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Έκθεση ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (OECD Economic 

Outlook, 11/2022), και, επί μέρους, της Ελλάδας. 

 

Έκθεση “OECD Economic Outlook (11/2022)” 

 

Επί του παρόντος, οι προοπτικές της οικονομίας είναι δυσοίωνες ενώ, όμως, για το 2023 δεν 

προβλέπεται παγκόσμια ύφεση αλλά σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς και 

υψηλός πληθωρισμός, αν και αποκλιμακούμενος, σε αρκετές χώρες. Ειδικότερα, για το 2023 

προβλέπεται επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης 2,2%, και σχετική ανάκαμψη 2,7% το 

2024, με άξονα ανάπτυξης την Ασία και χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε Ευρώπη, Βόρεια 

Αμερική, και Νότια Αμερική. 

 

Για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού και της προβλεπόμενης 

χαμηλότερης παγκόσμιας ανάπτυξης (συνεπεία της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν 

την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την πανδημία), όπως η κάμψη των 

εισοδημάτων και της ιδιωτικής κατανάλωσης, βασική προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση των 

πληθωριστικών πιέσεων, με συνδυασμό μέτρων νομισματικής πολιτικής (όπως η αύξηση των 

επιτοκίων, που ήδη επέφερε σχετική αποκλιμάκωση τιμών σε ορισμένες χώρες) και 

στοχευμένων, προσωρινών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής (που ενισχύουν τους 

οικονομικούς παράγοντες χωρίς να επιδεινώνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ή να επιβαρύνουν 

την οικονομία λόγω αύξησης του δημόσιου χρέους). 

 

Παράλληλα, δεδομένου ότι οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας επιδεινώνονται λόγω της 

τρέχουσας ενεργειακής κρίσης (η οποία μπορεί να παραταθεί, ίσως και να επιδεινωθεί την 

περίοδο 2023-2024), πέραν της υιοθέτησης νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών, είναι 

απαραίτητο να υιοθετηθούν παράλληλες διαρθρωτικές πολιτικές για: α) επενδύσεις ενίσχυσης 

της ενεργειακής ασφάλειας (διαφοροποίηση πηγών και ενεργειακής σύνθεσης, με έμφαση στην 

παραγωγή καθαρής ενέργειας, στη διασύνδεση ενεργειακών δικτύων κλπ.), προσπάθεια που 

υποστηρίζεται από τον ΟΟΣΑ μέσω του διεθνούς φόρουμ για τον μετριασμό εκπομπών 

άνθρακα “Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches” (IFCMA), β) τη στήριξη των 

μηχανισμών της ελεύθερης αγοράς και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου (διατήρηση 

ανταγωνισμού και απρόσκοπτη λειτουργία εφοδιαστικών αλυσίδων), και γ) ενίσχυση της 

απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τομεακή 

στήριξη και αύξηση της παραγωγής. 

 

“OECD Economic Outlook (11/2022)” - Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 
 

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, εκτιμάται επιβράδυνση της ανάπτυξης σε 1,6% το 2023 και 

το 2024, από ισχυρή ανάκαμψη 6,7% το 2022. Παρά την ανάκαμψη στον τουριστικό κλάδο και 

τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη, εκτιμάται επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 

2023 (σημαντικά, σε 0,8% από 8,6% το 2022), καθώς τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται 



και παρατείνεται η αβεβαιότητα, ενώ όμως αναμένεται μείωση του ποσοστού ανεργίας σε 

11,8% το 2023 και, περαιτέρω, σε 11,3% το 2024 (από 12,6% το 2022). Πάντως, λόγω 

υποχώρησης των τιμών ενέργειας, προβλέπεται μείωση του πληθωρισμού σε 4,3% το 2023, 

και 2,3% το 2024 (από 9,7% το 2022), ενώ το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

εκτιμάται σε 170,7% του ΑΕΠ για το 2023 και 166,2% του ΑΕΠ το 2024 (από 175,4% του ΑΕΠ 

το 2022). 

 
Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “OECD Economic Outlook (11/2022)” https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/f6da2159-en/index.html?itemId=/content/publication/f6da2159-en. 
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