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                 ΣΟ ΧΑΜΑ ΑΝΑΜΕΑ Ε ΓΤΝΑΙΚΕ ΚΑΙ ΆΝΣΡΕ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ. Ο ΟΟΑ ΚΑΛΕΙ Ε ΔΡΑΘ. 
 
 «…Η ιςότθτα των φφλων δεν είναι ηιτθμα των γυναικϊν. Είναι ζνα 
ςθμαντικό οικονομικό και κοινωνικό ηιτθμα, ειδικά τϊρα που 
αγωνιηόμαςτε για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Οι γυναίκεσ δεν είναι «το» 
πρόβλθμα, οφτε καν «ζνα» πρόβλθμα, είναι μζροσ τθσ λφςθσ», Angel 
Gurria, 17.12. Με αυτά τα λόγια, ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΟΟΑ 
κζλθςε να τονίςει τθ ςθμαςία τθσ ανάλθψθσ δράςθσ για τθ γεφφρωςθ 
του χάςματοσ μεταξφ των δφο φφλων, κατά τθν παρουςίαςθ τθσ νζασ 
ζκδοςθσ του ΟΟΑ «Closing the Gender Gap: Act Now», θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Φόρουμ του ΟΟΑ για τθν ιςότθτα των φφλων ςτισ 17 Δεκεμβρίου με τθ 
ςυμμετοχι Τπουργϊν, εκπροςϊπων επιχειριςεων και ςυνδικάτων. φμφωνα με τθν Ζκκεςθ:  
- Ενϊ το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ςε παγκόςμιο επίπεδο, το χάςμα μεταξφ 
αντρϊν και γυναικϊν ςτισ αποδοχζσ, τισ ϊρεσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, παραμζνει ςθμαντικό. τισ χϊρεσ του 
ΟΟΑ οι αποδοχζσ των ανδρϊν είναι κατά μζςο όρο 16% υψθλότερεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ των γυναικϊν ςε 
παρόμοιεσ κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Η διαφορά είναι ακόμα μεγαλφτερθ ςτθν κορυφι τθσ μιςκολογικισ 
κλίμακασ. Η μζςθ διαφορά ςτισ αποδοχζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν διευρφνεται ςτο 22% ςε οικογζνειεσ με 
ζνα ι περιςςότερα παιδιά. Για τα άτεκνα ηευγάρια, θ διαφορά είναι ςτο 7%. υνολικά, θ «μιςκολογικι ποινι» 
για όςουσ ζχουν παιδιά είναι κατά μζςο όρο 14%, με τθν Ιαπωνία και τθν Κορζα να παρουςιάηουν τθ 
μεγαλφτερθ διαφορά, ενϊ θ Ιταλία και θ Ιςπανία δεν παρουςιάηουν ςχεδόν καμία (Διάγραμμα 1). 

 
 
Διάγραμμα 1. Υψοσ 
μιςκολογικοφ  
χάςματοσ μεταξφ 
αντρϊν και γυναικϊν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΟΑ 
τισ 3 Δεκεμβρίου, κλιμάκιο του ΟΟΑ επιςκζφτθκε τθν Ακινα, για τθν παρουςίαςθ του πλαιςίου 
ςυνεργαςίασ του Οργανιςμοφ με τθ χϊρα μασ για δφο ςθμαντικά ζργα: α) τθ«Μζτρθςθ του διοικθτικοφ 
βάρουσ νόμων και κανονιςμϊν ςε οριςμζνουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ» και β) τον «Εντοπιςμό 
κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και προτάςεισ 
για τθν άρςθ τουσ». Μετά τθ ςυνάντθςθ ο Υπουργόσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ  κ. Α. Μανιτάκθσ διλωςε: 
«Η υμφωνία που υπογράψαμε με τον ΟΟΑ είναι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Μασ προςφζρει ζνα πολφτιμο 
εργαλείο, μία αποτελεςματικι μζκοδο που ςτοχεφει ςτον πυρινα του γραφειοκρατικοφ παραλογιςμοφ: ςτον 
εντοπιςμό και τθν άρςθ των βαρϊν που δθμιουργοφνται από τισ γραφειοκρατικζσ, χρονοβόρεσ και περιττζσ 
ταλαιπωρίεσ επιχειριςεων και πολιτϊν. Με τελικό ςτόχο τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν». Ο Υπουργόσ 
Ανάπτυξθσ κ. Κ. Χατηθδάκθσ, διλωςε «Αυτό είναι ζνα από τα προβλιματα που καλοφμαςτε να επιλφςουμε με 
τθ ςυνεργαςία που ςιμερα ξεκινάμε με τον ΟΟΑ. Καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε τα προβλιματα τθσ 
γραφειοκρατίασ, του προςτατευτιςμοφ, του κρατιςμοφ και των ςτρεβλϊςεων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ» 

