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               Ο ΟΟΑ ΠΡΟΣΡΕΠΕΙ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΗ  
ΣΩΝ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

"... Είναι ανάγκθ να αποφευχκεί θ διάβρωςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ και θ μετατόπιςθ των φορολογθτζων 
κερδϊν και κα παρακολουκιςουμε με προςοχι τισ εν εξελίξει εργαςίεσ του ΟΟΣΑ ςτον τομζα αυτό."    Διλωςθ 
θγετϊν των χωρϊν G20, 19 Ιουνίου 2012, Los Cabos 
 

Στισ 12 Φεβρουαρίου, ο ΟΟΣΑ παρουςίαςε τα αρχικά 
αποτελζςματα μίασ νζασ μελζτθσ που ηιτθςαν οι 
κυβερνιςεισ των χωρϊν G20, ςτο πλαίςιο τθσ 
αυξανόμενθσ ανθςυχίασ για τθν απϊλεια 
φορολογικϊν εςόδων από τισ πολυεκνικζσ 
επιχειριςεισ.  
Η μελζτθ αυτι, που φζρει τον τίτλο «Διάβρωςη τησ 
Φορολογικήσ Βάςησ και Μετατόπιςη Κερδών»            
(Base Erosion and Profit Shifting – ςτο εξήσ BEPS), 
διαπιςτϊνει ότι οριςμζνεσ πολυεκνικζσ 
χρθςιμοποιοφν ςτρατθγικζσ που τουσ επιτρζπουν να 
πλθρϊνουν μόλισ 5% φόρο ειςοδιματοσ, όταν οι 
εγχϊριεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ πλθρϊνουν 
μζχρι και 30%! Διαπιςτϊνει επίςθσ ότι οριςμζνεσ 
μικρζσ χϊρεσ λειτουργοφν ωσ «αγωγοί», 
λαμβάνοντασ δυςανάλογα μεγάλα ποςά άμεςων 
ξζνων επενδφςεων ςε ςφγκριςθ με μεγάλεσ 
βιομθχανικζσ χϊρεσ και επενδφουν δυςανάλογα 
μεγάλα ποςά ςε μεγάλεσ ανεπτυγμζνεσ και 
αναδυόμενεσ οικονομίεσ.  
To 2010, τα Μπαρμπάντοσ, οι Βερμοφδεσ και οι 
Βρετανικζσ Παρκζνοι Νιςοι ζλαβαν περιςςότερεσ 
άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (5,11% των παγκόςμιων 
άμεςων ξζνων επενδφςεων) από τθ Γερμανία (4,77%)  
και τθν Ιαπωνία (3,76%). Το ίδιο ζτοσ, οι τρεισ μικρζσ 
"χϊρεσ" ζκαναν επίςθσ περιςςότερεσ ξζνεσ 
επενδφςεισ (4,54%) από τθ Γερμανία (4,28%)!! 
 
 
 

Τι ςημαίνει BEPS; 
Ο όροσ BEPS αναφζρεται ςε ςτρατθγικζσ 
φορολογικοφ ςχεδιαςμοφ των πολυεκνικϊν 
επιχειριςεων που εκμεταλλεφονται κενά ςτουσ 
φορολογικοφσ νόμουσ για να «εξαφανίςουν» τα 
φορολογθτζα κζρδθ τουσ ι να τα μετατοπίςουν ςε 
χϊρεσ όπου υπάρχει ελάχιςτθ ι καμία πραγματικι 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αλλά όπου θ 
φορολογία είναι χαμθλότερθ. Αποτζλεςμα; Ο φόροσ 
που καταβάλλεται είναι ελάχιςτοσ ι ανφπαρκτοσ. 
Ζνα παράδειγμα; 
Οι πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφν οι πολυεκνικζσ 
επιχειριςεισ να μειϊςουν τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ τουσ ζχουν γίνει πιο επικετικζσ κατά 
τθν τελευταία δεκαετία. Για παράδειγμα, 
επιχειριςεισ, που εδρεφουν ςε χϊρεσ με υψθλοφσ 
φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ, δθμιουργοφν off-shore 
κυγατρικζσ εταιρείεσ εκμεταλλευόμενεσ τισ 
υπάρχουςεσ φοροαπαλλαγζσ. Εκπίπτουν τισ δαπάνεσ 
και τισ ηθμιζσ ςτισ χϊρεσ με τθν υψθλι φορολογία 
και δθλϊνουν τα κζρδθ τουσ ςε χϊρεσ με χαμθλό ι 
μθδενικό φορολογικό ςυντελεςτι. Στο Διάγραμμα 1, 
περιγράφεται το πϊσ θ δομι του φορολογικοφ 
ςχεδιαςμοφ επιτρζπει τθν αποφυγι φόρου ςτο 
ειςόδθμα των δικαιωμάτων που λαμβάνονται από 
υπεράκτιεσ εταιρείεσ εκμετάλλευςθσ πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ (για λεπτομζρειεσ, βλ. ςελίδεσ 74-76  
http://www.oecd.org/ctp/BEPSENG.pdf). 
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Είναι παράνομεσ οι ςτρατηγικζσ BEPS; 
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν είναι. Οι υπάρχουςεσ 
ςυμβάςεισ μεταξφ των κρατϊν που προςτατεφουν τισ 
πολυεκνικζσ εταιρείεσ από τθν καταβολι διπλισ 
φορολογίασ, γίνονται θ αίτια πολφ ςυχνά πολλζσ 
πολυεκνικζσ εταιρίεσ να μθν καταβάλουν κανζνα φόρο. 
Επιπλζον, θ ιςχφουςα νομοκεςία ζχει ςχεδιαςτεί για τθν 
«παλαιά» οικονομία, ςτθν οποία, για παράδειγμα, τα 
κζρδθ από δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ιταν 
ςχετικά αςιμαντα. 
Γιατί μασ ενδιαφζρει το BEPS από τη ςτιγμή που δεν είναι 
παράνομο; 
Πρϊτον, διότι ςτρεβλϊνει τον ανταγωνιςμό: Οι 
πολυεκνικζσ επιχειριςεισ μποροφν να «εκμεταλλευτοφν»  
αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ φορολογικοφ ςχεδιαςμοφ και αυτό 
τουσ δίνει ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τισ 
εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Δεφτερον, μπορεί να οδθγιςει ςε 
αναποτελεςματικι κατανομι των πόρων, ςτρεβλϊνοντασ 
τισ επενδυτικζσ αποφάςεισ ςε δραςτθριότθτεσ που ζχουν 
χαμθλότερεσ αποδόςεισ προ φόρων αλλά υψθλότερεσ 
μετά φόρων αποδόςεισ. Τζλοσ, είναι επίςθσ ηιτθμα 
δικαιοςφνθσ: αν οι λοιποί φορολογοφμενοι πιςτεφουν ότι 
οι πολυεκνικζσ εταιρείεσ μποροφν νόμιμα να αποφφγουν 
τθν καταβολι φόρου ειςοδιματοσ, ο βακμόσ εκελοντικισ 
τουσ ςυμμόρφωςθσ κα μειωκεί. 
Γιατί ο ΟΟΣΑ αςχολείται με το BEPS; 
Επειδι πολλζσ ςτρατθγικζσ BEPS εκμεταλλεφονται τθν 
αλλθλεπίδραςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ διαφόρων 
χωρϊν, είναι δφςκολο για οποιαδιποτε μεμονωμζνθ χϊρα 
να ενεργεί μόνθ τθσ, για να αντιμετωπίςει πλιρωσ το 
φαινόμενο τθσ απϊλειασ φορολογικϊν εςόδων. Υπάρχει 

