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    ΑΡΓΗ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ 
 

Στις 27 Νοεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα η 
εξαμηνιαία έκδοση του ΟΟΣΑ με τις Οικονομικές 
Προοπτικές για τις χώρες - μέλη του Οργανισμού, τη 
Ρωσία και τις χώρες με τις οποίες ο ΟΟΣΑ βρίσκεται 
σε καθεστώς ενισχυμένης συνεργασίας.  
Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάκαμψη τα επόμενα 
δύο χρόνια αναμένεται να είναι αργή και 
ανομοιογενής στη ζώνη του ΟΟΣΑ, ενώ η ευρωζώνη 
παραμένει σε ύφεση μέχρι και το 2013. Ο ΟΟΣΑ 
συστήνει αποφασιστική πολιτική δράση έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το αδιέξοδο της 
δημοσιονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ και η 
συνεχιζόμενη αστάθεια στην Ευρωζώνη δεν θα 
βυθίσουν όλο τον κόσμο σε ύφεση. 
Ωστόσο, οι οικονομικές προοπτικές μπορεί να 
αποδειχτούν χειρότερες αν υλοποιηθούν πιθανοί 
καθοδικοί κίνδυνοι, όπως συνέχιση της κρίσης στην 

ευρωζώνη, υπερβολική δημοσιονομική εξυγίανση 
στις ΗΠΑ, εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου, 
περαιτέρω υπονόμευση της εμπιστοσύνης, 
αβεβαιότητα και μείωση της ζήτησης.  
Στις χώρες του ΟΟΣΑ προβλέπεται μέτρια ανάπτυξη 
1,4% το 2013 και 2,3% το 2014. Στις ΗΠΑ, αν ο 
«δημοσιονομικός γκρεμός» (fiscal cliff) αποφευχθεί, 
προβλέπεται ανάπτυξη 2% το 2013 και 2,8% το 
2014. Στην Ιαπωνία, αναμένεται ανάπτυξη 0,7% το 
2013 και 0,8% το 2014. Η ευρωζώνη θα παραμείνει 
σε ύφεση μέχρι τις αρχές του 2013, οδηγώντας σε 
ήπια συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,1% ενώ για το 
2014 προβλέπεται ανάπτυξη 1,3%. (Διάγρ. 1). Στην 
Κίνα προβλέπεται ανάπτυξη 8,5% το 2013 και 8,9% 
το 2014. Στην Ευρωζώνη αναμένεται αύξηση της 
ανεργίας ενώ στις ΗΠΑ μείωση (Διάγρ. 2). 

 
 
 
 
 
Διάγραμμα 
1. Ρυθμός 
Ανάπτυξης 
σε ΗΠΑ, 
Ευρωζώνη, 
Ιαπωνία 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Διάγραμμα 2. 
Ανεργία σε 
ΗΠΑ, 
Ευρωζώνη και 
Ιαπωνία 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 12ο 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 
 

ΣΕΛ. 1 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
 

ΣΕΛ. 2 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

2060 
 
 

ΣΕΛ. 3 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
 
 

ΣΕΛ. 4 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
 

ΣΕΛ. 5 
Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
 

ΣΕΛ. 6 
ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΝΑ 
 
 
ΣΕΛ. 7 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 
 

ΣΕΛ. 8 
Ο ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΜΜΕ 

 

 



 

 

