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Εισαγωγή
Το αφιέρωμα του Δικτύου στην Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού - APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) έχει στόχο να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό και
τους φίλους μας διεθνώς με τα 21 συνεργαζόμενα μέλη στις δύο πλευρές του
Ειρηνικού. Η μακρινή Ανατολή, οι χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού είναι πλέον δίπλα
μας. Προϊόντα, υπηρεσίες, έρευνα, τεχνολογία, μουσική και εικόνες ταξιδεύουν πιο
γρήγορα από τους ανθρώπους. Έχει σημασία για όλους μας να γνωρίσουμε και να
αντιληφθούμε τις εξελίξεις και τις αλλαγές στην άλλη μεριά του πλανήτη.
Τα 21 μέλη της οικονομικής ένωσης APEC είναι: Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χιλή,
Κίνα, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Μαλαισία,
Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Παπούα Ν.Γουϊνέα, Περού, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σιγκαπούρη,
Ταϊπέι (Ταϊβάν), Ταϊλάνδη, Βιετνάμ.
Το 2021 προεδρεύουσα χώρα είναι η Νέα Ζηλανδία. Σε συνεργασία με την Κυβέρνηση
της Νέας Ζηλανδίας πραγματοποιήσαμε μία σύντομη αποτύπωση των μελών ,
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους δείκτες που αφορούν σε τομείς από την οικονομία
και την εκπαίδευση μέχρι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις επενδύσεις,
προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα
Με την εποπτεία του Πρέσβη κ. Δημήτρη Αζεμόπουλου και τη σημαντική αρθογραφία
δύο διακεκριμένων Ελλήνων των κκ. Σέργιου Θεοδωρίδη Ομ. Καθηγητή του ΕΚΠΑ και
Αντιπρόεδρο του Δικτύου και Διονύση Κολοκοτσά Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων της
Google Σιγκαπούρη για την ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την τεχνολογία, με
την παρουσίαση αναλυτικών στοιχείων για κάθε χώρα και με καταγραμμένες τις
απόψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εν Ελλάδι εννέα Πρέσβεων, επιχειρούμε
μία ευρεία αλλά στοχευμένη καταγραφή.
Η συνολική εικόνα του APEC παρουσιάζεται από την κα Σοφία Χηνιάδου - Καμπάνη
μέλος του ΔΣ του Δικτύου, ενώ για το αφιέρωμα αυτό δουλέψαμε με την ομάδα
συνεργατών του Δικτύου αποτελούμενη από τους: Βασιλική Καραμπούλη, Δημοσθένη
Κόλλια, Παύλο Πετίδη και Δημήτρη Τζανιδάκη. Για τη διοικητική, τεχνική και
επικοινωνιακή υποστήριξη δούλεψαν οι κκ. Αθηνά Πανούτσου, Βασίλης Γαβαλάς, και
Ιωάννης Μπέκος.
Το αφιέρωμα είναι σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά.

Βασιλική Μπέσιου
Μέλος του ΔΣ του Δικτύου
Συντονίστρια / Αρχισυντάκτρια
του αφιερώματος
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Μέρος Α
Αρθρογραφία μελών και
συνεργατών ΔΙΚΤΥΟΥ

/toDiktio

@to diktio

Ο Kύκλος της Ιστορίας και ο Aιώνας της Ασίας;
Ο Σέργιος Θεοδωρίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και Distinguished Professor Μηχανικής Μάθησης του
Πανεπιστημίου Aalborg της Δανίας καθώς και
Αντιπρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Εισαγωγή
Η ανάδυση των χωρών της Ασίας στην Άπω Ανατολή από το παρασκήνιο του οικονομικού
και γεωπολιτικού γίγνεσθαι στο προσκήνιο, και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι
μία από τις σημαντικότερες αλλαγές παγκόσμιας εμβέλειας στην πρόσφατη ιστορία.
Πολλοί αναλυτές μιλούν για τον αιώνα της Ασίας που έχει ήδη ανατείλει.
Ιστορικά, και μέχρι τον 17ο αιώνα, οι Ασιατικές αυτοκρατορίες, όπως αυτές της Κίνας και
της Ινδίας, προκαλούσαν τον θαυμασμό των τότε μικρών κρατών της Δ. Ευρώπης. Η
εγκυκλοπαίδεια που ολοκληρώθηκε το 1408 επί αυτοκρατορίας Yongle της δυναστείας
Ming, αποτελείτο από 11000 τόμους περίπου, και υπολογίζεται ότι ο όγκος πληροφορίας
που περιείχε ξεπεράστηκε μόλις το 2007 από την Wikipedia. Το τέλος του 17ου αιώνα, oι
χώρες της Ασίας συνεισέφεραν περισσότερο από τα 2/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ και
αριθμούσαν περισσότερα από τα ¾ του παγκόσμιου πληθυσμού. Η πλάστιγγα έγειρε
προς την πλευρά της Δύσης μετά τον 19ο αιώνα. Δηλαδή, σχεδόν 300 χρόνια μετά την
ανακάλυψη της Αμερικής και όλο το χρυσό που ήλθε από εκεί και χρηματοδότησε την
οικονομική ανάπτυξη της Δ. Ευρώπης.
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Οι χώρες της Ασίας δεν συμμετείχαν στις βαθιές αλλαγές που έγιναν στη Δ. Ευρώπη από
το 1500-1700 και που οδήγησαν στην πρώτη Βιομηχανική επανάσταση και το κίνημα του
Διαφωτισμού. Μετατράπηκαν σε κοινωνίες κλειστές, με μικρή κοινωνική κινητικότητα και
ισχυρό κεντρικό έλεγχο που τους αποστέρησε το δυναμισμό της αστικής τάξης πάνω στην
οποία βασίστηκε η Δύση για την ανάπτυξή της. Έτσι, μετατράπηκαν σε αγροτικές
κοινωνίες και σταδιακά υπανάπτυκτες, κάτι που βέβαια βοήθησε και η αποικιοκρατική
πολιτική της Δύσης του 19ου και 20ου αιώνα.
Μετά το πρώτο εγχείρημα εκβιομηχάνισης της Ιαπωνίας τον 19ο αιώνα από τον
αυτοκράτορα Meiji, που έληξε συμβολικά με τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, η εικόνα της
οπισθοδρομικής και αγροτικής Ανατολής άρχισε να αλλάζει τις δεκαετίας του 1950-1960.
Πρώτα με την Ιαπωνία και αμέσως μετά με την Δημοκρατία της Κορέας. Το τέλος της
δεκαετίας του 1970 είδε την απόφαση για την αλλαγή πλεύσης της Κίνας από τον Deng
Xiaoping. Σε λιγότερο από δύο γενιές, μία νέα οικονομική, πολιτική και κοινωνική
πραγματικότητα αναδύθηκε από τη Ν/Α Ασία, αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής
μείγματος εμπορικής δραστηριότητας, ξένων και εγχώριων επενδύσεων, δημιουργίας
ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου και μακροοικονομικών πολιτικών.
Αποτέλεσμα αυτής της μακρόπνοης πολιτικής, που απλώθηκε και αφύπνισε όλη την
περιοχή, ήταν ότι μέσα σε πέντε δεκαετίες περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι
να έχουν αφήσει πίσω τους τη φτώχεια και να έχουν μεταπηδήσει στη λεγόμενη μεσαία
τάξη. Η κοινωνική αυτή μεταπήδηση δεν είχε μόνο επίδραση στο βιοτικό επίπεδο αλλά,
όπως πάντα, δημιούργησε μία κρίσιμη μάζα της κοινωνίας μπολιασμένης με δυναμισμό
και όνειρα για το Μέλλον. Πέρα από τους, ίσως, ψυχρούς «αριθμούς» που θα αναφέρω
παρακάτω, αυτόν το δυναμισμό και την πίστη σ’ ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον που
μπορούν να ελπίζουν και να το αισθάνονται αισιόδοξα εφικτό μέσα από μία κοινή
προσπάθεια, τα αντιλαμβάνεται κάποιος αν ζήσει στις χώρες αυτές και συνδιαλλαγεί με
τους ανθρώπους. Οι μνήμες της φτώχειας που συνδυάζονται και με μνήμες πολιτικού
στραγγαλισμού από αυταρχικά και συχνά απάνθρωπα καθεστώτα είναι ακόμη νωπές,
όπως και οι συλλογικές μνήμες ενός σχετικά πρόσφατου παρελθόντος αποικιακής
εκμετάλλευσης. Είναι κάτι που πιστεύουν βαθιά ότι το άφησαν πίσω και που τους γεμίζει
αισιοδοξία, παρά το προβλήματα και τις κατά καιρούς απογοητεύσεις που έτσι κι αλλιώς
πάντα υπάρχουν.
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Τα στοιχεία και οι αριθμοί
Το 2021 εκτιμάται ότι οι Ασιατικές
οικονομίες θα ξεπεράσουν σε μέγεθος
αυτές του υπόλοιπου κόσμου σε ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης (purchasing power
parity-PPP) για πρώτη φορά μετά τον 19ο
αιώνα. To 2000 το ποσοστό του παγκόσμιου
ΑΕΠ των χωρών της Ασίας ήταν 35% και
των υπολοίπων χωρών 65%. Το 2019 ήταν
περίπου 50% και προβλέπεται ότι το 2023
θα είναι 53% για την Ασία και 46% για τον
υπόλοιπο κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τις επιμέρους
διαφορές και τοπικές εντάσεις, υπάρχει
αναζωπυρωμένο
ενδιαφέρον
και
πρωτοβουλίες από την πλευρά της Κίνας για
στενότερες συνεργασίες μεταξύ των
χωρών
της
περιοχής.
Διάφορες
πλατφόρμες συμφωνιών, για παράδειγμα
APEC, ASEAN, δείχνουν το δρόμο μιας όλο
και βαθύτερης οικονομικής ολοκλήρωσης
μέσα από ένα σύμπλεγμα εμπορικών
συμφωνιών, επενδύσεων, τουρισμού, και
επενδύσεων
σε
υποδομές.
Χωρίς
αμφιβολία, ο ρόλος της Κίνας είναι
πρωτεύων. Κινέζικα προϊόντα, τεχνογνωσία
και κεφάλαια επενδύσεων δημιουργούν
συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης σε τοπικές
κοινότητες και μικρότερες χώρες και δρουν
καταλυτικά στην εδραίωση της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης στην ευρύτερη
περιοχή σφυρηλατώντας μία βαθύτερη
ολοκλήρωση.

H Ασία μετατρέπεται σε μητροπολιτικό
βιομηχανικό κέντρο εντάσεως κεφαλαίου
και τεχνολογικών καινοτομιών
Το ΑΕΠ της Κίνας σε ισοτιμία αγοραστικής
δύναμης (PPP) έχει ξεπεράσει αυτό των
ΗΠΑ και το 2019 ήταν 23,460$ έναντι
21,427$ (World Bank). Τρίτη στη σειρά
ήταν η Ινδία, τέταρτη η Ιαπωνία με την
Γερμανία στην πέμπτη θέση. Το πλέον
εντυπωσιακό στους οικονομικούς δείκτες
είναι ότι οι εύρωστες οικονομίες
συμπαρασύρουν και τις μικρότερες χώρες
(Σιγκαπούρη) ή και τις πιο φτωχές από
αυτές. Για παράδειγμα, χώρες όπως η
Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, το
Βιετνάμ, η Μυανμάρ, η Σρι Λάνκα και το
Μπαγκλαντές
έχουν
σημειώσει
εντυπωσιακή εκτόξευση από το 2000 και
μετά στη σχετική θέση στον πίνακα με τα
ΑΕΠ όλων των χωρών. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του IMF, η Μυανμάρ εκτοξεύθηκε
26 θέσεις υψηλότερα, το Βιετνάμ (μία από
τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες
χώρες της περιοχής) ανέβηκε 17 θέσεις
ψηλότερα. Οι Φιλιππίνες έχουν τώρα
μεγαλύτερη οικονομία από την Ολλανδία.
Οικονομικά, η Κίνα θα παραμείνει η
ατμομηχανή της οικονομικής μεγέθυνσης
όχι μόνον στην περιοχή αλλά και
παγκόσμια. Σύμφωνα με το Bloomberg, το
2023 εκτιμάται ότι η συνεισφορά της στο
παγκόσμιο ΑΕΠ θα είναι 28%.
Η Ασία φιλοξενεί περισσότερο από το
μισό πληθυσμό της Γης και 21 από τις 30
μεγαλύτερες πόλεις
στον κόσμο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Το
ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού που
εισοδηματικά κατατάσσεται στη μεσαία
τάξη, και που ιστορικά έχει συσχετιστεί σε
μεγάλο βαθμό με τον κοινωνικό και
οικονομικό δυναμισμό, κατοικεί σήμερα
στην Ασία.
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Επίσης, σύμφωνα πάλι με στοιχεία του ΟΗΕ, ηλικιακά οι χώρες αυτές είναι πολύ νεότερες
από αυτές της Δύσης με διάμεση ηλικία, στις περισσότερες από αυτές, κάτω των 35 ετών.
Σε αντίθεση, ο πληθυσμός των περισσότερων χωρών της Δύσης έχει διάμεση τιμή πάνω
από 40 (στην Ελλάδα 45 και στη Γερμανία 47). Η ηλικιακή σύνθεση αποτελεί μία ακόμη
πηγή δυναμισμού και κινητικότητας.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά του δυναμισμού και των επιτευγμάτων στους
οικονομικούς δείκτες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα στις χώρες αυτές
έχουν λυθεί! Οι χώρες αυτές παραμένουν να είναι φτωχότερες, και σε περιπτώσεις πολύ
φτωχότερες, από αυτές της ΕΕ και της Βόρειας Αμερικής. Για παράδειγμα, το ΑΕΠ της
Κίνας ανά κεφαλή (per capita) είναι μόλις το 1/3 αυτού των ΗΠΑ και το 44% αυτού της
ΕΕ. Το αντίστοιχο της Ινδίας είναι το 20% αυτού της ΕΕ και βέβαια αντίστοιχα σχόλια
ισχύουν για τις υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση βέβαια την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, το
Χονγκ-Κονγκ, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ταιβάν. Οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η
Ινδία και η Ινδονησία κατατάσσονται ανάμεσα στις 29 χώρες που χαρακτηρίζονται ως
χαμηλού/μεσαίου εισοδήματος. Η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία κατατάσσονται
ανάμεσα στις 37 χώρες της ομάδας υψηλού/μεσαίου εισοδήματος. Η Ιαπωνία,
Σιγκαπούρη, Χονγκ-Κονγκ, Ταϊβάν και Δημοκρατία της Κορέας ανήκουν στην ομάδα των
39 χωρών που χαρακτηρίζονται ως πλούσιες (μεταξύ αυτών, βέβαια, και η Ελλάδα). Το
χάσμα όμως αυτό μεταξύ των χωρών της Ασίας και των πλούσιων χωρών συνεχώς
μειώνεται και οι ρυθμοί μείωσης από το 2000 και μετά είναι εντυπωσιακοί. Αξίζει ίσως
να σημειωθεί ότι ακόμη και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Κίνα είχε
παραπλήσιο ΑΕΠ ανά κάτοικο με αυτό των χωρών της υπο-Σαχάριας Αφρικής.
Πέρα, βέβαια, από τα οικονομικά προβλήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια, πολλές
από τις χώρες αυτές έχουν μη Δημοκρατικά πολιτεύματα ή Δημοκρατίες αυταρχικού
τύπου, με χαμηλές και κάποιες περιπτώσεις ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές και δίχτυ
εργασιακής προστασίας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν έντονες κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες. Από την άλλη, πολλές από τις χώρες αυτές δεν έχουν μνήμες καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης και πολιτικών ελευθεριών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάποιες
από αυτές διατηρούν ακόμη νωπές τις μνήμες της εποχής της αποικιοκρατίας, που οι
υπήκοοι δεν ήταν μόνο φτωχοί και ανελεύθεροι αλλά και πολίτες κατώτερης υπόστασης.
Άρα, την έλλειψη δημοκρατικών ελευθεριών δεν την βιώνουν, κατ΄ ανάγκη, με τον ίδιο
τρόπο που, πιθανόν, θα τις βίωναν οι πολίτες, για παράδειγμα, της ΕΕ ή της Βόρειας
Αμερικής. Το πώς οι πολίτες των χωρών της Ασίας θα αντιδράσουν στο θέμα αυτό, με
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, μένει να το δούμε στο μέλλον. Άλλωστε, το θέμα της
Δημοκρατίας έχει αρχίσει να είναι θέμα συζήτησης και διακύβευμα και για τις πλούσιες
χώρες. Εκεί όπου λαϊκίστικες και αυταρχικές «δημοκρατίες» επιβάλλονται ή/και μεγάλα
τμήματα πληθυσμού ερωτοτροπούν με κινήματα, κόμματα και ηγέτες που δεν
διακρίνονται για τον σεβασμό τους στους θεσμούς και τις αξίες της φιλελεύθερης
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
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Καινοτομία και Οικονομία
Πόσο όμως οι προηγούμενοι οικονομικοί δείκτες είναι ενδεικτικοί μιας βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης και είναι σε αρμονία με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα εποχή στα πλαίσια της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης; Είναι οι οικονομίες τις Ασίας δομικά ίδιες με αυτές των
περασμένων δεκαετιών του φασόν παραγωγής και έντασης εργασίας ή μεταλλάχθηκαν /
μεταλλάσσονται σε οικονομίες που βασίζονται στην τεχνολογική καινοτομία; Το στίγμα το
έδωσε ο ίδιος ο Xi Jinping λέγοντας ότι η νέα εποχή δεν θα χαρακτηρίζεται από το made in
China αλλά από το designed in China. H λογική και το όραμα αυτό φαίνεται να διαχέεται και
στις άλλες χώρες της περιοχής. Άλλωστε, οι νέες συνθήκες παραγωγής, ο νέος τύπος
προϊόντων και υπηρεσιών, ο νέος τρόπος διακίνησης και εμπορίου δίνουν ευκαιρίες σε
νέους «παίκτες». Το νέο αναπτυξιακό παράδειγμα δεν βασίζεται τόσο στην οικονομία έντασης
εργασίας αλλά περισσότερο στην οικονομία έντασης κεφαλαίου, γνώσης και τεχνολογικής
καινοτομίας.
Σύμφωνα με το global innovation index 2020, ανάμεσα στις 25 πιο καινοτόμες χώρες πέντε
είναι από την Ασία (Σιγκαπούρη, Δ. Κορέας, Κίνα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ). Το πιο ενδιαφέρον
είναι ότι τη φιλοσοφία αυτή ασπάζονται και οι άλλες χώρες της περιοχής. Ανάμεσα στις 49
χώρες που συνιστούν την ομάδα των πλουσίων χωρών, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και η
Δημοκρατία της Κορέας είναι ανάμεσα στις 10 πιο καινοτόμες. Από τις 37 χώρες της ομάδας
υψηλού/μεσαίου εισοδήματος, η Κίνα, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη είναι οι πιο καινοτόμες.
Από τις 29 χώρες της ομάδας χαμηλού/μέσου εισοδήματος το Βιετνάμ, η Ινδία, οι Φιλιππίνες
και η Ινδονησία είναι ανάμεσα στις δέκα πιο καινοτόμες. Με άλλα λόγια, η καινοτομία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού δυναμισμού και αναπτυξιακού μοντέλου των
χωρών της περιοχής.

Έρευνα Ανάπτυξη
Καινοτομία στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς έρευνα. Ο δείκτης Ε&Α (R&D) είναι
ένας δείκτης που μετράει σχετικά μεγέθη και επενδύσεις. Ανάμεσα στις χώρες που
επενδύουν σε Ε&Α πάνω από 2% του ΑΕΠ είναι η Δημοκρατία της Κορέας (4.3%), η Ιαπωνία
(3.4%), η Σιγκαπούρη (2.1%), η Κίνα (2%). Εκτός από τις ΗΠΑ (2.7%) οι άλλες χώρες είναι
χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας (2.4%) και της Τσεχίας (2%). Η Ελλάδα
δαπανά 0.8% του ΑΕΠ (UNESCO). Σε απόλυτους αριθμούς σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
(PPP), η Κίνα έρχεται δεύτερη μετά τις ΗΠΑ, η Ιαπωνία τρίτη, η Δημοκρατία της Κορέας
πέμπτη και η Ινδία έβδομη.
Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι και ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε Ε&Α,
γιατί δείχνει το δυναμισμό και την κατεύθυνση. Την περασμένη δεκαετία, μετά την κρίση, αν
και οι οικονομίες δεν έφθασαν ποτέ στα πριν την κρίση επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής,
οι επενδύσεις σε Ε&Α αυξήθηκαν και μάλιστα σημαντικά, δηλαδή, με πολύ ταχύτερους
ρυθμούς σε σχέση με τη μεγέθυνση των ΑΕΠ.
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Το 2018, η αύξηση σε σχέση με το 2017 της
χρηματοδότησης σε Ε&Α στη Κίνα ήταν της
τάξης του 8.9%. Στη Δημοκρατία της Κορέας
8.3% και στην Ινδία 5.5%. Τα μεγέθη για τις
ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία ήταν 3.4%, 3.7%
και 2.4% αντίστοιχα. Η κύρια συνεισφορά
στις παραπάνω επενδύσεις προέρχεται από
τον ιδιωτικό τομέα που δίνει την ώθηση. Η
έμφαση αυτή σε Ε&Α αντικατoπτρίζεται και
από την αύξηση του αριθμού σε διπλώματα
ευρεσιτεχνίας
(IP) που είχαν σταθερά
ανοδική τάση τη δεκαετία που πέρασε, με
έναν ενδεικτικό αριθμό αύξησης το 2018
που ήταν 5.2% σε σχέση με το 2017. Το
90% των επενδύσεων σε Ε&Α προέρχεται
από τις κορυφαίες 2500 εταιρείες, ως προς
τις επενδύσεις σε Ε&Α.
Το 50%
συνεισφέρεται από τις 100 κορυφαίες. Ο
τομέας που επενδύει περισσότερο σε Ε&Α
είναι αυτός της ηλεκτρονικής στα πλαίσια
των
Τεχνολογιών
Πληροφορίας
και
Επικοινωνιών (ICT).
Οι δύο μεγαλύτερες σε επενδύσεις E&A
εταιρείες στο κόσμο είναι από την Ασία
(Samsung, Huawei), με την Apple να
βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο τέταρτος
τομέας σε μέγεθος επενδύσεων σε E&A
είναι αυτός των πληροφοριών στα πλαίσια
και πάλι των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ICT), όπου ανάμεσα στις
δέκα κορυφαίες εταιρείες σε επενδύσεις
E&A τέσσερις είναι από Ασία (Alibaba,
Tencent, Softbank, Baidu).

Στη κατηγορία αυτή η κορυφαία είναι η
Alphabet και έπονται η Microsoft, Facebook
και Oracle. Ενδεικτικό είναι ότι καμία
Ευρωπαϊκή εταιρεία δεν είναι ανάμεσα στις
κορυφαίες στον τομέα αυτόν. Ο δεύτερος σε
μέγεθος επενδύσεων Ε&Α τομέας είναι
αυτός της
φαρμακοβιομηχανίας (με
κορυφαία τη Roche) και ο τρίτος αυτός της
αυτοκινητοβιομηχανίας (με κορυφαία τη
Volkswagen). Εδώ οι χώρες της Ασίας
δείχνουν σχετική υστέρηση. Στον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας, όμως, οι αριθμοί
αυτοί μπορεί να μην λένε όλη την αλήθεια σε
σχέση με τη δυναμική του μέλλοντος.

Η Contemporary Amperex Technology –
CATL, είναι η
μεγαλύτερη στον κόσμο
βιομηχανία μπαταριών για ηλεκτροκίνητα
οχήματα. Ανάμεσα στους πελάτες της
συγκαταλέγεται και η Tesla του Μασκ. Στην
Κίνα, οι πράσινες βιομηχανίες γνωρίζουν
εκρηκτική ανάπτυξη και αναμένεται να
εκτοξευθούν μετά τη δέσμευση που ανέλαβε
τον Σεπτέμβριο ο Κινέζος πρόεδρος Xi
Jinping, η Κίνα να επιτύχει μια οικονομία με
μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα το 2060.
Πρόκειται για μια νέα γενιά ανάπτυξης της
καθαρής ενέργειας και αυτή η ανάπτυξη
μόλις που έχει αρχίσει.
Το 2018 οι Κινεζικές εταιρείες αποτελούσαν
παγκόσμια το 1/3 των κατασκευαστών
τουρμπινών για ανεμογεννήτριες. Το 2019 η
Κίνα
κατασκεύασε
το
70%
των
φωτοβολταϊκών σε παγκόσμια βάση. Στον
τομέα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, η
Κίνα κατασκευάζει περίπου τα τρία τέταρτα
μπαταριών λιθίου σε παγκόσμια κλίμακα.
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Μία άλλη διάσταση που αναδεικνύει τόσο τη δυναμική όσο και τη συστηματική και
στοχευμένη πολιτική σε σχέση με την καινοτομία είναι αυτή των Τεχνολογικών
Ομάδων Συσπείρωσης (Technology clusters). Στην κατάταξη των πάρκων αυτών
σύμφωνα με μετρικές που αποτυπώνουν τα ερευνητικά και καινοτόμα επιτεύγματα
τους, ανάμεσα στα δέκα κορυφαία τα έξι βρίσκονται στην Ασία. Για λόγους σύγκρισης,
ανάμεσα στις 100 κορυφαίες ομάδες δεν έχουμε καμία από την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν
πολλές από πληθυσμιακά συγκρίσιμες με την Ελλάδα χώρες , όπως το Ισραήλ, Σουηδία,
Βέλγιο, Ελβετία, Φιλανδία.
Υπάρχουν και άλλοι δείκτες που αποτυπώνουν την καινοτομικότητα, όπως για
παράδειγμα επενδύσεις σε υψηλού ρίσκου (venture capital), αλλά όλοι οι δείκτες
αποτυπώνουν την ίδια, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, πραγματικότητα.

Εκπαίδευση
Άφησα τελευταία τη πιο σημαντική, ίσως,
παράμετρο.
Ο λόγος είναι ότι η
παράμετρος αυτή, αν και συνδέεται άμεσα
με την οικονομική ανάπτυξη στην
καινοτομική της διάσταση και για την
ακρίβεια είναι μία από τις βασικές
προϋποθέσεις,
έχει πολύ μεγαλύτερη
εμβέλεια και αγκαλιάζει όλη την κοινωνία
σε όλες τις πτυχές της. Είναι η παράμετρος
της εκπαίδευσης και της συνυφασμένης με
αυτή Παιδείας.
Η εκπαίδευση αποτελεί κύρια συνιστώσα του οικοσυστήματος που ωθεί τις εξελίξεις και
τροφοδοτεί την καινοτομία. Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της 4ης
Βιομηχανικής επανάστασης απαιτεί υψηλής στάθμης επιστημονικά καταρτισμένο
ανθρώπινο κεφάλαιο. Απαιτεί Πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας που να διακρίνονται
στην δημιουργία επιστημονικού έργου αλλά και παροχή γνώσης σε άρρηκτη σχέση με
την Κοινωνία, τόσο στην οικονομική όσο και πολιτιστική διάσταση. Είναι αναγκαία
προϋπόθεση.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει μία εκτόξευση στους πίνακες συγκριτικής
αξιολόγησης των Πανεπιστημίων της Ασίας. Πανεπιστήμια άγνωστα πριν από είκοσι
χρόνια είναι σήμερα ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου από άποψη παραγωγής
γνώσης όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον αριθμό δημοσιεύσεων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αναφορών και χρηματοδοτήσεων.
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Τα Πανεπιστήμια Tsinghua, Beijing, Nanyang University of
Τechnology, Seoul National University, αποτελούν τέτοια δείγματα
κορυφαίων Πανεπιστημίων που στέκουν επάξια δίπλα σε
Πανεπιστήμια του Δυτικού κόσμου με ιστορία αιώνων.
Και δεν είναι μόνον η σειρά στους πίνακες αξιολόγησης αλλά πιο
πολύ είναι ο σεβασμός και η παραδοχή στις συνειδήσεις της
επιστημονικής κοινότητας. Είναι όλα Πανεπιστήμια τα οποία
θέλουν να επισκεφτούν και να μάθουν/συνεργαστούν κορυφαίοι
επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο.
Στον QS,
για παράδειγμα, πίνακα συγκριτικής αξιολόγησης
ανάμεσα στα κορυφαία πενήντα Πανεπιστήμια τα δώδεκα είναι
από την Ασία (Κίνα, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Δημοκρατία της
Κορέας, Ταιβάν). Περιορίζοντας τη λίστα στα Πολυτεχνεία,
δεκαέξι από τα κορυφαία πενήντα βρίσκονται στην Ασία. Στις
λίστες αυτές κυριαρχούν τα Πανεπιστήμια από τις ΗΠΑ και Αγγλία,
χώρες που βρίσκονται συστηματικά στις κορυφαίες από άποψη
καινοτομίας, ανεξάρτητα από τη μετρική που κανείς επιλέγει.
Ο χάρτης δηλαδή των κορυφαίων Πανεπιστημίων άλλαξε ριζικά
τα τελευταία είκοσι χρόνια. Προφανώς, για κάθε κορυφαίο
Πανεπιστήμιο υπάρχει κι ένα αριθμός άλλων Πανεπιστημίων
υψηλής στάθμης. Δεν υπάρχουν κορυφές χωρίς βουνά και
πλαγιές και μικρότερου ύψους κορυφώσεις. Όσοι έχουν ζήσει σε
χώρες της Ασίας, για παράδειγμα Κίνα, Ιαπωνία, Δημοκρατία της
Κορέας, Ταιβάν και Σιγκαπούρη, θα γνωρίζουν πολύ καλά την
μεγάλη κοινωνική αναγνώριση και σεβασμό που απολαμβάνουν
οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων. Όλες οι χώρες αυτές επένδυσαν
συστηματικά, με σχέδιο και όραμα, σε υποδομές και γνώση.
Ταυτόχρονα, υψηλού κύρους Πανεπιστήμια συσχετίζονται με και
δεν μπορεί να υπάρχουν χωρίς κοινωνίες που να θέτουν τη γνώση
υψηλά στη κοινωνική καταξίωση, κοινωνίες που συλλογικά
οραματίζονται και χτίζουν το μέλλον χωρίς ανασφάλειες.
Κοινωνίες με αυτοπεποίθηση και εθνική υπερηφάνεια γι’ αυτά που
έχουν πετύχει σ’ ένα κόσμο που αλλάζει και που προσφέρει
ευκαιρίες, αλλά και ταυτόχρονα, όπως πάντα γίνεται στην Ιστορία,
επιφυλάσσει και δυσάρεστες «εκπλήξεις» σε όσους θα μείνουν
πίσω. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κανένα Πανεπιστήμιο από την
Ελλάδα δεν βρίσκεται στα 100 κορυφαία σε κανένα από τούς
πίνακες αξιολόγησης που προανέφερα.
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Μερικά συμπεράσματα
Οι χώρες της Ασίας δεν γίνονται απλά πλουσιότερες.
Ταυτόχρονα προχωρά και η μεταξύ τους ολοκλήρωση και
βαθμιαία φαίνεται πως μετουσιώνονται σε μία δημιουργική
συνιστώσα παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Αυτό συμπίπτει με την παρούσα ιστορική περίοδο των μεγάλων
ανακατατάξεων και προκλήσεων, όπως αυτή της κλιματικής
αλλαγής, της παγκόσμιας δημογραφικής κρίσης και των μαζικών
μεταναστεύσεων, και των μεγάλων οικονομικών και
κοινωνικών ανισοτήτων, που δημιουργεί η αλλαγή
παραδείγματος στη βιομηχανική παραγωγή και οργάνωση και
οικονομία γενικότερα. Η πτώση του τείχους και το τέλος του
ψυχρού πολέμου δημιούργησαν έλλειμα στη παγκόσμια
διακυβέρνηση και έφεραν βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία,
λειτουργία αλλά και στις δυνατότητες παρέμβασης διεθνών
οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, ο ΠΟΥ, ο ΟΟΑΣΑ, και έχουν
δρομολογηθεί συζητήσεις και έντονοι προβληματισμοί για την
«επανίδρυση» τους με φαντασία και προσαρμογή στη νέα
πραγματικότητα.
Η Ασία βγήκε πολλαπλά ωφελημένη από την παγκοσμιοποίηση
και με τον τρόπο που αυτή υλοποιήθηκε. Ταυτόχρονα, έγινε και
μέρος των προβλημάτων που προαναφέραμε και που η
παγκοσμιοποίηση δημιούργησε.
Είναι τώρα η σειρά της Ασίας, αυτής της δυναμικής και
ταυτόχρονα πολιτισμικά πλούσια διαφοροποιημένης περιοχής,
να συνεισφέρει σε συνεργασία με όλες τις χώρες στην ειρηνική
παγκόσμια διακυβέρνηση και στην εύρεση λύσεων στις μεγάλες
προκλήσεις που απαιτούν παγκόσμια συνεργασία.
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Ο δυναμικός ψηφιακός μετασχηματισμός
της Νοτιοανατολικής Ασίας