ΣΕΤΧΟ 13ο 
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- Οι επιπτϊςεισ του μιςκολογικοφ χάςματοσ είναι δραματικζσ ςτθν θλικία τθσ ςφνταξθσ. Πολλζσ γυναίκεσ 
ςυνταξιοδοτοφνται με χαμθλότερεσ ςυντάξεισ και περνοφν τα τελευταία χρόνια τουσ ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ. Αν λθφκεί 
υπόψθ ότι οι γυναίκεσ ηουν κατά μζςο όρο ςχεδόν 6 χρόνια περιςςότερο από τουσ άνδρεσ, οι γυναίκεσ άνω των 65 ετϊν 
είναι ςιμερα περιςςότερο από μιάμιςθ φορά πιο πικανό να ηουν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ από ότι οι άνδρεσ τθσ ίδιασ 
θλικιακισ ομάδασ. 
- Παρά τθ ςθμειωκείςα πρόοδο ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ, θ ζλλειψθ υποςτιριξθσ για τθ 
μθτρότθτα ςτζκεται εμπόδιο ςτθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία των γυναικϊν. Σο υψθλό κόςτοσ φφλαξθσ παιδιϊν, οι 
περιοριςμζνεσ ςυχνά δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ και θ φορολογία ςυχνά λειτουργοφν ωσ 
αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν (Διάγραμμα 2).  

 
 
 

 
Διάγραμμα 2. 

υμμετοχι ανδρϊν 
και γυναικϊν (15-64 

ετϊν) ςτθν αγορά 
εργαςίασ (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Η βελτίωςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ και των 
παροχϊν προσ τουσ εργαηόμενουσ γονείσ κα μποροφςε να 
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του χάςματοσ. Πζρα από τα ζξοδα 
για τθ φφλαξθ των παιδιϊν, περιςςότερο από το μιςό 
(52%) του δεφτερου μιςκοφ μιασ οικογζνειασ πθγαίνει ςε 
φόρουσ. Σο ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςε 65% ςτθν 
Αυςτραλία, τθ Γερμανία, τθν Ιρλανδία, τθν Ελβετία, τισ 
ΗΠΑ και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. υνεπϊσ, το οικονομικό 
όφελοσ από τθν πλιρθ απαςχόλθςθ και των δφο γονιϊν 
εξανεμίηεται. Για το λόγο αυτό, θ μερικι απαςχόλθςθ των 
γυναικϊν είναι ςυνικθσ ςε πολλζσ χϊρεσ, όπωσ θ 
Αυςτρία, θ Γερμανία, θ Ιρλανδία, θ Ολλανδία και το 
Ηνωμζνο Βαςίλειο. Η παροχι άδειασ πατρότθτασ (κατ’ 
αντιςτοιχία με τθν άδεια μθτρότθτασ) κα μποροφςε 
επίςθσ να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ του 
ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν. 
- Οι περικοπζσ ςτθν απαςχόλθςθ ςτο δθμόςιο τομζα 
εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπου οι γυναίκεσ 
αντιπροςωπεφουν περίπου το 60% του ςυνολικοφ 
εργατικοφ δυναμικοφ επιδεινϊνει αναπόφευκτα τθ κζςθ 
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Για το λόγο αυτό, ο ΟΟΑ ηθτά 
από τισ κυβερνιςεισ να διαςφαλίςουν ότι οι περικοπζσ 

των δαπανϊν δεν κα αναιρζςουν τθ μζχρι τϊρα 
ςθμειωκείςα πρόοδο ςτθν ιςότθτα των φφλων ςτθν 
απαςχόλθςθ. 
- Σο ποςοςτό των γυναικϊν επιχειρθματιϊν είναι περίπου 
30% ςτισ χϊρεσ του ΟΟΑ με τισ αυτοαπαςχολοφμενεσ 
γυναίκεσ να κερδίηουν 30 με 40% λιγότερο από τουσ 
άνδρεσ ςυναδζλφουσ τουσ. Η βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ 
των γυναικϊν ςτθ χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων 
αποτελεί λφςθ ςτο πρόβλθμα.  
- Κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων δεκαετιϊν, οι 
γυναίκεσ ζχουν ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτον τομζα 
τθσ εκπαίδευςθσ παγκοςμίωσ, παρόλο που ςε οριςμζνεσ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ θ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 
παραμζνει άνιςθ. Προκειμζνου να υπάρξουν περιςςότερα 
κορίτςια που κα επιλζξουν μια ςταδιοδρομία υψθλϊν 
απολαβϊν μζςω εξειδικευμζνων επαγγελμάτων, ο ΟΟΑ 
προτείνει βελτίωςθ του επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ ςτα ςχολεία και ενθμζρωςθ για τθ 
ςφνδεςθ μεταξφ ςπουδϊν, ςταδιοδρομίασ και αποδοχϊν. 
Ωςτόςο, θ αλλαγι ςτισ αντιλιψεισ και τουσ κοινωνικοφσ 
περιοριςμοφσ και κανόνεσ απαιτεί χρόνο και αφορά όχι 
μόνο ςτο ςχολείο αλλά και ςτο ςπίτι.  