επομζνωσ ανάγκθ να υπάρξει μια διεκνϊσ ςυντονιςμζνθ 
προςζγγιςθ. 
Στρζφεται ο ΟΟΣΑ  κατά των επιχειρήςεων;  
Όχι. Οι κυβερνιςεισ δεν μπορεί να κατθγοριςουν τισ 
επιχειριςεισ για τθ χριςθ των νόμων  που οι ίδιεσ ζχουν 
κεςπίςει. Επομζνωσ, είναι ευκφνθ των κυβερνιςεων να 
ανακεωριςουν τθν υπάρχουςα νομοκεςία, ι να ειςάγουν 
καινοφρια.  Στόχοσ του BEPS είναι να παράςχει μια 
ςυντονιςμζνθ, ςφαιρικι προςζγγιςθ που αποτρζπει τθ 
διπλι φορολογία, αλλά που αποτρζπει επίςθσ τθ διπλι μθ 
φορολόγθςθ, και να εξαςφαλίςει ίςουσ όρουσ 
ανταγωνιςμοφ για όλουσ τουσ φορολογοφμενουσ. 
Τι πρζπει να γίνει από εδώ και πζρα; 
Η ανάγκθ για τον εξορκολογιςμό του παγκόςμιου 
φορολογικοφ ςυςτιματοσ αναδεικνφεται από τουσ G20 ωσ 
ζνα από τα εργαλεία για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 
ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Οι G20 ηθτοφν από τον 
ΟΟΣΑ τθ ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ, ςε ςυνεργαςία με τισ 
Φορολογικζσ Διοικιςεισ των κρατϊν – μελϊν και τθσ 
επιχειρθματικισ κοινότθτασ, για το ςχεδιαςμό και τθν 
παρουςίαςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςθσ τον 
Ιοφνιο του 2013. Το ςχζδιο δράςθσ κα προςδιορίηει (i) τισ 
δράςεισ που απαιτοφνται, (ii) τισ προκεςμίεσ για τθν 
υλοποίθςθ των δράςεων αυτϊν και (iii) τουσ πόρουσ που 
απαιτοφνται και τθ μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ των 
δράςεων αυτϊν.  
Αυτό που χρειάηεται είναι θ εφρεςθ παγκόςμιων λφςεων 
και όχι μονομερείσ και αςυντόνιςτεσ ενζργειεσ από τισ 
κυβερνιςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να αυξιςουν τον 
κίνδυνο τθσ διπλισ - και, ενδεχομζνωσ, πολλαπλισ - 
φορολογίασ των επιχειριςεων. 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  http://www.oecd.org/tax/beps.htm 
 
 

ΑΤΞΑΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΚΤΒΕΡΝΗΕΩΝ ΣΟΤ ΟΟΑ ΣΟ 2013 
 
Οι ακακάριςτεσ δανειακζσ ανάγκεσ 
των κυβερνιςεων του ΟΟΣΑ 
αναμζνονται να αυξθκοφν ελαφρϊσ 
το 2013 και να ανζλκουν ςε περίπου 
10,9 τρισ δολάρια, πάνω από το ιδθ 
υψθλό επίπεδο του 2012 (10,8 τρισ 
δολάρια) ςφμφωνα με τθ νζα ζκκεςθ 
του ΟΟΣΑ «OECD Sovereign 
Borrowing Outlook 2013» 
(Διάγραμμα 1).   
 