O Διονύσης Κολοκοτσάς είναι Head of AsiaPacific Economic Policy Strategy της Google
Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αναφέρονται στο 2020 ως το έτος κατά το οποίο άλλαξε
δραστικά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, ταξιδεύουν, εκπαιδεύονται,
συναναστρέφονται κοινωνικά και αλληλοϋποστηρίζονται. Το «Zooming», «η
τηλεκπαίδευση», «η εργασία από το σπίτι» είναι μόνο μερικοί όροι που είτε δημιουργήθηκαν
είτε επαναπροσδιορίστηκαν λόγω της πανδημίας και έγιναν μέρος της καθημερινής μας
ζωής, που αλλάζει διαρκώς και δραστικά από την εμφάνιση του covid-19 και μετά. Σε αυτή
την περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων και περιορισμών για την ανθρωπότητα, η
τεχνολογία προσέφερε λύσεις. Έδωσε τη δυνατότητα να παραγγείλουμε τρόφιμα και άλλα
είδη καθημερινής ανάγκης στο σπίτι ώστε να παραμείνουμε ασφαλείς. Σχολεία και
Πανεπιστήμια συνέχισαν την εκπαιδευτική τους διαδικασία. Πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να διαχειριστούν, έστω και μερικώς, τον αντίκτυπο
του lockdown.
Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την Ασία γενικά αλλά και για τη Νοτιοανατολική Ασία
ειδικότερα. Παρά την την περιορισμένη διαθεσιμότητα διαδικτύου σε αρκετές περιοχές, η
Νοτιοανατολική Ασία χρησιμοποίησε την πανδημία ως ευκαιρία να επιταχύνει τον ψηφιακό
της μετασχηματισμό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών εξοικειώθηκαν - σχεδόν αναγκαστικά - με
τα ψηφιακά εργαλεία, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έφερε ο covid-19. Κατά τη
διάρκεια του lockdown, οι υπάρχοντες χρήστες ξόδεψαν κατά μέσο όρο μία επιπλέον ώρα
στο διαδίκτυο, για σκοπούς μη σχετιζόμενους με την εργασία τους.
Ακόμα περισσότεροι άνθρωποι συνδέθηκαν στο Διαδίκτυο για πρώτη φορά: πάνω από 40
εκατομμύρια νέοι διαδικτυακοί χρήστες εμφανίστηκαν το 2020, αριθμός αισθητά
μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα 100 εκατομμύρια νέων χρηστών που εμφανίστηκαν
αθροιστικά τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια (2015 έως 2019). Η νεότερη γενιά της
Νοτιοανατολικής Ασίας έχει δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στον covid-19.
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Χρησιμοποίησε το lockdown για να
αποκτήσει νέες δεξιότητες, για να
παραμείνει
συνδεδεμένη
με
τις
παγκόσμιες
εξελίξεις
και
για
να
προετοιμάσει τις επιχειρήσεις της για
επιτυχή
επιστροφή
σε
μια
νέα
κανονικότητα στη μετά-covid εποχή. Σε μια
πρόσφατη
έρευνα
του
Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ (WEF), το 33% των
νέων
επιχειρηματιών
δήλωσε
ότι
ψηφιοποίησαν τις επιχειρήσεις τους και
εκμεταλλεύτηκαν το Διαδίκτυο για να
καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εκμεταλλευτούν
τις ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Από
πλευράς ζήτησης, ο covid-19 οδήγησε σε
επιτάχυνση της ψηφιακής κατανάλωσης.
καθώς οι χρήστες δοκίμασαν νέες ψηφιακές
υπηρεσίες.
Περισσότεροι από 1 στους 3 καταναλωτές
που αγοράζουν στο διαδίκτυο, ξεκίνησαν να
χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού
εμπορίου λόγω του covid-19. Σχεδόν 9 στους
10 νέους δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της
πανδημίας αύξησαν τη χρήση τουλάχιστον
ενός από τα ψηφιακά εργαλεία που ήδη
χρησιμοποιούσαν. Σχεδόν οι μισοί (42%)
δήλωσαν ότι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν
τουλάχιστον ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, για
πρώτη φορά, με πιο δημοφιλή τα εργαλεία
κοινωνικής
δικτύωσης,
διαδικτυακής
εκπαίδευσης, ηλεκτρονικού εμπορίου και
βιντεοδιάσκεψης. Επίσης, οι νέοι της
Νοτιοανατολικής Ασίας ανέφεραν ότι
κάνουν πλέον πιο εκτεταμένη χρήση
εφαρμογών για διαδικτυακές αγορές,
υπηρεσιών
παράδοσης
φαγητού,
ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και
ηλεκτρονικού “πορτοφολιού”. Σχεδόν τα
δύο πέμπτα των εργαζομένων δήλωσαν ότι
εκμεταλλεύονται ευκαιρίες διαδικτυακής
εκπαίδευσης, ενώ το 44% των γυναικών
δήλωσαν ότι είχαν αποκτήσει νέες
δεξιότητες ως αποτέλεσμα του lockdown, σε
σύγκριση με το 39% των ανδρών.

Η
εικόνα
που
αναδύεται
για
τη
Νοτιοανατολική Ασία απεικονίζεται από μια
τεχνολογική γενιά που θα αποτελέσει
βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς
αποκλεισμούς.
Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα
ώστε η διαδικτυακή οικονομία της
Νοτιοανατολικής Ασίας να εκμεταλλευτεί τη
δυναμική της και να πιάσει το στόχο των 300
δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2025,
τριπλάσιο σε σχέση με το 2020. Προς αυτή
την κατεύθυνση, υπάρχουν δύο βασικοί
τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση:
(α) στις υποδομές πρόσβασης στο
Διαδίκτυο και (β) στις ψηφιακές δεξιότητες
του ευρύτερου πληθυσμού. Σύμφωνα με το
“Δείκτη Ετοιμότητας Δικτύου” (Networked
Readiness Index - NRI), σχεδόν 4 στους 10
κατοίκους της Νοτιοανατολικής Ασίας
δυσκολεύονται να εργαστούν ή να
σπουδάσουν εξ αποστάσεως λόγω κακής
σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Περισσότερο από
το ένα τέταρτο από αυτούς ισχυρίζονται ότι
η πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο είναι πολύ
ακριβή. Εκείνοι με λιγότερο ανεπτυγμένες
ψηφιακές δεξιότητες καθώς και οι νέοι που
ζουν σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν
τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εκπαίδευση και
την εργασία από απόσταση.

Η Σιγκαπούρη είναι η μόνη χώρα της
περιοχής που κατατάσσεται στις κορυφαίες
5 χώρες παγκοσμίως όσον αφορά τις
ψηφιακές δεξιότητες και τις υποδομές
πρόσβασης. Η υπόλοιπη Νοτιοανατολική
Ασία υστερεί συγκριτικά με τις πρώτες 30
χώρες και στους δύο δείκτες, με μοναδική
εξαίρεση τη Μαλαισία που παρουσίασε
σημαντική
πρόοδο
στις
ψηφιακές
δεξιότητες, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση
μεταξύ 134 οικονομιών.
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Η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC), της
οποίας 7 από τα 21 μέλη προέρχονται από τη Νοτιοανατολική Ασία, έχει επίσης αναγνωρίσει
την πρόκληση του “κλεισίματος” του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών της.
Τον Μάιο του 2020, οι Υπουργοί Εμπορίου της APEC δεσμεύτηκαν να «εκμεταλλευτούν τις
ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας και των τεχνολογιών» και να ενισχύσουν την
«ψηφιακή ατζέντα της APEC με νέες προοπτικές και καινοτόμα μέσα για την από κοινού
μόχλευση της νέας πραγματικότητας». Μέσω αυτού, η APEC στοχεύει να καλύψει το κενό
ψηφιακών δεξιοτήτων για να αντιμετωπίσει την ανεργία, η οποία μέσα στο 2020, κατά τη
διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε σε 5,4% από 3,8% το 2019. Αυτό ισοδυναμεί με 23
εκατομμύρια επιπλέον ανέργους μέσα σε ένα μόνο χρόνο. Οι κυβερνήσεις συνεργάζονται με
τη βιομηχανία και τα Πανεπιστήμια για να εφοδιάσουν το εργατικό δυναμικό με βασικές ή
αναβαθμισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, σε
συνεργασία με την Google, ξεκίνησε το "Skills Ignition", ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει
3.000 πολίτες της χώρας να αποκτήσουν τις δεξιότητες απαραίτητες για να ενσωματωθούν
στην αγορά εργασίας που αλλάζει με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Τον Νοέμβριο του 2020, η APEC παρουσίασε το «Όραμα Putrajaya 2040» (“Putrajaya Vision
2040”), το οποίο πήρε το όνομά του από την πόλη Putrajaya, που αποτελεί το κέντρο της
ομοσπονδιακής διακυβέρνησης της Μαλαισίας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία
για μια «ανοιχτή, δυναμική, ισχυρή και ειρηνική κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού έως το 2040», εν
μέσω των προκλήσεων της πανδημίας. Η ατζέντα «Putrajaya Vision 2040» προάγει ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για την ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία ώστε να δώσει τη
δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν αλλά και να αναπτυχθούν σε
μια διασυνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία. Η APEC δεσμεύεται να ενισχύσει τις ψηφιακές
υποδομές, να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να περιορίσει το ψηφιακό
χάσμα, καθώς και να διευκολύνει τη ροή δεδομένων. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στις ψηφιακές συναλλαγές, για την
ευημερία όλων των κατοίκων και των μελλοντικών γενεών.
Η Νοτιοανατολική Ασία είναι μια περιοχή που ξεχειλίζει από ενέργεια και ταλέντο. Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια ζωτική αναγκαιότητα, όχι απλά μια επιλογή, εάν η
περιοχή επιθυμεί να παραμείνει σε ισχυρή τροχιά ανάπτυξης. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ασία καλούνται να συνεργαστούν για
να διασφαλίσουν ότι κανένας κάτοικος της περιοχής δεν θα αποκλειστεί από την πορεία
κοινωνικο-οικονομικής προόδου. Το 2021, η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ (WEF) μεταφέρεται από το Νταβός στην Ασία, για πρώτη φορά από το
1971, όταν και ιδρύθηκε. Η διοργάνωση αυτής της εξαιρετικά σημαντικής εκδήλωσης από
τη Σιγκαπούρη, θα δώσει αναμφίβολα έμφαση στην Ασία, σηματοδοτώντας την άνοδο και
το λαμπρό μέλλον της οικονομίας της ευρυτερης περιοχής.
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Μέρος Β
Τα μέλη της Οικονομικής
Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού
(APEC)

/toDiktio

@to diktio

ΑPEC - Ίδρυση, εξέλιξη και διεθνής συνεργασία
Η Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνη είναι νομικός, ειδικευμένη
στο Δημόσιο Δίκαιο και σύμβουλος πολιτιστικής
διαχείρισης. Eίναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικτύου.

Η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) είναι ένα περιφερειακό οικονομικό
φόρουμ που ιδρύθηκε το 1989 ως αντίδραση στην αναπτυσσόμενη αλληλεξάρτηση
μεταξύ των οικονομιών Ασίας-Ειρηνικού με πρωταρχικό στόχο την προώθηση του
ελεύθερου εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.
Με έδρα τη Σιγκαπούρη, η APEC ασκεί σημαντική παγκόσμια επιρροή και
αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους πολυμερείς συνασπισμούς υψηλού επιπέδου
και ως ένα από τα παλαιότερα φόρουμ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Τα 21 μέλη της APEC που εκτείνονται από τον Ειρηνικό έως τις Ηνωμένες Πολιτείες
αποσκοπούν στην αύξηση της ευημερίας για τους κατοίκους της περιοχής,
προωθώντας μια ισορροπημένη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη, καινοτόμο και
ασφαλή ανάπτυξη και επιταχύνοντας την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

21

επιδιώκοντας σαφή στρατηγική θεώρηση
και κατευθύνσεις για τη συνεργασία στην
περιοχή.
Επίσημοι παρατηρητές της APEC είναι: η
Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας
(ASEAN), το Συμβούλιο Οικονομικής
Συνεργασίας του Ειρηνικού (PECC) και
το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού
(PIF).
Η APEC λειτουργεί ως συνεταιριστικό,
πολυμερές φόρουμ οικονομικής και
εμπορικής
συνεργασίας
και
ως
κοινότητα οικονομιών και όχι χωρών. Η
παρουσίαση αυτού του αφιερώματος
εξάλλου, βασίζεται στην οπτική και στα
στοιχεία της APEC. Ακολουθώντας την
προσέγγιση
της
Ενωσης
Χωρών
Νοτιοανατολικής
Ασίας
(ASEAN),
βασίζεται στις αρχές της διαβούλευσης
και των εθελοντικών δεσμεύσεων, χωρίς
να απαιτείται από τα μέλη η ανάληψη
νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων. Η
δομή της βασίζεται στη διττή προσέγγιση
από τη βάση προς την κορυφή και
αντιστρόφως.

Regional Economic Institutions in
Asia - Pacific

Η ιδέα δημιουργίας της APEC τέθηκε για
πρώτη
φορά
από
τον
πρώην
πρωθυπουργό της Αυστραλίας Bob
Hawke κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη
Σεούλ, τον Ιανουάριο του 1989. Δέκα
μήνες αργότερα, τα 12 ιδρυτικά μέλη:
Αυστραλία,
Μπρουνέι,
Καναδάς,
Ινδονησία, Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία,
Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη,
Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες
συναντήθηκαν στην Καμπέρα για την
ίδρυση του Φόρουμ. Η Κίνα, το Χονγκ
Κονγκ και η Ταϊπέι προσχώρησαν το
1991. Το Μεξικό και η Παπούα Νέα
Γουινέα ακολούθησαν το 1993. Η Χιλή
προσχώρησε το 1994. Το 1998,
εντάχθηκαν το Περού, η Ρωσία και το
Βιετνάμ, αυξάνοντας τα πλήρη μέλη σε
21. Μεταξύ 1989 και 1992, ο διάλογος
διεξαγόταν με άτυπες συναντήσεις σε
υπουργικό
επίπεδο
και
επίπεδο
ανώτερων αξιωματούχων. Το 1993, ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον
καθιέρωσε την πρακτική της ετήσιας
συνάντησης των ηγετών του Φόρουμ
Οικονομικής
συνεργασίας
ΑσίαςΕιρηνικού (APEC)
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H APEC έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική μηχανή παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Οι
οικονομίες-μέλη APEC, οι οποίες αφορούν 2,9 δις ανθρώπους, ήτοι το 38% του
παγκόσμιου πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και
το 48% του παγκόσμιου εμπορίου.
Η APEC ως περιφερειακό κορυφαίο οικονομικό φόρουμ και ως όχημα συμμετοχής της
περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στα παγκόσμια ζητήματα προάγει την ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η δυαδικότητα, που είναι
σαφής στην επιλογή των εταίρων της μοιράζεται
μεταξύ παγκόσμιων και
περιφερειακών διεθνών οργανισμών, με αυτονόητο προβάδισμα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Ακολουθούν η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, η G20, ο
ΟΗΕ, ο FAO, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) και η ASEAN.
Τα μέλη APEC χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τα μέσα των διεθνών οργανισμών
και περιφερειακών εταίρων για την προώθηση της περιφερειακής τους ατζέντας,
ωστόσο στην περίπτωση του ΠΟΕ ασκούν επίσης καταλυτική επιρροή στους κοινούς
στόχους του ελεύθερου και ανοικτού εμπορίου και των διασυνοριακών επενδύσεων.
Σχεδόν το ήμισυ των χωρών G20 είναι επίσης μέλη της APEC. Από το 2009, η ατζέντα
των G20 για ισχυρή, βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη ενσωματώνεται όλο και
περισσότερο στη συνεργασία APEC. [APEC Leaders, 2010]
Η APEC αλληλεπιδρά με τον ΟΟΣΑ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την προώθηση
των χρηματοοικονομικών γνώσεων και της εκπαίδευσης έως την ανάπτυξη των
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVC) [APEC Trade Ministers, 2016]. Οι οικονομίες APEC
βασίζονται στην τεχνογνωσία και τους μηχανισμούς του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η
APEC δεσμεύτηκε να εφαρμόσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ στο
πλαίσιο Ασίας-Ειρηνικού [APEC Μinisters, 2008]. Το σχέδιο δράσης για τη ρυθμιστική
συνεργασία APEC προβλέπει την εφαρμογή του ολοκληρωμένου καταλόγου ελέγχου
APEC-OECD για τη ρυθμιστική μεταρρύθμιση [APEC Ministers, 2011].
Ο ΟΗΕ είναι βασικός εταίρος της APEC στην επίτευξη ανάπτυξης και μιας οικονομίας
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, δεδομένης της δέσμευσης της APEC στην Ατζέντα
2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στη Συμφωνία του Παρισιού για την
κλιματική αλλαγή [APEC Leaders, 2016]. Η APEC υποστήριξε την εφαρμογή των βασικών
ικανοτήτων του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ) σε οικονομικό επίπεδο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την
ανταπόκριση σε παγκόσμιες απειλές μολυσματικών ασθενειών [APEC Health Minters,
2015].
Ενθαρρύνοντας τον συντονισμό, την συνεργασία και τις συντονισμένες προσπάθειες
των διεθνών οργανισμών, η
APEC συμβάλλει καθοριστικά στην στήριξη της
περιφερειακής και παγκόσμιας διακυβέρνησης και ανάπτυξης.
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Τα μέλη του APEC

~60%
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Μέλη

της Παγκόσμιας Οικονομίας

~40%

(2,92 δισεκατομμύρια)

του Παγκόσμιου πληθυσμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Real GDP (trillions USD)

>100%

$66.2

$23.5
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Πηγή: APEC Statistics, GDP (Trillions USD)
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(Current International Dollar)

Πηγή: APEC Statistics (World Bank data)

APEC με το βλέμμα στο μέλλον

Το όραμα για το 2040
«Putrajaya 2040»

Από την ίδρυσή της, το 1989, η Οικονομική Συνεργασία
Ασίας – Ειρηνικού (APEC) έχει διαμορφώσει ένα
δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών
της, και έχει θέσει ισχυρές βάσεις συντονισμένης
ανάπτυξης για την περιοχή μέσα από ένα σύνολο
κοινών στόχων, βασισμένων κυρίως στο ανοικτό
εμπόριο και τις οικονομικές πολιτικές.
Σημαντικός σταθμός στη διαμόρφωση αυτού του
πλαισίου ήταν το έτος 1994, όταν οι ηγέτες των μελών
της APEC συναντήθηκαν στο Bogor της Ινδονησίας και
ανακοίνωσαν την από κοινού υιοθέτηση ενός οράματος
με μακροπρόθεσμο στόχο την απελευθέρωση του
εμπορίου και των επενδύσεων στην περιοχή της ΑσίαςΕιρηνικού, μέχρι το έτος 2020 (The Bogor Goals).
Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της APEC, που
πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020,
διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε το όραμα «Putrajaya
2040» το οποίο ενσωματώνει τις κατευθυντήριες
γραμμές και τους στόχους της APEC για τα επόμενα 20
χρόνια και το οποίο προβλέπει μια ανοικτή, δυναμική,
ανθεκτική και ειρηνική κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού
έως το 2040.
Σύμφωνα με τα όσα αναλύονται στο όραμα της APEC
για το 2040, προβλέπεται μια μετατόπιση του
«Παγκόσμιου Κέντρου Βάρους» σε σχέση με την
οικονομία, την καινοτομία αλλά και τις αγορές στην
περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού. Αυτή η πρόβλεψη αν
πραγματοποιηθεί, θα διαμορφώσει μια νέα παγκόσμια
ισορροπία στην οποία όλοι καλούνται να βρουν τη νέα
τους θέση, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.
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Οι τρείς βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται και αναπτύσσεται το «Όραμα
Putrajaya 2040» είναι οι εξής:

Εμπόριο και Επενδύσεις
Για να εξασφαλίσουν ότι η περιοχή της APEC θα εξακολουθεί να είναι μια δυναμική και
αποδοτικά διασυνδεδεμένη περιφερειακή οικονομία, θέτουν ξανά ως βασικό άξονα το
εμπόριο και τις επενδύσεις. Σύμφωνα με το Όραμα 2040, τα μέλη της APEC θα
συνεχίσουν να συνεργάζονται με στόχο την εξασφάλιση ενός ελεύθερου, ανοικτού,
δίκαιου, αμερόληπτου, διαφανούς και προβλέψιμου περιβάλλοντος συναλλαγών και
επενδύσεων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί επί τη βάσει των συμφωνημένων κανόνων του
ΠΟΕ για την εγκαθίδρυση ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος και την προώθηση
της οικονομικής ολοκλήρωσης στην περιοχή.

Ψηφιακή Οικονομία και Τεχνολογία
Για την επιτυχημένη συμμετοχή ανθρώπων και επιχειρήσεων σε μια διασυνδεδεμένη
παγκόσμια οικονομία, ανάμεσα σε άλλες παραμέτρους, τα μέλη της APEC θέτουν ως
βασικό στόχο την ενίσχυση και ενσωμάτωση της ψηφιακής οικονομίας και των νέων
τεχνολογιών. Μέσα από δομικές μεταρρυθμίσεις, στοχεύουν στην προώθηση της
καινοτομίας, την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, την επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού, αλλά και τον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος προς την
βελτίωση της παραγωγικότητας και της δυναμικής των χωρών μελών.

Ισχυρή, Ισόρροπη, Ασφαλής, Βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη
Για να διασφαλιστεί ότι τώρα αλλά και στο μέλλον, η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού θα
είναι ανθεκτική σε κρίσεις, πανδημίες αλλά και άλλες πιθανές καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης, βασικός στόχος είναι και προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης που φέρει απτά
οφέλη και μεγαλύτερη υγεία και ευεξία σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ,
των γυναικών καθώς και οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου ή μελλοντικού
ανεκμετάλλευτου οικονομικού δυναμικού. Προς αυτή την κατεύθυνση, στόχος είναι η
εντατικοποίηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με
ενίσχυση των δεξιοτήτων και της γνώσης όλων των πολιτών, καθώς και η ενίσχυση
αλλά και υποστήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
όλων των περιβαλλοντικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής
αλλαγής.
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Πέρα από τους βασικούς αυτούς στόχους ανά άξονα προτεραιότητας, εξαιρετικά
σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο Όραμα του 2040 υπάρχει μια προσπάθεια
ανάδειξης κρίσιμων ζητημάτων στα οποία η APEC θα επικεντρωθεί την επόμενη
20ετία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μέσω της έγκαιρης και επιτυχημένης αντιμετώπισής
τους μια νέα δυναμική όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το μέλλον της εργασίας και η σχέση της με την ψηφιακή εποχή, η κοινωνική
επιχειρηματικότητα, η ενεργή συμμετοχή των ηλικιών άνω των 65 στον παραγωγικό
ιστό της οικονομίας, η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας, καινοτόμες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων εξαιτίας του
υπερπληθυσμού και η κυκλική οικονομία είναι μερικά από τα ζητήματα στα οποία θα
επικεντρωθεί η APEC την επόμενη 20ετία, αναλύοντας και αναζητώντας καινοτόμες
προσεγγίσεις.
Η πανδημία του COVID-19 κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της
συντονισμένης προσπάθειας των κρατών απέναντι στις παγκόσμιες κρίσεις. Η
Οικονομική Συνεργασία των χωρών του Ειρηνικού (APEC) φαίνεται πως επιδιώκει να
έχει κεντρικό ρόλο στην αναδιοργάνωση της περιοχής αλλά και στη διαμόρφωση νέων
συνθηκών οι οποίες μπορεί να επαναπροσδιορίσουν τη ματιά μας στον κόσμο.

Β.Μ.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στις επόμενες σελίδες πραγματοποιείται μια επισκόπηση
των χωρών της Οικονομικής Ένωσης Ασίας - Ειρηνικού
(APEC) μέσα από την ανάλυση και παρουσίαση
συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων αλλά και δεικτών.
Όσον αφορά στην επιλογή των δεικτών, όσοι
αποτυπώνονται στοχεύουν στην ανάδειξη κοινωνικών
αλλά και οικονομικών μεγεθών ικανά να μας δώσουν μια
αντιπροσωπευτική εικόνα της κάθε χώρας.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού (population growth rate) υποδηλώνει τη
μεταβολή του πληθυσμού σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που συχνά
εκφράζεται ως ποσοστό του αριθμού των ατόμων στον πληθυσμό στην αρχή αυτής
της περιόδου. (Πηγή: APEC Statistics)
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP per capita) είναι μια μέτρηση που αναλύει την
οικονομική παραγωγή μιας χώρας ανά άτομο και υπολογίζεται διαιρώντας το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας με τον πληθυσμό της. (Πηγή: APEC
Statistics)
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ (GDP growth rate) συγκρίνει ένα έτος (ή τρίμηνο)
του ΑΕΠ μιας χώρας με το προηγούμενο έτος (ή το τρίμηνο) για να μετρήσει πόσο
γρήγορα αναπτύσσεται μια οικονομία. Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό τοις εκατό,
αυτό το μέτρο είναι δημοφιλές για τους φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής, διότι
η αύξηση του ΑΕΠ πρέπει να συνδέεται στενά με βασικούς στόχους πολιτικής όπως
ο πληθωρισμός και τα ποσοστά ανεργίας.(Πηγή: APEC Statistics)
Μια ξένη άμεση επένδυση (FDI) είναι μια επένδυση που πραγματοποιείται από
μια επιχείρηση ή ένα άτομο σε μια χώρα, σε επιχειρηματικά συμφέροντα που
βρίσκονται σε άλλη χώρα. Οι εισερχόμενες ροές ξένων άμεσων επενδύσεων
(Inward FDI’s) υπολογίζονται ως οι συναλλαγές που αυξάνουν την επένδυση που
έχουν οι ξένοι επενδυτές σε επιχειρήσεις που κατοικούν στην οικονομία αναφοράς
μείον τις συναλλαγές που μειώνουν την επένδυση ξένων επενδυτών σε κατοίκους
επιχειρήσεων. (Πηγή: APEC Statistics)
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O δείκτης Gini (Gini Index) είναι ένα μέτρο στατιστικής διασποράς που
αντιπροσωπεύει την εισοδηματική ανισότητα ή την ανισότητα του πλούτου σε ένα
έθνος ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων. Αναπτύχθηκε από τον Ιταλό
στατιστικολόγο και κοινωνιολόγο Corrado Gini. (Πηγή: Knoema.com)
Το δημόσιο χρέος (Public Debt), μερικές φορές αναφέρεται επίσης ως δημόσιο
χρέος, αντιπροσωπεύει το συνολικό οφειλόμενο χρέος (ομόλογα και άλλους
τίτλους) της κεντρικής κυβέρνησης μιας χώρας. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του
ΑΕΠ χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης της ικανότητας μιας κυβέρνησης να
εκπληρώνει τις μελλοντικές της υποχρεώσεις. (Πηγή: CIA The World Factbook)
Το ποσοστό φτώχειας (Poverty Rate) αντιστοιχεί στο ποσοστό των ατόμων (ή
των νοικοκυριών) των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο σε ένα
δεδομένο έτος από ένα καθορισμένο όριο, που ονομάζεται όριο φτώχειας. (Πηγή:
Knoema.com)
Οι κατά κεφαλήν εκπομπές άνθρακα (CO2 Emissions per capita)
υπολογίζονται ως η συνολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται
από τη χώρα ως συνέπεια όλων των σχετικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων
(παραγωγή και κατανάλωση), διαιρεμένες με τον πληθυσμό της χώρας. (Πηγή: APEC
Statistics)
O δείκτης Top 10% Middle 40% Bottom 50% (εκφράζεται πολλές φορές και
ως D10/D90), αποτυπώνει το μερίδιο του εισοδήματος που λαμβάνουν το 10% του
πληθυσμού με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, το 40% του πληθυσμού με το
ενδιάμεσο διαθέσιμο εισόδημα και το 50% του πληθυσμού με το κατώτατο
διαθέσιμο εισόδημα. (Πηγή: World Inequality Database)
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η Αυστραλία είναι ένα από τα πλουσιότερα κράτη της
περιοχής Ασίας-Ειρηνικού με συνεχή ρυθμό οικονομικής
ανάπτυξης πάνω από δύο δεκαετίες. Η Αυστραλία είναι
ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο σε χρηματοοικονομικές και
ασφαλιστικές υπηρεσίες, τεχνολογίες και προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης
αξίας. Η εξόρυξη και η γεωργία αποτελούν σημαντικούς εξαγωγικούς τομείς. Η Αυστραλία
έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια
Κορέα και την Ένωση Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οικονομία
Η Αυστραλία είναι μια ανεπτυγμένη μικτή οικονομία. Το ΑΕΠ της χώρας το 2019 ήταν 1,386
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο πληθυσμός της χώρας είναι 25,6 εκατομμύρια και το
2019, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στην Αυστραλία ανήλθε σε περίπου 54.348,23 δολάρια ΗΠΑ.
Την ίδια χρονιά, ο ρυθμός πληθωρισμού στην Αυστραλία, που αποτελεί σημαντικό δείκτη
της οικονομικής κατάστασης, ανήλθε σε 2,49%. Η συνολική αξία των εξαγωγών και των
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί το 43,0% του ΑΕΠ. Το επενδυτικό πλαίσιο της
χώρας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια με αποτέλεσμα οι ξένες εταιρείες να ανταγωνίζονται
με τις εγχώριες εταιρείες επί ίσοις όροις. Ο χρηματοοικονομικός τομέας είναι
ανταγωνιστικός και αναπτυγμένος. Όλες οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και υπόκεινται σε
προληπτική εποπτεία.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η Αυστραλία είναι μία τις πλέον εθνοτικά ποικιλόμορφες κοινωνίες παγκοσμίως. Σχεδόν
ένας στους τέσσερις κατοίκους της έχει γεννηθεί εκτός των ορίων της επικράτειάς της, ενώ
πολλοί είναι Αυστραλοί πρώτης ή δεύτερης γενιάς, τα παιδιά και τα εγγόνια των
νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων. Αυτό το ευρύ φάσμα ποικίλων προελεύσεων,
σε συνδυασμό με τον πολιτισμό των αυτόχθονων Αυστραλών που έζησαν στην
αυστραλιανή ήπειρο για περισσότερα από 50.000 χρόνια, έχουν συμβάλει στη δημιουργία
ενός μοναδικού αυστραλιανού πνεύματος και ταυτότητας.
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Στην Αυστραλία, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 25-34 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2008 και 2018, φτάνοντας το
51%. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός κρύβει ένα ευρύ έμφυλο χάσμα: 59% των γυναικών ηλικίας
25-34 ετών κατέχουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έναντι 44% των ανδρών το 2018, με
περαιτέρω διεύρυνση του χάσματος μετά το 2008.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Αυστραλία βρίσκεται στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για καινοτομία ύψους 1,6
τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο μεγαλύτερο μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου,
καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα καινοτομίας, όπως οι
νέες μέθοδοι θεραπείας της υγείας. Η Αυστραλία ξεκίνησε τον αγώνα από καλή θέση λόγω
της ισχυρής της οικονομίας και των διαπιστωμένων ερευνητικών της πλεονεκτημάτων.
Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία, η αυστραλιανή κυβέρνηση έθεσε σε
λειτουργία το 2015 τον Εθνικό Τομέα Καινοτομίας και Επιστημών (NISA), παρέχοντας
άμεση ώθηση στη δημιουργία δυνατοτήτων καινοτομίας της Αυστραλίας και
δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμο, στρατηγικό επενδυτικό πλαίσιο μέσω της σύστασης
μιας ανεξάρτητης και εξειδικευμένης επιτροπής,
“Καινοτομία και Επιστήμη της
Αυστραλίας” (ISA). Η επιτροπή αυτή ανέλαβε να πραγματοποιήσει επισκόπηση της
απόδοσης του συστήματος καινοτομίας της Αυστραλίας και να αναπτύξει ένα στρατηγικό
σχέδιο για το 2030 που θα συμβουλεύει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με
τον τρόπο βελτιστοποίησης των επενδύσεων για την καινοτομία στη χώρα.