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm 

 

http://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm
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ΚΑΛΘ ΝΟΜΟΘΕΣΘΘ ΣΘΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ  
το πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ΟΟΑ και ΕΕ “EU 
Better Regulation Project” που ξεκίνθςε το 2008 με ςτόχο 
να εξετάςει τισ δυνατότθτεσ αποτελεςματικισ ρυκμιςτικισ 
διακυβζρνθςθσ ςε 15 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, δθμοςιεφκθκε 
πρόςφατα θ ζκδοςθ του ΟΟΑ «Καλι Νομοκζτθςθ ςτθν 
Ευρϊπθ: Ελλάδα». Η ζκδοςθ αυτι εξετάηει μια ςειρά από 
ςθμαντικζσ παραμζτρουσ τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ όπωσ 
για παράδειγμα το κεςμικό πλαίςιο για τθ βελτίωςθ τθσ 
ρυκμιςτικισ διακυβζρνθςθσ, τθ διαφάνεια ςτθ δθμόςια 
διαβοφλευςθ και επικοινωνία, τθν ανάπτυξθ νζασ 
νομοκεςίασ και τθν απλοποίθςθ και εκλογίκευςθ τθσ 
υπάρχουςασ νομοκεςίασ, τθ διαςφνδεςθ μεταξφ των 
διαφόρων επιπζδων διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και τθ 
διαςφνδεςθ μεταξφ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και χωρϊν 
μελϊν. Οι κυριότερεσ ςυςτάςεισ για τθν Ελλάδα είναι:  
- χεδιαςμόσ ςτρατθγικοφ προγράμματοσ που να ςυνδζει 
τθν καλι νομοκζτθςθ με τισ υπόλοιπεσ μεταρρυκμιςτικζσ 
προςπάκειεσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, 
- Να δοκεί ςε ζνα υπουργείο θ αρμοδιότθτα για τθν καλι 
νομοκζτθςθ κακϊσ και ςε ζναν Τπουργό θ ευκφνθ 

λογοδοςίασ ςτθν κυβζρνθςθ και τθ Βουλι για τθν πρόοδο 
ωσ προσ τθν εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων, 
- Προγραμματιςμόσ, αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ των 
πολιτικϊν για τθν καλι νομοκζτθςθ για τα επόμενα ζτθ 
και ςχεδιαςμόσ δεικτϊν για τθν αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων των πολιτικϊν αυτϊν, 
- Διυπουργικι ςυνεργαςία και διάλογοσ (επικοινωνία) 
κατά τθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν, 
- τρατθγικό πρόγραμμα για τθν απλοποίθςθ τθσ 
νομοκεςίασ που δθμιουργεί εμπόδια ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ και τθν επιχειρθματικότθτα, 
- Ενδυνάμωςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ κεντρικϊν και 
περιφερειακϊν διοικιςεων κυρίωσ ςε επίπεδο ελζγχου 
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ, 
- φςταςθ διυπουργικισ επιτροπισ για τθν εφαρμογι τθσ 
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ χρθςιμοποιϊντασ το παράδειγμα 
χωρϊν όπωσ θ Ιρλανδία και θ Φιλανδία, 
- Μζριμνα για τθν εφαρμογι των διοικθτικϊν 
μεταρρυκμίςεων ςε τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό 
επίπεδο, ενκάρρυνςθ διαλόγου και ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των διαφορετικϊν επιπζδων διοίκθςθσ. 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ :  
http://www.oecd.org/greece/betterregulationineuropegreece.htm 

 
 

