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Ύφεση 0,6% φέτος, ανάπτυξη 2,7% το 2017 βλέπει το ∆ΝΤ 

Έκθεση: Οι εαρινές προβλέψεις του Ταµείου για Ελλάδα, Ευρωζώνη και κόσµο  
 
Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016 

Σε ύφεση θα παραµείνει η ελληνική οικονοµία το 2016 εκτιµά το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) 
στις εαρινές του προβλέψεις, προβλέποντας ότι η οικονοµία θα αρχίσει να ανακάµπτει από το 2017. 

Το ∆ΝΤ εκτιµά ότι το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 0,2% το 2015, προβλέπει πως η ύφεση θα 
ανέλθει στο 0,6% του ΑΕΠ το 2016 και ότι το 2017 η ελληνική οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 
2,7%. Προβλέπει επίσης ότι από αποπληθωρισµό 1,1% το 2015, το 2016 οι τιµές θα 
σταθεροποιηθούν, µε τον πληθωρισµό σε µηδενικό επίπεδο και ότι το 2017 θα αυξηθεί 0,6%. 

Οπως τονίζεται στην έκθεση του Ταµείου που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα, ο επικεφαλής 
οικονοµολόγος του ∆ΝΤ Μορίς Οµπστφελντ στην Ουάσιγκτον αναφέρει ότι τα στοιχεία του 2015 για 
την Ελλάδα είναι προκαταρκτικά, καθώς και τα τελικά δηµοσιονοµικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα 
αυτή τη στιγµή, δεδοµένου ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγµατεύσεις µε τις ελληνικές αρχές και τους 
Ευρωπαίους εταίρους σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους σε ένα δυναµικό νέο πρόγραµµα 
προσαρµογής. 

Ευελιξία ζητεί το ∆ΝΤ 

Ο Μορίς Οµπστφελντ παράλληλα υπογράµµισε την ανάγκη παρεµβάσεων στο ασφαλιστικό και το 
χρέος, σηµειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει «µεγαλύτερη ευελιξία και οικονοµική στήριξη 
στην Ελλάδα», καθώς αντιµετωπίζει την προσφυγική κρίση και είναι ακόµη ανοικτό το «µέτωπο» της 
πρώτης αξιολόγησης. 

Αναφερόµενος στην πρόοδο των διαπραγµατεύσεων µε τους δανειστές στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της ελληνικής οικονοµίας, ανέφερε ότι η οµάδα του ∆ΝΤ στην Αθήνα είχε εποικοδοµητικές 
συζητήσεις, οι οποίες διακόπηκαν εξαιτίας των εργασιών της εαρινής συνόδου του ∆ΝΤ. 

Σε σχέση µε τη συµµετοχή του ∆ΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα είπε πως «στόχος είναι ένα πρόγραµµα 
τα νούµερα του οποίου θα βγαίνουν». Ερωτηθείς ειδικά για το χρέος είπε πως δεν γνωρίζει πόση 
ελάφρυνση χρέους απαιτείται, ωστόσο αρκέσθηκε να επισηµάνει πως θα πρέπει να υπάρξουν 
παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό και το χρέος προκειµένου η Ελλάδα να αποκτήσει βιώσιµα οικονοµικά. 

Αναφερόµενος στην προσφυγική κρίση, ο κ. Οµπστφενλτ τόνισε ότι «η Ελλάδα να τύχει 
µεγαλύτερης ευελιξίας και οικονοµικής στήριξης για το προσφυγικό», λέγοντας πως «αυτό είναι 
ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσµιο πρόβληµα». 

Να συνεχιστεί η χαλάρωση από την ΕΚΤ 

Για την Ευρωζώνη γενικότερα το ∆ΝΤ προβλέπει ότι θα αναπτυχθεί µε ρυθµό βραδύτερο του 
αναµενοµένου, ενώ για τον πληθωρισµό εκτιµά ότι θα αυξάνεται σταδιακά µόνο, µεταθέτοντας το 
βάρος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την οποία καλεί να συνεχίσει την υπερβολικά 
χαλαρή νοµισµατική πολιτική της στο άµεσο µέλλον.  