Γνωρίζατε ότι...
Η Αυστραλία διαθέτει ένα από τα πιο διαφανή και αποτελεσματικά ρυθμιστικά
περιβάλλοντα στον κόσμο.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1%

1,5%

$24.172,7

$51.036,4

4,6 %

2,9 %

5.528,9

68.047,9

28,0/51,7/20,3

32,6/48,6/18,9

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)
Δείκτης Gini %
Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)

17,5 /16,4 1998/2016
33,2 %

2018

40,8 %

2017

0,5

2014
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BIETNAM
Το Βιετνάμ, επίσημα η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του
Βιετνάμ, είναι η ανατολικότερη χώρα της χερσονήσου της
Ινδοκίνας. Με περίπου 97,2 εκατομμύρια κατοίκους
καταγεγραμμένους το 2020, αποτελεί την 14η πιο
πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Το Βιετνάμ συνορεύει βόρεια με την Κίνα, δυτικά με
το Λάος και την Καμπότζη, ενώ μοιράζεται τα θαλάσσια σύνορά του με την Ταϊλάνδη μέσω
του Κόλπου της Ταϊλάνδης, και με τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τη Μαλαισία μέσω της
Θάλασσας της Νότιας Κίνας. Πρωτεύουσα είναι το Ανόι, και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη
είναι η Χο Τσι Μινχ, γνωστή με το παλιό της όνομα Σαϊγκόν.

Οικονομία
Οι οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν το 1986, άνοιξαν το
δρόμο για την ταχεία οικονομική ανάπτυξη, μετατρέποντας ένα από τα φτωχότερα έθνη
του κόσμου σε μια χώρα χαμηλού μεσαίου εισοδήματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι, μεταξύ
του 2002 και του 2018, το Βιετνάμ παρουσίασε βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 2,7
φορές, φθάνοντας πάνω από 2.700 δολάρια ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, τα ποσοστά φτώχειας
μειώθηκαν δραστικά κάτω από το 6%. Το 2019, η οικονομία του Βιετνάμ εξακολούθησε να
είναι ισχυρή και ανθεκτική στηριζόμενη στη δυναμική της εγχώριας ζήτησης και στις
εξαγωγές της μεταποιητικής βιομηχανίας. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% το 2019,
έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην περιοχή.
Δεδομένου του υψηλού βαθμού ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία, το Βιετνάμ
αντιμετώπισε τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το Βιετνάμ, η οικονομία
της χώρας αναμένεται να παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης το 2021. Η πανδημία
υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρότερες και εστιασμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις , ώστε
να κινητοποιηθεί η οικονομία και μεσοπρόθεσμα να ανακάμψει. Η ενίσχυση του κλίματος
της αγοράς, η υποστήριξη της ψηφιακής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών είναι ορισμένες από τις προτεραιότητες της
χώρας.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Από το 2010 έως το 2020, ο δείκτης ανθρώπινου κεφαλαίου αυξήθηκε από 0,66 σε 0,69 για
να κατατάξει το Βιετνάμ μεταξύ των υψηλότερων χωρών μεσαίου εισοδήματος.
Για τη δημιουργία παραγωγικών θέσεων εργασίας σε μεγάλη κλίμακα μακροπρόθεσμα,
αναγκαία προϋπόθεση καθίσταται η προετοιμασία του εργατικού δυναμικού με τις
απαραίτητες δεξιότητες στο πλαίσιο της νέας τεχνολογικής εποχής. Η παροχή βασικών
κοινωνικών υπηρεσιών έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Η πρόσβαση των
νοικοκυριών σε υπηρεσίες υποδομής αυξήθηκε δραστικά. Από το 2016, το 99% του
πληθυσμού χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια ως κύρια πηγή φωτισμού, ενώ η
πρόσβαση σε καθαρό νερό στις αγροτικές περιοχές έχει επίσης βελτιωθεί. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο στο Βιετνάμ ως ποσοστό του ΑΕΠ
ήταν από τις χαμηλότερες των χωρών ASEAN.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Το Βιετνάμ κατέλαβε την 33η θέση από τις 131 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας
(GII) το 2020 εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας
χώρας η οποία σημειώνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ζητήματα όπως η χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων καθώς και στη προσφορά ευνοϊκού και ευέλικτου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
Η ταχεία ανάπτυξη και εκβιομηχάνιση του Βιετνάμ είχε αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και
τους φυσικούς πόρους. Κατά την τελευταία δεκαετία, η χρήση ενέργειας έχει τριπλασιαστεί,
ενώ η αστικοποίηση προκαλεί ραγδαία αυξανόμενα προβλήματα ως προς τη διαχείριση
των αποβλήτων. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το Βιετνάμ έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τις
κατά κεφαλήν ταχύτερα αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο.
Εφαρμόζοντας μέτρα για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
αντιμετωπίζοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές, η κυβέρνηση
εργάζεται για να προωθήσει την πράσινη ανάπτυξη και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών της
πόρων εφαρμόζοντας εθνικά προγράμματα με συγκεκριμένους στόχους και πολιτικές.

Γνωρίζατε ότι...
Το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας καφέ στον κόσμο, μετά τη Βραζιλία.
Παρόλο που οι Βιετναμέζοι εξάγουν μεγάλο μέρος του προϊόντος τους, η παραγωγή καφέ
τούς έχει κάνει ένα έθνος που πίνει καφέ.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1,3%

1%

$1.752

$7.765,4

5,8%

7,1%

1.671

15.500

45,0/37,7/17,3

42,7/39,5/17,8

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

0,6/2,3

1998/2016

Δείκτης Gini %

35,7%

2018

58,5%

2017

1,9

2018

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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Η.Π.Α.
Με πληθυσμό 327,4 εκατομμυρίων το 2020, οι ΗΠΑ
διατήρησαν τη θέση τους ως η μεγαλύτερη οικονομία στον
κόσμο από το 1871. Το μέγεθος της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν
20,58 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε ονομαστικούς
όρους και αναμένεται να φτάσει τα 22,32 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020. Το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ είναι 62,606 δολάρια ΗΠΑ. Η Αμερική θεωρείται οικονομική υπερδύναμη,
δεδομένου ότι η οικονομία της αποτελεί σχεδόν το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας,
υποστηριζόμενη από προηγμένες υποδομές, τεχνολογία και πληθώρα φυσικών πόρων.

Οικονομία
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη χώρα με μικτή οικονομία. Είναι η
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με ονομαστικό ΑΕΠ και καθαρό πλούτο και η δεύτερη
μεγαλύτερη με ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Έχει το πέμπτο υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στον κόσμο (ονομαστικό) και το έβδομο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το 2020. Η
συνολική αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ισούται με το
27,1% του ΑΕΠ. Οι προστατευτικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα
για τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας στο συνολικό κόστος του εμπορίου και των
επενδύσεων. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, που είναι από τους πιο ανεπτυγμένους στον
κόσμο, είναι ανταγωνιστικός και σταθερός. Οι κρατικές δαπάνες ανήλθαν στο 38,1% της
παραγωγής της χώρας (ΑΕΠ) τα τελευταία τρία χρόνια, και τα δημοσιονομικά ελλείμματα
έχουν κατά μέσο όρο στο 4,0% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος ισοδυναμεί με 105,8% του ΑΕΠ.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ποικίλες δομές που καθορίζονται σε επίπεδο
πολιτειών. Για τα περισσότερα παιδιά, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά από την ηλικία
των πέντε έως έξι ετών και διαρκεί 12 συνεχόμενα χρόνια. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική
τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 16 ετών σε όλες τις πολιτείες, με κάποιες από αυτές να
ορίζουν ως υποχρεωτική εκπαίδευση τα 18 έτη. Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
των ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από τον κανονισμό της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης και είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένο, σε σύγκριση με άλλα ανώτερα
εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.
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Αν και οι περισσότεροι Αμερικανοί σήμερα λογίζονται ως μεσαία τάξη, η αμερικανική
κοινωνία και ο πολιτισμός της είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένες. Η κοινωνική
τάξη, η οποία γενικά περιγράφεται ως συνδυασμός μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος και
επαγγελματικού κύρους, είναι μια από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές επιρροές στην Αμερική.
Σχεδόν όλες οι πολιτιστικές πτυχές των αλληλεπιδράσεων και της συμπεριφοράς των
καταναλωτών στις ΗΠΑ καθοδηγούνται από τη θέση του ατόμου στην κοινωνική δομή της
χώρας.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Καινοτομία: Στην μεταπολεμική εποχή η θέση της Αμερικής ως βασική πηγή της
παγκόσμιας καινοτομίας αποτέλεσε το θεμέλιο της οικονομικής της υπεροχής και της
στρατιωτικής της ισχύος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη η
υπεροχή των ΗΠΑ ως προς τη μετατροπή των εργαστηριακών ανακαλύψεων σε νέα
εμπορικά προϊόντα, εταιρείες, βιομηχανίες και θέσεις εργασίας με υψηλές αποδοχές.
Καθώς οι πυλώνες του αμερικανικού συστήματος καινοτομίας διαβρώνονται μέσω της
αμφιταλαντευόμενης οικονομικής και πολιτικής στήριξης, ο υπόλοιπος κόσμος αγωνίζεται
να βελτιώσει την ικανότητα του να δημιουργεί νέες τεχνολογίες και προϊόντα, να
προσελκύει και να αναπτύσσει υπάρχουσες βιομηχανίες και να δημιουργεί θέσεις στις
βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας του μέλλοντος. Η διατήρηση της θέσης ως ηγέτιδας στην
εμπορευματοποίηση της καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της
Αμερικής, τον ρόλο της ως παγκόσμιας δύναμης και την ευημερία του λαού της.
Περιβάλλον: Τα βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν
την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τη διατήρηση των ειδών, την αποψίλωση των δασών,
την εξόρυξη, τα πυρηνικά ατυχήματα, τα φυτοφάρμακα, τη ρύπανση, τα απόβλητα και τον
υπερπληθυσμό. Παρά τη λήψη πληθώρας μέτρων, το ποσοστό των περιβαλλοντικών
ζητημάτων αυξάνεται αντί να μειώνεται. Οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με τις
υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο. Κάθε χρόνο, ο πληθυσμός των
ΗΠΑ αυξάνεται κατά 1.700.000 άτομα, με καθένα να απαιτεί ένα επιπλέον στρέμμα γης και
αυτοκινητόδρομους. Αυτή η ταχεία εισροή ανθρώπων αύξησε τη ζήτηση για αστικοποίηση,
με αποτέλεσμα την ανησυχητική αύξηση της αποψίλωσης των δασών, την απώλεια της
βιοποικιλότητας και τους ζωικούς οικοτόπους σε όλη τη χώρα.

Γνωρίζατε ότι...
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων
Πολιτειών, αλλά η αλήθεια είναι, αν και αυτό μπορεί να ισχύει σε πολλές από τις Πολιτείες,
πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει δηλώσει ποτέ επίσημη γλώσσα, είτε αγγλικά είτε
οποιαδήποτε άλλη.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1,3%

0,5%

$32.853,7

$62.840

4,5%

2,9%

174.434

253.561

15,2/16,2/43,0

13,5/18,9/41,0

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)
Δείκτης Gini %
Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)

20,3/15,1

1998/2016

37,8%

2018

78,8%

2017

1,0%

2016
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ΙΑΠΩΝΙΑ
Η Ιαπωνία αποτελεί το πλέον εμφατικό παράδειγμα μη-δυτικής
χώρας που έχει αναγνωριστεί ως επιτυχημένη βιομηχανική
δημοκρατία. Είναι η η 11η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα
στον πλανήτη και αριθμεί 125 εκατομμύρια κατοίκους.
Αποτελεί τη τέταρτη σε μέγεθος οικονομία με ΑΕΠ (σε PPP)
$5.236 τρισεκατομμυρίων.

Οικονομία
Με ποσοστό ανεργίας 2,4%, αποτελεί μία από τις πλέον ενεργές οικονομίες. Την ίδια
στιγμή, αξίζει να σημειωθεί πως το δημόσιο χρέος της είναι 230% του ετήσιου ΑΕΠ, κάτι
που τη φέρνει στην πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη παγκοσμίως. Οι εξαγωγές
συγκεντρώνονται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με 19.8% και 19.1% αντιστοίχως. Το ιαπωνικό Γιεν
(¥) αποτελεί το τρίτο νόμισμα σε όγκο εμπορίου στην αγορά διεθνών συναλλαγών, πίσω
από το δολάριο και το ευρώ.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 9 έτη, με τη χώρα να κατέχει την τρίτη θέση, ανάμεσα
στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών που
ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Η ιαπωνική κοινωνία δίνει μεγάλη έμφαση στα ατομικά επιτεύγματα, ασκώντας πίεση στα
μέλη της να διακριθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
αυτοκτονιών παγκοσμίως, με την αυτοχειρία να αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου για τους
άνδρες μεταξύ 20 και 44 ετών.Ιστορικά, οι πολιτιστικές αξίες της χώρες επιδεικνύουν
στάση ανοχής απέναντι στην αυτοκτονία, με ορισμένους τύπους της να θεωρούνται
πράξεις εντιμότητας, όπως η τελετουργική αυτοχειρία των σαμουράι έπειτα από την ήττα
σε μάχη, και οι καμικάζι στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
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Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Σύμφωνα με το Bloomberg Innovation Index, η χώρα βρίσκεται στη 12η θέση όσον αφορά
τις πολιτικές που ευνοούν την καινοτομία. Το R&D budget της είναι το δεύτερο στον
κόσμο, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ρομπότ στον
κόσμο. Ενδεικτικά, το 2017 συνεισέφερε το 55% της παγκόσμιας παραγωγής. Μέχρι σήμερα
22 Ιάπωνες έχουν τιμηθεί με βραβεία Nobel στη Φυσική, Χημεία, Ιατρική και Λογοτεχνία.
Πριν το ατύχημα στη Φουκουσίμα, το 11% της ενεργειακής παραγωγής της χώρας
αποτελείτο από πυρηνική ενέργεια, ποσοστό που τώρα έχει μειωθεί στο 1,5%, λόγω του
φόβου για νέο ατύχημα. Ταυτοχρόνως, καταλαμβάνει την 5η θέση στην παγκόσμια
κατάταξη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με την κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί ότι έως
το 2050 η χώρα θα έχει φτάσει σε καθεστώς ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα (carbonneutrality).

Γνωρίζατε ότι...
Μέχρι σήμερα, 22 Ιάπωνες έχουν τιμηθεί με βραβεία Nobel στη Φυσική, Χημεία, Ιατρική
και Λογοτεχνία, κάτι που σηματοδοτεί την ήπια ισχύ (soft power), που διαχρονικά ασκεί η
Ιαπωνία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

0,3%

-0,2%

$25.074,1

$41.335,5

-1,1%

0,3%

3.192,6

9.857,6

38,3/21,4/41,3

43,3/19,5/38,1

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

8,7/9,2

1998/2016

Δείκτης Gini %

29,9%

2018

237,6%

2017

0,7

2013

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
H Ινδονησία είναι το μεγαλύτερο κράτος-νησί στον
κόσμο, με πάνω από 270 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ
αποτελείται
από
17.500
μικρότερα
νησιά,
διασκορπισμένα βόρεια και νότια του ισημερινού, εκ των
οποίων τα 6.000 είναι κατοικημένα. Αποτελεί ισχυρή
οικονομική δύναμη, έχοντας το 7ο υψηλότερο ΑΕΠ (σε
όρους PPP), και είναι μέλος των G20. Το πολιτικό
σύστημα είναι Προεδρική Δημοκρατία.

Οικονομία
H οικονομία της χώρας αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές παγκοσμίως, με ετήσιους
ρυθμούς ανάπτυξης που κυμαίνονται στο 5% την τελευταία 10ετία. Το 2012 αντικατέστησε
την Ινδία, ανερχόμενη στη 2η θέση του πίνακα των ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρώνμελών του G20, μετά από την Κίνα.
Ταυτόχρονα, η οικονομία του Διαδικτύου (internet economy) συνεισέφερε 40
δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ της το 2019. Επίσημο νόμισμα της χώρας είναι η ρουπία
(Rp) .

Κοινωνία - Εκπαίδευση
H υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 12 έτη. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνά το 36%, με τη χώρα να αριθμεί πάνω
από 4,500 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση,
που παρέχεται δωρεάν στους κατοίκους, αποτελεί το 3,6% του ΑΕΠ.
Η επικρατούσα θρησκεία είναι ο Ισλαμισμός, τον οποίο ασπάζεται το 87% του πληθυσμού,
αποτελώντας την μεγαλύτερη σε πληθυσμό μουσουλμανική χώρα.
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Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Διαθέτει Διαστημική Υπηρεσία. Κατά τη δεκαετία του 1970 ήταν η πρώτη αναπτυσσόμενη
χώρα που έθεσε σε τροχιά δορυφόρο, ενώ σήμερα έχει ενεργό διαστημικό πρόγραμμα με
18 δορυφόρους σε τροχιά. ‘Εχει επίσης μακρά ιστορία στην παραγωγή και εξαγωγή
στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών, έχοντας συνεργαστεί με τη Boeing, Airbus και με
αρκετές χώρες.
Το 2017 ήταν στην 9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη παραγωγής ενέργειας, και στην 15η
όσον αφορά τη χρήση της. Διαθέτει πολύ σημαντικά ενεργειακά αποθέματα, κυρίως σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στοχεύει έως το 2025, το ¼ της ενεργειακής της κατανάλωσης
να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες επίσης βρίσκονται σε
αφθονία στο έδαφος και τις θάλασσές της.

Γνωρίζατε ότι...
Αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τόπους βιοποικιλότητας, κάτι στο οπίου
συντελεί η μοναδική τοποθεσία της στο αρχιπέλαγος και το τροπικό της κλίμα. Το 70% της
έκτασης της χώρας αποτελείται από δάση. ‘Έχοντας εκατοντάδες ενδημικά είδη, τόσο
θηλαστικών όσο και πτηνών, βρίσκεται πίσω μόνο από την Αυστραλία, σε απόλυτους
αριθμούς ενδημικών ειδών.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1,4%

1,1%

$4.447,2i

$11.639,9

-13,1%

5,2%

-207

20.563,5

39,7/18,8/41,4

40,7/17,6/41,7

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

1,3/1,9

1998/2016

Δείκτης Gini %

39,0%

2018

28,8%

2017

3,6

2018

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΚΑΝΑΔΑΣ
Με πληθυσμό 37 εκατομμύρια κατοίκους, ο Καναδάς είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε χερσαία έκταση και αποτελεί
την 10η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Το οικονομικό
σύστημα του Καναδά είναι προσανατολισμένο στην αγορά
και οι κορυφαίοι τομείς περιλαμβάνουν την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες κατασκευές,
δασικά προϊόντα, ορυκτά και πετρέλαιο. Περίπου τα τρία τέταρτα των εξαγωγών του
Καναδά είναι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά συνέπεια η συνέχιση μιας συμφωνίας
ελεύθερου εμπορίου με τον νότιο γείτονα της είναι κρίσιμη για την οικονομική ευημερία
της χώρας.

Οικονομία
Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ του Καναδά για το 2019 ήταν 51,494 δολάρια ΗΠΑ. Η ανεργία είναι
περίπου 5,9% και ο πληθωρισμός 0,9% για το 2019. Σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης
Διαφθοράς, ο Καναδάς είναι μια από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο και ένα
από τα δέκα κορυφαία εμπορικά κράτη, με ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένη οικονομίσ. Ο
Καναδάς βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, με τις βιομηχανίες υλοτομίας και πετρελαίου να
είναι δύο από τις σημαντικότερες. Ο Καναδάς έχει επίσης αξιόλογο μεταποιητικό τομέα,
που εδρεύει στον Κεντρικό Καναδά, με την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική
βιομηχανία να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο, ο
Καναδάς έχει την 8η μεγαλύτερη εμπορική βιομηχανία αλιείας και θαλασσινών στον κόσμο.
Η συνολική αξία των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ισούται με 65,9% του
ΑΕΠ. Παράλληλα, το συνολικό επενδυτικό πλαίσιο είναι αποτελεσματικό και διαφανές. Ο
χρηματοπιστωτικός τομέας παρέχει μια πλήρη γκάμα ανταγωνιστικών υπηρεσιών.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Στο σύστημα αξιολόγησης της PISA, ο Καναδάς συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες χώρες στα
μαθηματικά, την επιστήμη και την ανάγνωση. Η αξιολόγηση, που υλοποιείται από τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είναι μια σημαντική μελέτη
των εκπαιδευτικών επιδόσεων και δείχνει ότι οι έφηβοι του Καναδά συγκαταλέγονται
στους καλύτερα μορφωμένους στον κόσμο. Η επιτυχία του Καναδά στα τεστ επιδόσεων
είναι άξια αναφοράς δεδομένου ότι ο Καναδάς δεν έχει ένα ενιαίο εθνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, αλλά βασίζεται στις αυτόνομες επαρχίες. Ο ΟΟΣΑ, προσπαθώντας να κατανοήσει
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την επιτυχία του Καναδά στην εκπαίδευση, περιέγραψε τον ρόλο της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης ως «περιορισμένο και μερικές φορές ανύπαρκτο». Επίσης, δεν είναι ευρέως
γνωστό ότι ο Καναδάς έχει ένα υψηλό επίπεδο μεταναστών στο σχολικό του πληθυσμό.
Περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων ενηλίκων στον Καναδά προέρχονται από
οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι από άλλη χώρα. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές
σε μεμονωμένες επαρχίες, υπάρχει κοινή δέσμευση για ίσες ευκαιρίες στο σχολείο. Υπάρχει
μια ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης και ίσης πρόσβασης - και αυτό παρατηρείται στην υψηλή
ακαδημαϊκή απόδοση των παιδιών μεταναστών.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Καινοτομία: Το Σχέδιο Καινοτομίας και Δεξιοτήτων είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια που
ξεκίνησε το 2017, με σκοπό να καταστεί ο Καναδάς παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, να
δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και να αναπτυχθεί η μεσαία τάξη. Το
Σχέδιο που υποστηρίζει τους Καναδούς και τη συνέχεια της καινοτομίας φιλοδοξεί να
συμβάλει στην καθιέρωση του Καναδά ως μιας από τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο
και να ενθαρρύνει το πνεύμα καινοτομίας στη χώρα.
Περιβάλλον: Βιώνοντας πολλές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο Καναδάς έχει
θεσπίσει πολιτικές που στοχεύουν στην καταπολέμηση των εκπομπών αερίων, όπως ο
νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος που θεσπίστηκε το 1999 για την
καταπολέμηση συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και έχει δεχθεί πολλές
τροποποιήσεις και προσθήκες μετά την υιοθέτησή του. Για την αντιμετώπιση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση του
Καναδά απαγόρευσε τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση
άνθρακα. Η κυβέρνηση έχει επίσης εγκρίνει κανονισμούς που επιβάλλουν χαμηλότερες
εκπομπές καυσαερίων για τα οχήματα και αποτελεσματικότερη χρήση καυσίμων. Το 2016
θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση κανονισμοί για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, με σκοπό
τον περιορισμό του αριθμού των οξειδίων του αζώτου (NOx) που εκπέμπονται από
λέβητες, θερμαντήρες και κινητήρες με καύσιμο. Ο Καναδάς έχει επίσης συνάψει πολλές
περιβαλλοντικές συμφωνίες με τη διεθνή κοινότητα. Ο Καναδάς ήταν το πρώτο
ανεπτυγμένο έθνος που επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη
βιοποικιλότητα, με την οποία έχει επιτύχει να διασφαλίσει σχεδόν το 10% της ξηράς της
χώρας και 3 εκατομμύρια εκτάρια ωκεανού.

Γνωρίζατε ότι...
Στην εξέταση του Προγράμματος PISA για την αξιολόγηση των μαθητών, σε περιφερειακό
και όχι σε εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα για τον Καναδά είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτα.
Εάν οι καναδικές επαρχίες συμμετείχαν στα τεστ της PISA ως ξεχωριστές χώρες, τρεις από
αυτές, η Αλμπέρτα, η Βρετανική Κολούμπια και το Κεμπέκ, θα ήταν στις πέντε πρώτες
θέσεις στον κόσμο στον τομέα της επιστήμης.
49

Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

0,8%

1,4%

26.220,4

50.077,8

2,8%

2,0%

22.803,4

43.459

19,8/43,3/36,8

18,3/42,2/39,5

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)
Δείκτης Gini %
Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)

16,5/15,2

1998/2016

31,2%

2018

89,7%

2017

0,2

2017
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ΚΙΝΑ
Η Κίνα, επίσημα η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι η πιο
πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο, με πληθυσμό περίπου
1,4 δισεκατομμύρια το 2019. Ως μονοκομματικό κράτος με
επικεφαλής το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα, η χώρα
χωρίζεται επίσημα σε 23 επαρχίες, πέντε αυτόνομες
περιοχές, τέσσερις δήμους που ελέγχονται άμεσα
(Πεκίνο, Τιαντζίν, Σαγκάη και Τσονγκκίνγκ) και τις ειδικές διοικητικές περιοχές του Χονγκ
Κονγκ και του Μακάο. Από το 2010, η Κίνα αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
στον κόσμο από την άποψη του ονομαστικού ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με την Παγκόσμια
Τράπεζα, το ΑΕΠ της αυξήθηκε από 150 δισεκατομμύρια δολάρια το 1978 σε 13,6
τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2018. Μεταξύ 2010 και 2019, η συμβολή της Κίνας στην
παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ αυξήθηκε από το 25% στο 39%.

Οικονομία
Η Κίνα είχε τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, κατά τη
διάρκεια των οποίων γνώρισε κύκλους ευημερίας και παρακμής. Από τότε που ξεκίνησαν οι
οικονομικές μεταρρυθμίσεις το 1978, η Κίνα έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά
διαφοροποιημένη οικονομία και ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο διεθνές
εμπόριο. Οι κυριότεροι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας από τους οποίους αντλεί
πολλαπλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εντοπίζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, το
λιανικό εμπόριο, την εξόρυξη, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,,
αυτοκινήτων, ενέργειας και τεχνολογκών καινοτομιών, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις
τηλεπικοινωνίες, την αγορά ακινήτων, το ηλεκτρονικού εμπορίου και τον τουρισμού.
Παρά το ξέσπασμα της πανδημίας και την επανεμφάνιση σποραδικών κρουσμάτων, οι
επενδύσεις, ιδίως σε υποδομές τροφοδότησαν την ανάπτυξη το έτος 2020 με τις
επενδύσεις σε ακίνητα να παραμένουν ισχυρές. Μετά την ύφεση, η δραστηριότητα
αναμένεται να επιστρέψει στην προηγούμενη πορεία της, με ανάπτυξη περίπου 8% το 2021
και 4,9% το 2022. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν λόγω της αυξημένης ζήτησης για μάσκες και
άλλα υλικά και εξοπλισμό που σχετίζεται με το COVID-19, καθώς και αγαθά που σχετίζονται
με την τηλεργασία, παρότι η κατανάλωση δεν έχει ακόμα ανακάμψει.. Ωστόσο, απαιτούνται
πιο φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και
μια πιο δίκαιη παροχή δημόσιων υπηρεσιών για την ανάκαμψη της κατανάλωσης. Οι
επενδύσεις σε υποδομές θα παραμείνουν ισχυρές, ωφελώντας κυρίως τις κρατικές
επιχειρήσεις, καθώς οι περιορισμοί εισόδου θα χαλαρώνουν με αργό ρυθμό.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κυκλοφόρησε τα τελευταία
αποτελέσματα του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA), εξετάζοντας ανά
τριετία μαθητές 15 ετών στα μαθηματικά, την ανάγνωση και την επιστήμη. Η ηπειρωτική
Κίνα ήταν ο μεγάλος νικητής αυτή τη φορά. Σε σύνολο 600.000 μαθητών από 79 χώρες και
περιοχές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις το 2018, οι μαθητές στο Πεκίνο, τη Σαγκάη, το
Jiangsu, το Zhejiang (Κίνα) σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία από τον ΟΟΣΑ και
κατατάχθηκαν №1 σε ολόκληρο τον κόσμο.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Κίνα διατηρεί τη 14η θέση ανάμεσα στις οικονομίες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον
Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας για το έτος 2020, παραμένοντας η μόνη οικονομία μεσαίου
εισοδήματος στην πρώτη λίστα 30 των GII όσον αφορά την παραγωγή καινοτομίας..
Ειδικότερα, παρουσιάζει υψηλά αποτελέσματα ως προς τον αριθμό διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εφαρμογών βιομηχανικού σχεδιασμού και εξαγωγών
δημιουργικών προϊόντων και άλλων σημαντικών μετρήσεων. Η χώρα διαθέτει 17
παγκοσμίου κύρους τεχνολογικούς σχηματισμούς ( clusters), μεταξύ των οποίων το ΣενζένΧονγκ Κονγκ-Γκουανγκτζού και το Πεκίνο, που κατατάσσονται στη δεύτερη και τέταρτη
θέση αντίστοιχα παγκοσμίως.
Το προηγούμενο σχέδιο δράσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το οποίο κυκλοφόρησε
τον Σεπτέμβριο του 2013, πέτυχε να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την ατμοσφαιρική
ρύπανση.