25 ΖΞΤΠΝΕ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΟΤΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΔΟΕ! 
βινετε τα φϊτα όταν φεφγετε από ζνα δωμάτιο. Ελζγξτε τθν πίεςθ των ελαςτικϊν του 
αυτοκινιτου ςασ. Ρυκμίςτε το κερμοςτάτθ. Κλείςτε τισ κουρτίνεσ το βράδυ για να μθν 
κρυϊςει το ςπίτι. Όταν νοικιάηετε ι αγοράηετε ςπίτι δείτε τθν ενεργειακι του ταμπζλα, 
το ίδιο όταν αγοράηετε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. Περιμζνετε να γεμίςει το πλυντιριο των 
πιάτων και των ροφχων πριν το βάλετε ςε λειτουργία. Οι «Screen savers» ςτουσ 
υπολογιςτζσ δεν εξοικονομοφν ενζργεια. Κλείνετε τθν τθλεόραςθ τελείωσ όταν δεν 
είναι ςε χριςθ. Βγάηετε τισ πρίηεσ από όλεσ τισ ςυςκευζσ που δεν χρειάηεται να είναι 
ςυνδεδεμζνεσ. Αλλάξτε τουσ λαμπτιρεσ με λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Ανάβετε μόνο τόςο φωσ όςο χρειάηεται για να κάνετε τθ δουλειά ςασ. Μικρζσ αλλαγζσ ςτισ ςυνικειζσ μασ, μεγάλθ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
Αυτζσ είναι μόνο μερικζσ από τισ 25 ςυμβουλζσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ενζργειασ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 
τισ οποίεσ από τισ 3 Δεκεμβρίου και μετά, ο ΔΟΕ ανζβαηε μία – μία κάκε μζρα ςτθ ςελίδα του ςτο Facebook και ςτο 
λογαριαςμό του ςτο Twitter! Πατιςτε ςτο ςφνδεςμο αυτό για να διαβάςετε και τισ 25! 
Οι ανεπίςθμεσ 25 ζξυπνεσ ιδζεσ αντικατοπτρίηουν τισ 25 ςυςτάςεισ πολιτικισ για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα τισ 
οποίεσ ο ΔΟΕ και διεκνείσ εμπειρογνϊμονεσ ανζπτυξαν το 2008 και επικαιροποίθςαν το 2011. Εάν εγκρικοφν ςε 
παγκόςμιο επίπεδο, οι 25 ςυςτάςεισ πολιτικισ κα εξοικονομιςουν περίπου 17% τθσ παγκόςμιασ ετιςιασ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ και κα αποτρζψουν τθν εκπομπι 7,6 γιγατόνων διοξειδίου του άνκρακα ςε ετιςια βάςθ ζωσ το 2030 
(περίπου 1,5 φορά οι τρζχουςεσ ετιςιεσ εκπομπζσ CO2 των ΗΠΑ).  
Οι 25 ζξυπνεσ ιδζεσ ςκοπεφουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργοφμε ςτθν κακθμερινότθτά μασ, 
ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων, ςτθν ενεργειακι αςφάλεια και ςτθ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του 
πλανιτθ!  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
IEA's 25 Energy Efficiency Policy Recommendations και 25 Bright Ideas from the IEA's 25 Energy Efficiency Policy 
Recommendations 

http://www.oecd.org/greece/betterregulationineuropegreece.htm
http://www.iea.org/topics/energyefficiency/25brightideas/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,3782,en.html
http://www.iea.org/topics/energyefficiency/25brightideas/
http://www.iea.org/topics/energyefficiency/25brightideas/
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ΤΝΑΝΣΘΘ ΤΠΟΤΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ 4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2012 
τισ 5 Δεκεμβρίου 2012, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 48

θ
 

ςυνάντθςθ τθσ Επιτροπισ τθσ Αναπτυξιακισ υνεργαςίασ 
του ΟΟΑ (Development Assistance Co-operation High 
Level Meeting) ςυμφϊνθςαν ςε κοινι δράςθ και ‘κοινό 
όραμα’ για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςε ζνα διεκνζσ 
πλαίςιο γεμάτο προκλιςεισ και ευκαιρίεσ. Η ςυνάντθςθ 
εςτιάςτθκε ςε τρία βαςικά ςτρατθγικά ηθτιματα:  
- ςτθ μετά-2015 ατηζντα για τθν ανάπτυξθ ςε ςυνάρτθςθ 
με τουσ νζουσ Αναπτυξιακοφσ τόχουσ τθσ Χιλιετίασ,  
- ςτα αποτελζςματα τθσ Παγκόςμιασ Πρωτοβουλίασ 
‘Global Partnership for Effective Development Co-
operation’ – Μπουςάν 2011 - και ςτο πϊσ μπορεί θ DAC να 
ςυμβάλλει ςτισ εργαςίεσ τθσ Πρωτοβουλίασ,  
- ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ όπου ςυηθτικθκε το 
μελλοντικό χρθματοδοτικό πλαίςιο για τθν Ανάπτυξθ και ο 
ςτρατθγικόσ ρόλοσ τθσ επίςθμθσ κρατικισ αναπτυξιακισ 
βοικειασ ςε αυτό το πλαίςιο.   