2 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1) Ο ΟΟΣΑ συστήνει: - Περαιτέρω 
νομισματική χαλάρωση στην Ιαπωνία, την Ευρωζώνη και 
σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, 
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, ενώ οι ΗΠΑ θα πρέπει 
να διατηρήσουν την τρέχουσα στάση τους.  
- Συνέχιση της, απαραίτητης σε πολλές χώρες, 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η υπερβολική σύσφιξη 
ωστόσο μπορεί να επιφέρει μεγάλα κόστη στην παρούσα 
χρονική συγκυρία. Στις ΗΠΑ, η δημοσιονομική εξυγίανση 
θα πρέπει να περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων και 
μεταρρυθμίσεις στην πλευρά των δαπανών.   
- Στην ευρωζώνη, η διαρθρωτική δημοσιονομική 
εξυγίανση θα πρέπει να περιοριστεί στις τρέχουσες 
δεσμεύσεις και να επιτραπεί στους αυτόματους 
σταθεροποιητές να λειτουργήσουν ελεύθερα. Η κρίση 
στην ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη 
απειλή για την παγκόσμια οικονομία προς το παρόν, 
παρά τις πρόσφατες αποφάσεις που έχουν μετριάσει τις 
βραχυπρόθεσμες πιέσεις των αγορών.  Έχει ξεκινήσει η 
προσπάθεια αντιμετώπισης των βαθιά ριζωμένων 
ανισορροπιών εντός της ευρωζώνης αλλά περισσότερα 
χρειάζονται να γίνουν για να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα με διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις στις πλεονασματικές και ελλειμματικές 
χώρες.  
- Σε περίπτωση που οι σοβαροί καθοδικοί κίνδυνοι 
υλοποιηθούν, τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν 
περαιτέρω (όπου αυτό είναι δυνατό) και η νομισματική 
πολιτική θα πρέπει να χαλαρώσει περαιτέρω στο σύνολο 
των οικονομιών. Προσωρινά δημοσιονομικά κίνητρα θα 
πρέπει να δοθούν σε χώρες με ισχυρή δημοσιονομική 
θέση (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της 
Κίνας). Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες οικονομίες θα 
πρέπει είτε να επιβραδύνουν τη σχεδιαζόμενη 
δημοσιονομική εξυγίανση ή στις περιπτώσεις όπου το 
χρέος είναι πολύ υψηλό ή υπάρχουν πιέσεις από τις 
αγορές, θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως οι 
αυτόματοι σταθεροποιητές. 
Η έκθεση του ΟΟΣΑ θεωρεί ότι ένα πιθανό θετικό 
σενάριο θα μπορούσε να προκύψει εάν αποφασιστικά 
μέτρα πολιτικής ληφθούν για τη βελτίωση της 
επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης και για 
την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλο 
τον κόσμο. Η γρήγορη και ευρεία εφαρμογή των 
διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων κυρίως στις αγορές 
εργασίας και προϊόντων είναι το κλειδί για την 
υλοποίηση αυτού του σεναρίου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm 
 
 

                ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ;  
 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Looking to 2060: Long-term growth prospects for the world» 
το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό αναμένεται να αλλάξει δραματικά τον επόμενο μισό αιώνα, με ολοένα μεγαλύτερο 
μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ να προέρχεται από τις αναδυόμενες οικονομίες (Διάγραμμα 1).  Πιο συγκεκριμένα:                                                                                                   

 - Οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να αναπτυχθούν με 
πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις προηγμένες 
οικονομίες για τις οποίες αναμένονται βραδύτεροι και συχνά 
αρνητικοί ρυθμοί. 
- Ήδη από το 2016, η Κίνα αναμένεται να είναι πλέον η 
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ενώ η Ινδία αναμένεται να 
ξεπεράσει την Ιαπωνία τα επόμενα ένα με δύο χρόνια και την 
Ευρωζώνη σε περίπου 20 χρόνια. Το 2060 το ΑΕΠ της Ινδίας 
αναμένεται να έχει υπερβεί αυτό των ΗΠΑ.  
- Το συνδυασμένο ΑΕΠ της Κίνας και της Ινδίας θα είναι 
μεγαλύτερο από εκείνο των G7 οικονομιών του ΟΟΣΑ μέχρι το 
2025 και μέχρι το 2060 θα είναι τουλάχιστον 1 ½ φορά 
μεγαλύτερο, ενώ το 2010 η Κίνα και η Ινδία αντιπροσώπευαν 
λιγότερο από το ήμισυ του ΑΕΠ των G7 οικονομιών. Αυτό που 
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι το συνδυασμένο ΑΕΠ των 
δύο αυτών χωρών θα είναι το 2060 μεγαλύτερο από το συνολικό 

ΑΕΠ των σημερινών 34 χωρών – μελών του ΟΟΣΑ ενώ σήμερα ανέρχεται μόνο στο ένα τρίτο αυτού.  
- Χώρες με νεότερο πληθυσμό, όπως η Ινδονησία, αναμένεται να παράγουν μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου 
ΑΕΠ το 2060, σε σχέση με την Ιαπωνία και την Ευρωζώνη. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 3) 

Διάγραμμα 1. Σύνθεση παγκόσμιου ΑΕΠ,  
έτος 2060 

http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2) - Η αλλαγή αυτή στο παγκόσμιο 
οικονομικό σκηνικό αναμένεται να οδηγήσει σε 
αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, με το κατά 
κεφαλήν εισόδημα στις φτωχότερες χώρες να 
τετραπλασιάζεται μέχρι το 2060.   
- Το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Κίνα και την Ινδία 
αναμένεται να επταπλασιαστεί. Κατά συνέπεια, το χάσμα 
που υπάρχει σήμερα στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των 
αναδυόμενων οικονομιών και των αναπτυγμένων 
οικονομιών αναμένεται να μειωθεί μέχρι το 2060.  
- Ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών θα 
εξακολουθούν να υπάρχουν. Ενώ η Κίνα αναμένεται να 
δει τεράστια αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος τα 
επόμενα 50 χρόνια, το βιοτικό επίπεδο θα εξακολουθεί 
να είναι μόνο 60% υψηλότερο από ότι στις προηγμένες 
χώρες το 2060. Αντίστοιχη αύξηση αναμένεται στην 