Γνωρίζατε ότι...
Η Κίνα είναι ο ιδιοκτήτης όλων των αρκούδων panda στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων
ορισμένων panda που κατοικούν σε άλλες ηπείρους. Το 1987, στο Τσενγκντού,
πρωτεύουσα της επαρχίας Σιτσουάν, ιδρύθηκε το μεγαλύτερο κέντρο αναπαραγωγής και
έρευνας Panda στον κόσμο. Γνωρίζατε ότι οποιοδήποτε panda που γεννιέται στον κόσμο
αποστέλλεται στην Κίνα από την FedEx; Αυτό αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ομάδας
γονιδίων και στη διεύρυνσή της.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1,0%

0,5%

$2.450,9

$15.602,9

7,8%

6,8%

45.462,8

138.305

33,9/20,0/46,1

41,4/14,8/43,7

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

2,6/7,1

1998/2016

Δείκτης Gini %

51,0%

2018

47,0%

2017

0,5

2016

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
Η Νότια Κορέα είναι κράτος της ανατολικής Ασίας, στο νότιο
μέρος της κορεατικής χερσονήσου. Στα βόρεια, συνορεύει
με τη Βόρεια Κορέα, με την οποία ήταν μια ενιαία χώρα
μέχρι το 1945. 25 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το ήμισυ
του πληθυσμού της χώρας, ζουν στην πρωτεύουσα της
Σεούλ, πέμπτη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή
παγκοσμίως.
Η Νότια Κορέα είναι μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χώρα, τρίτη στην κατάταξη στον Δείκτη
Ανθρώπινης Ανάπτυξης στην Ασία. Είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του
ΟΟΣΑ, της G20 και της Λέσχης των Παρισίων . Η οικονομία της είναι η δέκατη μεγαλύτερη
στον κόσμο με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ. Οι πολίτες της απολαμβάνουν μία από τις
ταχύτερες ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο στον κόσμο. Αποτελεί τον πέμπτο
μεγαλύτερο εξαγωγέα και τον όγδοο μεγαλύτερο εισαγωγέα παγκοσμίως.

Οικονομία
Η Νότια Κορέα κατατάσσεται 10η ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του
κόσμου και 4η στην Ασία το 2021. Είναι γνωστή για τη θεαματική άνοδο από μια από τις
φτωχότερες χώρες του κόσμου σε μια ανεπτυγμένη χώρα με υψηλά εισοδήματα, μετά από
ένα καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Η Δημοκρατία της Κορέας σημείωσε αξιοθαύμαστη
επιτυχία συνδυάζοντας ταχύτατους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη
μείωση της φτώχειας. Η πολιτική της κυβέρνησης της Κορέας είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά μέσο όρο 7,3%
ετησίως μεταξύ 1960 και 2019. Το 2021, η πλέον άμεση πρόκληση της χώρας σχετίζεται με
τις οικονομικές, κοινωνικές και δημόσιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.
Τα αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 έχουν
περιορίσει την εκτιμώμενη πτώση του ΑΕΠ λίγο περισσότερο από 1% το 2020.Οι
σημαντικές ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις του προγράμματος ανασυγκρότησης (New
Deal) αναμένεται να στηρίξουν την ανάκαμψη. Το σχετικά χαμηλό δημόσιο χρέος επιτρέπει
μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, ενώ οι δημοσιονομικοί κανόνες που
ανακοινώθηκαν θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Πέρα
από ένα άμεσο ερέθισμα για την οικονομία, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης αποτελεί
ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της συμμετοχικότητας και της πράσινης
ανάπτυξης.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η Κορέα εμφανίζει καλές επιδόσεις σε ορισμένες μετρήσεις ευημερίας του Δείκτη
καλύτερης ζωής του ΟΟΣΑ. Κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο στη στέγαση, τη
συμμετοχή στα κοινά, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τις θέσεις εργασίας και τα κέρδη,
την προσωπική ασφάλεια, αλλά κάτω από το μέσο όρο ως προς το εισόδημα και τον
πλούτο, την υποκειμενική ευημερία, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την κατάσταση της
υγείας, τους κοινωνικούς δεσμούς και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. Όσον αφορά την απασχόληση, το 67% των ατόμων ηλικίας 15 έως 64
στην Κορέα έχουν αμειβόμενη εργασία, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο
απασχόλησης 68%, του ΟΟΣΑ . Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται στο
58,3% έναντι 72,5 % για τους άνδρες. Στην Κορέα, το 88% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών
έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό υψηλότερο από το
μέσο όρο 78% του ΟΟΣΑ.
Η Νότια Κορέα έχει αναδειχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους "εξαγωγείς πολιτισμού",
γνωστό και ως K-pop. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει υποστηρίξει τη βιομηχανία της
Κορεάτικης ποπ κουλτούρας, διαθέτοντας το 2014 το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της
ενώ συγκέντρωσε κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να ενισχύσει τη δυναμική
της.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Κορέα κατέλαβε για έκτη συνεχή χρονιά την 1η θέση στον δείκτη καινοτομίας Bloomberg
το 2019. Κατατάσσεται ιδιαίτερα υψηλά σε δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, μεταποιητική
προστιθέμενη αξία και τεχνολογία υψηλής πυκνότητας. Αυτή η κουλτούρα καινοτομίας
είναι ένας ακόμη λόγος που πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Κορέα. Τα τελευταία 40
χρόνια, η θεαματική οικονομική ανάπτυξη της Κορέας και η ταχεία αστικοποίηση
οδήγησαν σε έκρηξη της ιδιοκτησίας ιδιωτικών αυτοκινήτων και κατά συνέπεια της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Με σκοπό την αντιστροφή της επιβάρυνσης, μέχρι το
2030, η πόλη της Σεούλ θα έχει εξελιχθεί σε μια πόλη με ένα εύχρηστο σύστημα
μεταφορών, όπου οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να βασίζονται στα αυτοκίνητά τους.

Γνωρίζατε ότι...
Το 2012, μια φυλακή στην πόλη Pohang της Νότιας Κορέας εισήγαγε τα πρώτα ρομπότ
φύλακες στον κόσμο. Η χώρα χρησιμοποιεί επίσης ρομπότ για τη φύλαξη της
Αποστρατικοποιημένης Ζώνης (DMZ) μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας και ως
εκπαιδευτικών.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

0,7%

0,5%

$14.976,4

$42.136,1i

-5,1%

2,7%

5.989,2

12.182,6

33,8/7,1/44,4

36,9/44,9/19,2

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

7,9/12

1998/2016

Δείκτης Gini %

30,7%

2018

39,5%

2017

0,2

2012

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Η Μαλαισία αποτελείται από δεκατρείς πολιτείες και τρία
ομοσπονδιακά εδάφη, χωρισμένα από τη Θάλασσα της Νότιας
Κίνας σε δύο περιοχές, τη Χερσόνησο της Μαλαισίας και την
Ανατολική Μαλαισία του Μπόρνεο. Το πολίτευμα της είναι
ομοσπονδιακή συνταγματική μοναρχία.
Η οικονομία της τροφοδοτείται παραδοσιακά από τους φυσικούς της πόρους, αλλά
επεκτείνεται ακόμα στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου και του ιατρικού
τουρισμού., Είναι ιδρυτικό μέλος των ASEAN, EAS (Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης), OIC
(Oργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης) και μέλος της APEC, της Κοινοπολιτείας και του
Κινήματος των Αδεσμεύτων (NAM).

Οικονομία
Η Μαλαισία είναι μια σχετικά ανοιχτή, προσανατολισμένη στο κράτος και πρόσφατα
βιομηχανοποιημένη οικονομία της αγοράς, η οποία κατατάσσεται τρίτη
στη
Νοτιοανατολική Ασία και 33η παγκοσμίως. Το κράτος διαδραματίζει σημαντικό αλλά
συνεχώς μειούμενο ρόλο στην καθοδήγηση της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως μέσω
μακροοικονομικών σχεδίων. Η Μαλαισία είχε μία από τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις
στην Ασία, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά μέσο όρο 6,5% ετησίως από το 1957 έως το 2005.
Το 2014, η οικονομία της Μαλαισίας αυξήθηκε κατά 6%, καταγράφοντας τη δεύτερη
υψηλότερη ανάπτυξη στο ASEAN. Οσον αφορά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) με
ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (ΣΔΙΤ), η οικονομία της χώρας το 2019 εκτιμήθηκε σε
999.397 δισεκατομμύρια δολάρια, τρίτη μεγαλύτερη στο ASEAN και 25η μεγαλύτερη στον
κόσμο.
Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στη Μαλαισία,
ιδιαίτερα στα ευάλωτα νοικοκυριά της. Με λιγότερο από το 1% των νοικοκυριών της
Μαλαισίας να ζουν σε ακραία φτώχεια, η προσοχή της κυβέρνησης στράφηκε στην
ευημερία του φτωχότερου 40% του πληθυσμού. Αυτή η ομάδα χαμηλού εισοδήματος
παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε οικονομικά σοκ καθώς και σε αυξήσεις στο κόστος ζωής
και στις αυξανόμενες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Οι οικονομικές προοπτικές της
Μαλαισίας θα εξαρτηθούν βραχυπρόθεσμα περισσότερο από την έγκαιρη λήψη
κυβερνητικών μέτρων για τη διατήρηση της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και την
αναζωπύρωση των εξαγωγών.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τον Δείκτη Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Μαλαισία
κατατάσσεται 55η από τις 157 χώρες. Για να αξιοποιήσει πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό
της και να εκπληρώσει την προσδοκία της χώρας να επιτύχει το καθεστώς υψηλού
εισοδήματος και ανεπτυγμένης χώρας, η Μαλαισία θα πρέπει να λάβει πιο αποτελεσματικά
μέτρα στην εκπαίδευση, την υγεία και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Η
εισοδηματική ανισότητα στη Μαλαισία παραμένει υψηλή σε σχέση με άλλες χώρες της
Ανατολικής Ασίας, σταδιακά, όμως μειώνεται. Μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων
ευρείας βάσης, η κυβέρνηση προχώρησε σταδιακά προς πιο στοχευμένα μέτρα για τη
στήριξη των φτωχών και των ευάλωτων. κυρίως με τη μορφή παροχών σε χρήμα σε
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Τα δημογραφικά στοιχεία της Μαλαισίας απεικονίζουν
τις πολλαπλές εθνοτικές ομάδες που υπάρχουν στη χώρα. Η πλειοψηφία του πληθυσμού
ανήκει σε πολλές σαφώς καθορισμένες εθνογλωσσικές ομάδες με τους δικούς τους
ξεχωριστούς πολιτισμούς και παραδόσεις: Μαλαισιανοί, Orang Asli (αυτόχθονες
πληθυσμοί), Μαλαισιανοί Κινέζοι (κυρίως Χαν Κινέζοι), Μαλαισιανοί Ινδοί (κυρίως Ταμίλ).

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Μαλαισία κατατάσσεται 33η μεταξύ των 131 οικονομιών που περιλαμβάνονται στον
Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 2020. Σύμφωνα με την Έκθεση Global Startup Ecosystem
2020 (GSER2020) από το Startup Genome, η Κουάλα Λουμπούρ κατατάχθηκε στην κορυφή
των 10 αναδυόμενων οικοσυστημάτων. Η έκθεση αναγνώρισε επίσης την Κουάλα
Λουμπούρ ως ιδανική τοποθεσία για νεοσύστατες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας το
χαμηλό κόστος, την υψηλή ποιότητα ζωής, την ταχεία διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων
και την ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη ως πρωταρχικούς λόγους για τους επιχειρηματίες
είτε να ξεκινήσουν είτε να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στη Μαλαισία. Η Εθνική
Πολιτική για το Περιβάλλον έχει θεσπιστεί για να θέσει τις βάσεις της συνεχούς
οικονομικής και κοινωνικής προόδου και της ενίσχυσης της ποιότητας ζωής ακολουθώντας
τις αρχές της περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Γνωρίζατε ότι...
Τέσσερις τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς που έχουν οριστεί από την UNESCO
βρίσκονται στη Μαλαισία: το Εθνικό Πάρκο Gunung Mulu, το πάρκο Kinabalu, οι ιστορικές
πόλεις του Melaka και του George Town και ο αρχαιολογικός χώρος της κοιλάδας
Lenggong.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

2,1%

$5,5 tri

$11.302,5

$28.186,7

-7,4%

4,7%

2.714

7.618,3

Ν/Α

39,4/19,1/41,5

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

4,6/7,4

1998/2016

Δείκτης Gini %

42,8%

2018

54,1%

2017

0,0

2015

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΜΕΞΙΚΟ
Με πληθυσμό σχεδόν 130 εκατομμύρια, πλούσια πολιτιστική
ιστορία, ποικιλομορφία και άφθονους φυσικούς πόρους, το
Μεξικό είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Λατινική
Αμερική. και συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 μεγαλύτερων
οικονομιών στον κόσμο. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Μεξικού
ήταν 20,878 δολάρια ΗΠΑ για το 2019.

Οικονομία
Η οικονομία του Μεξικού είναι διαφοροποιημένη, συμπεριλαμβανομένων των
βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας, της παραγωγής πετρελαίου, της εκμετάλλευσης ορυκτών
και του κατασκευαστικού κλάδου. Η γεωργία αντιπροσωπεύει το 3,5% του ΑΕΠ του
Μεξικού και απασχολεί πάνω από το 12,4% του ενεργού πληθυσμού της χώρας (Παγκόσμια
Τράπεζα, 2019). Το Μεξικό συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών καφέ,
ζάχαρης, καλαμποκιού, πορτοκαλιών, αβοκάντο και λάιμ στον κόσμο. Επιπλέον, τα
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ένα από τα πολύτιμα αγαθά της χώρας. Οι
τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της πληροφορίας και της ανάπτυξης λογισμικού γνωρίζουν
δυναμική επιτάχυνση, καθοδηγούμενη από την ποιότητα του εργατικού δυναμικού και το
χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η συνολική αξία των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών είναι 80,3% του ΑΕΠ. Παρά την έντονη επιθυμία να προσελκύσουν
περισσότερες ξένες επενδύσεις, το θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στερείται
αποτελεσματικότητας και παρεμποδίζεται από την αστάθεια. Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο και
προορισμό του 80% των εξαγωγών της.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Το Μεξικό έχει σημειώσει εξέχουσα πρόοδο στην αύξηση της φοίτησης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Το ποσοστό των νέων ενηλίκων (25-34 ετών), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει
την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε από 16% το 2008 σε 23% το 2018. Η αξιοσημείωτη
επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίχθηκε από τα ίδια τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα με αναθεώρηση της αποστολής τους, τους προφίλ, της γεωγραφικής τους
κάλυψης και την επέκταση της εξ αποστάσεως μάθησης. Αυτό συνέβαλε στη μείωση των
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στη συμμετοχή (ΟΟΣΑ, 2019). Παρόλο που τα τρία
τέταρτα των ανθρώπων στο Μεξικό ζουν σε αστικές περιοχές, υπάρχει ακόμα ένα ευρύ
φάσμα εθνοτικών ομάδων, περιφερειακών ταυτοτήτων, διαλέκτων και εθίμων στο Μεξικό.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν επίσης μεγάλες ανισότητες στον πλούτο, την πρόσβαση στην
εκπαίδευση και την κοινωνική κατάσταση. Ο πολιτισμός του Μεξικού χαρακτηρίζεται από
έντονη διαφορετικότητα και ανθεκτικότητα.
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Υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση υπερηφάνειας που συνδέεται με τις περιφερειακές κοινότητες,
τη λαογραφία και τις παραδόσεις των Μεξικανών. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αξιολογήσει το
Μεξικό ως μια από τις πιο βίαιες χώρες στον κόσμο για τις γυναίκες. Σύμφωνα με το Εθνικό
Ινστιτούτο Στατιστικής και Γεωγραφίας στο Μεξικό (INEGI), το 66,1% όλων των γυναικών
ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν βιώσει κάποιο είδος βίας στη ζωή τους. Από τις γυναίκες
που δέχθηκαν επίθεση με κάποια μορφή, το 78,6 τοις εκατό από αυτές δεν ζήτησε βοήθεια
ή ανέφερε τις επιθέσεις τους στις αρχές.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες: Αν και το Μεξικό ξοδεύει λιγότερο από το 1% του ΑΕγχΠ στην έρευνα και
την ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλα ανεπτυγμένα έθνη, διαφαίνεται μια συνεχής αύξηση
στον Δείκτη Καινοτομίας σε σύγκριση με άλλα έθνη τα τελευταία χρόνια, λόγω σταθερών
μεταρρυθμίσεων και δυναμικών πολιτικών. Η αύξηση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες
από την κυβέρνηση του Μεξικού, σε συνδυασμό με προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων,
στοχεύουν στην ενθάρρυνση τις πολυεθνικών να αντιμετωπίσουν το Μεξικό ως ένα
βιώσιμο κέντρο που επικεντρώνεται σε αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή
νοημοσύνη (AI), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), και η κυβερνοασφάλεια.
Περιβάλλον: Το Μεξικό έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού. Ωστόσο, εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει αρκετές πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η παροχή καθαρού
νερού, η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις, η αποψίλωση
και η διάβρωση στην αγροτική περιοχή του Μεξικού είναι μερικά από τα πλέον πιεστικά
περιβαλλοντικά ζητήματα. Το Μεξικό αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς
παράγοντες για την περιβαλλοντική πολιτική στην περιοχή, ακόμα κι αν οι εσωτερικές του
πολιτικές είναι περισσότερο ασταθείς: το Μεξικό εξακολουθεί να είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη χώρα στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη Λατινική Αμερική. Το καυσόξυλο
παραμένει το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιείται από φτωχές οικογένειες. Επιπλέον, η
βιομηχανία του πετρελαίου που είναι σημαντική για την οικονομία του Μεξικού
δημιουργεί ουσιαστικά εμπόδια στην αξιόπιστη δράση της χώρας ως πρωτοπόρου στη
διεθνή προστασία του περιβάλλοντος. Το Μεξικό ήταν μια από τις πρώτες χώρες στον
κόσμο που ψήφισε έναν ειδικό νόμο για την κλιματική αλλαγή. Ο νόμος έθεσε έναν
υποχρεωτικό στόχο μείωσης των εθνικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% έως το
2020. Η χώρα έχει επίσης Εθνική Στρατηγική για την Αλλαγή του Κλίματος, η οποία
προορίζεται να καθοδηγήσει τη χάραξη πολιτικής τα επόμενα 40 χρόνια.

Γνωρίζατε ότι...
Το Μεξικό ήταν η πρώτη χώρα στη Λατινική Αμερική που ψήφισε νόμο για τη ρύθμιση της
fintech (Finance-Technology). Τον Μάρτιο του 2018, το Κογκρέσο του Μεξικού ενέκρινε
νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς fintech στη χώρα. Ο
νόμος θα συμβάλει στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της διαφθοράς και θα ξεκαθαρίσει τις αβεβαιότητες σχετικά με τα
κρυπτονομίσματα και τις τεχνολογίες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). 61
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Ρυθμός ανάπτυξης
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1,5%

1,1%
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$20.396,5

5,2%

2,1%
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34.745,7

Ν/Α

58,0/8,6/33,4

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)
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1998/2016
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2018
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2017

1,7

2018

Δημόσιο Χρέος
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Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)

62

11

ΜΠΡΟΥΝΕΪ
Το Σουλτανάτο του Μπρουνέι
με πληθυσμό 459.500
κατοίκων και έκταση 5.770 τ.χλμ βρέχεται από την Νότια
κινεζική θάλασσα, ενώ χερσαία σύνορα έχει μόνο με τη
Μαλαισία. Διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν
ΑΕΠ (σε PPP), που ξεπερνάει τα 85.000 δολάρια,
δίνοντας στη χώρα την 9η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας
Τράπεζας το 2019. Eίναι μία χώρα πολύ πλούσια σε πηγές ενέργειας, με το μη
επεξεργασμένο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αποτελούν πάνω από το μισό ΑΕΠ της.

Οικονομία
Η οικονομία του Μπρουνέι έχει από πολύ μικρό βαθμό διαφοροποίησης, εξαρτημένη από
τους φυσικούς πόρους που διαθέτει. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στις
αυξομειώσεις της τιμής αυτών των προϊόντων, ενώ παράλληλα εισάγει πάνω από το 60%
της τροφής που καταναλώνει, κάτι που η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει μέσα στα
επόμενα χρόνια, ενθαρρύνοντας την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Ο κύριος εμπορικός
εταίρος είναι η Ιαπωνία, στην οποία κατευθύνεται το 27% των εξαγωγών.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους, και υποχρεωτική μέχρι και το
γυμνάσιο. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από ένα συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών
πανεπιστημίων και κολλεγίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση.
Το πολίτευμα είναι Συνταγματικό Σουλτανάτο με τον αρχηγό του κράτους να έχει απόλυτες
εξουσίες. Το 78% των κατοίκων ασπάζονται το Ισλάμ, με τον ποινικό κώδικα να έχει
ενσωματώσει πτυχές του νόμου της Σαρία. ‘Εχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο της κριτικής
από το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και από οργανισμούς που προάγουν
την ισότητα των φύλων.
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Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
‘Εχοντας ένα από τα ισχυρότερα αποτυπώματα εκπομπών άνθρακα ανά κάτοικο στην
περιοχή, η χώρα έχει προγραμματίσει μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τον
περιβαλλοντικό αντίκτυπο της βιομηχανίας της. Από το 2021, είναι υποχρεωτική η
καταγραφή των εκπομπών άνθρακα των εργοστασίων/βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ
προτίθεται να επιβάλει φόρο στις εκπομπές άνθρακα. Παράλληλα, μέχρι το 2035 σκοπεύει
να φυτέψει 500.000 δέντρα, και επιδιώκει τουλάχιστον 30% των πωλήσεων αυτοκινήτων
να αποτελείται από ηλεκτροκίνητα.

Γνωρίζατε ότι...
Με 1 αυτοκίνητο να αντιστοιχεί σε κάθε 1,5 κατοίκους, το Μπρουνέι έχει ένα από τα
μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στον κόσμο.
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2,3%

1,1%

$63.097,5

$61.813,9

-0,6%
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573,3

382

Ν/Α

Ν/Α
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13,5/15,7

1998/2016

Ν/Α

2018

2,8%

2017

Ν/Α

2018
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ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Σύμφωνα με την απογραφή του 2018 ο πληθυσμός της Νέας
Ζηλανδίας ανέρχεται σε 4.699.755 κατοίκους. Η Νέα
Ζηλανδία είναι μια νησιωτική χώρα στον νοτιοδυτικό
Ειρηνικό Ωκεανό.
Αποτελείται από δύο κύριες χερσαίες εκτάσεις, το Βόρειο Νησί και το Νότιο Νησί καθώς και
περισσότερα από 700 μικρότερα νησιά. Πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας είναι το
Ουέλλινγκτον και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη είναι το Ώκλαντ.

Οικονομία
Η οικονομία της Νέας Ζηλανδίας είναι μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία ελεύθερης
αγοράς. Είναι η 51η μεγαλύτερη εθνική οικονομία στον κόσμο, όταν μετράται με το
ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) και 67η μεγαλύτερη στον κόσμο όταν
μετράται με ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Η Νέα Ζηλανδία έχει μεγάλο ΑΕγχΠ για το
μέγεθος και τον πληθυσμό της. Η χώρα έχει μια από τις πιο παγκοσμιοποιημένες
οικονομίες και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο, κυρίως με την
Αυστραλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη
Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 40.000 δολάρια ΗΠΑ
για το 2020 και το συνολικό ΑΕΠ είναι 197,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η συνολική
αξία των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ισούται με 54,2% του ΑΕΠ.
Υπάρχουν πολύ λίγοι περιορισμοί στην επενδυτική δραστηριότητα και οι ξένες επενδύσεις
ενθαρρύνονται ενεργά. Ο χρηματοοικονομικός τομέας είναι καλά ανεπτυγμένος και
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων. Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί είναι
διαφανείς, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών κυριαρχεί στην εθνική οικονομία και ακολουθείται
από τον βιομηχανικό τομέα και τη γεωργία. Ο τουρισμός αποτελεί επίσης μια σημαντική
πηγή εσόδων.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Στον 21ο αιώνα η Νέα Ζηλανδία είναι ένα πολυπολιτισμικό έθνος με μεγάλο μέρος του
πληθυσμού να έχει γεννηθεί εκτός της χώρας. Ασιάτες, κάτοικοι των νησιών του Ειρηνικού,
Ευρωπαίοι και άλλοι από όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει αυτή τη νέα πολυπολιτισμική
κοινωνία, που κατά βάση είναι συγκεντρωμένη στο Ώκλαντ. Ωστόσο, η κληρονομιά των
Μαορί ως ιδρυτικού πολιτισμού παραμένει ένα ξεχωριστό νήμα στην ιστορία της χώρας,
όπου σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη μειονότητα. Οι προπτυχιακές σπουδές είναι
δημοφιλείς στους μαθητές της Νέας Ζηλανδίας, ωστόσο σχετικά λιγότεροι συνεχίζουν σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.
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Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος των πτυχιούχων επιλέγει να συνεχίσει τις σπουδές για
τίτλο σπουδών κατώτερο του μεταπτυχιακού τίτλου από το να εγγραφεί σε πρόγραμμα
μεταπτυχιακού. Ο τίτλος αυτός αφορά κυρίως την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
διάρκειας ενός έτους. Ένα μεγάλο ποσοστό νέων από 18-24 ετών στη Νέα Ζηλανδία
εργάζεται και σπουδάζει παράλληλα, ενώ ο αριθμός των νέων που δεν εργάζεται, ούτε
σπουδάζει ή καταρτίζεται είναι χαμηλότερος συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία. Η
Νέα Ζηλανδία δαπανά ένα σχετικά μεγάλο μερίδιο του εθνικού της πλούτου στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, μεγάλο μέρος
χρηματοδότησης προέρχεται από ιδιωτικές πηγές.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Περιβάλλον: Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν περισσότερες αγελάδες από ότι άνθρωποι και
ενώ αποτελούν βασικό άξονα της οικονομίας, εγείρουν επίσης την οργή των
περιβαλλοντολόγων για τις υψηλές εκπομπές μεθανίου τους και τον δυσμενή αντίκτυπο
τους στη γη. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η γεωργία στην
οικονομία της Νέας Ζηλανδίας, η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου από τα ζώα θα
αποτελέσει σημαντικό μέρος της αντίδρασης της Νέας Ζηλανδίας στην κλιματική αλλαγή. Η
κυβέρνηση αναπτύσσει επί του παρόντος ένα νομοσχέδιο μηδενικού άνθρακα που θα
καθορίσει τον κλιματικό στόχο της Νέας Ζηλανδίας για το 2050, συμπεριλαμβανομένου
του τρόπου επεξεργασίας του μεθανίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή περί μηδενικού
άνθρακα, οι στόχοι του μεθανίου διαχωρίζονται από τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, με
στόχο τη μείωση του βιογονικού μεθανίου κατά 10% έως το 2030 και 24-47% έως το 2050.
Καινοτομία: Η Νέα Ζηλανδία παρέχει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και οι
πολιτικές και οι κανονιστικές ρυθμίσεις της χώρας εστιάζουν στο μέλλον καθιστώντας την
ελκυστική επιλογή για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) νέων ιδεών και προϊόντων. Με μοναδική
τεχνογνωσία, ταλέντο και τεχνολογία, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την τοποθεσία της
χώρας, η Νέα Ζηλανδία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την
πραγματοποίηση καινοτόμων πρακτικών. Βασικοί στόχοι είναι μεταξύ άλλων η επιτάχυνση
της ανάπτυξης, της κλίμακας και της έντασης της καινοτομίας , ώστε να προσελκύσει
εταιρείες να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και να στηρίξουν την ενίσχυση
των εξαγωγών.

Γνωρίζατε ότι...
Η Νέα Ζηλανδία είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο βιοποικιλότητας. Ο υψηλός
βαθμός ενδημισμού οφείλεται κυρίως στην μακρά απομόνωση της χώρας από άλλες
χερσαίες μάζες, σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία της γεωγραφίας και το κλίματος που
επιτρέπουν την ανάπτυξη μοναδικής χλωρίδας και πανίδας.
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33,4/22,6/44,1
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Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΠΑΠΟΥΑ Ν. ΓΟΥΪΝΕΑ
Η Παπούα Νέα Γουινέα είναι ανεξάρτητο νησιωτικό κράτος
της Ωκεανίας, που βρίσκεται βόρεια της Αυστραλίας και
περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του νησιού της Νέας
Γουινέας και μερικά συμπλέγματα νησιών.
Δυτικά
συνορεύει με την Ινδονησία που κατέχει το δυτικό τμήμα
του νησιού της Νέας Γουινέας. Εχει έκταση 462. 840 τ.χλμ
και πληθυσμό 8,7 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι μέλος της
βρετανικής Κοινοπολιτείας.

