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Θέμα: Ετήσια Σύνοδος ΔΝΤ (11-17.10.2021) - Κατάσταση και προοπτικές παγκόσμιας 
οικονομίας. 
 
Επισκόπηση παγκόσμιας οικονομίας από Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ, κα Georgieva. 
 
Στο πλαίσιο εκδηλώσεων G20 (5-8/10/21) υπό την Ιταλική Προεδρία, που διεξήχθησαν εξ’ 
αποστάσεως, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κα Kristalina Georgieva τόνισε σε ομιλία της 
“Overcoming Divides and Removing Obstacles to Recovery" ότι η παγκόσμια κοινότητα 
ανακάμπτει από την πανδημία αλλά με περιορισμούς και μετ' εμποδίων. Μοναδικός τρόπος 
υπέρβασης της κρίσης και στήριξης της ανάκαμψης είναι η πολυμερής συνεργασία, 
προκειμένου αντιμετωπιστούν οι διαφορές μεταξύ χωρών ως προς τον βαθμό α) πρόσβασης 
σε εμβόλια, και β) δημοσιονομικής στήριξης της ανάκαμψης και αναπτυξιακών επενδύσεων, 
ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ετήσιας Συνόδου ΔΝΤ 2021 (11-17/10/2021). 
 
Ως προς τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, επισημάνθηκαν τρεις κυρίως κίνδυνοι που 
μπορεί να παρεμποδίσουν την παγκόσμια ανάκαμψη: α) απόκλιση της οικονομικής ανάπτυξης 
μεταξύ χωρών (εκτιμώμενη ανάκαμψη το 2022 για τις αναπτυγμένες χώρες αλλά αργότερα για 
τις αναπτυσσόμενες), β) αύξηση του πληθωρισμού (με πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να 
παραταθούν χρονικά σε αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες οικονομίες, με κίνδυνο αύξησης 
επιτοκίων και περαιτέρω οικονομική δυσχέρεια), και γ) δημόσιο χρέος (αύξηση του παγκόσμιου 
χρέους 100% έως το τέλος του 2020, επιβαρύνοντας τη δημοσιονομική / χρηματοδοτική 
ευχέρεια στήριξης της ανάκαμψης). 
 
Βάσει των παραπάνω, για βέλτιστη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών αντιμετώπισης της 
κρίσης και επίτευξης οικονομικής σταθερότητας, παρατέθηκαν τρεις προτεραιότητες ΔΝΤ: α) 
εμβολιασμός τουλάχιστον 40% του πληθυσμού σε κάθε χώρα έως 12/2021 και 70% έως 
6/2022, β) αξιοπιστία των μεσοπρόθεσμων πολιτικών στήριξης της ανάκαμψης (ρύθμιση 
δημοσιονομικών μέτρων βάσει των συνθηκών εκάστης χώρας, λόγω διαφορών πληθωρισμού 
ή/και νομισματικής πολιτικής, για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών και εξυπηρέτηση του 
χρέους), γ) επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό των 
οικονομιών (με προτεραιότητες σε θέματα κλιματικής αλλαγής, υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, 
ιδίως πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, και μέριμνας για παραγωγικές οικονομίες χωρίς 
αποκλεισμούς).  
 
Εν κατακλείδι, η κα Georgieva επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία για 
αντιμετώπιση των σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, μέσω δράσης σε εθνικό και 
πολυεθνικό επίπεδο. Συναφώς, το ΔΝΤ έχει στηρίξει την ανάκαμψη και υπέρβαση της κρίσης 
διεθνώς παρέχοντας  $ 118 δισ. σε 87 κράτη, για χρηματοδότηση αναγκών και εξυπηρέτηση 
χρέους χωρών χαμηλού εισοδήματος, καθώς και μέσω της διάθεσης νέων Ειδικών 
Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR) ύψους $ 650 δισ. τον Αύγουστο τρ.έ., εκ των οποίων $ 275 
δισ. διατέθηκαν σε αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες χώρες. 
 



Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Overcoming Divides and Removing Obstacles to Recovery 
(imf.org). 
 
