδοσης. 
Τονίζεται επίσης ότι για την αντιμετώπιση της οξείας παγκόσμιας κρίσης είναι απολύτως 
αναγκαία η πολυμερής συνεργασία, προκειμένου να αναχαιτισθεί η πανδημία και να 
στηριχθούν κυρίως οι αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες χώρες. 
  



Ειδικότερα, αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές σε επί μέρους 
χώρες / κατηγορίες χωρών, στην έκθεση επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 

(ανάπτυξη/ΑΕΠ, %) 2019 2020 2021 

Αναπτυγμένες οικονομίες 1,7 -5,8 3,9 

ΗΠΑ 2,2 -4,3 3,1 

Ευρωζώνη 1,3 -8,3 5,2 

Αναδυόμενες/Αναπτυσσόμενες οικονομίες 3,7 -3,3 6,0 

Κίνα 6,1 1,9 8,2 

 

Όσον αφορά στην Ελλάδα & την Ευρωζώνη, οι προβλέψεις σε σχετικούς πίνακες (Part 

A:Tables Α2, Α6, Α11 & Part B:Table B1 ) έχουν ως εξής: 

Ελλάδα (%) 2019 2020 2021 2025 

ΑΕΠ 1,9 -9,5 4,1 1,0 

Πληθωρισμός  0,5 -0,6 0,7 1,8 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών 

(%ΑΕΠ) 

-2,1 -7,7 -4,5 -3,6 

Ανεργία  17,3 19,9 18,3 _ 

 

Ευρωζώνη (%) 2019 2020 2021 2025 

ΑΕΠ 1,3 -8,3 5,2 1,4 

Πληθωρισμός  1,2 0,4 0,9 1,7 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών 

(%ΑΕΠ) 

2,7 1,9 2,4 2,5 

Ανεργία  7,6 8,9 9,1 _ 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. World Economic Outlook (10/2020) 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-

october-2020. 
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