Οικονομία
Το ΑΕΠ της αναπτυσσόμενης αυτής χώρας, σε όρους PPP, αποτιμάται σε 32, 3
δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυσικούς πόρους και μέταλλα. Τα
3/10 του ΑΕΠ προέρχονται από τον αγροτικό τομέα, στον οποίο εργάζεται το 57% του
εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας.
Βάση της νομοθεσίας, δίνεται προτεραιότητα στη γεωργική εκμετάλλευση από τους
αυτόχθονες κατοίκους.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Χαρακτηριστικό της χώρας είναι η μεγάλη δημογραφική ποικιλία. Ο παλαιότερη ιστορικά
φυλή είναι οι Πυγμαίοι που έχουν αναμειχθεί με διάφορους πληθυσμούς. ΟΙ περισσότεροι
κάτοικοι ανήκουν στην εθνοτική ομάδα των Παπούα. H Παπούα Ν. Γουινέα είναι το μέρος
στο οποίο χρησιμοποιείται το 12% των διαλέκτων παγκοσμίως. Παρότι πολλές από αυτές
αντιστοιχούν σε λιγότερους από 1.000 ομιλητές, εκτιμάται πως περισσότερες από 800
γλώσσες χρησιμοποιούνται στη χώρα. Οι επίσημες ωστόσο είναι τα αγγλικά, η Tok Pisin και
η Hiri Motu.
Η χώρα διαθέτει έξι πανεπιστήμια. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού δε γνωρίζει ανάγνωση,
με την εκπαίδευση να είναι προαιρετική.
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Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Εξαιτίας της πυκνής βλάστησης που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού, αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα του κόσμου, με τεράστια βιοποικιλότητα. Τα ⅔
της ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γνωρίζατε ότι...
Είναι μία από τις λιγότερο εξερευνημένες χώρες στον κόσμο, με τους ερευνητές να
πιστεύουν ότι φιλοξενεί πλήθος αγνώστων φυτών και ειδών. Είναι γνωστό πως μέσα στις
αχανείς εκτάσεις της, υπάρχει πλήθος από φυλές (~50) που δεν έχουν έρθει σε επαφή με
το σύγχρονο πολιτισμό(uncontacted peoples), ζώντας σε πλήρη απομόνωση.
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Ενδιαφέροντες δείκτες
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2,5%

2,0%
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$4.335,9

-3,8%
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N/A

N/A
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2018
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ΠΕΡΟΥ
To Περού βρίσκεται στη δυτική Νότιο Αμερική με τρέχοντα
πληθυσμό 33.232.222 κατοίκους. Τα σύνορα με την Κολομβία
στα βορειοανατολικά και με τη Βραζιλία στα ανατολικά
διατρέχουν τα βαθύπεδα του Αμαζονίου και τα τροπικά δάση,
ενώ τα σύνορα με τη Βολιβία στα νοτιοανατολικά, τη Χιλή στα
νότια και τον Ισημερινό στα βορειοδυτικά εκτείνονται παράλληλα με τις Άνδεις. Η
γεωγραφία του Περού είναι ένα μωσαϊκό τοπίων που εκτείνεται από την ακτή του
Ειρηνικού έως το τροπικό δάσος του Αμαζονίου περιλαμβάνοντας τις κοιλάδες και τις
υψηλές κορυφές των Άνδεων. Το Περού είναι μία από τις χώρες με την υψηλότερη
βιοπικοιλότητα στον κόσμο.

Οικονομία
Η οικονομία του Περού είναι μια αναδυόμενη κοινωνική οικονομία της αγοράς, που
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εξωτερικού εμπορίου και οικονομία ανώτερου μεσαίου
εισοδήματος, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το Περού έχει την 47η μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο με βάση το συνολικό ΑΕΠ. Το ΑΕΠ του Περού για το 2019 είναι 227
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 478 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με βάση την αγοραστική
δύναμη, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι περίπου 7.000 δολάρια ΗΠΑ για το 2019. Το
Περού ήταν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής, με μέσο
ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6,1% ετησίως. Οι συνετές μακροοικονομικές πολιτικές και οι
ευρείες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ένα ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον δημιούργησαν
ένα περιβάλλον για υψηλή ανάπτυξη και χαμηλό πληθωρισμό. Μεταξύ 2014 και 2019, η
αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε μέσο ετήσιο ρυθμό 3,1%, κυρίως λόγω των
χαμηλότερων τιμών διεθνώς των βασικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του
χαλκού, που αποτελεί το κορυφαίο εξαγωγικό εμπόρευμα. Αυτό οδήγησε σε προσωρινή
μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, λιγότερα φορολογικά έσοδα και επιβράδυνση της
κατανάλωσης. Η συνολική αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών
αποτελούν το 49,0% του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, οι παρατεταμένες γραφειοκρατικές ελλείψεις
εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των επενδύσεων. Ο χρηματοπιστωτικός
τομέας έχει σημειώσει σταδιακή μεταμόρφωση

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η περουβιανή κοινωνία χωρίζεται σε τρεις κοινωνικές τάξεις. Η ανώτερη τάξη αποτελείται
από περίπου 3% του πληθυσμού και βρίσκεται κυρίως σε αστικά κέντρα. Η μεσαία τάξη
απαρτίζεται από το 60% του πληθυσμού και περιλαμβάνει οικογένειες μισθωτών της
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εργατικής τάξης, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματίες του εμπορίου,
γραφειοκράτες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με μισθωτή εργασία. Η κατώτερη τάξη
είναι αυτή με το χαμηλό εισόδημα αποτελούμενη κατά βάση από αγρότες και μετανάστες
εργαζόμενους που ζουν σε παραγκουπόλεις γύρω από τη Λίμα και άλλες αστικές περιοχές.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εκπαίδευση τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια
είναι υποχρεωτική και δωρεάν στα δημόσια σχολεία. Είναι επίσης δωρεάν στα δημόσια
πανεπιστήμια για φοιτητές που δεν μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα και έχουν επαρκή
ακαδημαϊκή απόδοση. Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA)
συμπεριέλαβε το Περού στο τέλος της κατάταξης και στις τρεις κατηγορίες (μαθηματικά,
επιστήμη και ανάγνωση) το 2012 συγκριτικά με τα 65 κράτη που συμμετείχαν στην
αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών 15 ετών.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Περιβάλλον:Το Περού είναι μια πολυπολιτισμική χώρα με μεγάλη ποικιλομορφία και
πληθώρα φυσικών πόρων, ενώ έχει μακρόχρονη παράδοση στη βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών του πόρων. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση της εξορυκτικής βιομηχανίας, η
αστικοποίηση και η αποψίλωση των δασών απειλούν τόσο αυτή τη φυσική κληρονομιά όσο
και την ευημερία του λαού, υπονομεύοντας τα θεμέλια μιας σταθερής μακροπρόθεσμης
ανάπτυξης. Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα του Περού είναι η ατμοσφαιρική
ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων, η διάβρωση και η ρύπανση του εδάφους και η
αποψίλωση των δασών. Το Περού επικύρωσε τη Συμφωνία των Παρισίων με τα Ηνωμένα
Έθνη τον Ιούλιο του 2016.
Καινοτομία: Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένας από τους κύριους μοχλούς της οικονομίας
του Περού. Στην εποχή της ψηφιοποίησης, το Περού προωθεί τις νέες τεχνολογίες που
βοηθούν στη δημιουργία, και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Η βελτίωση της τεχνολογίας στο
Περού είναι κύριο μέλημα της κυβέρνησης, η οποία αναπτύσσει πολιτικές και σχέδια για
την ενίσχυση της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στο δημόσιο τομέα. Το
Innóvate Perú είναι ένα εθνικό πρόγραμμα που ανήκει στο Υπουργείο Παραγωγής, το οποίο
συμβάλλει στην αύξηση της καινοτομίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες και στην
ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων στη χώρα. Το πρόγραμμα προωθεί επίσης την
καινοτόμο επιχειρηματικότητα και διευκολύνει την απορρόφηση και την προσαρμογή νέων
τεχνολογιών από τις υφιστάμενες εταιρείες με έδρα το Περού. Η πρόοδος της
ψηφιοποίησης έχει επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε τέτοιο σημείο
ώστε σήμερα, μόνο το 5% των συναλλαγών πραγματοποιούνται αυτοπροσώπως στη χώρα.

Γνωρίζατε ότι...
Στο Περού κανείς συναντά περισσότερα από 3.000 είδη πατάτας, ενώ στα τροπικά του
εδάφη στις εκτάσεις του Αμαζονίου φυτρώνει ένα από τα πιο σπάνια είδη υπερ- τροφών,
το Camu-Camu, το οποίο περιέχει την υψηλότερη συγκέντρωση Βιταμίνης C από κάθε άλλο
είδος φρούτου ή λαχανικού στον κόσμο.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
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1998

2018

1,8%

1,7%

$4.811,3
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-0,4%

4,0%

1.643,9

6.487,9

Ν/Α

Ν/Α

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
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2,7
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Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΡΩΣΙΑ
Η Ρωσία ή Ρωσική Ομοσπονδία είναι διηπειρωτική χώρα που
βρίσκεται στην Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Ασία.
Δημιουργήθηκε το 1991 προερχόμενη από την αποδόμηση της
Ε.Σ.Σ.Δ. Αποτελεί το μεγαλύτερο κράτος του πλανήτη με έκταση
17.098.246 τ.χλμ, και είναι ένατη σε πληθυσμό παγκοσμίως με
146.784.590 κατοίκους.
Εκτείνεται από τη Βαλτική Θάλασσα στα δυτικά, έως τον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανατολικά,
και από τον Αρκτικό Ωκεανό στα βόρεια, μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία
Θάλασσα στο νότο, αποτελούμενη από 85 ομοσπονδιακά κρατίδια. Οι εκτεταμένοι πόροι
ορυκτών και ενέργειας της Ρωσίας αποτελούν τα μεγαλύτερα αποθέματα στην υφήλιο,
καθιστώντας τη χώρα από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου
παγκοσμίως. Είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μέλος
του SCO (Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης), της G20, του Συμβουλίου της Ευρώπης,
της APEC, του ΟΑΣΕ, της Διεθνούς Επενδυτικής Τράπεζας, του ΠΟΕ, καθώς και ηγετικό
μέλος των χωρών ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών), της CSTO (Οργάνωση
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) και μέλος της EAEU ( Ευρασιατική Οικονομική Ενωση).

Οικονομία
Η Ρωσία έχει μία υψηλού-μεσαίου εισοδήματος οικονομία, διαθέτοντας τεράστιους
φυσικούς πόρους. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα μέταλλα και η ξυλεία
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των ρωσικών εξαγωγών στο εξωτερικό. Από τα
τέλη του 21ου αιώνα, η υψηλότερη εγχώρια κατανάλωση και η μεγαλύτερη πολιτική
σταθερότητα έχουν ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη στη Ρωσία. Οι εξαγωγές φυσικών
πόρων άρχισαν να μειώνονται σε οικονομική σημασία καθώς η εσωτερική αγορά
ενισχύθηκε σημαντικά. Από το 2012, ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου
αντιπροσώπευε το 16% του ΑΕΠ, το 52% των εσόδων του ομοσπονδιακού
προϋπολογισμού και πάνω από το 80% των συνολικών εξαγωγών.
Η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας
αναμένεται να αυξηθεί έως 2,6% το 2021 και 2,3 % tο 2022. Ωστόσο, ένα πιο δυσμενές
σενάριο που υποδηλώνει απότομη αύξηση των νέων περιπτώσεων COVID-19 κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω την οικονομική
δραστηριότητα.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η Ρωσική Ομοσπονδία σημείωσε πρόοδο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, παρά τις χαμηλότερες από τον μέσο όρο
επιδόσεις σε ορισμένα θέματα του Δείκτη βελτίωσης της ζωής του ΟΟΣΑ. Η Ρωσική
Ομοσπονδία κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες και
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά κάτω από τον μέσο όρο
στις διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας, του εισοδήματος και του πλούτου, των
θέσεων εργασίας και των αποδοχών, της προσωπικής ασφάλειας, της ποιότητας του
περιβάλλοντος, της στέγασης , της συμμετοχής στα κοινά, των κοινωνικών δεσμών και της
κατάστασης υγείας.
Στο Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA), οι μαθητές στη Ρωσία σημείωσαν
χαμηλότερη βαθμολογία από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην ανάγνωση, δεν διέφεραν
σημαντικά από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στα μαθηματικά, ενώ υπολείπονταν του μέσου
όρου του ΟΟΣΑ στην επιστήμη.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Ρωσία είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία των αντιδραστήρων γρήγορου
νετρονίου. Επί του παρόντος, η χώρα διαθέτει 38 πυρηνικούς αντιδραστήρες και προχωρά
σταθερά τα σχέδια της για επέκταση του ρόλου της πυρηνικής ενέργειας. Η Ρωσία
αφιερώνει επί του παρόντος λίγο περισσότερο από το 1% του ΑΕγχΠ της στην έρευνα και
ανάπτυξη (Ε & Α), με το 70% της χρηματοδότησης να προέρχεται από δημόσιες πηγές και
μεγάλο μέρος της να χρησιμοποιείται από δημόσια ερευνητικά ιδρύματα. Σχετικά
περιορισμένη
έρευνα διεξάγεται από μεγάλες εταιρείες και η συμμετοχή των
πανεπιστημίων είναι ελάχιστη. Στην περίπτωση της Ρωσίας, μια στρατηγική που μπορεί να
προσφέρει ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία απαιτεί
αφενός
αύξηση της
παραγωγικότητας των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων
βραχυπρόθεσμα, αφετέρου στήριξη της οικονομίας για τη δημιουργία μίας σταθερής ροής
εμπορικών καινοτομιών μεσοπρόθεσμα.

Γνωρίζατε ότι...
Η πόλη Oymyakon στη BA Ρωσία, έχει τον τίτλο του κατοικημένου μέρους με τη
χαμηλότερη θερμοκρασία στον πλανήτη. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1933 καταγράφηκε από
τον μετεωρολογικό σταθμό η τιμή των −67.7 °C.
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πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

-0,2%
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37,5%
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15,5%

2017

0,0
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ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Η Σιγκαπούρη, επίσημα Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, είναι
νησιωτική πόλη- κράτος στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι η
μικρότερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, με έκταση
μόλις 728 τ.χλμ και πληθυσμό 5.685.800 κατοίκους.
Νόμισμα της χώρας είναι το δολάριο Σιγκαπούρης (S$).
Μετά από τα πρώτα χρόνια αναταραχών και παρά την έλλειψη φυσικών πόρων και
ενδοχώρας, η Σιγκαπούρη αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς βασιζόμενη στο εξωτερικό
εμπόριο ώστε να καταστεί μία εξαιρετικά ανεπτυγμένη χώρα. Κατατάσσεται ένατη στον
Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και έχει το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕγχΠ παγκοσμίως. Ως ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη του ASEAN, η Σιγκαπούρη είναι
επίσης η έδρα της Γραμματείας της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και
της Γραμματείας του Συμβουλίου Οικονομικής Συνεργασίας του Ειρηνικού (PECC). Είναι
επίσης μέλος των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της
Διάσκεψης Κορυφής της Ανατολικής Ασίας, του Κινήματος των Αδεσμεύτων και της
Κοινοπολιτείας. Η Σιγκαπούρη κατέχει υψηλή θέση στους βασικούς κοινωνικούς δείκτες:
εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, ποιότητα ζωής, προσωπική ασφάλεια και στέγαση, με
ποσοστό ιδιοκτησίας στην κατοικία 91%.

Οικονομία
Η Σιγκαπούρη είναι μια οικονομία υψηλού εισοδήματος με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
54.530 δολάρια (USD) κατά κεφαλή (2017). Η χώρα παρέχει ένα από τα πιο φιλικά προς τις
επιχειρήσεις ρυθμιστικά περιβάλλοντα και κατατάσσεται μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών
οικονομιών του κόσμου. Μεταξύ 1965 και 1995, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν κατά μέσο όρο
περίπου 6% ετησίως, αναβαθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό το βιοτικό επίπεδο των
κατοίκων της. Η Σιγκαπούρη προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων επενδύσεων λόγω της
γεωγραφικής της θέσης, του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, των χαμηλών
φορολογικών συντελεστών, των προηγμένων υποδομών και της μηδενικής ανοχής κατά της
διαφθοράς.
Είναι η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη 141 χωρών
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, κατέχοντας το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ. Στη Σιγκαπούρη υπάρχουν περισσότερες από 7.000 πολυεθνικές εταιρείες από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ευρώπη. Παρά την ελευθερία της αγοράς, οι
δημόσιες επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης έχουν σημαντικό μερίδιο στην οικονομία,
συνεισφέροντας το 22% του ΑΕΠ. Η πόλη είναι δημοφιλής τόπος για συνέδρια και
εκδηλώσεις.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης δεκαπεντάχρονων μαθητών (PISA)
υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 2018,
η Σιγκαπούρη κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Οι μαθητές της Σιγκαπούρης συγκέντρωσαν κατά
μέσο όρο 576 βαθμούς, ακολουθούμενοι από τους συνομηλίκους τους από τον Καναδά
(554), το Χονγκ Κονγκ (542), τη Σκωτία (534) και την Ταϊβάν (527).

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Ως μία από τις πιο καινοτόμες πόλεις στον κόσμο, η Σιγκαπούρη φιλοξενεί ένα
οικοσύστημα αποτελούμενο από εταιρείες και οργανισμούς που πειραματίζονται με νέους
τρόπους επίλυσης των πιο απαιτητικών προβλημάτων στον κόσμο σήμερα. Από
πολυεθνικές εταιρείες έως νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι εταιρείες επιλέγουν τη Σιγκαπούρη
για τη δημιουργία, δοκιμή και εξαγωγή καινοτόμων λύσεων στην Ασία και πέραν αυτής. Ο
αριθμός των νεοσύστατων επιχειρήσεων υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία σε
περίπου 55.000. Εκτός από μια ισχυρή οικονομία, το βιώσιμο περιβάλλον της Σιγκαπούρης
είναι ένας άλλος κορυφαίος παράγοντας που έχει προσελκύσει πολλούς επενδυτές.
Η βιομηχανία drones στη Σιγκαπούρη παρουσιάζει σημαντική άνοδο, με ένα μεγάλο
αριθμό εταιρειών να στρέφονται σε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) για
επιθεώρηση και έλεγχο έργων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χρήση UAVs έχει
χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακές δοκιμές, μέτρηση θερμοκρασιών, μετάδοση
προειδοποιητικών μηνυμάτων σε συγκεντρωμένα πλήθη καθώς και για παραδόσεις
φαρμάκων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Γνωρίζατε ότι...
Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης μόλις ανακοίνωσε ένα νέο δημοσιονομικό πρόγραμμα 11
δισ. δολαρίων Σιγκαπούρης (8,3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ) για να υποστηρίξει τις προσπάθειες
εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και τμήματα της οικονομίας που πλήττονται σκληρά από
την πανδημία.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

3,4%

0,5%

$37.602,2

$100.051,4

-2,2%

3,4%

5.958,7

79.738,4

36,1/21,6/42,3

45,2/18,5/36,2

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

9,7/8,1

1998/2016

Δείκτης Gini %

39,8%

2018

111,1%

2017

Ν/Α

2018

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Η Ταϊλάνδη, επίσημα το Βασίλειο της Ταϊλάνδης
παλαιότερα γνωστή ως Σιάμ, είναι κράτος
Νοτιοανατολικής Ασίας. Βρίσκεται στο κέντρο
Ινδοκινεζικής χερσονήσου, έχει πληθυσμό άνω των
εκατομμυρίων ανθρώπων και διαιρείται σε 76 επαρχίες.

και
της
της
66

Η Ταϊλάνδη είναι η 50η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε χερσαία έκταση και η 22η πιο
πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εθνών
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Παρά τις σχετικά σποραδικές αλλαγές στην ηγεσία της,
θεωρείται μεσαία δύναμη στα παγκόσμια ζητήματα. Με υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του
ανθρώπινου κεφαλαίου της, η Ταϊλάνδη θεωρείται νέα αναδυόμενη βιομηχανική οικονομία.
Η μεταποίηση, η γεωργία και ο τουρισμός αποτελούν κορυφαίους τομείς του οικονομικού
μοντέλου της.

Οικονομία
Η Ταϊλάνδη έχει σημειώσει εξαιρετική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες
τέσσερις δεκαετίες και σε λιγότερο από μια γενιά έχει μετατραπεί από χώρα χαμηλού
εισοδήματος σε χώρα υψηλού εισοδήματος. Είναι το τέταρτο πιο πλούσιο έθνος σε κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ, μετά τη Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι και τη Μαλαισία, Η απόλυτη φτώχεια
μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια, από 65,2% το 1988 σε 9,85% το 2018. Ως
αποτέλεσμα, η οικονομία της έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή
λειτουργώντας ως σταθερό σημείο αναφοράς για τις γειτονικές αναπτυσσόμενες
οικονομίες του Λάος, της Μυανμάρ και της Καμπότζης.
Αν και η Ταϊλάνδη κατάφερε τους τελευταίους μήνες να αναχαιτίσει το κύμα του
κορονοϊού, ο οικονομικός αντίκτυπος ήταν σοβαρός και έχει ήδη οδηγήσει σε εκτεταμένες
απώλειες θέσεων εργασίας, αφαιμάζοντας κυρίως τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Αυτή
η ανησυχητική εικόνα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την επιβράδυνση της
οικονομικής δραστηριότητας που ξεκίνησε από το 2018 λόγω της χαμηλής ζήτησης
εξαγωγών στο γεωργικό τομέα ως αποτέλεσμα των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ και Κίνας, του
αργού ρυθμού των δημόσιων επενδύσεων και των επιπτώσεων της ξηρασίας. Η Ταϊλάνδη
απαιτείται να εφαρμόσει βασικές αναπτυξιακές πολιτικές εάν θέλει να αποκτήσει καθεστώς
χώρας υψηλού εισοδήματος μέχρι το 2037, εξοπλίζοντας τη νέα γενιά με τις απαραίτητες
δεξιότητες, αυξάνοντας τις προσφερόμενες ευκαιρίες απασχόλησης και εξασφαλίζοντας
υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, ώστε να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ του κέντρου και
των περιφερειών.
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Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η ανισότητα -σύμφωνα με τον συντελεστή Gini- διευρύνθηκε μεταξύ των ετών 2015 και
2017. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μέση
κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε, αλλά η οικιακή κατανάλωση του
κατώτερου 40% του πληθυσμού συρρικνώθηκε. Μια νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
δείχνει μείωση των επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και τις
επιστήμες, συνδέοντάς την με τις ανισότητες στην κατανομή και την
αναποτελεσματικότητα των επενδύσεων στα σχολεία της Ταϊλάνδης. Οι επιπτώσεις από το
κλείσιμο του σχολείου λόγω της πανδημίας COVID-19 μπορεί να επιταχύνουν αυτές τις
τάσεις, προειδοποιεί η έκθεση.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Ταϊλάνδη είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στη στήριξη των τοπικών βιοποριστικών δραστηριοτήτων και στην
προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ταχεία οικονομική ανάπτυξη τις
τελευταίες δεκαετίες συνέβη συχνά μέσω της μη βιώσιμης εκμετάλλευσης αυτών των
φυσικών πόρων. Η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει αυξανόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση,
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της βιοποικιλότητας, της μείωσης των πληθυσμών
της άγριας πανίδας, της αποψίλωσης των δασών, της απερήμωσης, της λειψυδρίας, της
κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης του αέρα και των υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το 12ο
Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (NESD) ενσωματώνει στους στόχους
του τη φιλική προς το περιβάλλον «πράσινη ανάπτυξη», ευθυγραμμίζοντας τη πολιτική του
με την Ατζέντα του 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το Σχέδιο
στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και μεταποιητικών
βιομηχανιών και των υπηρεσιών στην Ταϊλάνδη , στην έρευνα στον τομέα της ενεργειακής
ασφάλειας, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας στον δημόσιο τομέα και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Γνωρίζατε ότι...
Το όνομα Ταϊλάνδη στην ταϊλανδέζικη γλώσσα είναι το Prathet Thai, το οποίο
μεταφράζεται σε «Land of the Free». Είναι η μόνη χώρα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική
Ασία που δεν έχει αποικιστεί ποτέ από κανένα ευρωπαϊκό έθνος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
GDP
per
$5,5 tri
$5,5
μόνο
πολύ
λίγεςcapita
χώρες στον κόσμο κατάφεραν
να ξεφύγουν,
αυτόtri
από μόνο του είναι ένα
τεράστιο επίτευγμα.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1,2%

0,3%

$6.589,6

$18.513,3

-7,6%

4,2%

7.492

10.399

Ν/Α

13,3/53,1/33,7

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

2,5/3,8

1998/2016

Δείκτης Gini %

36,4%

2018

41,9%

2017

0,0

2018

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΤΑΪΠΕΪ (ΤΑΪΒΑΝ)
H Ταϊπέι είναι η πρωτεύουσα της Ταϊβάν. H Ταϊβάν,
γνωατή παλαιότερα ως Φορμόζα, είναι νησί στην
Ανατολική Ασία, 180 χλμ από τις νοτιοανατολικές ακτές
της ηπειρωτικής Κίνας. Εχει
έκταση 36.197 τ.χλμ
πληθυσμό 23,5 εκατομμύρια κατοίκους και ΑΕΠ (σε
όρους PPP) της τάξης των 1,2 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων.
To 1949, κατά τον κινεζικό εμφύλιο πολέμο, η κυβέρνηση της Κίνας που ανετράπη από το
Κομμουνιστικό Κόμμα, με επικεφαλής τον Chiang Kai-Shek μαζί με πάνω από ένα
εκατομμύρια Κινέζους κατέφυγαν στο νησί, που ονομάστηκε Δημοκρατία της Κίνας. Το
πολίτευμα της χώρας είναι συνταγματική δημοκρατία. Η Ελλάδα, όπως και η συντριπτική
πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την
Ταιβάν, σεβόμενη την πολιτική της “μίας Κϊνας”.

Οικονομία
Η Ταϊβάν κατέχει την 22η θέση παγκοσμίως με βάση το ΑΕΠ, την 16η θέση σε εξαγωγές, την
13η ως προς τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας και την 3η σε επενδυτικό κλίμα.
Η οικονομία δίνει έμφαση στις εξαγωγές, με τον όγκο των τελευταίων να έχει ξεπεράσει τα
330 δισεκατομμύρια το 2019. Η χώρα έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή και εξαγωγή
ηλεκτρονικών ειδών. Η Ταϊβάν έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ( ΠΟΕ)
το 2002 υπό καθεστώς “ξεχωριστού τελωνειακού εδάφους”.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Διαθέτει 144 πανεπιστήμια και κολέγια, ενώ το 45% των πολιτών μεταξύ 25 και 65 ετών
έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που κατατάσσει τη χώρα
στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως, όταν ο μέσος όρος των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ
προσεγγίζει το 33%.Το 1968 καθιέρωσε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως την
υποχρεωτική εκπαίδευση, με διιάρκεια 12 έτη.
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Το 2017, έγινε η πρώτη ασιατική χώρα που το κοινοβούλιό της νομιμοποίησε το γάμο
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.
Το National Palace Museum στην Ταϊπέι είναι μία κιβωτός κινεζικής τέχνης και θεωρείται
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
H ταχύτητα εκβιομηχάνιση που έλαβε χώρα τον προηγούμενο αιώνα, επέφερε διάφορα
προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα ζωής και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Το
16% της ενεργειακής κατανάλωσης τροφοδοτείται από τους σταθμούς πυρηνικής
ενέργειας.

Γνωρίζατε ότι...
Το φαγητό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ταιβανέζικης κουλτούρας. Η ταΪβανέζικη
κουζίνα διαθέτει πάνω από 36 αστέρια Michelin, εκ των οποίων 10 απονεμήθηκαν σε
φαγητά του δρόμου, πολλά στη διάσημη Νυχτερινή Αγορά της Ταιπέι.
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Ενδιαφέροντες δείκτες
1998

2018

0,9%

0,1%

$18.625,6

$51.009,6

4,2%

2,8%
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6.998
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Ν/Α
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ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ
Oι Φιλιππίνες είναι νησιωτικό κράτος της νοτιοανατολικής
Ασίας που αποτελείται από περισσότερα από 7.000 νησιά.
Με πληθυσμό 109 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η 13η πιο
πυκονοκατοικημένη χώρα στον κόσμο.
Το ΑΕΠ της (σε όρους PPP) ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο, κατατάσσοντάς την στην 25η
θέση παγκοσμίως. Το πολίτευμα της χώρας είναι προεδρική Δημοκρατία. Πρωτεύουσα είναι
η Μανίλα. Οι Φιλιππίνες είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ (1945) και της ΑSEAN. Eίναι επίσης
μέλος της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Ασίας (EAS), καθώς επίσης και μέλος του G24.

Οικονομία
Πρόκειται για νέα βιομηχανική οικονομία, που βρίσκεται ακόμη στο μεταβατικό στάδιο
από την αγροτική οικονομία, σε αυτή των υπηρεσιών και κατασκευών. Οι τρεις κυριότεροι
εμπορικοί εταίροι της χώρας, όσον αφορά τις εξαγωγές, είναι οι ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ και η
Ιαπωνία. Σχεδόν ο μισός όγκος εξαγωγών αφορά ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
H επικρατούσα θρησκεία είναι ο Χριστιανισμός, με περίπου το 80% των κατοίκων να
ασπάζονται τον Καθολικισμό, και ακόμα ένα 10% την Ορθόδοξη εκκλησία και τον
Προτεσταντισμό.
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για 12 έτη, ενώ υπάρχουν ειδικά σχολεία, ‘’ Science
Schools”, για τους πολλά υποσχόμενους μαθητές, τα οποία δίνουν έμφαση στις φυσικές
επιστήμες, τη κριτική σκέψη, και την επίλυση προβλημάτων.
Η νομοθεσία αποφοίτησης για το περιβάλλον που ισχύει από το 2019 αναγκάζει τους
μαθητές να φυτέψουν τουλάχιστον 10 δέντρα για να αποφοιτήσουν.
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Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Οι Φιλιππίνες είναι χώρα εξαιρετικής βιοποικιλότητας. Με εκτεταμένα τροπικά δάση,
χιλιόμετρα κοραλλιογενών υφάλων, μοναδική ενδημική πανίδα και περισσότερα από 20
ενεργά ηφαίστεια διαθέτουν ασυνήθιστη ποικιλομορφία. Λόγω της τοποθεσίας της στο
αρχιπέλαγος, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
‘Εχει υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ενώ στους στόχους που έχουν
τεθεί συμπεριλαμβάνεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά
70%, μέχρι το 2030.

Γνωρίζατε ότι...
Οι Φιλιππίνες έχουν χαρακτηριστεί ως η ’πρωτεύουσα’’ των social media παγκοσμίως,
δεδομένου ότι οι κάτοικοι δαπανούν πολύ σημαντικό μέρος της μέρας τους στο διαδίκτυο,
με το μέσο όρο να αποτελούν οι 9 ώρες και 45 λεπτά, ημερησίως.