Ινδία, αλλά το κατά κεφαλήν εισόδημα της θα ανέρχεται 
περίπου στο 25% των προηγμένων χωρών.  
- Η εκπαίδευση και η βελτίωση της παραγωγικότητας θα 
αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης τόσο 
στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. 
Σε χώρες με σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα σήμερα 
(Ινδία, Κίνα, Ινδονησία, Βραζιλία και πολλές χώρες στην 
Ανατολική Ευρώπη) αναμένεται ταχύτερη αύξηση της 
παραγωγικότητας σε σχέση με τις πιο αναπτυγμένες 
οικονομίες λόγω της αφομοίωσης της τεχνολογίας και 
της καλύτερης διακυβέρνησης των επιχειρήσεων.  
- Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και 
προϊόντων θα μπορούσαν να βελτιώσουν το βιοτικό 
επίπεδο 16% κατά μέσο όρο τα επόμενα 50 χρόνια σε 
σχέση με το βασικό σενάριο, που προϋποθέτει μόνο 
μέτριες βελτιώσεις της πολιτικής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.oecd.org/economy/economicoutlookanalysisandforecasts/2060%20policy%20paper%20FINAL.pdf 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική (ECLAC) παρουσίασαν τις Οικονομικές Προοπτικές για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.  Μετά από μια 
δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη Λατινική Αμερική αναμένεται να διαμορφωθεί από 
4,4% το 2011 σε 3,2% το 2012 και σε 4% το 2013. Οι προοπτικές αν και φαίνονται σχετικά ευοίωνες, παραμένουν 

εκτεθειμένες στο γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και 
αστάθειας.  
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% 
των επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική και απασχολούν το 67% 
των εργαζομένων. Ωστόσο, η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ και την 
συνολική παραγωγικότητα είναι χαμηλή. Επομένως, ο ρόλος 
τους πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά ώστε να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της περιοχής καθώς και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλότερης ποιότητας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν επίπεδα παραγωγικότητας 6 
φορές υψηλότερα από εκείνα των ΜΜΕ, ενώ στις χώρες του 
ΟΟΣΑ μόλις 2,4.  
Για να γίνουν οι ΜΜΕ πιο ανταγωνιστικές, να εισέλθουν στις 
διεθνείς αγορές με χαμηλότερο κόστος και να βελτιώσουν τη 
διοίκησή τους θα πρέπει να γίνει πιο εντατική χρήση της 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι ΜΜΕ υστερούν στη χρήση πιο προηγμένων τεχνολογιών, όπως 
η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
Το 34% των ΜΜΕ στη Λατινική Αμερική θεωρούν ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί σοβαρό εμπόδιο. 
Μόνο 12% των συνολικών πιστώσεων της περιοχής πηγαίνει σε αυτές, σε σύγκριση με το 25% στις χώρες του ΟΟΣΑ. 
Επιπλέον, τα επιτόκια για τις ΜΜΕ είναι συχνά πολύ ψηλότερα σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.    
Η περιορισμένη πρόσβαση σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ. Πράγματι, το 37% των επιχειρήσεων της περιοχής θεωρούν ότι η εξεύρεση εργαζομένων με 
την απαραίτητη εκπαίδευση είναι ένα από τα κύρια εμπόδια τους.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.oecd.org/dev/latinamericaandthecaribbean/leo2013.htm 
 

http://www.oecd.org/economy/economicoutlookanalysisandforecasts/2060%20policy%20paper%20FINAL.pdf
http://www.oecd.org/dev/latinamericaandthecaribbean/leo2013.htm
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    Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Η Ισπανία έχει βυθιστεί σε παρατεταμένη ύφεση, η οποία 
επιδεινώνεται από τη συνεχιζόμενη κρίση στην ευρωζώνη. 
Ο δρόμος προς την ανάκαμψη έχει ξεκινήσει και απαιτεί 
την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τη λήψη 
μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, την αποκατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών και τη μείωση της υψηλής 
ανεργίας, σύμφωνα με την τελευταία οικονομική εξέταση 
της Ισπανίας από τον ΟΟΣΑ. 
Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει το ευρύ μεταρρυθμιστικό έργο αλλά 
επισημαίνει ότι οι δυσμενείς συνθήκες περιορίζουν τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. 
Προβλέπει συρρίκνωση της ισπανικής οικονομίας κατά 
1,4% το 2013, και επιστροφή σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 
0,5% το 2014. Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει τρεις τομείς 
προτεραιότητας για μελλοντική δράση: 
(α) Αντιμετώπιση της κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα 
Η ταχεία εξυγίανση των μη βιώσιμων τραπεζών και η 
ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών κρίνονται 
απαραίτητες καθώς επίσης και η μεταρρύθμιση των 
διαδικασιών πτώχευσης.  
(β) Εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών 
Για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία, η κυβέρνηση θα 
πρέπει να προσπαθήσει να πετύχει το στόχο για το 
έλλειμμα. Σε περίπτωση ωστόσο που τα έσοδα είναι πολύ 
χαμηλότερα των προβλεπομένων τότε θα πρέπει να 
επιτραπεί στους αυτόματους σταθεροποιητές να 