Διάγραμμα 1. Δανειακζσ Ανάγκεσ 
των κυβερνήςεων του ΟΟΣΑ 
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(ΤΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛ. 2) Το ζλλειμμα τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ 
ςτθ ηϊνθ του ΟΟΣΑ ωσ ςφνολο εκτιμάται ότι ανιλκε ςε 
5,5% του ΑΕΠ το 2012, που αντιςτοιχεί ςε περίπου 2,6 τρισ 
δολάρια. Το 2013 προβλζπεται να μειωκεί ςτο 4,6% του 
ΑΕΠ. Το χρζοσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ ωσ προσ το ΑΕΠ ςτισ 
χϊρεσ του ΟΟΣΑ προβλζπεται να φτάςει το 111,4% το 
2013.  
Οι αλυςιδωτζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν Ευρωηϊνθ το 
2011 οδιγθςαν ςε ανοδικζσ πιζςεισ ςτο κόςτοσ 
χρθματοδότθςθσ και ςτον κίνδυνο αναχρθματοδότθςθσ 
ενϊ τα κρατικά χρεόγραφα δεν γίνονται πλζον εφκολα 
δεκτά ωσ εγγφθςθ για τθν παροχι πιςτϊςεων. Οι 
πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ όμωσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ 
για τθ διενζργεια Οριςτικϊν Νομιςματικϊν Συναλλαγϊν 
(Outright Monetary Transactions – OMT) ςτισ 
δευτερογενείσ αγορζσ κρατικϊν ομολόγων ςτθν ευρωηϊνθ 
κακϊσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοοικονομικισ 

Στακερότθτασ, οδιγθςαν ςτθ μείωςθ των αποδόςεων των 
ομολόγων ςτισ περιφερειακζσ αγορζσ. 
Οι περιςςότερεσ αρχζσ διαχείριςθσ δθμοςίου χρζουσ κα 
ςυνεχίςουν τθν αναπροςαρμογι των χαρτοφυλακίων 
τουσ, με τθν ζκδοςθ πιο μακροπρόκεςμων ομολόγων και 
τθ μείωςθ των βραχυπρόκεςμων χρεογράφων.  Σε πολλζσ 
χϊρεσ, αναμζνεται να δοφμε ζνα ςχετικά υψθλό επίπεδο 
μακροπρόκεςμων επαναγορϊν το 2013. Για τθ ηϊνθ του 
ΟΟΣΑ ωσ ςφνολο, οι κυβερνιςεισ κα κλθκοφν να 
αναχρθματοδοτιςουν γφρω ςτο 30% του ανεξόφλθτου 
μακροπρόκεςμου χρζουσ μζςα ςτα επόμενα τρία χρόνια. 
Το μζςο μακροπρόκεςμο επιτόκιο ςτον ΟΟΣΑ αναμζνεται 
να ανζλκει ςε περίπου 4,0% το 2013, από 3,8% το 2009. 
Στθν ζκκεςθ του ο ΟΟΣΑ, αφιερϊνει ειδικό παράρτθμα 
ςτθν Ελλάδα, περιγράφοντασ το δανειςμό τθσ χϊρασ από 
το Μάιο του 2010, θμερομθνία που ςταμάτθςε να 
δανείηεται από τισ αγορζσ. 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://www.oecd.org/newsroom/oecdgovernmentborrowingsettoriseslightlyin2013.htm 

 
 

ΑΡΓΗ ΚΑΙ ΑΝΙΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  
 

Η ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ του ΗΒ αναμζνεται να ςυνεχίςει 
να είναι αργι και άνιςθ, ςφμφωνα με τθν τελευταία 
οικονομικι εξζταςθ του ΟΟΣΑ. Η νομιςματικι πολιτικι 
αποτελεί βαςικό εργαλείο για τθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ 
βραχυπρόκεςμα και είναι ςκόπιμο να επιτραπεί θ μείωςθ του 
ελλείμματοσ με βραδφτερο ρυκμό από ό, τι είχε αρχικά 
προγραμματιςτεί ςε περίπτωςθ που ςθμειωκεί υςτζρθςθ ςτθν 
ανάπτυξθ. Το γεγονόσ αυτό όμωσ δεν κα πρζπει να ςυνοδευτεί 
από πρόςκετεσ αυξιςεισ φόρων ι περικοπζσ δαπανϊν, ςε 
ςχζςθ με αυτζσ που ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί. 
Μεςοπρόκεςμα, θ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ εξακολουκεί να 
κρίνεται απαραίτθτθ. Παρά τθ ςθμαντικι  μείωςθ του 
ελλείμματοσ, αυτό παραμζνει υψθλό, πάνω από 8% του ΑΕΠ 
και το δθμόςιο χρζοσ πάνω από 80% του ΑΕΠ. Τα δθμόςια 
οικονομικά κα βρεκοφν υπό πίεςθ λόγω τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ  μακροπρόκεςμα. Ο ΟΟΣΑ ςυςτινει:   
- Εφαρμογι κατάλλθλων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων με ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάκαμψθ.  
- Μείωςθ ανιςότθτασ μζςω αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ απαςχόλθςθσ, διευκόλυνςθ τθσ 
μετάβαςθσ από τθν εκπαίδευςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, επζνδυςθ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ 
κοινωνικισ πρόνοιασ.                      
 - Μείωςθ του κόςτουσ φφλαξθσ και φροντίδασ τζκνων ϊςτε να αυξθκοφν τα κίνθτρα για εργαςία ςτισ περιπτϊςεισ 
μονογονεικϊν οικογενειϊν ι όταν ο ζνασ από τουσ δυο ςυηφγουσ δεν εργάηεται.  
- Προϊκθςθ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ.             
- Προςεκτικι χαλάρωςθ των πολεοδομικϊν περιοριςμϊν για τθν ενίςχυςθ του καταςκευαςτικοφ κλάδου, τθ δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ και τθν ενκάρρυνςθ επενδφςεων.  
- Επανεξζταςθ φορολογικϊν κανόνων που ενδζχεται να εμποδίηουν τθν περαιτζρω ανάπτυξθ μεγάλων παραγωγικϊν 
επιχειριςεων, όπωσ πχ θ προνομιακι μεταχείριςθ των μικρϊν επιχειριςεων.  
- Διαρκισ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και κρατικι ςτιριξθ για τθν ενίςχυςθ των εξαγωγϊν. - 
Υποςτιριξθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μείωςθ των υπερβολικϊν περιοριςμϊν ςτισ φοιτθτικζσ βίηεσ. 
    