88

Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

2,2%

1,4%

$3.218,4

$8.717

-0,6%

6,3%

1.752

6.602,5

Ν/Α

Ν/Α

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

1,0/1,2

1998/2016

Δείκτης Gini %

47,9%

2018

39,9%

2017

6,0

2015

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΧΙΛΗ
Η Χιλή, ή επίσημα η Δημοκρατία της Χιλής, βρίσκεται στα
δυτικά της Νοτίου Αμερικής. Καταλαμβάνει ένα μακρύ και
στενό κομμάτι γης μεταξύ των Άνδεων από την ανατολική
πλευρά της και του Ειρηνικού Ωκεανού από τη δυτική.
Καλύπτει μία έκταση 756.096 τ. χλμ., ενώ ο πληθυσμός της
ανέρχεται στα 17,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με απογραφή του
2017. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Χιλής είναι το Σαντιάγκο και η εθνική
γλώσσα της χώρας τα ισπανικά. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της
Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και της
Συμμαχίας του Ειρηνικού, ενώ το 2010 έγινε μέλος του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).

Οικονομία
Η οικονομία της Χιλής είναι προσανατολισμένη στην αγορά και ανήκει στις χώρες υψηλού
εισοδήματος, σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θεωρείται ένα από τα
πιο εύπορα κράτη της Νότιας Αμερικής, αποτελώντας ηγέτιδα χώρα της περιοχής όσον
αφορά την ανταγωνιστικότητα, το κατά κεφαλήν εισόδημα, την παγκοσμιοποίηση, την
οικονομική ελευθερία και τα χαμηλά ποσοστά διαφθοράς. Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Τράπεζα, το ΑΕΠ της Χιλής ανήλθε το 2019 στα 282.3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον
συνολικό πληθυσμό της να είναι 19 εκατομμύρια. Τις τελευταίες δεκαετίες, η χώρα
συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής χάρη σε ένα
σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο, το οποίο την προστάτεψε από τις επιπτώσεις ενός
ασταθούς διεθνούς χώρου και της επέτρεψε να μειώσει το ποσοστό του πληθυσμού που
ζει σε συνθήκες φτώχειας από 30% το 2000 σε 3,7% το 2017. Ωστόσο, περισσότερο από το
30% του πληθυσμού είναι οικονομικά ευάλωτο, ενώ η οικονομική ανισότητα παραμένει
υψηλή.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Η κοινωνική αβεβαιότητα που επικρατούσε ευρέως στη χώρα προκάλεσε απογοήτευση με
υψηλή και διαρκή ανισότητα ευκαιριών, η οποία υπερίσχυσε παρά τις σημαντικές
βελτιώσεις στις κοινωνικές εκροές. Μεταξύ του 2006 και του 2017, η Χιλή είχε μειώσει το
ποσοστό της φτώχειας από 19,6 % σε 3,7 %, ενώ ο ευάλωτος πληθυσμός μειώθηκε από 43,9
% σε 30,1 %. Ωστόσο, η εισοδηματική ανισότητα, όπως υπολογίζεται από τον συντελεστή
Gini, παρέμεινε γύρω στο 0,44 % το 2017, μεταξύ των υψηλότερων στην περιοχή. Η
αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη διακρίνει μεγάλη ανισότητα ευκαιριών λόγω του διαχωρισμού
στην παροχή υπηρεσιών στην εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη, καθώς και των
διακρίσεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας.
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Οι εργασιακές ευκαιρίες με υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος απευθύνονται κατά κύριο
λόγο σε ειδικευμένους εργάτες, ενώ οι εργάτες με σύμβαση ορισμένου χρόνου έχουν
μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μικρότερη εργασιακή ασφάλεια και συνήθως δεν δικαιούνται
αποζημίωση ή ασφάλιση ανεργίας. Περίπου το 58 % των γυναικών και το 45 % των ανδρών
στην Χιλή δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν μόνοι τους στην πόλη ή στην
περιοχή, όπου διαμένουν, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά τα ποσοστά είναι χαμηλότερα
από αυτά άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία, και
συγκρίσιμα με αυτά του Μεξικού και της Κολομβίας.
Το 2017, η Χιλή αναδείχθηκε 5η στην παγκόσμια κατάταξη ως προς την εγγραφή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού περίπου το 89 % των μαθητών του Λυκείου εγγράφονται
επιτυχώς σε πανεπιστήμιο στη Χιλή. Αυτό προετοιμάζει τους σπουδαστές για τη
μελλοντική τους επαγγελματική πορεία και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να
ανταλλάσουν ιδέες και να ξεκινήσουν ενδεχομένως δικές τους επιχειρήσεις. Η Χιλή
διαθέτει ορισμένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Νοτίου Αμερικής (τρίτα και τέταρτα
στην κατάταξη), ενώ πολλά μαθήματα έχουν ως στόχο την προσέλκυση φοιτητών από τον
διεθνή χώρο. Επιπρόσθετα, το 94 % των αποφοίτων πληροφοριακών συστημάτων
αποκαθίσταται επαγγελματικά μέσα στον πρώτο χρόνο από την αποφοίτηση τους.

Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
Η Χιλή στοχεύει στην προώθηση της αύξησης της παραγωγικότητας στη βάση της
διανομής εισοδήματος, μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της ενίσχυσης της σχέσης
μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και της προώθησης της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Η μείωση της ανισότητας ευκαιριών θα είναι πολύ
σημαντική για την ελαχιστοποίηση της φτώχειας και τη διασφάλιση της κοινωνικής
σταθερότητας. Η Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης της Χιλής (Chilean Economic
Development Agency (CORFO)) υλοποίησε περίπου 50 προγράμματα για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Τα προγράμματα του CORFO προσφέρουν
επιχορηγήσεις απαλλαγμένες από ίδια κεφάλαια ή δάνεια και μερικές φορές απλώς
καθοδήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η στόχευση παραμένει η ίδια: να αποδείξουν στους
πολίτες ότι μπορούν να βασίζονται στη στήριξη της κυβέρνησής τους για την ανάληψη
ενός καινοτόμου προγράμματος και την ανάδειξη της Χιλής στον υπόλοιπο κόσμο ως μία
χώρα που προσφέρει πολύ περισσότερα από μεταλλευτικούς πόρους ή από έναν
ανεπτυγμένο τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο.

Γνωρίζατε ότι...
Η Χιλή διευκολύνει ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές να συμμετάσχουν στο εγχώριο
οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα μια νέα “tech
visa”, η οποία επιτρέπει στα κορυφαία τεχνολογικά ταλέντα να αποκτήσουν Visa εντός 15
ημερών. Αυτή η visa προσελκύει ταλέντα από το εξωτερικό με σκοπό να καταστήσει τη Χιλή
παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

1,3%

1,4%

$8.995,8

$24.765,2

4,3%

3,9%

4.627,8

7.020,7

Ν/Α

60,2/10,1/29,8

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

3,4/4,7

1998/2016

Δείκτης Gini %

45,9%

2018

23,6%

2017

0,3

2017

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Το Χονγκ Κονγκ είναι μία μητροπολιτική περιοχή, ημίαυτόνομη, που διοικητικά υπάγεται στην Κίνα, απολαμβάνει
όμως σημαντικές ελευθερίες, συμμετέχοντας ως αυτόνομη
οντότητα σε πλήθος διεθνών οργανισμών.
Το νέο καθεστώς ισχύει από το 1997, όταν η μητρόπολη πέρασε από το καθεστώς της
βρετανικής κυριαρχίας, στα χέρια της Κίνας. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ
Κονγκ επιλέγεται από τον Πρωθυπουργό της Κίνας.

Οικονομία
Στο Χονγκ Κονγκ κυριαρχεί η ιδεολογία του ελεύθερου εμπορίου, η φιλοσοφία της πολύ
χαμηλής φορολογίας, και η αποστροφή του κρατικού παρεμβατισμού.
Διατηρεί δικό του νόμισμα, το δολάριο Χονγκ Κονγκ, το οποίο ακολουθεί το αμερικανικό
δολάριο σε σταθερή ισοτιμία. Σύμφωνα με το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας της WSJ και
του Heritage, μέχρι και το 2019 βρισκόταν σταθερά στην πρώτη θέση διεθνώς, κάτι που
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι αποτελεί την έδρα πολλών οργανισμών ανά την υφήλιο. Το
ΑΕΠ(σε όρους PPP) ξεπερνά τα 465 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Κοινωνία - Εκπαίδευση
Αριθμεί περίπου 7,500,000 κατοίκους, με πάνω από το ήμισυ να γνωρίζουν άπταιστα
αγγλικά, ως αποτέλεσμα της μακράς Βρετανικής ηγεμονίας.
Παρόλο που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα υψηλό, υπάρχουν υψηλά επίπεδα
εισοδηματικής ανισότητας, δεδομένου ότι το 10% των ατόμων με τους υψηλότερους
μισθούς, λαμβάνει πάνω από τα 4/10 του εισοδήματος. Η εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί
το βρετανικό μοντέλο, με υποχρεωτική 12ετή εκπαίδευση.
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Νέες τεχνολογίες - Καινοτομία - Περιβάλλον
‘Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, το Χονγκ Κονγκ έχει τη δυνατότητα, και
ακολουθεί, διαφορετική πολιτική από την υπόλοιπη Κίνα, θέτοντας διαφορετικούς
στόχους. Το πλάνο της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ για το 2030, έχει ως στόχο τη μείωση
της παραγωγής άνθρακα κατά 70%. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η αγορά ηλεκτρικών
οχημάτων, μέσω φοροαπαλλαγών.

Γνωρίζατε ότι...
Το Χόνγκ Κόνγκ είναι η πόλη με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο,
πίσω μόνο από τη Νέα Υόρκη.
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Ενδιαφέροντες δείκτες

Ρυθμός ανάπτυξης
πληθυσμού (ετήσιος %)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Current International Dollar

Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
(ετήσιος %)

Ξένες επενδύσεις,
εισερχομενες (USD millions)
Top 10% Middle40%
Bottom 50%

1998

2018

0,8%

0,8%

$25.141,8

$62.513

-5,9%

2,9%

13.939,4

104.245,7

Ν/Α

Ν/Α

μερίδιο εισοδήματος

κατά κεφαλήν εκπομπές
CO2 (in metric tones)

Ν/Α

1998/2016

Δείκτης Gini %

Ν/Α

2018

0,1%

2017

Ν/Α

2018

Δημόσιο Χρέος
(% επί του ΑΕΠ)

Ποσοστό φτώχειας
(at $1.9 PPP a day)
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Μέρος Γ
Αρθρογραφία Πρέσβεων μελών
APEC στην Ελλάδα

/toDiktio

@to diktio

Ιωάννης Σμυρλής
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρόεδρος Enterprise Greece

Η σχέση της Ελλάδας με την Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού
Οι χώρες της οικονομικής συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), του σημαντικότατου
διακυβερνητικού φόρουμ που δημιουργήθηκε το 1989 με έδρα την Σιγκαπούρη και
απαρτίζεται από 21 χώρες – μέλη, συνιστούν αναμφίβολα οικονομικό και πολιτικό
εταίρο αποφασιστικής σημασίας για την Ε.Ε. και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα. Η
περιοχή - και ιδιαίτερα η ασιατική πλευρά της - αποτελεί τον ισχυρότερο πόλο
οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως, με αρκετές, ωστόσο, διαφορές όσον αφορά το
επίπεδο ευημερίας των χωρών της.
Η Ασία, η Ευρώπη και η Ελλάδα υπόκεινται όλο και περισσότερο στις ίδιες προκλήσεις
και ευκαιρίες που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση. Η APEC εμπνεύσθηκε από
την επιτυχία της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), σε ανταπόκριση
της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης των οικονομιών της Ασίας και του Ειρηνικού και του
σχηματισμού οικονομικών περιφερειακών συνασπισμών σε άλλα μέρη του κόσμου.
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Η ζώνη APEC αποτελείται από σειρά ετερόκλητων χωρών, μεταξύ των
οποίων αρκετές αποτελούν κορυφαίους εμπορικούς και οικονομικούς
εταίρους της Ελλάδας - και της Ευρώπης - όπως η Κίνα (όγκος
διμερούς εμπορίου με Ελλάδα €4,95 δισ. το 2019), η Ν. Κορέα (€775,3
εκατ.), η Ιαπωνία (€360 εκ.), η Ρωσία (€4,29 δισ.), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς
(με όγκους διμερούς εμπορίου με Ελλάδα €2,53 δισ. και €238,3 εκ.,
αντιστοίχως), καθώς και η Αυστραλία (€206,9 εκ.), αλλά και χώρες με
τις οποίες οι συναλλαγές της Ελλάδας είναι αρκετά μικρότερες με
σοβαρές, ωστόσο, προοπτικές αύξησης, όπως η Ινδονησία (€282,4 εκ.),
το Βιετνάμ (διμερής όγκος €279 εκ.), η Ταϋλάνδη (€190,3 εκ.), η Ταϊβάν
(€131,9 εκ.), η Μαλαισία (€112,1 εκ.), το Μεξικό (€213,6 εκ.) και η Χιλή
(€65,5 εκ.).
Η Ελλάδα, στο πλαίσιο μίας πολυδιάστατης οικονομικής διπλωματίας,
αναπτύσεει ενεργά τις σχέσεις εκατέρωθεν του Ειρηνικού Ωκεανού. Αφ’
ενός εμβαθύνει τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον
Καναδά, που αποτελούν πάντοτε σημαντικούς πολιτικούς και
οικονομικούς εταίρους μας, και αφ’ ετέρου καλλιεργεί με γοργό ρυθμό
ουσιαστικές επαφές με τις χώρες APEC. Έχοντας υιοθετήσει σειρά
μεταρρυθμίσεων, η χώρα μας έχει βελτιώσει ριζικά το επενδυτικό
περιβάλλον και την εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός. Η χώρα
μας διαθέτει ήδη ισχυρές επενδυτικές σχέσεις με αρκετές από τις
χώρες APEC. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν οι
πρώτοι πελάτες των ασιατικών ναυπηγείων μετά τον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο και έχουν έκτοτε καλλιεργήσει εξαιρετικές σχέσεις με τους
μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους των χωρών αυτών. Με αφετηρία
αυτή την μακρόχρονια σχέση της παγκοσμίως πρωτοπόρου ελληνικής
ναυτιλίας με τις χώρες APEC,
αναπτύσσουμε παράλληλα τις
οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μας, όπως και την προσέλκυση
επενδυτικών κεφαλαίων όπως για παράδειγμα από την Ν. Κορέα, την
Ιαπωνία, την Κίνα και την Αυστραλία.
Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις ασιατικές χώρες έχουν
σημειώσει εντυπωσιακή εξέλιξη ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία. Η
χρηματοοικονομική κρίση στη ΝΑ Ασία στο τέλος της δεκαετίας του
1990, όπως και η παγκόσμια κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα της
περασμένης δεκαετίας, κατέστησαν πλήρως αντιληπτή σε όλες τις
χώρες του πλανήτη την εξάρτησή τους από τις διεθνείς
κεφαλαιουχικές και εμπορικές ροές. Το νέο στοιχείο των τελευταίων
ετών είναι η ταχύτητα με την οποία τα γεγονότα σε ένα μέρος του
κόσμου επηρεάζουν τις συνθήκες σε ένα άλλο, και η ένταση της
οικονομικής, πολιτικής αλλά και κοινωνικής πλέον αλληλεξάρτησής
μας.
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Κινούμενη σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, η Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία ενισχύει
συστηματικά περαιτέρω τις αμοιβαίες εμπορικές και επενδυτικές ροές της με την
περιοχή APEC, επιδιώκοντας τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με μεγάλους αλλά και
μικρότερους Ασιάτες εταίρου. Απαιτείται ισχυρότερη συνεργασία μέσω της ενίσχυσης
του ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ), της από κοινού αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων και
της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμια, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, καθώς και της
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης πόρων.
Η Ελλάδα καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις διμερείς
οικονομικές σχέσεις της στην περιοχή. Εστιάζουμε στην βελτίωση των όρων
πρόσβασης στις αγορές και την εκατέρωθεν υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και στην
δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος για συναλλαγές και επενδύσεις, με
μείωση των τεχνικών φραγμών, καθώς και βελτίωση της διαφάνειας και
προβλεψιμότητας του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η Ελλάδα επιδιώκει
συστηματικά την καλλιέργεια επαφών μεταξύ Ελλήνων και Ασιατών επιχειρηματιών,
ιδίως σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έμφαση στους τομείς υψηλής
τεχνολογίας, όπως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι μεταφορές
και η ενέργεια.
Αξιόλογες δυνατότητες προώθησης των ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων και
διακρατικών συνεργασιών με τις ασιατικές χώρες APEC εντοπίζονται επίσης στις
θαλάσσιες μεταφορές, στον τομέα της ακτοπλοΐας, στον κλάδο των κατασκευών,
διαχείρισης υποδομών ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής καθώς και στην κατασκευή /
διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και στον τομέα τροφίμων, στον οποίο
αρχίζουν να διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για την εξαγωγή ποιοτικών ελληνικών
διατροφικών προϊόντων.
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Νέα Ζηλανδία και Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού
(APEC)

Anthony SIMPSON
Πρέσβυς της Νέας Ζηλανδίας
στην Ελλάδα

H Ομάδα Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) έχει διαδραματίσει κεντρικό
ρόλο στην διαμόρφωση των εμπορικών και οικονομικών πολιτικών στην περιοχή
της Ασίας-Ειρηνικού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, συμβάλλοντας στο να καταστεί η πιο
δυναμική και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή στον κόσμο στην διάρκεια της περιόδου αυτής.
Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Από την ίδρυση της APEC το 1989, το ΑΕΠ των μελών της
έχει αυξηθεί κατά 250%, τα μέσα εισοδήματα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και περισσότεροι από
1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν βγει από την φτώχια. Η APEC έχει συμβάλει στα
αξιοσημείωτα αυτά αποτελέσματα με διάφορους τρόπους. Η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει αυτή της «συντονισμένης μονομέρειας» - υπήρξε ίσως αναπόφευκτη δεδομένης της τεράστιας
διαφοράς στο μέγεθος και την ανάπτυξη των μελών της. Αλλά έχει αποδειχθεί εξαιρετικά
επιτυχημένη.
Ο «τρόπος της APEC» δεν συνίστατο στην διαπραγμάτευση δεσμεύσεων ή την επιβολή κοινών
ρυθμίσεων διακυβέρνησης. Αντίθετα, τα μέλη της συμφώνησαν, εκουσίως, να επιδιώξουν ένα
σύνολο κοινών στόχων, βασισμένων στο ανοικτό εμπόριο και τις οικονομικές πολιτικές. Και
έχουν συνεργαστεί για να τους επιτύχουν, μέσα από ένα ενεργό πρόγραμμα διαλόγου και
συνεργασίας, εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, περιορισμού των φραγμών στο εμπόριο, και
εμπορίου και οικονομικής ολοκλήρωσης.
Οι διασυνδέσεις και οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των ηγετών και των αξιωματούχων
της APEC έθεσαν τα θεμέλια για ένα πυκνό δίκτυο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου
μεταξύ των μελών της, που έχουν μεταμορφώσει το εμπόριο στην περιοχή. Και έχουν
συνεισφέρει στην γένεση προοδευτικών ιδεών, που έχουν ωφελήσει τις επιχειρήσεις, τους
ανθρώπους και τις οικονομίες σε ολόκληρη την περιοχή.
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Η APEC έχει βοηθήσει τα μέλη της να υιοθετήσουν εμπορικές και οικονομικές πολιτικές που
έχουν απελευθερώσει το αναπτυξιακό τους δυναμικό. Και έχει υποστηρίξει ταχείες και
αποτελεσματικές περιφερειακές «απαντήσεις» σε παγκόσμιες προκλήσεις και
κλυδωνισμούς, ξεκινώντας από την προέλαση της παγκοσμιοποίησης την δεκαετία του 1990,
και συνεχίζοντας με τις οικονομικές κρίσεις του 1997 και του 2008, την αναστάτωση που
προκλήθηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9/11 και την αυξανόμενη ανησυχία για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Καθώς η Νέα Ζηλανδία ξαναπαίρνει φέτος με την σειρά της την Προεδρία, η APEC
αναλαμβάνει και πάλι σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τα μέλη της να αντιμετωπίσουν
σοβαρές παγκόσμιες προκλήσεις. Το επίκεντρο της προσοχής θα πρέπει να είναι η
αντιμετώπιση της διπλής κρίσης, στην δημόσια υγεία και την οικονομία, που προκαλείται από
την πανδημία του Covid-19.
Κατά το παρελθόν έτος, είδαμε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι
εμπορικοί δεσμοί και οι ανοικτές αλυσίδες εφοδιασμού στην αποτελεσματική υγειονομική
αντιμετώπιση του COVID-19 σε ολόκληρη την περιοχή. Η APEC συνέβαλε στην διατήρησή
τους και οφείλει να συνεχίσει να το κάνει. Αλλά το 2021 θα πρέπει επίσης να είναι το έτος κατά
το οποίο η περιοχή θα χαράξει την πορεία της εξόδου της από την οικονομική κρίση. Με τον
τρόπο αυτό, η APEC θα βοηθήσει τα μέλη της να υιοθετήσουν πολιτικές που θα ζωογονήσουν
γρήγορα την ανάπτυξη, ενώ θα εκπονήσει και σχέδιο για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη σε
ολόκληρη την περιοχή.
Η APEC διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της παγκόσμιας
διακυβέρνησης. Αυτό το πράττει διευκολύνοντας την παγκόσμια συναίνεση σε θέματα
προτεραιότητας, και υποστηρίζοντας την εφαρμογή παγκόσμιων συμφωνιών και προτύπων σε
εγχώριο και περιφερειακό επίπεδο. Κάποιες φορές έχει επίσης πρωτοτυπήσει, προωθώντας
φιλόδοξες δράσεις πέρα από αυτά που μπορούν να συμφωνηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε
τομείς όπως η ελευθέρωση του εμπορίου και η υιοθέτηση πρακτικών εμπορικών μέτρων που
υποστηρίζουν περιβαλλοντικούς στόχους. Η APEC οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές
το 2021, υποστηρίζοντας επιτυχημένα αποτελέσματα από σημαντικές συναντήσεις, στον ΠΟΕ
και αλλού, που είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την
διατήρηση μιας παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.
Ως Πρόεδρος για το 2021, η Νέα Ζηλανδία θα διασφαλίσει ότι η APEC θα βοηθήσει τα μέλη της
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές, εστιάζοντας σε τρία θέματα προτεραιότητας.
Πρώτον, θα προωθήσει οικονομικές και εμπορικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανάκαμψη
της περιοχής από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19. Αυτό σημαίνει συνέχιση του
έργου της APEC για την ενθάρρυνση εσωτερικών πολιτικών που στηρίζουν την ανοικτότητα και
την συνδεσιμότητα και που προάγουν την ανάπτυξη. Σημαίνει επίσης άρση των φραγμών στο
εμπόριο και περιορισμό των εντάσεων τόσο στα σύνορα όσο και πίσω από αυτά, ώστε να
διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές και να δραστηριοποιούνται σε
ολόκληρη την περιοχή της APEC.
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Δεύτερον, η APEC οφείλει να βοηθήσει τα μέλη της να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη αυτής της
ανάκαμψης κατανέμονται ευρέως σε όλους τους πολίτες τους και ότι η περιφερειακή ανάπτυξη
είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Αυτό σημαίνει υποστήριξη της συμμετοχής ομάδων, όπως οι
γυναίκες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, στην οικονομία, και διασφάλιση της αποτίμησης της
συνεισφοράς τους. Και σημαίνει προώθηση των εμπορικών και οικονομικών πολιτικών που
προωθούν τα θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Η Νέα Ζηλανδία θα ενθαρρύνει περαιτέρω
πρόοδο σε τομείς όπου η APEC είναι ήδη παγκόσμιος ηγέτης από την άποψη αυτή, όπως η
άρση των φραγμών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών που είναι ευεργετικά για το
περιβάλλον, η εξάλειψη των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων, και η υποστήριξη της
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.
Ο τρίτος τομέας προτεραιότητας θα αφορά την υποστήριξη των μελών της APEC στο να
αξιοποιήσουν το τεράστιο δυναμικό που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες τις
επόμενες δεκαετίες θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διεξάγουμε
εμπόριο. Η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που διεξάγεται η
επιχειρηματική δραστηριότητα, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική και προσαρμοστική. Αυτό
προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου.
Θέτει όμως και νέες προκλήσεις. Απαιτείται περισσότερη δουλειά για τον καθορισμό των
κανόνων που διέπουν το ψηφιακό εμπόριο, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας από τους
πολίτες μας δεν θα μείνει πίσω από τις αλλαγές αυτές.
Έχοντας ανακοινώσει από πέρυσι ότι ολόκληρο το έτος APEC θα διεξαχθεί ψηφιακά, η APEC του
2021 μας δίνει και μια ιδέα για το τι μπορεί να μας επιφυλάσσει το μέλλον της ψηφιακής
διπλωματίας! Ό,τι συμβαίνει στην APEC έχει σημασία. Τα 21 μέλη της αντιπροσωπεύουν σχεδόν
το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 50% του παγκόσμιου εμπορίου και το 60% του
παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ σε αυτά συγκαταλέγονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πιο ισχυρά
μέλη της παγκόσμιας κοινότητας.
Σε μια εποχή πολλαπλών παγκόσμιων κρίσεων, η APEC 2021 αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο
σημαντικά διεθνή γεγονότα του οποίου η Νέα Ζηλανδία θα είναι οικοδεσπότης, για μια
ολόκληρη γενιά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα μέλη της APEC ως απάντηση στις
προκλήσεις αυτές έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή της ΑσίαςΕιρηνικού, και των οποίων ο αντίκτυπος θα γίνει αισθητός στις επερχόμενες γενιές.
Ως Πρόεδρος της APEC, η Νέα Ζηλανδία μπορεί να βοηθήσει τις οικονομίες της ΑσίαςΕιρηνικού να σχεδιάσουν μια πορεία προς μια νέα ανάπτυξη και ένα χωρίς αποκλεισμούς,
βιώσιμο και ψηφιακά εξοπλισμένο μέλλον. Αυτή είναι μια ευκαιρία που είμαστε αποφασισμένοι
να εκμεταλλευτούμε.
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Η θέση της Αυστραλίας για την Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
Arthur Spyrou
Πρέσβυς της Αυστραλίας στην Ελλάδα,

1.

Ποια η σημασία της APEC για την
στοχοθεσία αναφορικά με το παγκόσμιο
εμπόριο και την κλιματική
αλλαγή;

Από την ίδρυσή της το 1989, η APEC
ενθαρρύνει το ελεύθερο και ανοικτό
εμπόριο και τις επενδύσεις. Έχει
σημαντικό ιστορικό υποστήριξης του
πολυμερούς εμπορικού συστήματος, της
περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης
και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
ενώ τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει
συμβάλει
στην
μείωση
των
περιφερειακών δασμολογικών και μη
δασμολογικών φραγμών, την βελτίωση
του επενδυτικού περιβάλλοντος και την
θεσμική
ανοικοδόμηση
των
αναπτυσσόμενων οικονομιών της APEC.
Η APEC εργάζεται για την προώθηση και
ενσωμάτωση προτύπων, κανόνων και
προδιαγραφών για την υπέρβαση των
φραγμών στο εμπόριο, ενώ παράλληλα
δημιουργεί θεσμική ανοικοδόμηση σε
όλη την περιοχή και συνδέει την
επιχειρηματικότητα με κυβερνητικούς
αξιωματούχους. Πρόκειται για forum μη
δεσμευτικών
και
διερευνητικών
συζητήσεων, που λειτουργεί με βάση την
συναίνεση, γεγονός που το καθιστά
ιδανική πλατφόρμα για την επιδίωξη
κοινής στοχοθεσίας.

Σήμερα, η APEC απαρτίζεται από
σημαντικό
μέρος
της
παγκόσμιας
κοινότητας, με τις οικονομίες -μέλη της
να «φιλοξενούν» το 38% του παγκόσμιου
πληθυσμού και το 60% του παγκόσμιου
ΑΕΠ. Στα περίπου 30 χρόνια από την
ίδρυση της APEC, η περιοχή έχει γνωρίσει
έντονη ανάπτυξη. Το κατά κεφαλήν
εισόδημα σχεδόν διπλασιάστηκε από
8.554 USD το 1989 σε 16.168 USD το
2018.
Η APEC συνέβαλε ιδιαίτερα στην
υποστήριξη της επέκτασης του εμπορίου
και της οικονομικής ολοκλήρωσης στην
περιοχή Ασίας - Ειρηνικού. Το εμπόριο
αγαθών και υπηρεσιών στην APEC
αυξήθηκε από 3 τρισεκατομμύρια USD το
1989 σε 24 τρισεκατομμύρια USD το
2018.
Η κυρίαρχη στοχοθεσία της APEC για
«ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και
επενδύσεις
στην
περιοχή
ΑσίαςΕιρηνικού», που συμφωνήθηκε από τους
ηγέτες της APEC το 1994, ενδυνάμωσε το
εμπόριο στην APEC. Αυτό ενισχύθηκε
ακόμη περισσότερο με την θέσπιση του
ΠΟΕ,
τον
πολλαπλασιασμό
των
περιφερειακών και διμερών συμφωνιών
ελευθέρων συναλλαγών, την σημαντική
μείωση των δασμών και την αύξηση του
εμπορίου υπηρεσιών.
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Η APEC λειτούργησε σαν θερμοκοιτίδα
και καταλύτης για την Συνολική και
Προοδευτική Συμφωνία για την Εταιρική
Σχέση των Χωρών του Ειρηνικού (CPTPP)
και ως εκκολαπτήριο για πρωτοβουλίες
του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της
Συμφωνίας Τεχνολογιών Πληροφορικής
και της Συμφωνίας Περιβαλλοντικών
Αγαθών.
Η
APEC
θα
εξακολουθήσει
να
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης
στην περιοχή. Το Όραμα Putrajaya 2040,
στο οποίο συμφώνησαν οι ηγέτες τον
Δεκέμβριο, επιβεβαιώνει για άλλη μια
φορά τους στόχους του ελεύθερου και
ανοικτού εμπορίου και των επενδύσεων,
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αλλαγή
της φύσης του εμπορίου από το ξεκίνημα
της APEC, με την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού
και
του
ψηφιακού
εμπορίου. Το Όραμα αναγνωρίζει επίσης
την ανάγκη για συνεργασία και θετικές
οικονομικές
πολιτικές
που
να
υποστηρίζουν
τις
παγκόσμιες
προσπάθειες για την αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών προκλήσεων όπως η
κλιματική αλλαγή.
Η
δέσμευση
αυτή
στο
Όραμα
αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη έμφαση
που δίνει η APEC στους κινδύνους της
κλιματικής αλλαγής και τις μη βιώσιμες
περιβαλλοντικές
πρακτικές,
που
συνιστούν θεμελιώδεις απειλές για την
μακροπρόθεσμη ευημερία και ανάπτυξη.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η APEC έχει
αναλάβει δράση για την μείωση των
δασμών στα περιβαλλοντικά αγαθά
(εγκρίνοντας
έναν
κατάλογο
περιβαλλοντικών αγαθών που άνοιξε τον

δρόμο
για
την
Συμφωνία
Περιβαλλοντικών
Αγαθών)
και
δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει συλλογικά
τα
θαλάσσια
απόβλητα
και
την
παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία
στην περιοχή.
Το 2014, οι ηγέτες της APEC έθεσαν
στόχο να διπλασιάσουν το μερίδιο των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό μίγμα της APEC έως το 2030
και να μειώσουν την ενεργειακή ένταση
κατά 45 τοις εκατό έως το 2035. Και πάλι,
πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Για
να επιτύχει τους στόχους αυτούς και να
ανταποκριθεί
στις
αυξανόμενες
ενεργειακές απαιτήσεις, η APEC θα πρέπει
να βοηθήσει τις οικονομίες-μέλη να
μεταβούν σε συστήματα αυξημένης
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών
εκπομπών,
διατηρώντας
παράλληλα
ασφάλεια και προσιτές τιμές.