«Η ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει υπερβολικά µεγάλη προθυµία να χρησιµοποιήσει όλα τα 
διαθέσιµα εργαλεία της έως ότου επιτευχθεί ο στόχος για τη σταθερότητα των τιµών» επισηµαίνεται 
στην έκθεση. Παράλληλα, το ∆ΝΤ κάλεσε και τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις προσανατολισµένες 
στην ανάπτυξη µεταρρυθµίσεις. «Η τόνωση της απασχόλησης και η υιοθέτηση καλύτερα 
στοχευµένων πολιτικών στην αγορά εργασίας θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες για την 
τόνωση της ζήτησης και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη µακρόχρονη ανεργία» αναφέρεται 
στην έκθεση.  
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Επίσης, απαιτούνται, σύµφωνα πάντα µε το Ταµείο, µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, της ανταγωνιστικότητας και των επενδυτικών προοπτικών, ενώ 
την ίδια στιγµή η Ε.Ε. καλείται να κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας της όσον αφορά τους 
δηµοσιονοµικούς κανονισµούς της. «Στην Ευρωζώνη, χώρες µε δηµοσιονοµικά περιθώρια στο 
πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να 
στηρίξουν τη ζήτηση, για παράδειγµα επεκτείνοντας τις δηµόσιες επενδύσεις» εκτιµά το ∆ΝΤ.  

Για την οικονοµία της Ευρωζώνης προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης 1,5% φέτος και 1,6% για το 2017, 
έναντι ανάπτυξης 1,7% στην έκθεση του Ιανουαρίου. Αναφορικά µε τον πληθωρισµό στην 
Ευρωζώνη, το Ταµείο εκτιµά ότι θα φθάσει το 1,1% το 2017, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι η αύξηση 
θα γίνεται σταδιακά.  

Χειρότερες εκτιµήσεις για την παγκόσµια οικονοµία 

Οσον αφορά τις προβλέψεις για την παγκόσµια οικονοµία, το ∆ΝΤ προχώρησε σε επί τα χείρω 
αναθεώρηση προβλέποντας αύξηση του παγκόσµιου ΑΕΠ 3,2% για φέτος και 3,5% για το 2017, 
όταν τον περασµένο Ιανουάριο προσδοκούσε ανάπτυξη 3,4% το 2016 και 3,6% το 2017. Ο 
κορυφαίος οικονοµολόγος του Ταµείου Μορίς Οµπστφελντ, χαρακτήρισε τον ρυθµό ανάπτυξης της 
παγκόσµιας οικονοµίας «ολοένα και πιο απογοητευτική» και θεωρεί την παγκόσµια οικονοµία 
περισσότερο εκτεθειµένη σε αρνητικούς κινδύνους.  

Είναι η δεύτερη φορά στη διάρκεια του τρέχοντος έτους που το Ταµείο υποβαθµίζει τις προβλέψεις 
για τον ρυθµό ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας.  

Το ∆ΝΤ διαβλέπει κινδύνους και απειλές για την παγκόσµια οικονοµία, οι οποίες συνδέονται µε το 
ξέσπασµα νέας χρηµατοοικονοµικής αναταραχής.  

Στις πιθανές αιτίες που θα µπορούσαν να πυροδοτήσουν µία νέα κρίση συγκαταλέγονται επίσης η 
παράταση της περιόδου χαµηλών τιµών ενέργειας, που µπορούν να αποσταθεροποιήσουν 
περισσότερο τις προοπτικές για τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, η απότοµη κάµψη της ανάπτυξης 
στην Κίνα που θα έχει ισχυρές παρενέργειες στο διεθνές εµπόριο, τις τιµές των εµπορευµάτων και 
την εµπιστοσύνη και θα φρενάρει περαιτέρω την παγκόσµια οικονοµία.  

Επίσης το ∆ΝΤ εκφράζει την ανησυχία του για µη οικονοµικούς παράγοντες, όπως είναι οι 
γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι πολιτικές διαφωνίες, η τροµοκρατία, οι προσφυγικές ροές, ακόµα και 
ενδεχόµενες παγκόσµιες επιδηµίες. 

Επιπλέον, το ∆ΝΤ αναφέρθηκε και σε µία έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., προειδοποιώντας ότι µία 
τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε «σοβαρά προβλήµατα», εκφράζοντας ταυτόχρονα τη γενικότερη 
ανησυχία του για την «άνοδο των εθνικιστικών τάσεων». Ο κορυφαίος οικονοµολόγος του ∆ΝΤ κ. 
Οµπστφελντ τόνισε ότι η πιθανότητα να ψηφίσουν οι Βρετανοί υπέρ του Brexit στο δηµοψήφισµα 
του Ιουνίου είναι «πολύ πραγµατική». 

Πέρα από την απειλή που συνιστά ένα Brexit, το ∆ΝΤ εκδηλώνει ανησυχίες και για την 
αποδυνάµωση του ευρωπαϊκού ιδεώδους µε φόντο τη µεταναστευτική κρίση και το κλείσιµο των 
συνόρων. «Η πολιτική οµοφωνία που στο παρελθόν στήριζε το ευρωπαϊκό σχέδιο βρίσκεται αυτή τη 
στιγµή σε φάση αποσύνθεσης» είπε ο οικονοµολόγος.  

 