λειτουργήσουν πλήρως. Όλα τα απαραίτητα 
δημοσιονομικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα τα οποία 
απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους 
δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα 
εισοδήματα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχει περιθώριο 
για περαιτέρω φορολογική μεταρρύθμιση με ιδιαίτερη 
έμφαση στους περιβαλλοντικούς φόρους. Περαιτέρω 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα 
βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του και θα 
ενισχύσει τα κίνητρα για τη μετακίνηση των 
δραστηριοτήτων από την παραοικονομία στην επίσημη 
οικονομία. 
(γ) Αγορά Εργασίας  
Απαιτείται ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων δεδομένου 
ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία είναι πολύ υψηλό, 
ιδίως μεταξύ των νέων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 
Περισσότερα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στην 
κατεύθυνση της απαλοιφής της δυαδικής αγοράς εργασίας 
(market duality). Γρήγορη δράση απαιτείται για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
ευρέσεως εργασίας και κατάρτισης ειδικά για τους νέους 
ανέργους. Οι προϋποθέσεις για τη λήψη επιδομάτων 
ανεργίας πρέπει να γίνουν αυστηρότερες. Αναγκαία 
κρίνεται τέλος η λήψη μέτρων για τη μείωση του ποσοστού 
των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση καθώς και η 
σύγκλιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/eco/surveys/spain2012.htm 
 

 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Στις 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια Διακυβέρνηση με τη συμμετοχή 
ανωτέρων στελεχών από τη δημόσια διοίκηση και εμπειρογνωμόνων από τα κράτη του ΟΟΣΑ και τις χώρες εταίρους. 
Στόχος του Φόρουμ η γεφύρωση των διαφορετικών προοπτικών με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε όλο τον 
κόσμο. Κύριο θέμα ήταν η καλύτερη διακυβέρνηση για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Η βελτίωση της δημόσιας 
διακυβέρνησης και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Η κακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η διαφθορά, τα ανεπαρκή ρυθμιστικά συστήματα και 
η αναποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις χώρες ώστε να 
επωφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση. Συζητήθηκε η ενίσχυση της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν πιο 
αποτελεσματικές πολιτικές, η βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της απόδοσης των δημόσιων οργανισμών και 
υπηρεσιών καθώς και η ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θεωρήθηκε αναγκαίος ο εντοπισμός και η 
αντιμετώπιση των στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, 
ιδιαίτερα κατά την προσπάθειά τους να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς και στην ικανότητά τους 
να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/gov/oecdglobalforumonpublicgovernance.htm 
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ΥΓΕΙΑ – ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Στις 16 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε η κοινή έκθεση του 
ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: 
Europe 2012», με συγκριτικά στοιχεία για 35 ευρωπαϊκές 
χώρες αναφορικά με: α) την κατάσταση της υγείας του 
πληθυσμού, β) τους παράγοντες κινδύνου για την υγεία, γ) 
τους πόρους και δραστηριότητες των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, δ) την ποιότητα της περίθαλψης 
ασθενών με χρόνιες και οξείες ασθένειες και ε) τις δαπάνες 
για την υγεία και τις πηγές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με 
την έκθεση:  
Στην Ελλάδα, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία 
μειώθηκαν κατά 6,7% το 2010, μετά από μια ετήσια 
αύξηση 5,7% την περίοδο 2000-09 (Διάγραμμα 1). Το 2010, 
κατά μέσο όρο στην ΕΕ, 73% της ιατρικής περίθαλψης 
χρηματοδοτήθηκε από το κράτος. Η κρατική 
χρηματοδότηση ανήλθε σε 80% στην Ολλανδία, τις 
Σκανδιναβικές χώρες (εκτός από τη Φινλανδία), το 
Λουξεμβούργο, την Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Ρουμανία. Το ποσοστό ήταν το χαμηλότερο στην Κύπρο 
(43%), τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Λετονία (55-60%).  
Οι out-of-pocket πληρωμές (πληρωμές απευθείας από τον 
ασθενή) το 2010, ήταν υψηλότερες στην Κύπρο, τη 
Βουλγαρία και την Ελλάδα.  
Το 2010 η Ελλάδα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών ανά 
κάτοικο, με 6,1 γιατρούς ανά 1.000 άτομα. Η αναλογία 
αυτή είναι διπλάσια από το μέσο όρο της ΕΕ (3,4 γιατροί 
ανά 1.000 άτομα). Ο αριθμός αυτός σταθεροποιήθηκε μετά 
την κρίση, μετά από μια ραγδαία αύξηση την περίοδο 2000 