Η ςυνάντθςθ αποτζλεςε ευκαιρία για τθν ανακοίνωςθ τθσ 
ετιςιασ ζκκεςθσ τθσ DAC ‘Development Co-operation 
Report 2012-Lessons in Linking Sustainability and 
Development’. φμφωνα με το Γεν. Γραμματζα του ΟΟΑ, 
κ. A. Gurria, «…δουλεφουμε για να εξαςφαλίςουμε ότι θ 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ για όλουσ και θ πράςινθ ανάπτυξθ 
παραμζνουν ςτο επίκεντρο των δραςτθριοτιτων μασ. Δεν 
μποροφμε να κάνουμε διαφορετικά’. Η ενεργοποίθςθ και 
θ προςζλκυςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων είναι ςθμαντικι για 
τθ μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ τθσ πράςινθσ 
ανάπτυξθσ. φμφωνα με τον ΔΟΕ, ο περιοριςμόσ τθν 
κλιματικισ αλλαγισ ςτουσ 2

ο
C κα απαιτιςει τθν αφξθςθ 

των επενδφςεων ετθςίωσ για υποδομζσ από 4.95 τριs. δολ. 
ςε 9.54 τριs. δολ. ετθςίωσ για τθν περίοδο 2031-2050. 
Χρειάηεται οι χϊρεσ να προετοιμαςκοφν ϊςτε να 
αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ αλλαγζσ.   

 
 
Διάγραμμα 1 : Παρεχόμενθ 
κακαρι επίςθμθ αναπτυξιακι 
βοικεια δωρθτϊν  2000-2011 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.oecd.org/dachlm/ 

 
 

 
 

 
ΕΣΘΙΑ ΖΚΘΕΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2012  

Ο πλθκυςμόσ ζχει ξεπεράςει τα 7 δις. 1 δις. ανκρϊπων 
ηουν με λιγότερο από 2 δολ. τθν θμζρα. 1.3 δις. 
ανκρϊπων ςτερείται πρόςβαςθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια. 
1 δις. ανκρϊπων ςτερείται πρόςβαςθσ ςε πόςιμο νερό. 
Περιςςότερο από 2.2. εκ. παιδιά, κάτω από 14 ετϊν, 
πεκαίνουν από ζλλειψθ κατάλλθλων εγκαταςτάςεων 
υγιεινισ. Ενϊ θ επίςθμθ αναπτυξιακι βοικεια μειϊνεται 
για πρϊτθ φορά από το 1997. 
Η ετιςια ζκδοςθ του ΟΟΑ, «Development Co-operation 
Report 2012», επιχειρεί να απαντιςει ςτισ μεγάλεσ 
παγκόςμιεσ προκλιςεισ τθσ φτϊχειασ, τθσ ζλλειψθσ 
βαςικϊν υποδομϊν, τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ. 
Ειδικότερα, επιχειρεί να ςυνδζςει τθν απάντθςθ ςε αυτζσ 
τισ μεγάλεσ προκλιςεισ με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Η ζκκεςθ 
υποςτθρίηει:  
- τθν υιοκζτθςθ ενόσ νζου μοντζλου αναπτυξιακισ 
ςυνεργαςίασ για τθν υποςτιριξθ των αναγκϊν και των 
προτεραιοτιτων των αναπτυςςόμενων χωρϊν το οποίο (α) 
ενςωματϊνει το ςκεπτικό τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ, (β) 
αντανακλά τθν αξία του φυςικοφ κεφαλαίου ςε όλα τα 
προγράμματα αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ, (γ) διαςφαλίηει 
ότι οι τομεακζσ κατανομζσ των χρθματοδοτικϊν πόρων 
αποτελοφν τμιμα μιασ ςυνολικισ κυβερνθτικισ 
προςζγγιςθσ και δεν είναι αποςπαςματικζσ.  
- τθν αποτελεςματικι χριςθ τθσ αναπτυξιακισ βοικειασ 
ωσ ‘καταλφτθ’ για τθ βιϊςιμθ χρθματοδότθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ.  
φμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ DAC αναμζνεται, ςτο 
άμεςο μζλλον, ςτακεροποίθςθ, αν όχι μείωςθ, των 
δαπανϊν αναπτυξιακισ βοικειασ των χωρϊν-μελϊν. Σο 
2011 παρουςιάςκθκε μείωςθ 2.7% ςε πραγματικοφσ 
όρουσ των δαπανϊν αναπτυξιακισ βοικειασ, που ανιλκαν 
ςε 133.5 δις. δολ. αντιπροςωπεφοντασ το 0.31% του ΑΕΕ. 
τόχοσ είναι θ τιρθςθ τθσ δζςμευςθσ για επίτευξθ του 
ςτόχου 0.7% του ΑΕΕ ςτισ δαπάνεσ αναπτυξιακισ βοικειασ 
αλλά και θ αποτελεςματικι χριςθ των περιοριςμζνων 
πόρων.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.oecd.org/dac/dcr2012 