2.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ειδικός
ρόλος της χώρας σας στην επίτευξη της
στοχοθεσίας της APEC έως το 2040;

Ως ιδρυτικό μέλος και οικοδεσπότης της
πρώτης υπουργικής συνόδου της APEC
το 1989, η Αυστραλία έχει από καιρό
αξιολογήσει την APEC ως το κορυφαίο
forum οικονομικής συνεργασίας στην
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
Η Αυστραλία σήμερα διαθέτει 4,5
εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της
APEC,
συμπεριλαμβανομένων
των
δραστηριοτήτων
θεσμικής
ανοικοδόμησης,
προκειμένου
να
διασφαλιστεί ότι οι αναπτυσσόμενες
οικονομίες θα είναι σε θέση να επιτύχουν
τους στόχους της APEC για το 2040.
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Θα συνεχίσουμε την πρακτική και
εποικοδομητική ενασχόλησή μας με την
APEC, συνδέοντας μάλιστα το έργο της
APEC με άλλων περιοχών και διεθνών
οργανισμών, μεταξύ αυτών και του ΟΟΣΑ.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το
παγκόσμιο εμπόριο. Οι ελεύθερες και
ανοιχτές αγορές δίνουν στους ανθρώπους
σε όλη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων για να
επιλέξουν και παρέχουν στις επιχειρήσεις
πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων
και εμπειρογνωμοσύνης. Η Αυστραλία θα
συνεχίσει να ενώνει την φωνή της με την
APEC
για
την
υποστήριξη
της
απελευθέρωσης του εμπορίου και του
βασισμένου σε κανόνες πολυμερούς
εμπορικού συστήματος που στηρίζει ο
ΠΟΕ. Η Αυστραλία προεδρεύει επίσης
στην ομάδα υπηρεσιών της APEC, στην
οποία συνεργαζόμαστε στενά και με τον
ΟΟΣΑ.
Όσο εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε
τον COVID-19, το ψηφιακό και το
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ιδιαίτερα
σημαντικά. Η Αυστραλία, μαζί με την
Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη, συγκαλεί
διαπραγματεύσεις για την πολυμερή
συμφωνία του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, η δε APEC μπορεί να
διαδραματίσει ρόλο στην υποστήριξη των
διαπραγματεύσεων αυτών, συμβάλλοντας
στην διασφάλιση της αποτελεσματικής
συμμετοχής
των
αναδυόμενων
παγκόσμιων κέντρων ανάπτυξης της
περιοχής
Ασίας-Ειρηνικού
σε
διαπραγματεύσεις.

Όταν ολοκληρωθούν, οι κανόνες αυτοί θα
επιτρέψουν μεγαλύτερη καινοτομία και
αποτελεσματικότητα της αγοράς σε
ολόκληρη την περιοχή μας.
Η Αυστραλία αξιολογεί υψηλά και την
ατζέντα της APEC για ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς,
η
οποία,
όπως
περιγράφεται στο Όραμα της Putrajaya,
αποβλέπει
στην
ενδυνάμωση
των
γυναικών,
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
και
άλλων
με
ανεκμετάλλευτο οικονομικό δυναμικό. Η
Αυστραλία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο
στο έργο της APEC για την ενδυνάμωση
των γυναικών, κάτι που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό αυτή την περίοδο, δεδομένου
ότι πολλές γυναίκες έχουν πληγεί
δυσανάλογα από την πανδημία. Η
Αυστραλία είναι πρωτοπόρος στις
πρωτοβουλίες θεσμικής ανοικοδόμησης
της APEC για την ενίσχυση της
πρόσβασης των γυναικών ιδιοκτητών
επιχειρήσεων σε αγορές - μέρος του
προγράμματος
περιφερειακών
ενισχύσεών μας, «Εταιρικές Σχέσεις για
την Ανάκαμψη».

3.

Ποια θεωρείτε σημαντικά στοιχεία
στην διαχείριση της πανδημικής
κρίσης και ποια διδάγματα μπορεί να
αποκομίσει η Δύση από τις χώρες της
APEC;

Η παγκόσμια πανδημία ανέδειξε την
σημασία της συντονισμένης δράσης, της
συνεργασίας σε θεσμούς όπως η APEC
για την από κοινού αντιμετώπιση των
παγκόσμιων προκλήσεων. Η APEC έχει
επανεξετάσει ένα ευρύ φάσμα των
δραστηριοτήτων της, αντιδρώντας στην
οικονομική κρίση που προκλήθηκε από
τον COVID-19.
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Καταρχήν, τον Μάιο του 2020 οι Υπουργοί
Εμπορίου της APEC δεσμεύτηκαν να
διατηρήσουν ανοιχτά τις αγορές και το
εμπόριο της περιοχής για βασικά αγαθά
και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των ιατρικών ειδών, και να ενισχύσουν τις
εργασίες της APEC για την υποστήριξη της
ανάκαμψης από τον COVID. Η εν λόγω
δέσμευση υπήρξε επιτυχής - έως τα τέλη
του 2020, πολλά από τα περιοριστικά
μέτρα έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της
APEC είχαν παύσει, ενώ τα περισσότερα
από
τα
υπόλοιπα
μέτρα
ήταν
διευκολυντικά για το εμπόριο.
Η APEC υπήρξε επίσης σημαντικό forum
συνεργασίας
εμπειρογνωμόνων
στον
τομέα της υγείας. Οι υπουργοί Υγείας της
APEC συναντήθηκαν τον Σεπτέμβριο του
2020. Ανέδειξαν τον ηγετικό ρόλο των
οικονομιών της APEC «στην χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομιών
στον τομέα της υγείας για την
αντιμετώπιση του COVID-19 και την
σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών για την ενίσχυση της
ικανότητας
της
περιοχής
στην
καταπολέμηση του COVID-19 και των
μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της
υγείας».
Οι ηγέτες της APEC συναντήθηκαν και τον
Νοέμβριο του 2020, συνάντηση κατά την
οποία
χαιρέτισαν
την
πρόσφατη
δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας
συντονισμένης ανταλλαγής πληροφοριών
για τις πολιτικές αντιμετώπισης της
πανδημίας. Η Αυστραλία συμβάλλει στις
προσπάθειες αυτές. Έχουμε ηγηθεί των
εργασιών της APEC για την ανθεκτικότητα
των εφοδιαστικών αλυσίδων, με μια
πρόσφατη έρευνα για τις επιχειρήσεις

στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού που
υποδεικνύει το περαιτέρω έργο που θα
πρέπει να κάνει η APEC για την
διευκόλυνση και την απλούστευση του
εμπορίου
για
τις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Προχωρώντας μπροστά, η οικονομική
ανάκαμψη θα αποτελέσει επίκεντρο
ενδιαφέροντος της APEC για το 2021.
Εκτός από τα διαρθρωτικά μέτρα, τις
πολιτικές αντιμετώπισης και την εκ νέου
ενασχόληση για ανοικτές εμπορικές
αγορές, θα εστιάσουμε στην ένταξη, την
βιωσιμότητα
και
την
ψηφιακά
κινητοποιούμενη ανάκαμψη, σε αρμονία
με την στόχευση της Αυστραλίας για
πρόοδο και το Όραμα της APEC για το
2040.
Η Αυστραλία αξιολογεί υψηλά και την
ατζέντα της APEC για ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς,
η
οποία,
όπως
περιγράφεται στο Όραμα της Putrajaya,
αποβλέπει
στην
ενδυνάμωση
των
γυναικών,
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων
και
άλλων
με
ανεκμετάλλευτο οικονομικό δυναμικό. Η
Αυστραλία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο
στο έργο της APEC για την ενδυνάμωση
των γυναικών, κάτι που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό αυτή την περίοδο, δεδομένου
ότι πολλές γυναίκες έχουν πληγεί
δυσανάλογα από την πανδημία. Η
Αυστραλία είναι πρωτοπόρος στις
πρωτοβουλίες θεσμικής ανοικοδόμησης
της APEC για την ενίσχυση της
πρόσβασης των γυναικών ιδιοκτητών
επιχειρήσεων σε αγορές - μέρος του
προγράμματος
περιφερειακών
ενισχύσεών μας, «Εταιρικές Σχέσεις για
την Ανάκαμψη».
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Geoffrey R. Pyatt
Πρέσβυς Η.Π.Α. στην Ελλάδα

Sandra Oudkirk
Ανώτερη Αξιωματούχος της
APEC στις ΗΠΑ

Η.Π.Α. και Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού
(APEC)

Από την ίδρυσή του το 1989, το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
λειτουργεί ως η κορυφαία πλατφόρμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να προωθήσουν το
ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες
παραμένουν προσηλωμένες στην επέκταση και εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών εντός
της APEC προς όφελος του αμερικανικού λαού και των εταίρων μας. Οι οικονομίες των 21
μελών της APEC αντιπροσωπεύουν το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού ή αλλιώς 2,9
δισεκατομμύρια άτομα και περίπου το 47% του παγκόσμιου εμπορίου.
Από το 2018, τα μέλη της APEC αποτελούσαν τον προορισμό πάνω από το 61,9% των αγαθών
που εξήγαγαν οι ΗΠΑ, ενώ οκτώ από τις 10 κορυφαίες εξαγωγικές αγορές για τις Ηνωμένες
Πολιτείες είναι μέλη της APEC. Επίσης, οι οικονομίες της APEC αντιπροσωπεύουν πάνω από
το 60% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης και πάνω από το 50% των παγκόσμιων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν τώρα οι ηγέτες των
οικονομιών της APEC θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην περιοχή και σε ολόκληρο τον
κόσμο.
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Η APEC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως ένα εκκολαπτήριο ιδεών
που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας
αρχιτεκτονικής. Οι οικονομίες της APEC μπορούν να είναι
φιλόδοξες στις συνεργασίες που επιδιώκουμε, καθιστώντας την
APEC ένα μοντέλο για το πώς ένα μη δεσμευτικό σώμα μπορεί να
προωθεί τη συναίνεση, την ανταλλαγή ιδεών και να θέτει στόχους
για οικονομικό άνοιγμα. Η APEC είναι ηγέτιδα στην αντιμετώπιση
θεμάτων που επηρεάζουν κάθε εγχώρια και διεθνή αγορά με
καινοτόμους τρόπους. Περισσότερες από 70 τεχνικές ομάδες
εργασίας της APEC εστιάζουν σε θέματα που κυμαίνονται από τις
μεταφορές έως την υγεία και τις τελωνειακές διαδικασίες.
Ως ιδρυτικό μέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται με άλλα μέλη
της APEC για να διαμορφώσουν το περιβάλλον για μια πολιτική για
ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο στην περιοχή και να εξασφαλίσουν
ανάπτυξη ικανοτήτων για την προώθηση των υψηλών
προδιαγραφών που θα αποτελέσουν μέρος των μελλοντικών
εμπορικών συμφωνιών. Η APEC έχει επίσης ισχυρή ιστορία
συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, συνεργαζόμενη τόσο με το
Συμβουλευτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων της APEC όσο και με
επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή για να διασφαλίσει ότι οι
λύσεις πολιτικής είναι πρακτικές και αποτελεσματικές.
Η APEC είναι ένας θεσμός που εργάζεται σκληρά για να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Το 2020
οι ηγέτες της APEC συμφώνησαν για ένα νέο όραμα που
περιγράφει «μια ανοιχτή, δυναμική, ανθεκτική και ειρηνική
κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού έως το 2040, για την ευημερία όλων
των λαών μας και των μελλοντικών γενεών». Για να επιτευχθεί
αυτό, οι οικονομίες της APEC θα εστιάσουν σε τρεις οικονομικούς
παράγοντες: εμπόριο και επενδύσεις, καινοτομία και ψηφιοποίηση,
και ισχυρή, ισορροπημένη, ασφαλή, βιώσιμη, και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Στα πλαίσια του τελικού μοχλού ανάπτυξης, οι οικονομίες της
APEC δεσμεύτηκαν να «προώθησουν οικονομικές πολιτικές,
συνεργασία και ανάπτυξη, οι οποίες θα στηρίξουν τις παγκόσμιες
προσπάθειες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των
περιβαλλοντικών
προκλήσεων,
συμπεριλαμβανομένης
της
κλιματικής αλλαγής, των ακραίων καιρικών φαινόμενων και
φυσικών καταστροφών, για ένα βιώσιμο πλανήτη.»

108

Η δέσμευση της APEC για αειφόρο ανάπτυξη δεν είναι καινούργια. Το 1993, οι Ηνωμένες
Πολιτείες φιλοξένησαν την εναρκτήρια Συνεδρίαση των Ηγετών της APEC. Σε εκείνη τη
συνεδρίαση, οι Ηγέτες της APEC δήλωσαν ότι «το περιβάλλον μας βελτιώνεται καθώς
προστατεύουμε την ποιότητα του αέρα μας, του νερού και των χώρων πρασίνου και
διαχειριζόμαστε τους ενεργειακούς μας πόρους και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για
να εξασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να προσφέρουμε ένα πιο ασφαλές μέλλον για
τους λαούς μας.» Από τότε, η APEC έχει εργαστεί συλλογικά για ποικίλες πρωτοβουλίες
πράσινης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της θαλάσσιας
προστασίας, της αύξησης της δασικής κάλυψης, των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των
προτύπων για πράσινα κτίρια, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,
και της υποστήριξης του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών. Για παράδειγμα, το 2011, η
πιο πρόσφατη χρονιά που οι ΗΠΑ φιλοξένησαν την APEC, οι Ηγέτες της APEC
δεσμεύτηκαν να μειώσουν την ενεργειακή ένταση κατά τουλάχιστον 45% μέχρι το 2035,
στόχος τον οποίο οι οικονομίες της APEC είναι συλλογικά σε καλό δρόμο για να επιτύχουν
εντός του χρονοδιαγράμματος. Το 2019, η APEC ξεκίνησε έναν χάρτη πορείας και ένα
ειδικό ταμείο τεχνικής βοήθειας για τη συνεργασία στην αντιμετώπιση των θαλάσσιων
απορριμμάτων, τα οποία όχι μόνο βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά κοστίζουν στις
οικονομίες της APEC περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ως
οικονομικό φόρουμ, η APEC εστιάζει στη χρήση του συγκριτικού της πλεονεκτήματος για
την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών ζητημάτων.
Μια άλλη πρόκληση που μας ενώνει σήμερα είναι η καταπολέμηση της παγκόσμιας
πανδημίας. Μία από τις βασικές αξίες της APEC είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Οι υλικοτεχνικές και ρυθμιστικές προκλήσεις της μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού και
εμβολίων σε όλο τον κόσμο έχει υπογραμμίσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένας
οργανισμός όπως η APEC στην προσπάθεια μείωσης των εμποδίων και βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να
χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και την
ανταλλαγή δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο καθώς αγωνιζόμαστε για την ανάπτυξη
και την έγκριση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε
ανθεκτικές και αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού για τη μεταφορά εξοπλισμού
ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Και τέλος, να
συζητήσουμε πώς και πότε θα ανοίξουν τα σύνορα για τους τουρίστες και όσους
ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους ώστε όχι μόνο να μόνο να είναι όλοι ασφαλείς,
αλλά και να γίνει επανεκκίνηση των οικονομιών μας. Η διαχείριση της κρίσης πανδημίας
αποτελεί τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη υγειονομική και οικονομική
πρόκληση και καμία οικονομία δεν έχει όλες τις απαντήσεις, ωστόσο όλοι μπορούμε να
μάθουμε, ο ένας από τον άλλο. Όπως περιγράφεται στο θέμα της APEC 2021 που
φιλοξενείται στη Νέα Ζηλανδία, η APEC πρέπει να Συμμετέχει. Εργάζεται. Αναπτύσσεται.
Μαζί για την επίλυση αυτών των προκλήσεων και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν
στη συνεχή συνεργασία για αυτά τα θέματα με όλους τους εταίρους μας.
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Καναδάς και Οικονομική Συνεργασία
Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
Mark Allen
Πρέσβυς του Καναδά στην Ελλάδα
Ο Καναδάς είναι ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη της APEC (Οικονομική Συνεργασία ΑσίαςΕιρηνικού), ενός περιφερειακού οικονομικού forum που δημιουργήθηκε το 1989 για την
βελτίωση της οικονομικής ευημερίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης των οικονομιώνμελών του. Η APEC έκτοτε διευρύνθηκε, ώστε πλέον περιλαμβάνει 21 οικονομίες – μέλη, και
επιδιώκει να ενισχύσει την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση με την άρση
των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις στα σύνορα, ενισχύοντας την διασυνοριακή
συνδεσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό περιβάλλον πίσω
από τα σύνορα. Ως το κορυφαίο forum για την διευκόλυνση του εμπορίου και την οικονομική
ανάπτυξη στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι χώρες - μέλη της APEC αντιπροσωπεύουν το 61%
του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 50% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.
Συγκριτικά, η ΕΕ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 25% του
παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.
Το έργο της APEC προωθείται μέσω ποικίλων forum, ομάδων εργασίας και πρωτοβουλιών που
στοχεύουν στην επέκταση του ελεύθερου και ανοικτού εμπορίου και των επενδύσεων και στην
δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περιοχή της APEC. Οι εμπορικές
και επενδυτικές ροές στις οποίες συμμετέχουν οι οικονομίες - μέλη της APEC έχουν αυξηθεί
σημαντικά από την ίδρυση της APEC, με το συνολικό εμπόριο να αυξάνεται κατά επτά φορές
και την υπογραφή περίπου 190 εμπορικών συμφωνιών. Επιπλέον, οι μέσοι δασμολογικοί
συντελεστές μειώθηκαν από 17% σε 5,3% σε ολόκληρη την περιοχή (1989-2018) και το κατά
κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά περίπου 74%, αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική αύξηση
της περιφερειακής ευημερίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της APEC έχουν καταστήσει τις
επιχειρηματικές διαδικασίες και τις διαδικασίες των εξαγωγών-εισαγωγών πιο
αποτελεσματικές, βελτιώνοντας παράλληλα την διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την
λειτουργία των αγορών στην περιοχή. Οι πρωτοβουλίες της αύξησαν την αειφορία και την
κοινωνική ισότητα μέσω της προώθησης των καθαρών τεχνολογιών και της πράσινης
ανάπτυξης.
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Πέρυσι (2020) η APEC υιοθέτησε το Όραμα της APEC «Putrajaya 2040».
Αυτό το νέο έγγραφο στρατηγικής περιγράφει τις προτεραιότητες της
APEC για τα επόμενα είκοσι χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των
ζητημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο και τις επενδύσεις, την
καινοτομία και την ψηφιοποίηση, και την ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η συνεχής ενασχόλησή μας παρέχει στον
Καναδά την ευκαιρία να προβάλει τις καναδικές αξίες σε ολόκληρη την
περιοχή και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα ευρύ φάσμα
ζητημάτων που απασχολούν τον Καναδά. Αυτό περιλαμβάνει την
υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης από την πανδημία που
επικεντρώνονται στην πράσινη ανάκαμψη και την στοχοθεσία που
αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή · που προωθούν την
ασφαλή, βέβαιη και σταθερή προμήθεια τροφίμων μέσω της
ελαχιστοποίησης των εμποδίων και των διαταραχών στην γεωργική
παραγωγή και το εμπόριο · και που ενισχύουν τις προσπάθειες για την
προώθηση της συμμετοχής υποεκπροσωπούμενων ομάδων στην
οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των αυτοχθόνων
πληθυσμών. Η συμβολή του Καναδά στο έργο της APEC για την
βελτιστοποίηση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος συμπληρώνει
το έργο του Καναδά ως ηγέτη της Ομάδας της Οτάβα για την
μεταρρύθμιση του ΠΟΕ.
Από το «ξέσπασμα» του COVID-19, η APEC έχει προσαρμόσει το
πρόγραμμα εργασίας της ώστε να ενσωματώσει ένα ευρύ φάσμα
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην περιφερειακή ανθεκτικότητα και
ανάκαμψη από την πανδημία. Η Νέα Ζηλανδία, ως πρόεδρος της APEC
για το 2021, έχει δώσει προτεραιότητα στην χωρίς αποκλεισμούς,
ψηφιακή και βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία για το έτος
υποδοχής της. Ο Καναδάς έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την Νέα
Ζηλανδία και άλλες οικονομίες της APEC για την υλοποίηση των
προτεραιοτήτων αυτών.
Έτσι, για τον Καναδά, η APEC χρησιμεύει ως μια κρίσιμης σημασίας
πλατφόρμα για την επίτευξη των περιφερειακών μας στόχων, καθώς
και των ευρύτερων στόχων της εξωτερικής μας πολιτικής.
Αναγνωρίζουμε την συμμετοχή στην APEC ως ένα σημαντικό μέσο
συνεργασίας με την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία αποκτά ολοένα
μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένης της παγκόσμιας μετατόπισης της
οικονομικής και πολιτικής ισχύος προς την περιοχή. Η συνεργασία
αυτή παρέχει μια προνομιακή ευκαιρία συμβολής στην διαμόρφωση
των εμπορικών προτεραιοτήτων της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, την
προώθηση νέων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων. Αυτό όχι μόνο συμβάλλει στην ενίσχυση της ευημερίας στην
περιοχή, αλλά επίσης διευκολύνει τον Καναδά - και άλλες οικονομίες να εξάγει και να δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.
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Η Δημοκρατία της Κορέας και η
Οικονομική
Συνεργασία
ΑσίαςΕιρηνικού (APEC)
Ποια η σημασία της APEC για την στοχοθεσία
αναφορικά με το παγκόσμιο εμπόριο και την
κλιματική αλλαγή;
Η APEC [1] είναι το κορυφαίο οικονομικό forum ΑσίαςΕιρηνικού, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η
υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και
ευημερίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η APEC έχει
συμβάλει σημαντικά στην οικονομική άνοδο και την
ευημερία της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Σήμερα, η APEC
θεωρείται ο μεγαλύτερος φορέας περιφερειακής
συνεργασίας, καθώς οι οικονομίες μέλη της APEC
αντιπροσώπευαν το 61,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το
50,4% του παγκόσμιου όγκου συναλλαγών το 2019.

Soosuk LIM
Πρέσβυς της
Δημοκρατίας της
Κορέας στην
Ελλάδα

Η Κορέα ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της APEC, που
ξεκίνησε με 12 μέλη στο Σύδνεϋ το 1989. Η Κορέα
συνέβαλε σημαντικά στην δημιουργία αυτού του
περιφερειακού οργανισμού, συνεργαζόμενη στενά με την
Αυστραλία, οικοδεσπότη της ιδρυτικής συνόδου. Οι
στατιστικές καταδεικνύουν την οικονομική σημασία της
APEC για την Κορέα.
Τα μέλη της APEC αντιπροσώπευαν το 76,5% των συνολικών εξαγωγών της Κορέας (414,8
δισεκατομμύρια USD) και το 68,4% των συνολικών εισαγωγών της Κορέας (344,5 δισεκατομμύρια
USD) το 2019.Συγκριτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 9,7% των εξαγωγών της Κορέας
(52,8 δισεκατομμύρια USD) και 11,1% των εισαγωγών της (55,8 δισεκατομμύρια USD).
Όσον αφορά τις επενδύσεις, τα μέλη της APEC αντιπροσώπευαν το 59,4% (13,9 δισεκατομμύρια
USD) των ετήσιων άμεσων ξένων επενδύσεων που υποδέχθηκε η Κορέα το 2019, ενώ αυτά
υποδέχθηκαν το 57,6% (35,6 δισεκατομμύρια USD) των ετήσιων επενδύσεων της Κορέας στο
εξωτερικό το ίδιο έτος. Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ αντιπροσώπευε το 30,6% (7,1 δισεκατομμύρια
USD) των ετήσιων ξένων άμεσων επενδύσεων που υποδέχθηκε η Κορέα, ενώ υποδέχθηκε το 17,6%
(10,9 δισεκατομμύρια USD) των ετήσιων επενδύσεων της Κορέας στο εξωτερικό για την ίδια
περίοδο.
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[1] Τα μέλη της APEC δεν είναι μόνο κράτη, αλλά και τελωνειακά εδάφη υπό τον ΠΟΕ, όπως το Χονγκ Κονγκ και η
κινεζική Ταϊπέι. Επομένως, ως οικονομίες ορίζονται τα κράτη - μέλη ή τα τελωνειακά εδάφη, και ως ηγέτες ορίζονται οι
αρχηγοί κρατών ή τελωνειακών εδαφών.

Εμπόριο
Το εμπόριο και οι επενδύσεις αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της
ατζέντας της APEC, και η Στοχοθεσία του Bogor του 1994 ανακοίνωσε ότι η απελευθέρωση του
εμπορίου και των επενδύσεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα έπρεπε να επιτευχθεί από τις
αναπτυγμένες οικονομίες έως το 2010, μαζί δε με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες έως το 2020.
Οι στόχοι του Μπόγκορ δεν επιτεύχθηκαν πλήρως. Ωστόσο, οι Στόχοι και ο μηχανισμός της
APEC ενθάρρυναν μια σειρά πρωτοβουλιών απελευθέρωσης του περιφερειακού εμπορίου που
ανέλαβαν τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ
των οικονομιών της APEC, της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση
των Χωρών του Ειρηνικού (CPTPP) και της Περιφερειακής Ολοκληρωμένης Συμφωνίας
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP).
Το forum της APEC εγκαθίδρυσε το Επιχειρηματικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της APEC (ABAC)
και παρείχε ευκαιρίες για διάλογο μεταξύ των ηγετών της APEC και της επιχειρηματικής
κοινότητας μέσω των Διαλόγων του ABAC και των Συνόδων Κορυφής των CEO στα περιθώρια
των Συνόδων Κορυφής της APEC. Τέτοιοι διάλογοι γέννησαν διάφορες πρωτοβουλίες για την
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περιοχή, όπως η APEC Business Traveller
Card[2].

Κλιματική Αλλαγή
Η APEC δεν διαθέτει ειδικό forum για την κλιματική αλλαγή · ωστόσο, η ενασχόληση της APEC
με την βιώσιμη ανάπτυξη έχει συμβάλει στις δεσμεύσεις και δράσεις των μελών της APEC που
σχετίζονται με το κλίμα. Οι ηγέτες της APEC εξέφρασαν αρκετές φορές την δέσμευσή τους να
καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Το 2007, εξέδωσαν την δήλωση για την κλιματική
αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια και την καθαρή ανάπτυξη, στην οποία βασίστηκε το
Πρόγραμμα Δράσης της APEC. Στην δήλωση των ηγετών του 2020 περιελήφθη και η ακόλουθη
δέσμευση: Θα προωθήσουμε τις οικονομικές πολιτικές και την ανάπτυξη που υποστηρίζουν τις
παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των ακραίων καιρικών
συνθηκών και των φυσικών καταστροφών, και που ενισχύουν την ετοιμότητα για έκτακτη
ανάγκη.
Και οι Σύνοδοι των Υπουργών Περιβάλλοντος της APEC και οι Σύνοδοι των Υπουργών
Επιστημών & Τεχνολογίας της APEC παρήγαγαν αρκετές πρωτοβουλίες για την κλιματική
αλλαγή. Στην Σύνοδο των Υπουργών Επιστημών & Τεχνολογίας της APEC του 2004
συμφωνήθηκε η ίδρυση του Κέντρου της APEC για το Κλίμα, η δε Κορέα φιλοξένησε το Κέντρο
το 2005. Συμβάλλει στην θεσμική ανάπτυξη των οικονομιών της APEC για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Το Κέντρο διοργανώνει
ετήσια συμπόσια της APEC για το κλίμα, προς διευκόλυνση του παγκόσμιου δικτύου
κλιματολογικών επιστημών. Η Σύνοδος των Υπουργών Περιβάλλοντος της APEC του 2012
αναγνώρισε το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πράσινης Ανάπτυξης (GGGI) ως διεθνή οργανισμό, ενώ η
Κορέα ηγήθηκε της υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής. Το GGGI, που βρίσκεται στην Σεούλ,
βοηθά τώρα στην πράσινη μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών προς την επίτευξη των
κλιματικών τους στόχων και διοργανώνει την 2η Σύνοδο Κορυφής P4G [3] στη Σεούλ τον Μάιο
του 2021.
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Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ειδικός ρόλος της χώρας σας στην επίτευξη
της στοχοθεσίας της APEC έως το 2040;
Στην Σύνοδο των ηγετών της APEC το 2020,
το Όραμα της APEC «Putrajaya 2040»
υιοθετήθηκε για την προώθηση της
προαναφερθείσας στοχοθεσίας του Bogor,
που έληξε το 2020. Το Όραμα συνίσταται
από τρεις οικονομικούς παράγοντες:
1. Εμπόριο και Επενδύσεις ·
2. Καινοτομία και Ψηφιοποίηση · και
3. Ισχυρή, Ισόρροπη, Ασφαλής, Βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξη.
Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες
συζητήσεις και μελέτες για την επεξεργασία
του Οράματος · επομένως, είναι πολύ νωρίς
για να συζητήσουμε τον ειδικό ρόλο της
Κορέας στην επίτευξή του.
Ωστόσο, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις
δυνατότητες μελλοντικής συνεισφοράς της
Κορέας εξετάζοντας τις συναφείς πολιτικές
της που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση
του Προέδρου της στην Σύνοδο Κορυφής
του 2020. Για να προωθήσει την
περιφερειακή απελευθέρωση του εμπορίου
και των επενδύσεων, η Κορέα θα συμβάλει
στην ενίσχυση και μεταρρύθμιση του ΠΟΕ,
με
στόχο
την
αναζωογόνηση
της
οικονομικής ανάκαμψης στην περιοχή της
APEC.
Για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, η
Κορέα θα ενισχύσει τις παγκόσμιες αλυσίδες
αξίας μέσω της ψηφιακής καινοτομίας στην
περιοχή της APEC.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Κορέα θα
υλοποιήσει έργα καινοτομίας για την
προώθηση του οικοσυστήματος 5G και την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν από ένα
ταμείο καινοτομίας της APEC. Θα
διοργανώσει επίσης forums της APEC για
την ανάπτυξη των ψηφιακών δυνατοτήτων
των ΜΜΕ, καθώς και ένα σεμινάριο
αφιερωμένο στην ψηφιακή οικονομία στην
παγκόσμια αλυσίδα αξίας το 2021.
Για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης στην περιοχή, η
Κορέα συνέβαλε στην δημοσίευση των
Μελετών Περίπτωσης της APEC για τις
Πολιτικές Ένταξης, που κυκλοφόρησε τον
Νοέμβριο του 2020. Η μελέτη θα
διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και
θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση πολιτικών
ένταξης στα μέλη της APEC.
Προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμια
ενσωμάτωση εν μέσω πανδημίας, η Κορέα
παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100
εκατομμυρίων
USD,
συμπεριλαμβανομένων
ιατρικών
προμηθειών, και μοιράζεται την εμπειρία
της σε σχέση με τον περιορισμό της
διάδοσης του Covid-19. Η Κορέα θα
συνεργαστεί περαιτέρω με το Διεθνές
Ινστιτούτο Εμβολίων για να εξασφαλίσει
την δίκαιη πρόσβαση της παγκόσμιας
κοινότητας στα εμβόλια.
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[2] Η APEC Business Traveller Card της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) διευκολύνει τα
βραχυπρόθεσμα επαγγελματικά ταξίδια στην περιοχή της APEC, εξορθολογίζοντας την διαδικασία εισόδου
στις οικονομίες της APEC. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την διεύθυνση:
https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Business-Mobility-Group/ABTC
[3] Σύμπραξη για την πράσινη ανάπτυξη και τους Παγκόσμιους Στόχους για το 2030. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευτείτε την διεύθυνση: https://p4gpartnerships.org/

Ποια θεωρείτε σημαντικά στοιχεία στην διαχείριση της πανδημικής
κρίσης και ποια διδάγματα μπορεί να αποκομίσει η Δύση από τις
χώρες της APEC;

Είκοσι ένα (21) μέλη της APEC αντιμετωπίζουν διαφορετικές πανδημικές καταστάσεις,
ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, την ιατρική ετοιμότητα, το κανονιστικό πλαίσιο
και την ιθαγένεια. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε μια μόνο απάντηση σε
αυτήν την ερώτηση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι σημαντικό για κάθε
κυβέρνηση να βρει τις βέλτιστες στρατηγικές και μέτρα με βάση τις συνθήκες στο
εσωτερικό της χώρας της και να τα εφαρμόσει αδιατάρακτα, με διαφάνεια και συνέπεια.
Η πολιτική ηγεσία και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης θεωρούνται προαπαιτούμενα για
την διασφάλιση της συμμόρφωσης του κοινού.