- 2008. Στην Ελλάδα ο αριθμός των νοσηλευτών είναι 
μικρός. Συγκεκριμένα αναλογούν λιγότεροι από 4 
νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. Σε κάθε γιατρό, αναλογεί 
λιγότερο από ένας νοσηλευτής, γεγονός που καταδεικνύει 
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αναποτελεσματική κατανομή των 
πόρων. Οι νοσηλευτές στην Ελλάδα ανέφεραν ιδιαίτερα 
υψηλό βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης και σχεδόν οι 
μισοί δηλώνουν ότι η ποιότητα της περίθαλψης που 
παρέχεται στα νοσοκομεία είναι κακή ή μέτρια.  
Το 2010, ο αριθμός των μαγνητικών και αξονικών 
τομογράφων ήταν ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, μαζί με την 
Ιταλία και την Κύπρο. Οι περισσότεροι τομογράφοι 
βρίσκονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο αριθμός μαγνητικών 
και αξονικών τομογραφιών ανά κάτοικο είναι ο 
υψηλότερος στην Ελλάδα. Η χρήση αντιβιοτικών έχει 
αυξηθεί στο Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες 
είχαν ήδη υψηλότερο του μέσου όρου ποσοστό το 2000 με 
αποτέλεσμα να διευρύνεται ακόμα περισσότερο το χάσμα 
με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
Το ποσοστό των ενηλίκων που καπνίζουν στην Ελλάδα 
είναι ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα, πάνω από 30% των 
ενηλίκων καπνίζουν σε καθημερινή βάση. Η διαφορά στο 
προσδόκιμο ζωής ανάμεσα στα δύο φύλα είναι η 
μικρότερη στην Ελλάδα (2 χρόνια). Ο αριθμός των θανάτων 
από τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα ήταν υψηλός το 
2010 και ανήλθε σε περισσότερους από 12 θανάτους ανά 
100.000 άτομα. Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε. Πάνω 
από το 15% των εφήβων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι .  

  
 

Διάγραμμα 1. Ετήσια Μεταβολή Κατά Κεφαλήν Δαπάνες για την Υγεία (2000-2010) 
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/healthataglanceeurope.htm 
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ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Πώς μπορεί να τιμολογηθεί με ακρίβεια η ρύπανση και η χρήση των φυσικών πόρων; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για 
την απομάκρυνση των επιδοτήσεων; Πώς γίνεται οι φτωχοί να προστατευθούν από, ή να αποζημιωθούν για, τον πιθανό 
αρνητικό αντίκτυπο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων; Ποιες είναι οι συνέργιες μεταξύ πράσινης ανάπτυξης και μείωσης 
της Φτώχειας; 

 

Το νέο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για την Πράσινη Οικονομία και τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη πραγματοποίησε την πρώτη του 
συνάντηση στις 23 Νοεμβρίου με σκοπό να δώσει 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, τα οποία απαιτούν 
δια-τομεακές και διεπιστημονικές απαντήσεις. 
Αντικειμενικός στόχος της νέας Πρωτοβουλίας είναι να 
παρέχει μια διαδραστική πλατφόρμα διαλόγου, που θα 
διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και θα αναζητήσει 
πιθανές συνέργιες. Η πρώτη συνάντηση εστίασε στην 
αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Τα 
τελευταία 25 χρόνια ο όγκος των εξορυγμένων φυσικών 
πόρων αυξήθηκε κατά 65%. Παγκοσμίως εξάγονται 62 δισ. 
τόνοι φυσικών πόρων, περίπου 10 τόνοι για κάθε άνθρωπο 
στη γη. Σχεδόν το 1/5 αυτών καταλήγει σε απορρίμματα τα 
οποία πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή 
αποβληθούν με τρόπο που είναι ασφαλής για τους 
ανθρώπους και για το περιβάλλον. Η τελευταία έκδοση του 
ΟΟΣΑ ‘Sustainable Materials Management’ παρέχει 
παραδείγματα για τα κρυμμένα περιβαλλοντικά κόστη που 
«εξωτερικεύονται» μόνο όταν εφαρμοσθεί μια συνολική 
προσέγγιση για τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Για 
παράδειγμα, η παραγωγή 1 τόνου χαλκού εκπέμπει 7 τόνους 