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: www.oecd.org/eco/surveys/uk2013.htm 

Διάγραμμα 1. Πραγματικό ΑΕΠ ςτο ΗΒ  2008 - 2012 

 

http://www.oecd.org/newsroom/oecdgovernmentborrowingsettoriseslightlyin2013.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/uk2013.htm
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ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΤΨΗΛΟ Ο ΡΤΘΜΟ ΣΩΝ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - GOING FOR GROWTH 2013 
 

Στθ νζα ζκκεςθ του ΟΟΣΑ “Going for 
Growth 2013” παρουςιάηεται θ 
πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί ςε 
διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτισ 
χϊρεσ του ΟΟΣΑ και ςτισ αναδυόμενεσ 
οικονομίεσ, διερευνϊνται οι πικανζσ 
επιπτϊςεισ από τισ προτεινόμενεσ 
μεταρρυκμίςεισ και δίνονται 
ςυςτάςεισ πολιτικισ για κάκε μία 
χϊρα, κυρίωσ τισ αγορζσ προϊόντων και 
εργαςίασ, τθν εκπαίδευςθ, τθ 

φορολογία και τισ κοινωνικζσ παροχζσ, 
τουσ κανόνεσ εμπορίου και 
επενδφςεων, τισ πολιτικζσ για τθν 
καινοτομία.  
Ο ρυκμόσ των μεταρρυκμίςεων είναι ιδιαίτερα υψθλόσ ςε χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ που λαμβάνουν χρθματοδότθςθ ι 
πιζηονται από τισ αγορζσ (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιςπανία) και ςε πολιτικά ευαίςκθτουσ τομείσ, όπωσ 
θ αγορά εργαςίασ και οι κοινωνικζσ παροχζσ. Οι χϊρεσ αυτζσ εφαρμόηουν ςθμαντικι δθμοςιονομικι εξυγίανςθ. Σε 
αντίκεςθ ο ρυκμόσ των μεταρρυκμίςεων είναι πιο ςυγκρατθμζνοσ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, ιδίωσ εκείνεσ με 
πλεόναςμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, κακϊσ και ςτισ χϊρεσ με υψθλό βιοτικό επίπεδο (Νορβθγία, Ελβετία, ΗΠΑ). 
Ωςτόςο, πιο ενεργζσ μεταρρυκμίςεισ ςτισ χϊρεσ αυτζσ κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ ιςορροπίασ, τόςο εντόσ τθσ 
ευρωηϊνθσ, όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο και ενιςχφςουν τθν αξιοπιςτία τθσ δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ (Διάγρ. 1).                                                           

 

Δείτε τι λζει η ζκθεςη του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα: http://www.oecd.org/eco/growth/Greece.pdf
 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: http://www.oecd.org/economy/going-for-growth-2013.htm  
 

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΝΑ ΤΜΒΑΛΛΕΙ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΜΙΩ; 
 

«Οι φτωχότερεσ περιοχζσ πλιττονται δυςανάλογα από τα 
καρτζλ και τθ κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ. Στο Μεξικό, 
οι καταναλωτζσ μπορεί να ζχουν αφξθςθ ςτισ τιμζσ κατά 
30-40%, λόγω τθσ ζλλειψθσ ανταγωνιςμοφ ςε οριςμζνουσ 
τομείσ τθσ οικονομίασ», ΓΓ ΟΟΣΑ, Angel Gurria, Διεκνζσ 
Φόρουμ για τον Ανταγωνιςμό.  
Με τθ ςυμμετοχι άνω των 400 εκπροςϊπων από τισ Αρχζσ 
Ανταγωνιςμοφ παγκοςμίωσ, πραγματοποιικθκε ςτο 
Παρίςι (28/2-1/3) το 12ο Διεκνζσ Φόρουμ για τον 
Ανταγωνιςμό, με κεντρικό κζμα τθ «Συμβολι του δικαίου 
και τθσ πολιτικισ ανταγωνιςμοφ ςτθ μείωςθ τθσ 
φτϊχειασ». Το κζμα ενδιαφζρει δεδομζνθσ και τθσ 
αυξανόμενθσ "διείςδυςθσ" τθσ φτϊχειασ ςτον 
αναπτυγμζνο κόςμο. Η διεκνισ κοινότθτα ανταγωνιςμοφ 
προτείνει τα ακόλουκα μζτρα: 
- Ενδυνάμωςθ του ςυμβουλευτικοφ ρόλου των Αρχϊν 
Ανταγωνιςμοφ, του ρόλου τουσ κατά τθν εφαρμογι του 
δικαίου του ανταγωνιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ τουσ 
παγκοςμίωσ. 
- Ενίςχυςθ του προχπολογιςμοφ και τθσ ςτελζχωςισ τουσ.  