http://www.oecd.org/dachlm/
http://www.oecd.org/dac/dcr2012
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ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ: ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΧΩΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  
Παρόλο που τα μεγάλα αςτικά κζντρα αποτελοφν βαςικζσ 
κινθτιριεσ δυνάμεισ για τθν εκνικι ανάπτυξθ και τθν 
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ο ΟΟΑ ςτθ νζα του ζκκεςθ 
“Promoting Growth in All Regions” τονίηει ότι ακόμθ και οι 
φτωχότερεσ περιφζρειεσ αποτελοφν ςθμαντικοφσ 
καταλφτεσ για τθν ανάπτυξθ και τθ δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ. φμφωνα με το Γεν. Γραμματζα του ΟΟΑ «τθ 
διαδικαςία εξόδου από τθν κρίςθ, οι κυβερνιςεισ δεν 
πρζπει να παραμελιςουν οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 
Με τισ ςωςτζσ πολιτικζσ όλεσ οι περιφζρειεσ μποροφν να 
ευδοκιμιςουν, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ 
ςε κάκε περιοχι τθσ χϊρασ να εργαςτοφν για μια 
καλφτερθ ηωι». 
Η ζκκεςθ  περιλαμβάνει μελζτεσ περιπτϊςεων για 23 
περιφζρειεσ ςτισ οποίεσ το ειςόδθμα πριν από 15 χρόνια, 
ιταν χαμθλότερο από τον εκνικό μζςο όρο. ιμερα, οι 
μιςζσ από τισ περιφζρειεσ αυτζσ ζχουν ςθμειϊςει 
ανάπτυξθ που ξεπερνά τον εκνικό μζςο όρο, ενϊ οι άλλεσ 
μιςζσ υπολείπονται ςθμαντικά.  
Μετά τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων των πολιτικϊν που 
εφαρμόςτθκαν ςτισ ακμάηουςεσ περιφζρειεσ με τισ 
πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν ςτισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ, 
θ ζκκεςθ προτείνει ςτισ περιφερειακζσ αρχζσ τρόπουσ για 
τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ βελτίωςθ 
του βιοτικοφ επιπζδου. 
Η βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ αναβάκμιςθ των 
δεξιοτιτων είναι εξίςου ςθμαντικζσ. Η ζκκεςθ δείχνει ότι 

πολιτικζσ για τθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων, πχ 
μείωςθ του ποςοςτοφ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του 
ςχολείου και ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
είναι εξίςου ςθμαντικζσ με τισ πολιτικζσ για τθν αφξθςθ 
των ειςερχομζνων ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  Η 
περιφζρεια των Αςτουριϊν ςτθν Ιςπανία και θ πολιτεία 
του Ντουράνγκο ςτο Μεξικό βελτίωςαν τθ ςυνεργαςία 
μεταξφ του ιδιωτικοφ τομζα και των ςχολείων, 
προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι οι απόφοιτοι κα ζχουν 
τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ που χρειάηεται θ αγορά 
εργαςίασ.  
Πολλζσ περιφζρειεσ ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ, μζςω τθσ καταςκευισ  ζργων υποδομϊν. 
Ωςτόςο, οι υπανάπτυκτεσ περιφζρειεσ που 
επικεντρϊνονται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ βελτίωςθ των 
υποδομϊν τουσ είναι απίκανο να αναπτυχκοφν 
ςθμαντικά. Η βελτίωςθ των  υποδομϊν πρζπει να 
ςυνοδεφεται και από άλλεσ πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτο 
ανκρϊπινο κεφάλαιο και τθν ενίςχυςθ του 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. 
Σζλοσ, θ ζκκεςθ δείχνει ότι οι περιφζρειεσ δεν κα πρζπει 
να εξαρτϊνται αποκλειςτικά από τισ επιδοτιςεισ και τισ 
αποηθμιϊςεισ που λαμβάνουν από τισ εκνικζσ 
κυβερνιςεισ, αλλά κα πρζπει να αναλάβουν τα θνία του 
οικονομικοφ τουσ μζλλοντοσ, όπωσ για παράδειγμα το 
Βρανδεμβοφργο και θ Νότια Ολλανδία. 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.oecd.org/newsroom/growthskillsandeducationarethekeystoinclusiveregionaldevelopmentsaysoecd.htm 
 