CO2 και χρησιμοποιεί 70 τόνους νερού, η ανακύκλωση 
προϊόντων χαρτιού εξοικονομεί από 7-19 GJ ενέργειας/τόνο 
σε σχέση με την παραδοσιακή παραγωγή χαρτιού, η 
παραγωγή γάλακτος επιφέρει 5 φορές περισσότερες 
εκπομπές CO2 από ότι η χάρτινη συσκευασία του. 
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μια πιο αποτελεσματική 
και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων είναι ζωτικής 
σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία 
όλων. Ειδικότερα, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ένα 
μεγάλο μέρος της κοινωνίας, άμεσα ή έμμεσα, εξαρτάται 
από το φυσικό κεφάλαιο, η ορθή διαχείριση των φυσικών 
πόρων μπορεί να «ξεκλειδώσει» νέες κινητήριες δυνάμεις 
για την ανάπτυξη, να μειώσει τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και να αυξήσει τους οικονομικούς πόρους για 
τους φτωχούς.   
Το Φόρουμ θα διοργανώνεται σε ετήσια βάση και κάθε 
χρόνο θα εστιάζει σε ένα διαφορετικό οριζόντιο (cross-
cutting) ζήτημα, που σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την πράσινη οικονομία. Στο φόρουμ θα μπορούν να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, της 
κοινωνίας πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.   

  
 
Διάγραμμα 1. Εγχώρια κατανάλωση υλικών έναντι   
AEΠ, ΟΟΣΑ, 1980-2008, Ιndex 1980=100 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.oecd.org/greengrowth/ggsdforum.htm 

 
 

 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (ΜΕΝΑ) 

Το ετήσιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην περιοχή ΜΕΝΑ συγκέντρωσε στις 21 Νοεμβρίου 
περισσότερους από 150 εκπροσώπους, κυρίως γυναίκες, από το χώρο των επιχειρήσεων, το δημόσιο τομέα και τους 
κοινωνικούς φορείς, που εργάζονται ενεργά για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών 
στην περιοχή.  Παρά τη μεγάλη αύξηση της ισότητας στην εκπαίδευση, μόνο 28% των γυναικών εργάζεται στις χώρες ΜΕΝΑ 
σε σχέση με 65% στις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ μόνο 20% των γυναικών συμμετέχει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε 
σχέση με 32% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Στο Φόρουμ συζητήθηκαν οι απαιτούμενες δράσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
για την ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων των γυναικών. Γυναίκες επιχειρηματίες και εκπρόσωποι των 
κυβερνήσεων συζήτησαν για τις επιπτώσεις της οικονομικής και πολιτικής κρίσης στην περιοχή, τις οικονομικές και 
επιχειρηματικές δυνατότητες για τον γυναικείο πληθυσμό και τη βελτίωση των διαδικασιών πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 
Τέλος, συμφώνησαν στην ενίσχυση των συνεργιών με τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς για την 
οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/mena/investment/ 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης αλλάζει σύμφωνα με την 
έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ‘World Energy 
Outlook 2012’ επηρεάζοντας τον οικονομικό καταμερισμό, 
την εξωτερική πολιτική των κρατών και τα γεωπολιτικά 
δεδομένα.   
Οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της Β. Αμερικής θα 
επηρεάσουν όλο τον κόσμο. Η αύξηση της παραγωγής μη 
συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, λόγω των νέων 
τεχνολογιών θα κάνουν περισσότερο ανταγωνιστική τη 
βιομηχανία των ΗΠΑ σε αντίθεση με την Ευρώπη που 
πληρώνει τρεις φορές περισσότερο σε ηλεκτρική ενέργεια σε 
σχέση με την Κίνα και την Ιαπωνία. Ειδικότερα, οι ΗΠΑ, που 
τώρα εισάγουν το 20% των ενεργειακών τους αναγκών, 
προβλέπεται να αποτελέσουν καθαρό εξαγωγέα φυσικού 
αερίου το 2020, καθαρό εξαγωγέα πετρελαίου το 2030 και 
καθίστανται σχεδόν ‘αυτάρκεις’ (Διάγρ. 1) από ενεργειακής 
πλευράς μέχρι το 2035. Η παραγωγή των χωρών ΟΠΕΚ 
αυξάνει, ιδιαίτερα μετά το 2020, οδηγώντας το μερίδιό τους 
από το 42% σήμερα στο 50% το 2035. Η πυρηνική ενέργεια 
οδηγείται σε κάμψη σε Γερμανία, Ιαπωνία και αναμένεται 
ακόμη και σε Γαλλία.  
Η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση αυξάνει κυρίως σε Κίνα, 
Ινδία και Μ. Ανατολή. Τα στερεά καύσιμα συνεχίζουν να 
διατηρούν τη δεσπόζουσα θέση τους στο παγκόσμιο 
ενεργειακό μίγμα, υποστηριζόμενα από επιδοτήσεις ύψους 
523 δισ. δολ. το 2011, περίπου 30% πάνω από το 2010 και έξι 
φορές πάνω από τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ. Σημαντική 
παραμένει η ενεργειακή ασφάλεια και προβλέπεται αύξηση 
της εξάρτησης σε εισαγωγές παγκοσμίως με εξαίρεση όπως 
προαναφέρθηκε στις ΗΠΑ. Το Ιράκ προβλέπεται να 
συμβάλλει σημαντικά στον παγκόσμιο εφοδιασμό 
πετρελαίου και αναμένεται στο μέλλον να είναι ο βασικός 
προμηθευτής στις γοργά αναπτυσσόμενες Ασιατικές αγορές, 
κυρίως στην Κίνα (80%) αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο 