- Άρςθ των ρυκμίςεων που περιορίηουν τον ανταγωνιςμό, 
κάνοντασ χριςθ τθσ "εργαλειοκικθσ" του ΟΟΣΑ 
(competition assessment toolkit). 
- Ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ του δικαίου του ανταγωνιςμοφ 
ςτισ αγορζσ που επθρεάηουν άμεςα τα φτωχότερα 
οικονομικά ςτρϊματα. 
- Καλόσ ςχεδιαςμόσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςυμβάςεων. 
- Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κυρίωσ ςε κρατικζσ 
επιχειριςεισ, οι οποίεσ λόγω τθσ ευνοϊκισ τουσ 
μεταχείριςθσ ενδζχεται να ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό. 
Ωσ ενδεικτικά παραδείγματα για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ 
αναφζρκθκαν (α) θ εξάρκρωςθ των καρτζλ ςτθν αγορά 
πουλερικϊν ςτο Μεξικό και (β) θ νζα υπθρεςία αποςτολισ 
χρθμάτων μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων (mobile banking), θ 
οποία εφαρμόηεται ςτθν Κζνυα και άλλεσ αφρικανικζσ 
χϊρεσ. 
Η μείωςθ τθσ φτϊχειασ δεν αποτελεί άμεςο ςτόχο τθσ 
πολιτικισ ανταγωνιςμοφ, θ ςωςτι εφαρμογι του δικαίου 
του ανταγωνιςμοφ όμωσ παράγει γενικευμζνα οφζλθ για 
τουσ καταναλωτζσ, μείωςθ των τιμϊν, αυξθμζνεσ επιλογζσ 
και μεγαλφτερθ καινοτομία. 

 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: http://www.oecd.org/competition/globalforum 

Διάγραμμα 1: Βαθμόσ ανταπόκριςησ ςτισ προτεινόμενεσ μεταρρυθμίςεισ 

http://www.oecd.org/eco/growth/Greece.pdf
http://www.oecd.org/economy/going-for-growth-2013.htm
http://www.oecd.org/competition/globalforum
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ – ΠΩ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΟΤΜΕ ΣΑ ΟΦΕΛΗ; 
Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μία ςταδιακι μετατόπιςθ των επενδφςεων από το φυςικό κεφάλαιο (μθχανιματα, 
εξοπλιςμόσ, κτίρια) ςτο κεφάλαιο που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ (knowledge-based capital - KBC). Με τον όρο αυτό, ο ΟΟΣΑ 
αναφζρεται ςτθν ψθφιακι πλθροφορία (λογιςμικό και βάςεισ δεδομζνων), ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία και τα 
διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ και ςτθν υπεραξία των επιχειριςεων (brand name, ανκρϊπινο δυναμικό, τεχνογνωςία).  
Ο ΟΟΣΑ διοργάνωςε ςτισ 13 και 14 Φεβρουαρίου ζνα ςθμαντικό Φόρουμ για τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ και τθ ςχζςθ τθσ 
με τθν ανάπτυξθ τθν καινοτομία και τθν ανταγωνιςτικότθτα.  
- Ο αρικμόσ των χωρϊν που παρζχουν φορολογικά κίνθτρα (απαλλαγζσ και ελαφρφνςεισ) για τθν πραγματοποίθςθ 
δαπανϊν για Ζρευνα και Ανάπτυξθ (Ε&Α) αυξάνεται διαρκϊσ (Διάγραμμα 1), με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ.   
 

Διάγραμμα 1. Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και επιχορήγηςη  τησ ζρευνασ και τησ τεχνολογίασ  
ςε κράτη- μζλη του ΟΟΣΑ (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ μποροφν, μζςω υπεράκτιων 
εταιριϊν, να αποφφγουν το φόρο επί των δικαιωμάτων 
που ειςπράττουν από άδειεσ εκμετάλλευςθσ διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ. Κατ’ επζκταςθ, οι εγχϊριεσ μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ (που δεν ζχουν ξζνεσ κυγατρικζσ) βρίςκονται 
ςε μειονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τισ πολυεκνικζσ.  
- Το γεγονόσ αυτό ενιςχφει τα επιχειριματα για τθν 
παροχι ςτοχευμζνων φορολογικϊν κινιτρων ςτισ 
μικρομεςαίεσ εγχϊριεσ επιχειριςεισ για τθ διενζργεια 
Ε.&Α.  
- Περαιτζρω ζρευνα απαιτείται για τθν καλφτερθ 
κατανόθςθ των ωφελειϊν που μεταδίδονται από τθ 
διενζργεια Ε & Α ςτθν οικονομία.  Σθμαντικά οφζλθ για 
μία χϊρα μπορεί να χακοφν όταν οι διεκνείσ φορολογικοί 
κανόνεσ ενκαρρφνουν τισ πολυεκνικζσ εταιρείεσ να 
μεταφζρουν τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ ςε χϊρεσ με χαμθλι 
φορολογία.  
- Η οικονομία τθσ γνϊςθσ δθμιουργεί νζεσ προκλιςεισ και 
για τθ πολιτικι ανταγωνιςμοφ, δεδομζνου ότι οι αρχζσ 
ανταγωνιςμοφ και τα αρμόδια δικαςτιρια δεν ζχουν τθν 