Σημειώνεται, η επικεφαλής του ΔΝΤ κατηγορήθηκε πρόσφατα ότι διαδικαστική παρέμβασή της 
κατά τη σύνταξη της έκθεσης "Doing Business" της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2017, πριν τη 
μετάβασή της στο ΔΝΤ 10/2019, προκάλεσε στρέβλωση της πραγματικής εικόνας και σχετική 
αναβάθμιση της Κίνας ως προς την κατάταξή της. Ωστόσο, έπειτα από ενδελεχή έρευνα που 
ζήτησαν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, το 24μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αποφάσισε την 
παραμονή της Γενικής Διευθύντριας στην ηγεσία του οργανισμού, ενώ η Υπουργός 
Οικονομικών κα Yellen τόνισε σε δηλώσεις της ότι είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί, σε όλες 
τις διαδικασίες, η διαφάνεια, πιστότητα και αξιοπιστία του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
 
Έκθεση προοπτικών παγκόσμιας οικονομίας “World Economic Outlook” 10/2021. 
 
Παρουσιάσθηκε 12/10 η νέα έκθεση του ΔΝΤ “World Economic Outlook” (10/2021), 
κατάστασης και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την οποία, παρά το 
γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη συνεχίζεται, η εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα 
και η απειλή εμφάνισης νέων παραλλαγών επιφέρουν αβεβαιότητα για τον χρονικό ορίζοντα 
τερματισμού της πανδημίας, ενώ εκτιμάται ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας 5,9% το 2021, 
4,9% το 2022, και πέραν του 2022 3,3%. 
 
Οι προκλήσεις, για χάραξη επιτυχών πολιτικών ανάκαμψης, εμφανίζονται σύνθετες λόγω  
πολλαπλών εξαρτήσεων από σειρά παραγόντων (υποτονική αύξηση της απασχόλησης, 
αύξηση πληθωρισμού, επισιτιστική ανασφάλεια, παροχή ρευστότητας και ελάφρυνσης χρέους 
σε ευάλωτες οικονομίες, παγκόσμια πρόσβαση στα εμβόλια και κλιματική αλλαγή), ενώ σε 
εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη η εφαρμογή μείγματος δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής για διαμόρφωση αναπτυξιακής δυναμικής κατά την μετάβαση στην μετά-covid εποχή.  
 
Ειδικότερα, αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές σε επί μέρους 
χώρες / κατηγορίες χωρών, στην έκθεση (Table 1.1 Overview of the World Economic Outlook 
Projections) επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 

(ανάπτυξη/ΑΕΠ, %) 2020 2021 2022 

Αναπτυγμένες οικονομίες -4,5 5,2 4,5 

ΗΠΑ -3,4 6,0 5,2 

Ευρωζώνη -6,3 5,0 4,3 

Αναδυόμενες/Αναπτυσσόμενες οικονομίες -2,1 6,4 5,1 

Κίνα 2,3 8,0 5,6 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα & την Ευρωζώνη, οι προβλέψεις σε σχετικούς πίνακες (Annex Table 

1.1.1 European Economies: Real GDP, Consumer Prices, Current Account Balance, and 

Unemployment) έχουν ως εξής: 

Ελλάδα (%) 2020 2021 2022 

ΑΕΠ -8,2 6,5 4,6 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/05/sp100521-md-curtain-raiser-overcoming-divides-and-removing-obstacles-to-recovery
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/05/sp100521-md-curtain-raiser-overcoming-divides-and-removing-obstacles-to-recovery


Πληθωρισμός  -1,3 -0,1 0,4 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών (%ΑΕΠ) -7,4 -7,4 -5,1 

Ανεργία  16,4 15,8 14,6 

Ευρωζώνη (%) 2020 2021 2022 

ΑΕΠ -6,3 5,0 4,3 

Πληθωρισμός  0,3 2,2 1,7 

Ισοζύγιο Τρεχουσών   Συναλλαγών (%ΑΕΠ) 2,2 2,6 2,7 

Ανεργία  7,9 8,0 8,1 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. World Economic Outlook (10/2021)  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-

october-2021. 
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