παγκόσμιο εξαγωγέα πετρελαίου το 2030 ξεπερνώντας και 
τη Ρωσία.   
Το φυσικό αέριο αποτελεί το μοναδικό στερεό καύσιμο για 
το οποίο αυξάνει η παγκόσμια ζήτηση, αύξηση κατά 50% 
μέχρι το 2035. Η αύξηση της ζήτησης σε Κίνα, Ινδία και Μ. 
Ανατολή είναι ισχυρή. Στις ΗΠΑ το φυσικό αέριο θα 
ξεπεράσει το  πετρέλαιο το 2030 λόγω των χαμηλών τιμών 
και θα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα. 
Το μη συμβατικό φυσικό αέριο υπολογίζεται να κατέχει 
περίπου το μισό της αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής το 
2035. Οι χαμηλές τιμές φυσικού αερίου μειώνουν τη χρήση 
του άνθρακα στις ΗΠΑ και απελευθερώνουν άνθρακα για 
εξαγωγές στην Ευρώπη όπου οι τιμές φυσικού αερίου είναι 
πολύ υψηλότερες.  
Παρουσιάζεται σταθερή αύξηση της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και ραγδαία επέκταση της αιολικής και της 
ηλιακής ενέργειας. Μέχρι το 2035, οι ΑΠΕ υπολογίζεται να 
κατέχουν περίπου το 1/3 της ηλεκτροπαραγωγής. Η Κίνα 
προβλέπεται να είναι ηγέτιδα χώρα στις ΑΠΕ.  
Ενθαρρυντική παρουσιάζεται η κατάσταση για την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Η Κίνα έθεσε στόχο τη μείωση της 
ενεργειακής έντασης κατά 16% μέχρι το 2015, οι ΗΠΑ 
υιοθέτησαν νέα πρότυπα στην οικονομία καυσίμου, η ΕΕ 
δεσμεύθηκε στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης κατά 20% 
μέχρι το 2020 και η Ιαπωνία σκοπεύει να μειώσει κατά 10% 
την ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2030. Ο ΔΟΕ θεωρεί 
την ενεργειακή εξοικονόμηση ως καύσιμο και αποδίδει πολύ 
μεγάλη σημασία σε αυτό. Η ανάληψη δράσεων μπορεί να 
μειώσει την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας στο μισό μέχρι το 
2035.  
Τέλος, σύμφωνα με το ΔΟΕ, το νερό θα αποτελέσει γρήγορα 
ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή του 
καυσίμου και τη βιωσιμότητα των έργων, ενώ τώρα ο 
ενεργειακός τομέας υπολογίζεται ότι κατέχει το 15% της 
παγκόσμιας χρήσης νερού.  

 
 

Διάγραμμα 1 :   ‘Ενεργειακή αυτάρκεια σε 
επιλεγμένες χώρες και περιοχές σύμφωνα με το 
σενάριο New Policies Scenario’  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:    
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/no

vember/name,33015,en.html 

 

 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33015,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33015,en.html
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 

4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: HIGH LEVEL MEETING DAC, 
ΛΟΝΔΙΝΟ 
 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: OECD GENDER FORUM, 
ΠΑΡΙΣΙ 
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 

9-10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: OECD MEXICO 

FORUM: PUBLIC POLICIES FOR INCLUSIVE 

DEVELOPMENT , ΜΕΞΙΚΟ 
 
24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: OECD/IMF ROUNDTABLE 

FISCAL POLICY FOR GREENER GROWTH , 
ΠΑΡΙΣΙ 

 
 
 
 
 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Ο ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΜΜΕ 
«Ο δημοσιονομικός γκρεμός των ΗΠΑ, αν  γίνει πραγματικότητα, θα μπορούσε να 

οδηγήσει μια ήδη αδύναμη οικονομία σε ύφεση, ενώ η αποτυχία για την επίλυση της 
κρίσης του ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση. Οι κυβερνήσεις πρέπει 

να δράσουν αποφασιστικά, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή 
τους για να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη και να τονώσουν την ανάπτυξη και την 

απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και αλλού» 
Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, παρουσίαση του OECD Economic Outlook, Παρίσι, 27 Νοεμβρίου 

«Βλέπουμε ήδη τις θετικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά στην 
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και των ανισορροπιών στην Ευρώπη. Το κόστος 

αυτής της ενοποίησης μπορεί να είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο, λόγω των 
εξωτερικών συνθηκών αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαδικασία αυτή θα 

αποδώσει καρπούς. Μέχρι τότε, κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και την προστασία των πιο ευάλωτων.» 

Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, παρουσίαση του OECD Economic Outlook, Παρίσι, 27 Νοεμβρίου 

«Οι αρχές της Ισπανίας έχουν ξεκινήσει ένα θαρραλέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για 
την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σημερινής κρίσης  και θα πρέπει να 

επαινεθεί. Ενώ η αβεβαιότητα στην ευρωζώνη και τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της 
παγκόσμιας οικονομίας περιπλέκει την πορεία της Ισπανίας προς την ανάκαμψη, είμαστε 
σίγουροι ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το κόστος των μεταρρυθμίσεων 

μπορεί να είναι υψηλό σήμερα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μια ισχυρότερη Ισπανία, 
καλύτερα εξοπλισμένη για να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια οικονομία.» 

Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, παρουσίαση της Οικονομικής Εξέτασης της Ισπανίας, Παρίσι, 29 
Νοεμβρίου 

  

 

Highlights 
- Στις 28 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Υψηλού – Επιπέδου Ομάδα του ΟΟΣΑ ‘’OECD Global Strategy Group’’, με κύριο αντικείμενο 
συζήτησης την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη χάραξη κοινών  πολιτικών μέσα στο νέο οικονομικό περιβάλλον που 
δημιουργείται μετά την κρίση. Παρότι κατά την περίοδο της κρίσης οι αναπτυσσόμενες οικονομίες έδειξαν μεγαλύτερη αντοχή σε 
σχέση με τις αναπτυγμένες στη διατήρηση της αναπτυξιακής τους πορείας, τελευταία δείχνουν και αυτές σημάδια ‘’κόπωσης’’. Για 
το λόγο αυτό, ο ΟΟΣΑ θεωρεί επιτακτική μια αποτελεσματική διεθνή οικονομική συνεργασία που θα τονώσει την παγκόσμια 
οικονομία. Ο ΟΟΣΑ υποστήριξε ότι η πραγματική μεταμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας και των εθνικών οικονομιών θα συμβεί 
μόνο με μια στοχευμένη δέσμη διαθρωτικών και κοινωνικών πολιτικών. Ζήτησε από τα κράτη να χρηματοδοτήσουν περισσότερο 
την εκπαίδευση, να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης, να ενισχύσουν τους τομείς υγείας και να προωθήσουν 
δίκαιες φορολογικές μεταρρυθμίσεις.  Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα για μια παγκόσμια πολυμερή συνεργασία μεταξύ των 
κρατών, παρουσιάστηκε ως παράδειγμα η δημιουργία της ομάδας G20, όπου προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες 
συνεργάζονται μεταξύ τους και παίρνουν θέσεις για  τις μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις και τονίστηκε ο σημαντικός 
ρόλος του ΟΟΣΑ στην προώθηση περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών, καθώς και στη συνεισφορά του στις εργασίες του G20.   
 
- Το εμπόριο συνέχισε να επιβραδύνεται στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες το 3o τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το 2o 
τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά το 3ο τρίμηνο στη Βραζιλία (κατά 6,8% και 0,6% αντίστοιχα), 
στη Γερμανία (1% και 0,7%), στην Ιταλία (0,9% και 1%), στην Ιαπωνία (2,3% και 5,8%), στη Ρωσία (0,6% και 1%), στη Νότια Αφρική 
(2,4% και 5,2%) και στις ΗΠΑ (3,1% και 0,5%). Οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν στη Γαλλία (1,4%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,6%), 
αλλά οι εξαγωγές και στις δύο χώρες παρουσίασαν μέτρια αύξηση (1,5% στη Γαλλία, πρώτος θετικός ρυθμός ανάπτυξης από το 2ο 
τρίμηνο του 2011 και 2,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο). Οι εξαγωγές μειώθηκαν στον Καναδά (2,7%), στην Κίνα (1,6%) και στην Ινδία 
(1,4%), με τις εισαγωγές να αυξάνονται οριακά  στον Καναδά (0,2%) και στην Κίνα (0,6%) και έντονα στην Ινδία (8,4 %). 
 
 
 

 

 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ : delegation@greece-oecd.org 
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