αντίςτοιχθ εμπειρία ωσ προσ τθν εφαρμογι των αρχϊν και 
του δικαίου του ανταγωνιςμοφ ςτισ αγορζσ άυλων 
κεφαλαίων που ςτθρίηονται ςτθ γνϊςθ.  Ιδιαίτερα ςτισ 
τεχνολογικζσ αγορζσ, πχ ψθφιακζσ, που υπόκεινται ςε 
ςυνεχείσ αλλαγζσ και χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό 
καινοτομίασ και αςτάκεια, όπωσ καταδεικνφουν 
ςθμαντικζσ υποκζςεισ ανταγωνιςμοφ (π.χ. Microsoft, 
Google, Intel) παρουςιάηονται πολλζσ προκλιςεισ, όπωσ 
πχ δυςκολία ανάλυςθσ και οριςμοφ τθσ αγοράσ και 
διαπίςτωςθσ τθσ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ ι θ 
ενίοτε μθ αρμονικι ςυνφπαρξθ του δικαίου του 
ανταγωνιςμοφ και τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (π.χ. 
δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ). 
- Απαραίτθτθ κρίνεται θ υιοκζτθςθ πολιτικϊν  που 
ςυνδζουν το εκνικό άυλο κεφάλαιο με τθν παγκόςμια 
παραγωγικι αλυςίδα (Global Value Chain). 
- Τζλοσ, προτείνεται το άνοιγμα των εγχϊριων αγορϊν ςτο 
ελεφκερο εμπόριο και ςε επενδφςεισ που ενκαρρφνουν τθ 
δθμιουργία καινοτόμου άυλου κεφαλαίου.   

 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: http://oe.cd/kbcconference 

 

 
 

http://oe.cd/kbcconference
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ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΕΝΑΝ ΚΟΜΟ ΠΟΤ ΚΙΝΔΤΝΕΤΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
Οι εκπομπζσ του διοξειδίου του άνκρακα αυξάνονται 
παγκοςμίωσ και ςυνεχϊσ τα τελευταία επτά χρόνια. Αν 
αυτό ςυνεχιςτεί, οι επιπτϊςεισ από τθν κλιματικι αλλαγι 
κα είναι μθ αναςτρζψιμεσ. Με τθν παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ να ευκφνεται για το μιςό τθσ αφξθςθσ των 
εκπομπϊν, θ νζα ζκδοςθ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ 
Ενζργειασ ‘Electricity in a Climate-Constrained World’ 
,εξετάηει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο τομζασ τθσ 
ενζργειασ μπορεί να ςυμβαδίςει με τθ βελτίωςθ του 
βιοτικοφ επιπζδου παγκοςμίωσ, ελαχιςτοποιϊντασ 
ταυτόχρονα τον κίνδυνο μιασ δραματικισ κλιματικισ 
αλλαγισ.  Οι λφςεισ είναι γνωςτζσ: αφξθςθ τθσ 
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, μεγαλφτερθ ζρευνα και 
ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από πθγζσ 
χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα και κζςπιςθ μιασ 
«πραγματικισ» τιμισ άνκρακα.   
Κάκε κεφάλαιο τθσ ζκδοςθσ περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
και λεπτομερι πλθροφόρθςθ με ςτόχο τθ μείωςθ του 
αντίκτυπου του τομζα τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτθν κλιματικι αλλαγι. Εξετάηονται οι πικανζσ 
λφςεισ ςε ευρφτερο φάςμα, πχ από το ςχεδιαςμό ενόσ 
προγράμματοσ εμπορίασ εκπομπϊν για τθν Κίνα μζχρι τθ 
χριςθ τεχνολογίασ δζςμευςθσ και αποκικευςθσ άνκρακα. 
Κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ λφςεισ μποροφν να 
εφαρμοςτοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ, όπωσ θ εξζταςθ 
του δυναμικοφ τθσ Βραηιλίασ για θλεκτροπαραγωγι από 
παράγωγα ηαχαροκάλαμου ενϊ κάποιεσ άλλεσ 
επιχειρείται ζλεγχοσ ςυνολικά του τομζα τθσ 
θλεκτροπαραγωγισ και εξζταςθ τθσ αλλθλοεπίδραςθσ των 
πολιτικϊν και των διαφορετικϊν προςεγγίςεων για τθ 
μείωςθ των εκπομπϊν (Διάγρ 1).  
Λεπτομερι διαγράμματα και περιλιψεισ ςτισ τελευταίεσ 
ςελίδεσ τθσ ζκδοςθσ εξετάηουν τθ ςχζςθ μεταξφ 
θλεκτρικισ ενζργειασ και εκπομπϊν διοξειδίου ανά 
παγκόςμια περιφζρεια, ενθμερωμζνο κατάλογο με 
ςτοιχεία  θλεκτροπαραγωγισ και εκπομπζσ, τελικισ 
χριςθσ, μεριδίου τεχνολογιϊν χαμθλισ περιεκτικότθτασ 
ςε άνκρακα, επιπρόςκετθ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ κλπ.  