ΧΡΕΙΑΗΟΝΣΑΙ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΣΑΞΘ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ 
Σθν τελευταία δεκαετία, οι χϊρεσ του ΟΟΑ ζχουν 
ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο αναφορικά με τθν 
κοινωνικι ζνταξθ των μεταναςτϊν. Ωςτόςο, 
ςφμφωνα με τθν  ζκκεςθ του ΟΟΑ «Settling In: 
OECD indicators on the integration of immigrants 
2012», πολλά ακόμθ πρζπει να γίνουν για τθ 
βελτίωςθ των ςχολικϊν επιδόςεων των παιδιϊν 
των μεταναςτϊν, τθν εξεφρεςθ εργαςίασ, κακϊσ 
και τθν πρόςβαςθ των μεταναςτριϊν ςτθν 
απαςχόλθςθ.  
Ζνασ ςτουσ δζκα, ςτισ χϊρεσ του ΟΟΑ, το 2010, 
ιταν μετανάςτθσ. Σο ποςοςτό των μεταναςτϊν 
ςτθν Ιςπανία τριπλαςιάςτθκε μεταξφ 2000 και 
2010, και υπερδιπλαςιάςτθκε ςτθν Ιςλανδία και 
τθν Ιρλανδία. Λίγεσ χϊρεσ δεν ςθμείωςαν μεγάλεσ 
αυξιςεισ, όπωσ θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ Ολλανδία 
και οι ΗΠΑ.  (Διάγραμμα 1). 

 
 

         Διάγραμμα 1. Μετανάςτεσ ωσ % του υνολικοφ Πλθκυςμοφ  

 

http://www.oecd.org/newsroom/growthskillsandeducationarethekeystoinclusiveregionaldevelopmentsaysoecd.htm
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ΤΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛ 5. Πολλζσ χϊρεσ προςελκφουν υψθλά 
ειδικευμζνουσ μετανάςτεσ, κάτι που αποτελεί βαςικό 
ςτόχο τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ τουσ.  τθν 
Αυςτραλία, τον Καναδά, τθ Δανία, τθ Γερμανία, τθν 
Ολλανδία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο ζχει αυξθκεί 
ςθμαντικά ο αρικμόσ των μεταναςτϊν με πανεπιςτθμιακι 
μόρφωςθ. Αντίκετα ςτισ νότιεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τθν 
Ιρλανδία ο αρικμόσ αυτόσ ζχει μειωκεί απότομα. 
Οι μακθτζσ που φτάνουν ςε ξζνεσ χϊρεσ ςε θλικία 11 - 16 
ετϊν, ζχουν χαμθλότερεσ επιδόςεισ ςε ςχζςθ με εκείνουσ 
που φκάνουν πριν από τθν θλικία των 6 ετϊν 
(αποτελζςματα ζρευνασ PISA). Η φοίτθςθ ςε ςχολείο τθσ 
χϊρασ υποδοχισ ςτθ μικρότερθ δυνατι θλικία είναι 
εξαιρετικά ςθμαντικι για αυτό και οι κυβερνιςεισ πρζπει 
να ενκαρρφνουν τουσ μετανάςτεσ που ςχεδιάηουν να 
εγκαταςτακοφν μόνιμα ςτθ χϊρα τουσ, να φζρνουν τισ 
οικογζνειζσ τουσ από νωρίσ. 
Πολλοί μετανάςτεσ δεφτερθσ γενιάσ βρίςκονται ςτο 
περικϊριο τθσ αγοράσ εργαςίασ και αποτελοφν το 
μεγαλφτερο ποςοςτό μεταξφ εκείνων που βρίςκονται 

εκτόσ εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερα ςτθν Ιςπανία, το Βζλγιο, τθν 
Αυςτρία και τθ Γαλλία. 
Η εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ. υγκεκριμζνα, το ποςοςτό απαςχόλθςθσ 
αυξικθκε ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ κατά τθν τελευταία 
δεκαετία κατά μζςο όρο περίπου ςτο 65%, μόλισ 2,6 
εκατοςτιαίεσ μονάδεσ χαμθλότερο από ότι για τουσ 
γθγενείσ. τθ Γερμανία, το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των 
μεταναςτϊν ζχει αυξθκεί από 57% (2000) ςε 64% (2010), 
και ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο από 62% μόλισ ςε 66%. Οι 
αυξιςεισ ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τισ γυναίκεσ 
μετανάςτεσ. Ωςτόςο, θ διαφορά ςε ςφγκριςθ με τισ 
γθγενείσ γυναίκεσ παραμζνει μεγάλθ ςε πολλζσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ του ΟΟΑ, κυρίωσ ςτθ ουθδία, το 
Βζλγιο και τθν Ολλανδία. 
Οι χϊρεσ που πλιττονται από τθν κρίςθ ζχουν χαμθλά 
ποςοςτά απαςχόλθςθσ των μεταναςτϊν. Για παράδειγμα, 
ςτισ ΗΠΑ μειϊκθκε από 70% ςε 67% και ςτθν Ιςπανία 
μειϊκθκε από 62% ςε 57%. 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.oecd.org/migration/integrationindicators/#d.en.217290 