Η Σύνοδος Κορυφής της APEC στην Μαλαισία το 2020 παρείχε ένα αποτελεσματικό
forum υψηλού επιπέδου για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την συζήτηση
ιδεών αναφορικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία. Οι
ηγέτες συζήτησαν τις ακόλουθες ιδέες:
Διευκόλυνση της κυκλοφορίας απαραίτητου προσωπικού (τα μέλη της APEC
μοιράστηκαν σχετικές εμπειρίες) ·
Διευκόλυνση του εμπορίου απαραίτητων αγαθών και ιατρικών προμηθειών,
συμπεριλαμβανομένης της άρσης των μη δασμολογικών φραγμών ·
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πανδημία σε πραγματικό χρόνο ·
Συγκέντρωση επιμέρους ταμείου της APEC για την αντιμετώπιση της πανδημίας · και
Έκφραση πολιτικών δεσμεύσεων για κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Ορισμένα μέλη της APEC κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση του Covid-19 · άλλα
όχι. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε την περίπτωση κάθε μέλους για να
πάρουμε μαθήματα, αντί να τα αναζητούμε σε ολόκληρη την περιοχή της APEC σε
σύγκριση με την Δύση.
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Το
Μεξικό
και
η
Οικονομική
Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
Daniel Hernandez Joseph
Πρέσβυς του Μεξικού στην Ελλάδα

Ποια η σημασία της APEC για την στοχοθεσία αναφορικά με το παγκόσμιο εμπόριο και την
κλιματική αλλαγή;

Το Forum Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) ιδρύθηκε το 1989 για να
εκμεταλλευθεί την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομιών της περιοχής. Η APEC στοχεύει
στην δημιουργία μεγαλύτερης ευημερίας για τους κατοίκους της περιοχής, προωθώντας την
χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη, βιώσιμη και καινοτόμο οικονομική ανάπτυξη.
Η APEC αποτελείται σήμερα από 21 οικονομίες, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, της
περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, που θεωρούνται οι πιο δυναμικές στον κόσμο από οικονομικής
άποψης. Ένα σαφές παράδειγμα της σημασίας της APEC στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι
είναι ότι οι οικονομίες-μέλη της APEC στην διάρκεια του 2019 αντιπροσώπευαν το 40% του
παγκόσμιου πληθυσμού, το 47% του παγκόσμιου εμπορίου και το 60% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος.
Ένα επιπλέον στοιχείο που αναδεικνύει την σημασία των οικονομιών-μελών της APEC είναι η
αύξηση του συνολικού εμπορίου κατά 268,2% κατά την περίοδο 1999 έως 2019, πράγμα που
σήμαινε ανάπτυξη υψηλότερη από το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο αυξήθηκε, κατά την ίδια
περίοδο, κατά 235,4%. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές που καταγράφηκαν από τις
οικονομίες της APEC αυξήθηκαν κατά 265,4% την ίδια περίοδο, συγκριτικά με τις παγκόσμιες
εξαγωγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 231,9%.
Ομοίως, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μεταξύ των οικονομιών της APEC κατά την περίοδο 19992019 αυξήθηκαν κατά 75,2%, ποσοστό μεγαλύτερο από την αύξηση του 42,8% που
παρατηρήθηκε παγκοσμίως κατά την ίδια περίοδο.
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Στην τελευταία Σύνοδο των Ηγετών της APEC, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Δεκέμβριο, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την ανάπτυξη και τις οικονομικές πολιτικές
που υποστηρίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, των ακραίων
καιρικών συνθηκών και των φυσικών καταστροφών, και που ενισχύουν την ετοιμότητα για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέσω αυτών, οι εργασίες της APEC θα επικεντρωθούν στην
διεξαγωγή, εντός των αντίστοιχων ομάδων εργασίας, των αναλύσεων που επιτρέπουν τον
σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή πρωτοβουλιών προς την συμμόρφωση με τις
θέσεις των ηγετών της APEC αναφορικά με την ελαχιστοποίηση της κλιματικής αλλαγής και
των επιπτώσεών της.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ειδικός ρόλος της χώρας σας στην επίτευξη της στοχοθεσίας
της APEC έως το 2040;

Το Μεξικό είναι μέλος της APEC από το 1993, με στόχο την επέκταση και διαφοροποίηση των
οικονομικών δεσμών με την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, μέσω της οικονομικής ολοκλήρωσης και
μιας ευρύτερης παγκόσμιας οικονομικής παρουσίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, το Μεξικό έχει εφαρμόσει μια φιλόδοξη πολιτική απελευθέρωσης του
εμπορίου, μέσω μιας σειράς καινοτόμων μεταρρυθμίσεων σε διεθνές επίπεδο και της
υπογραφής Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, με σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές
επιδόσεις της χώρας. Απόδειξη τούτου συνιστά η υπογραφή της Συνολικής και Προοδευτικής
Συμφωνίας για την Εταιρική Σχέση των Χωρών του Ειρηνικού (CPTPP), η οποία είχε ως στόχο
το Μεξικό να τοποθετηθεί με καίριο τρόπο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
Η υιοθέτηση του Οράματος της APEC «Putrajaya 2040», η οποία βασίζεται στους στόχους του
Bogor που τέθηκαν το 1994 και επιδίωξε την απελευθέρωση του εμπορίου και των
επενδύσεων στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές και
τους στόχους της APEC για τα επόμενα 20 χρόνια, με βάση τις μη δεσμευτικές και
συναινετικές αρχές τους. Υπό αυτήν την έννοια, το Μεξικό, βασιζόμενο σε μια πολιτική
ένταξης, καινοτομίας και διαφοροποίησης, θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην
ενίσχυση της συμμετοχής του, για να εγγυηθεί ότι η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού εξακολουθεί
να είναι η πιο δυναμική περιοχή, ευνοώντας μια προσέγγιση καινοτομίας και ψηφιοποίησης
που επιτρέπει την ενδυνάμωση εταιριών και ανθρώπων, καθώς και την ενίσχυση ανθεκτικών
εφοδιαστικών αλυσίδων.
Ομοίως, θεμελιώδους σημασίας θα είναι η πολιτική που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των
ΜΜΕ, καθώς και στην ένταξή τους στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την ενίσχυση της
ανάπτυξής τους μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές πλατφόρμες που θα τους επιτρέπουν να
επεκτείνουν την συμμετοχή τους στο εμπόριο και τα προγράμματα κατάρτισης στην περιοχή.
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Ποια θεωρείτε σημαντικά στοιχεία στην διαχείριση της πανδημικής κρίσης και ποια
διδάγματα μπορεί να αποκομίσει η Δύση από τις χώρες της APEC;

Καταρχήν, οι οικονομίες-μέλη της APEC αναγνώρισαν τα προβλήματα που η πανδημία του
COVID 19 προκάλεσε στην περιοχή, υπόψη της κατά 2,5% μείωσης του ΑΕΠ της περιοχής.
Ένα θεμελιώδες σημείο ήταν η πρόδηλη δέσμευση να κρατηθούν οι αγορές ανοικτές και να
διατηρηθεί ένα εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον που να τηρεί τους κανόνες και τις
δεσμεύσεις που τέθηκαν στον ΠΟΕ, χωρίς να θεσπιστούν μέτρα που να χαρακτηρίζονται ως
περιοριστικά του εμπορίου.
Η θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση της ροής βασικών αγαθών και
υπηρεσιών, όπως τα φάρμακα, οι προμήθειες και ο ιατρικός εξοπλισμός, επέτρεψε στις
Οικονομίες να εγγυηθούν την πρόσβαση σε παράγοντες ουσιώδεις για την καταπολέμηση των
επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών στις
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.
Το ότι διάφοροι πολυμερείς και περιφερειακοί οργανισμοί χρειάστηκε να εφαρμόσουν μέτρα
για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 υπήρξε σχετική, πολλοί δε
από αυτούς επικεντρώθηκαν σε συμπίπτοντες στόχους. Η προσπάθεια εφαρμογής μέτρων
που επιτρέπουν την κυκλοφορία βασικών αγαθών και προμηθειών, καθώς και την επιτάχυνση
της κυκλοφορίας ατόμων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες ήταν ουσιαστική.
Η APEC, ως ένας από τους κύριους μηχανισμούς περιφερειακής συνεργασίας, που και αυτός
περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του το όραμα του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού
τομέα, συντελεί στον εμπλουτισμό και την συμπλήρωση της πορείας των εργασιών και
πρωτοβουλιών που επιδιώκεται να εφαρμοστούν από τα μέλη της περιοχής.
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Andrey M. Maslov

Πρέσβυς της Ρωσίας
στην Ελλάδα

Η Ρωσία & η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
Ποια η σημασία της APEC για την στοχοθεσία αναφορικά με το παγκόσμιο εμπόριο και την
κλιματική αλλαγή;

Το Forum Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του
1989, είναι ένας μηχανισμός διακυβερνητικού διαλόγου χωρίς καθεστώς διεθνούς
οργανισμού. Σήμερα αποτελεί σημαντικό μέσο συντονισμού των προσεγγίσεων των
οικονομιών Ασίας-Ειρηνικού σε κρίσιμες παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις. Σε πολλές
περιπτώσεις, η συλλογική θέση των συμμετεχόντων στην APEC σε θέματα εμπορικής πολιτικής
επηρέασε την ανάπτυξη της θεσμικής βάσης του διεθνούς εμπορίου.
Περισσότερες από 30 ομάδες εμπειρογνωμόνων για τομεακό διάλογο (εμπόριο και επενδύσεις,
πρότυπα και συμμόρφωση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταφορές, ενέργεια, ανθρώπινοι
πόροι, υγειονομική περίθαλψη και άλλα) επεξεργάζονται ζωτικά ζητήματα κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Στο πλαίσιο της APEC λειτουργεί Επιχειρηματικό
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την προώθηση προσεγγίσεων του επιχειρηματικού κόσμου σε
θέματα εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας στην περιοχή.
Τα τελευταία χρόνια, η ατζέντα του Forum έχει επικεντρωθεί σε προβλήματα ουσιαστικής
υποστήριξης της παγκόσμιας ανάπτυξης, ως βέλτιστη απάντηση στις κυριότερες σύγχρονες
απειλές για την βιώσιμη οικονομική ευημερία της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Μεταξύ των
απειλών αυτών απαντώνται η άνοδος του προστατευτισμού, η αύξηση της ανισότητας μεταξύ
οικονομιών και κοινωνικών ομάδων, η επιδείνωση της δημογραφικής κατάστασης λόγω της
γήρανσης του πληθυσμού. Οι συμμετέχοντες στην APEC αναγνωρίζουν την σημασία του να
γίνουν περαιτέρω βήματα για την απελευθέρωση και εναρμόνιση των εθνικών καθεστώτων
στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, ιδίως στο πεδίο των υπηρεσιών. Έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες για την Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών Ασίας-Ειρηνικού. Ταυτόχρονα,
δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας για την αύξηση της
παραγωγικότητας.
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Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της APEC, που διεξήχθη on-line στις 20 Νοεμβρίου 2020,
εγκρίθηκε το Όραμα της APEC «Putrajaya 2040», το οποίο προβλέπει μια ανοικτή, δυναμική,
ανθεκτική και ειρηνική κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού έως το 2040. Η επίτευξη της στοχοθεσίας
αυτής θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα σε σχέση με το εμπόριο και το κλίμα. Αυτό θα γίνει με βάση τις προαιρετικές,
μη δεσμευτικές και συναινετικές αρχές της APEC, ακολουθώντας τους τρεις οικονομικούς
παράγοντες που ακολουθούν:
- δημιουργία ενός ελεύθερου, ανοικτού, δίκαιου, αμερόληπτου, διαφανούς και
προβλέψιμου περιβάλλοντος συναλλαγών και επενδύσεων, επί τη βάσει των
συμφωνημένων κανόνων του ΠΟΕ για την εγκαθίδρυση ενός πολυμερούς εμπορικού
συστήματος και την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης στην περιοχή ·
- προώθηση της καινοτομίας · ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής · επιτάχυνση του
ψηφιακού μετασχηματισμού · περιορισμός του ψηφιακού χάσματος προς την βελτίωση της
παραγωγικότητας και της δυναμικής και την επιτυχημένη συμμετοχή ανθρώπων και
επιχειρήσεων σε μια διασυνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία ·
- προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης που φέρει απτά οφέλη και μεγαλύτερη υγεία και
ευεξία σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των γυναικών και άλλων με
ανεκμετάλλευτο οικονομικό δυναμικό · εντατικοποίηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
του ανθρώπινου δυναμικού · υποστήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών για ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κλιματικής αλλαγής.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ειδικός ρόλος της χώρας σας στην επίτευξη της στοχοθεσίας
της APEC έως το 2040;

Η Ρωσία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τους εταίρους της APEC όσο το δυνατόν πιο
στενά. Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι μελλοντικοί στόχοι, είναι σημαντικό να
συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε βάσει των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, οι οποίες είναι η κυρίαρχη ισότητα των κρατών, η μη παρέμβαση στις εσωτερικές
υποθέσεις και ο σεβασμός του δικαιώματος των εθνών στο δικό τους μοντέλο ανάπτυξης.
Απαιτείται η συνεργασία όχι μόνο των οικονομιών, αλλά και των ενώσεων ολοκλήρωσης της
περιοχής.
Η ανάγκη ενοποίησης των δυνατοτήτων τους για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος
προκλήσεων και την εφαρμογή διασυνοριακών έργων μεγάλης κλίμακας είναι προφανής σε
όλους. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της ρωσικής πρωτοβουλίας για την δημιουργία μιας
Ευρύτερης Ευρασιατικής Εταιρικής Σχέσης σε θέματα ασφάλειας, οικονομικής και
ανθρωπιστικής συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΑσίαςΕιρηνικού στον ψηφιακό τομέα θα καταστεί πιο σημαντική το προσεχές διάστημα. Πρέπει
να επιτύχουμε την ευρεία εισαγωγή των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών)
για την συνεχή λειτουργία της κρατικής διακυβέρνησης και των αστικών οικονομικών
συστημάτων, για την παροχή ιατρικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών
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εξ αποστάσεως και για να διασφαλίσουμε
ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν
πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, τις
αγορές και το κεφάλαιο. Από την άποψη
αυτή, αξίζει να προχωρήσουμε στον
συντονισμό των προσπαθειών της APEC για
την
προστασία
των
προσωπικών
πληροφοριών και την πρόληψη των
αδικημάτων που διαπράττονται στον
κυβερνοχώρο.
Ποια θεωρείτε σημαντικά στοιχεία στην
διαχείριση της πανδημικής κρίσης και
ποια διδάγματα μπορεί να αποκομίσει η
Δύση από τις χώρες της APEC;

Η πανδημία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα
στις περισσότερες χώρες της ΑσίαςΕιρηνικού. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο αριθμός
κρουσμάτων παγκοσμίως προσέγγισε τα 100
εκατομμύρια, με το ένα τρίτο περίπου του
συνόλου στην περιοχή. Στην οικονομία και
την κοινωνική σφαίρα παρατηρούνται
ανησυχητικές τάσεις. Λόγω της μείωσης της
βιομηχανικής
παραγωγής
και
των
οικονομικών
δυσχερειών,
δεκάδες
εκατομμύρια κινδυνεύουν να πέσουν κάτω
από το όριο της φτώχιας. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, το παγκόσμιο ΑΕΠ μειώθηκε κατά
4,4% το 2020, ενώ το συνολικό ΑΕΠ της
APEC μειώθηκε κατά περίπου 2,5%. Κατά
τους τελευταίους έξι μήνες, το διεθνές
εμπόριο περιορίστηκε κατά περισσότερο
από 15%. Οι οικονομικές διενέξεις μεταξύ
κορυφαίων
παικτών
στην
αγορά
κλιμακώνονται.
Οι προαναφερθείσες αρνητικές τάσεις
αναγκάζουν την διεθνή κοινότητα να
συνασπιστεί και να λάβει μέτρα, από κοινού,
προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση.
Σημαντικό είναι το ότι, παρά τις προφανείς
δυσκολίες που προκαλεί η διάδοση του
κορωνοϊού, η συνεργασία στην APEC έχει
σημειώσει σταθερή πρόοδο.

Ως επείγον μέτρο για την αντιμετώπιση των
κρίσιμων προβλημάτων που προκλήθηκαν
από την πανδημία COVID-19 την άνοιξη,
προτείναμε την δημιουργία «πράσινων
διαδρόμων»
χωρίς
κυρώσεις
και
περιορισμούς, κυρίως όσον αφορά τα
τρόφιμα και τα φάρμακα. Πρωτίστως με τις
χώρες που τα χρειάζονται περισσότερο. Η
εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας θα
βοηθήσει όχι μόνο στην μείωση των
ανθρωπιστικών εντάσεων στον κόσμο, αλλά
και στην ανάπτυξη του παγκόσμιου
εμπορίου.
Προτεραιότητά μας είναι η συσπείρωση για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Η Ρωσία
έχει πολλά να προσφέρει στους εταίρους
μας. Έχουμε συγκεντρώσει αξιόπιστη
επιστημονική και κλινική εμπειρία στον
τομέα αυτό. Η Ρωσία έχει αναπτύξει και
καταχωρήσει δύο εμβόλια, το Sputnik V και
το EpiVacCorona. Ένα ακόμη εμβόλιο, ένα
τρίτο, υποβάλλεται σε τελικές δοκιμές τώρα.
Και τα δύο εμβόλια πληρούν τα δύο πιο
σημαντικά
κριτήρια:
είναι
απολύτως
ασφαλή και αποτελεσματικά. Στην Ρωσία
έχει ήδη ξεκινήσει ο μαζικός εμβολιασμός.
Έχουν παραχθεί περισσότερες από 6
εκατομμύρια δόσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε
συνεργασία με τους ξένους εταίρους μας,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της
Ασίας-Ειρηνικού για τον εφοδιασμό και την
κατά τόπους παραγωγή των ρωσικών
εμβολίων.
Περισσότερα από 50 κράτη, μεταξύ των
οποίων τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία, η
Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία, το
Μεξικό, η Ινδία, υπέβαλαν αίτηση για
περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου Sputnik V. Η προμήθεια προς την
Αργεντινή, την Βενεζουέλα και την Σερβία
ξεκίνησε πρόσφατα.
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Ximena Carolina
Ares Mora
Πρέσβης της Χιλής στην Ελλάδα

Η APEC αποτελεί την κυρίαρχη διακυβερνητική ομάδα
στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με την επισήμανση ότι
λειτουργεί επί τη βάσει της ανάληψης μη δεσμευτικών
υποχρεώσεων, του ανοιχτού διαλόγου και του ισότιμου
σεβασμού προς τις απόψεις όλων των μελών της. Έτσι, σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλους πολυμερείς
εμπορικούς οργανισμούς, οι αποφάσεις στο πλαίσιο της
APEC λαμβάνονται με συναίνεση και οι δεσμεύσεις που
αναλαμβάνουν τα μέλη της εκτελούνται εκουσίως.
Ομοίως, είναι το μοναδικό forum όπου οι Υπουργοί
Εμπορίου και Εξωτερικών, καθώς και οι κύριοι
Οικονομικοί Ηγέτες του Κόσμου, συναντώνται άτυπα κάθε
χρόνο.
Πέρα από το τεχνικό έργο στο Forum, που διευκολύνει την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την οικονομική και
τεχνική συνεργασία σε ποικίλα θέματα, η APEC βοηθά την
Χιλή στην ενίσχυση και σύσφιξη των διμερών δεσμών της,
χάρη στο ότι το Forum συγκεντρώνει τις ανώτατες αρχές
των οικονομιών – μελών για να συζητήσουν θέματα
κοινού ενδιαφέροντος και συνάφειας για την περιοχή, που
είναι μια από τις πιο δυναμικές στον πλανήτη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Forum επέδρασε
καταλυτικά για τον πολιτικό χώρο που επέτρεψε την
έναρξη, την πρόοδο, την εμβάθυνση και την ολοκλήρωση
της διαπραγμάτευσης Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου με
τα μέλη του, μεταξύ των οποίων είναι οι κύριοι εμπορικοί
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εταίροι και οι αγορές με την μεγαλύτερη σημασία για την Χιλή (Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες,
Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Καναδάς), που έχει υπογράψει συμφωνίες με 16 από τις λοιπές 20
οικονομίες της APEC. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αυτής της καταλυτικής επίδρασης είναι η
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ψηφιακή Οικονομία μεταξύ Χιλής, Νέας Ζηλανδίας και
Σιγκαπούρης, η πρώτη του είδους της στον κόσμο.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα των ανωτέρω είναι η Διακήρυξη των Υπουργών Εμπορίου για
τον COVID-19, η οποία προτείνει δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας και την
επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης, μέσα από την διευκόλυνση του εμπορίου, ιδίως σε
βασικά αγαθά και υπηρεσίες, την διασφάλιση της συνέχειας των αλυσίδων εφοδιασμού και
αξίας, και την προώθηση ανθεκτικότερων οικονομιών. Η ενεργή συμμετοχή στο Forum
επιτρέπει στην Χιλή να συνεισφέρει και να συμμετέχει στις αποφάσεις που θα προωθήσουν
την εν λόγω ανάκαμψη, ενισχύοντας την οικονομική ένταξη της Χιλής και το άνοιγμα νέων
αγορών στην περιοχή.

Οικονομικά στοιχεία Χιλή - APEC
Η σημασία της APEC για την οικονομία μας είναι επίσης ζωτική, τόσο λόγω του ότι οι
κύριοι εμπορικοί μας εταίροι είναι μέλη της, όσο και του ότι μεγάλο μέρος των εμπορικών
συναλλαγών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πραγματοποιείται μεταξύ των οικονομιών μελών της. Κάποια στοιχεία που το αποδεικνύουν:
⦁ Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2017 η APEC αντιπροσώπευε το 64% του εμπορίου της Χιλής
με τον κόσμο, αξίας 86,103 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
⦁ Το 59% των εισαγωγών της Χιλής, δηλαδή πάνω από 38,611 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ,
προέρχεται από την APEC.
⦁ Το 74% των εξαγωγών της Χιλής προορίζεται για την APEC (51,378 εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ), με μέση ετήσια αύξηση 9% από το 1994.
⦁ Το 31% των επενδύσεων στην Χιλή προέρχεται από την περιοχή της APEC.
⦁ 5.295 Χιλιανές εταιρίες εξήγαγαν στην περιοχή της APEC, αριθμός που αντιστοιχεί στο
65% των εξαγωγέων της χώρας.
⦁ Το 44% των Χιλιανών εξαγωγέων στην APEC είναι ΜΜΕ.

Οι στόχοι της Χιλής στην APEC για το 2020: συνέχιση του
έργου του 2019
Να εξακολουθήσουμε το έργο που πραγματοποιήθηκε το 2019, με την προώθηση και
ανάπτυξη των επιτευγμάτων του έτους APEC μας, ιδίως ενισχύοντας την ανάπτυξη και
εφαρμογή των τριών Οδικών Χαρτών που εγκρίθηκαν το 2019, και με την έκκληση να
επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε κοινή στοχοθεσία, με ανοικτό και συνεργατικό διάλογο,
για την επίτευξη συναίνεσης.
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Το 2020, αναπτύχθηκαν και εγκρίθηκαν σχέδια εφαρμογής για τους τρεις Χιλιανούς Οδικούς
Χάρτες για τις Γυναίκες και την Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη, την ΠΛΑ αλιεία και τα
Θαλάσσια Απόβλητα. Άλλα παραδοτέα της Χιλής του 2019, όπως το Σχέδιο Δράσης
Διαλειτουργικότητας των Windows, το Blueprint 2.0. για τις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας και η
Τελική Ώθηση για τις Υπηρεσίες επίσης προχώρησαν.
2. - Ενεργός συμμετοχή στην προετοιμασία του Οράματος της APEC για μετά το 2020
(Όραμα APEC Putrajaya 2040).
3. - Ηγετικός ρόλος της Χιλής υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου στις Επιτροπές και Ομάδες
της APEC.
Το 2020, η Χιλή προήδρευσε σε διάφορες Επιτροπές και Ομάδες: την Επιτροπή Εμπορίου και
Επενδύσεων (CTI), την Επιτροπή Διοίκησης και Προϋπολογισμού (BMC), την Ένωση
Πολιτικών για τις Γυναίκες και την Οικονομία (PPWE) και την Διευθύνουσα Ομάδα Ψηφιακής
Οικονομίας (DESG). Αν και η Προεδρία της στις BMC, PPWE και DESG λήγει τον Δεκέμβριο
του 2020, η Προεδρία της στην CTI συνεχίζεται, προστίθεται δε η Προεδρία της στην Ομάδα
Ωκεανών και Αλιείας (OFWG) για το 2021-2022.

Σύνοδος Κορυφής της APEC 2020 στην Μαλαισία
Στην διάρκεια κάθε Συνόδου Κορυφής των Ηγετών, αυτοί εκδίδουν παραδοσιακά μια
Διακήρυξη η οποία αναδεικνύει το έργο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων του έτους, τα κύρια αποτελέσματα και παραδοτέα που επιτεύχθηκαν,
αναφέρονται στην παγκόσμια κατάσταση της περιόδου, και καθορίζουν κατευθυντήριες
γραμμές και οδηγίες για το μελλοντικό έργο ολόκληρου του Forum. Στην παρούσα
περίσταση, οι ηγέτες διέθεσαν ένα σημαντικό μέρος της Τελικής Διακήρυξης στην
πανδημία του κορονοϊού, δηλώνοντας τα εξής:

«Καταπολέμηση και περιορισμός των επιπτώσεων του COVID-19
Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
πολιτικής προς την υποστήριξη μιας χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεσματικής και βιώσιμης
στρατηγικής αντιμετώπισης του COVID-19, που θα ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπό του στην
ανθρώπινη ζωή. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων – «κινήτρων» που
διευκολύνουν την οικονομική ανάκαμψη και την δημιουργία θέσεων εργασίας.
Για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης, υπογραμμίζουμε την σημασία της
βελτίωσης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της διαφάνειας για την στήριξη της
μακροπρόθεσμης
ανθεκτικής
οικονομικής
ανάπτυξης
και
των
μελλοντικών
χρηματοδοτικών αναγκών. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης των αναπτυσσόμενων
οικονομιών στην καταπολέμηση του COVID-19.
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Χαιρετίζουμε επίσης την πρόσφατη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για
συντονισμένη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19.
Επιδοκιμάζουμε τις ποικίλες και συνεχείς προσπάθειες, καθώς και την συνεισφορά με
επιπλέον πόρους, σε όλη την APEC για την καταπολέμηση της πανδημίας και την στήριξη
των εργαζομένων και των διάφορων τομέων στην διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης.
Θα συνεργαστούμε για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία βασικών αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς και την ουσιαστική κυκλοφορία των ανθρώπων με τρόπο ασφαλή, εντοπίζοντας και
επιλύοντας περιττούς φραγμούς στο εμπόριο και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των
εφοδιαστικών μας αλυσίδων. Αναγνωρίζουμε την σημασία της συνεργασίας στο να
διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να διεξάγονται απρόσκοπτα
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Μας ενθαρρύνει η εφαρμογή διευκολυντικών για το
εμπόριο μέτρων και παροτρύνουμε τις οικονομίες να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα έκτακτης
ανάγκης για το εμπόριο που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του COVID-19 είναι
σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Αναγνωρίζουμε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι σημαντικές για την
ανάκαμψη της περιοχής μετά τον COVID-19. Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη να συνεργαστούμε
εποικοδομητικά στο ζήτημα του COVID-19, μεταξύ άλλων στην έρευνα και ανάπτυξη, στην
παραγωγή, την παρασκευή και την διανομή διαγνωστικών τεστ, βασικών ιατρικών προϊόντων
και υπηρεσιών, θεραπευτικών σκευασμάτων και εμβολίων. Τονίζουμε την σημασία της
διευκόλυνσης της δίκαιης πρόσβασης σε ασφαλή, ποιοτικά, αποτελεσματικά και προσιτά
εμβόλια και άλλα ιατρικά αντίμετρα που είναι ζωτικής σημασίας για την διαφύλαξη της
υγείας και ευεξίας των ανθρώπων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε την καινοτομία.
Αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος της εκτεταμένης ανοσοποίησης κατά του COVID-19 είναι
κρίσιμος για να τερματιστεί η πανδημία.
Αναγνωρίζουμε την σημασία της ανάπτυξης και της συμβολής των ψηφιακών τεχνολογιών
στην διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και στην προστασία της περιοχής από υγειονομικές
απειλές, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της κλιμακοθετησιμότητας και της
βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, προχωρώντας έτσι προς την καθολική υγειονομική
κάλυψη».
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