                              Διάγραμμα 1: Επίδραςη πολιτικών ςτισ εκπομπζσ CO2 
 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2013/february/name,35076,en.html 

 
ΟΤΗΔΙΑ – ΜΙΑ ΠΕΣΤΧΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΑΝΘΡΑΚΑ  

Σφμφωνα με τθν ζκδοςθ ‘Energy Polices of IEA Countries-
Sweden 2013 Review’ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ενζργειασ 
(ΔΟΕ), οι ςτόχοι τθσ Σουθδίασ ςτον ενεργειακό τθσ τομζα 
είναι φιλόδοξοι: (α) απεξάρτθςθ από τα ςτερεά καφςιμα 
του ςτόλου των οχθμάτων μζχρι το 2030, (β) εξάλειψθ των 
εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου μζχρι το 2050 
(Διάγραμμα 1). Η χϊρα καλείται να προςδιορίςει τουσ 
τρόπουσ κακϊσ και τθν τεχνολογία για τθν επίτευξθ, με το 
μικρότερο κόςτοσ, αυτϊν των ςτόχων ,χωρίσ να κζςει ςε 

κίνδυνο τθν ενεργειακι τθσ αςφάλεια. Ο ΔΟΕ ςυγχαίρει τθ 
Σουθδία ωσ θγζτιδα χϊρα ςτθν ζρευνα και τεχνολογία για 
τθν ενζργεια, τα ζξυπνα δίκτυα και τθ 2

θ
 γενιά 

βιοκαυςίμων. Το ςφςτθμα ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν 
θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 
(ΑΠΕ) οδιγθςε ςε ςτακερι αφξθςθ τθσ 
θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ ενϊ μείωςε το κόςτοσ για 
τουσ καταναλωτζσ. Σιμερα, θ παρεχόμενθ από τθ Σουθδία 
θλεκτρικι ενζργεια είναι ςχεδόν πλιρωσ απεξαρτθμζνθ  

http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2013/february/name,35076,en.html
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(ΤΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛ. 6) από τον άνκρακα και θ χϊρα ζχει 
πάρα πολφ μικρό μερίδιο ςτερεϊν καυςίμων λόγω τθσ 
υψθλισ φορολογίασ ςτθν ενζργεια και ςτισ εκπομπζσ 
διοξειδίου ςε τομείσ που δεν καλφπτονται από τθν αγορά 
άνκρακα τθσ ΕΕ. Η Σουθδία πρόκειται να αντικαταςτιςει 
τουσ υφιςτάμενουσ πυρθνικοφσ ςτακμοφσ τθσ ςτο τζλοσ 
του κφκλου λειτουργίασ τουσ.  
Οι προκλιςεισ όμωσ παραμζνουν. Ο μεταποιθτικόσ τομζασ 
ςτθ Σουθδία οδθγεί ςε υψθλι, κατά κεφαλιν, 
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι ςχετιηόμενεσ με τθν 
ενζργεια εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα προζρχονται 
κυρίωσ από τισ μεταφορζσ και τθ βιομθχανία. Ο ΔΟΕ 
ςυςτινει: 
- Ανάλυςθ και παρουςίαςθ των διαφορετικϊν ςεναρίων 
απεξάρτθςθσ από τον άνκρακα μζχρι το 2050 για να 

δοκοφν ςυγκεκριμζνα μθνφματα ςτθν αγορά, ςτθν 
τεχνολογία και τθν καινοτομία.  
- Αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ με 
αποτελεςματικζσ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ για τθν κάλυψθ 
τθσ ηιτθςθσ, αποτελεςματικά δίκτυα, κτίρια με ςχεδόν 
μθδενικι ενεργειακι κατανάλωςθ και αποτελεςματικοφσ 
τομείσ βιομθχανίασ και κζρμανςθσ.   
- Ζνα εξυπνότερο δίκτυο, που κα βελτιϊνει τισ επιλογζστα 
των καταναλωτϊν. 
- Περιφερειακζσ λφςεισ όπωσ για παράδειγμα κοινι 
Σκανδιναβικι λιανικι αγορά με τθν ενςωμάτωςθ 
περιφερειακά ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και κοινό 
ςχεδιαςμό ζξυπνων δικτφων, θλεκτρικά οχιματα ι 
τεχνολογίεσ αποκικευςθσ άνκρακα (CCS).  

 
 
Διάγραμμα. 1 : Εξζλιξη 
πρωτογενοφσ ενζργειασ 
(1973-2030) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/february/name,34962,en.html 

 

ΑΝΑΔΟΜΗΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 
Μζςα από το παράδειγμα του Abruzzo ςτθν κεντρικι Ιταλία, του οποίου θ πρωτεφουςα Λ’ Άκουιλα καταςτράφθκε πριν 
από τζςςερα χρόνια από το ςειςμό, μια νζα ζκκεςθ του ΟΟΣΑ ςυνιςτά πολιτικζσ που μπορεί να επιταχφνουν τθν 
αποκατάςταςθ των περιοχϊν που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ, κακιςτϊντασ τεσ πιο ελκυςτικζσ για τουσ 
κατοίκουσ , τουσ τουρίςτεσ και τουσ επενδυτζσ. Μερικζσ από τισ ςυςτάςεισ τθσ ζκκεςθσ «Policy making after disasters: 
Helping regions become resilient - The case of post-earthquake Abruzzo», οι οποίεσ μποροφν να φανοφν χριςιμεσ ςε 
όλεσ τισ περιοχζσ που ζχουν πλθγεί από ανάλογεσ καταςτροφζσ, είναι οι εξισ:  
- Άμεςοσ ςχεδιαςμόσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ, αμζςωσ μετά τθν κάλυψθ των ανκρωπιςτικϊν αναγκϊν. 
- Ενίςχυςθ τθσ δια-δθμοτικισ ςυνεργαςίασ και των αρμοδιοτιτων των τοπικϊν διοικιςεων. 
- Εφαρμογι μίασ περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν καινοτομία, και τθ ςφνδεςθ των δεξιοτιτων με τισ ανάγκεσ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ.  
- Προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Abruzzo και ολοκλθρωμζνθ παροχι 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/buildingresilientregionsafteranaturaldisaster.htm 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/february/name,34962,en.html
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/buildingresilientregionsafteranaturaldisaster.htm
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ΜΑΡΣΙΟ 
 

6 – 7 ΜΑΡΣΙΟΤ : GLOBAL FORUM ON 

TRANSFER PRICING, ΠΑΡΙΙ 
 
19-21 ΜΑΡΣΙΟΤ : GLOBAL FORUM ON 

ENVIRONMENT CLIMATE CHANGE EXPERT 

GROUP, ΠΑΡΙΙ 
 
19 ΜΑΡΣΚΟΤ: GLOBAL VALUE CHAINS, 
DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS, 
ΠΑΡΙΙ 
 

ΑΠΡΙΛΙΟ 
 

3 ΑΠΡΙΛΚΟΤ: INCLUSIVE GROWTH FOR 

SHARED PROSPERITY 
 
4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ: GREEN GROWTH 

KNOWLEDGE PLATFORM 
 
4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΤ: GLOBAL FORUM ON 

DEVELOPMENT 

 
 
 
 
 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΑΡΣΙΟΤ - ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

Ο ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΜΜΕ 
«Δεν μπορϊ να ςκεφτϊ μια πιο ζξυπνθ ςτρατθγικι για τθν προϊκθςθ τθσ 

μακροπρόκεςμθσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ από τθν επζνδυςθ ςτο κεφάλαιο που βαςίηεται 
ςτθ γνϊςθ. Δεδομζνου ότι οι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί πόροι μασ γίνονται όλο και 

ςπανιότεροι, θ ςυλλογικι δθμιουργικότθτα μασ, θ εξυπνάδα και θ πρωτοτυπία είναι 
πολφτιμα και παραγωγικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ μασ που παραμζνουν ςε μεγάλο 

βακμό ανεκμετάλλευτα.» 
Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, Συνζδριο Growth, Innovation and Competitiveness: Maximizing 

the Benefits of Knowledge-Based Capital, 13 Φεβρουαρίου 2013 
 

 «Η ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ τθσ Νότιασ Αφρικισ προχποκζτει τθν κατάλλθλθ 
πολιτικι βοφλθςθ. Παρζχουμε ςτισ αρχζσ το μζτρο ςφγκριςθσ. Τουσ λζμε  ποια είναι θ 

κζςθ τουσ ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ του ΟΟΣΑ ςε ό,τι αφορά το φορολογικό τουσ 
ςφςτθμα. Και μετά φυςικά είναι ςτο χζρι τουσ. Πρόκειται για μία πολιτικι απόφαςθ, 

πρόκειται για πολιτικζσ επιλογζσ» 
Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, Παρουςίαςθ Οικονομικισ Εξζταςθσ Ν. Αφρικισ, 4 Μαρτίου 2013  
 

 
«Οι ςτόχοι που ορίηονται ςτο ςχζδιο δράςθσ των χωρϊν G20 κατά τθσ διαφκοράσ είναι 
ςαφείσ. Πρζπει να ςυμβάλλουμε ϊςτε οι ςτόχοι αυτοί να μετατραποφν ςε πραγματικι 

δράςθ τόςο για τισ  κυβερνιςεισ όςο και για τισ επιχειριςεισ.» 
 

Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, Δείπνο μετά τθ ςυνεδρίαςθ των G20, Μόςχα, 17 Ιανουαρίου 2013 
 

  

 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΟΝ ΟΟΑ : delegation@greece-oecd.org 
 

 
 
 
 
 
 

Highlights 
 
Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ενζργειασ κζρδιςε το βραβείο «Outstanding Low-Carbon Publication Award» για τθ δθμοςίευςθ του χάρτθ 
πορείασ και τισ εκκζςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ οικονομίασ καυςίμου των οχθμάτων. 
 
Ζνασ ςτουσ τζςςερισ νζουσ 16 ζωσ 18 ετϊν ςτθ Σουθδία, υποφζρει από προβλιματα ψυχικισ υγείασ, ςφμφωνα με ζκκεςθ του 
ΟΟΣΑ, για τθν Ψυχικι Υγεία και Εργαςία ςτθ Σουθδία, θ οποία υποςτθρίηει ότι τα ςουθδικά ςχολεία χρειάηονται περιςςότερουσ 
πόρουσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ των νζων. Η ςουθδικι οικονομία χάνει περίπου € 8 δισ ευρϊ  
ετθςίωσ, ι 2,8% του ΑΕΠ, λόγω τθσ μείωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και των δαπανϊν για τθν υγειονομικι περίκαλψθ και τισ 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. 
 
Ο πλθκωριςμόσ ςτθ ηϊνθ του ΟΟΣΑ επιβραδφνκθκε ςθμαντικά τον Ιανουάριο, και ζφταςε το χαμθλότερο επίπεδο των τελευταίων 
δφο ετϊν, ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία του ΟΟΣΑ. Ο πλθκωριςμόσ, ςφμφωνα με τον δείκτθ τιμϊν καταναλωτι υποχϊρθςε ςε 
1.7 % τον Ιανουάριο από 1,9% το Δεκζμβριο, κυρίωσ λόγω τθσ μικρότερθσ αφξθςθσ των τιμϊν ενζργειασ.  Η αφξθςθ των τιμϊν των 
τροφίμων παρζμεινε αμετάβλθτθ ςτο 2,1%. 
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