 

ΑΝΘΕΚΣΙΚΘ Θ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΣΘΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΡΙΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ ΑΤΣΡΑΛΙΑ 
Η πρόςφατθ οικονομικι εξζταςθ τθσ Αυςτραλίασ από τον 
ΟΟΑ αναγνωρίηει τθν ιςχυρι απόδοςθ τθσ οικονομίασ και 
τθν ανκεκτικότθτά τθσ απζναντι ςτθν παγκόςμια 
οικονομικι κρίςθ με ετιςια ανάπτυξθ περίπου 3% τα ζτθ 
2013 – 2014 (Διάγρ. 1). φμφωνα με τον ΟΟΑ: 
Η βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ είναι απαραίτθτθ για τθν προϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ και τθν απαςχόλθςθ. Η εναρμόνιςθ τθσ 
νομοκεςίασ ςε όλεσ τισ περιοχζσ π.χ για τισ άδειεσ των 
επαγγελμάτων, κα ενιςχφςει τον ανταγωνιςμό και κα 
αυξιςει τθν παραγωγικότθτα. 
Η Αυςτραλία πρζπει να διατθριςει τθν ευελιξία ςτισ 
αγορζσ τθσ, να ειςάγει φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ και να 
ενιςχφςει τθ μεςοπρόκεςμθ δθμοςιονομικι ςτρατθγικι 
τθσ. Ο ΟΟΑ προτείνει διακοπι επιχορθγιςεων ςε 
βιομθχανίεσ/κλάδουσ όπου δεν ζχει πλζον ςυγκριτικό 
πλεονζκτθμα, (γεωργία, αυτοκινθτοβιομθχανία, ενζργεια). 
Η εξοικονόμθςθ πόρων κα μποροφςε να χρθματοδοτιςει 
30% μείωςθ των ςυντελεςτϊν φόρου ειςοδιματοσ 
νομικϊν προςϊπων, οι οποίοι παραμζνουν υψθλοί. Ο 
μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ μείωςθσ του χρζουσ είναι 
ευπρόςδεκτοσ, αλλά θ κυβζρνθςθ κα μποροφςε επίςθσ να 
εξετάςει το ενδεχόμενο δθμιουργίασ ενόσ ταμείου 
ςτακερότθτασ για τθ ςυλλογι εςόδων από τα ορυχεία και 
τθν ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ από 
τισ διακυμάνςεισ των τιμϊν βαςικϊν εμπορευμάτων. 

Ο ΟΟΑ επικροτεί τθν ειςαγωγι φόρου διοξειδίου του 
άνκρακα και τθν ευελιξία ςτθν τιμι του άνκρακα, θ οποία 
βαςίηεται ςε ζνα ςφςτθμα εμπορίασ εκπομπϊν ρφπων 
ςυνδεόμενο με τισ διεκνείσ αγορζσ. Αυτόσ είναι ο 
καλφτεροσ τρόποσ  για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων 
του κερμοκθπίου και κζτει τθν Αυςτραλία ςε μία πιο 
βιϊςιμθ, χαμθλισ ρφπανςθσ, πορεία ανάπτυξθσ. Η 
καλφτερθ διαχείριςθ των υδάτων και θ πιο 
αποτελεςματικι τιμολόγθςθ του νεροφ, θ διακοπι 
αναποτελεςματικϊν επιδοτιςεων για άρδευςθ και ο 
περιοριςμόσ εμποδίων ςτθ διακίνθςθ νεροφ μεταξφ 
αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν, κα ενιςχφςουν τθ 
βιωςιμότθτα τθσ οικονομίασ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  http://www.oecd.org/eco/surveys/australia2012.htm 

             Διάγραμμα 1. φγκριςθ Ρυκμοφ Ανάπτυξθσ 

http://www.oecd.org/migration/integrationindicators/#d.en.217290
http://www.oecd.org/eco/surveys/australia2012.htm
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ  EU/OECD ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 
Παρά τισ οικονομικζσ διαφορζσ που παρουςιάηουν οι προσ 
ζνταξθ ςτθν ΕΕ οκτϊ οικονομίεσ των δυτικϊν Βαλκανίων 
(Αλβανία, Βοςνία και Ερηεγοβίνθ, Κροατία, Κοςςυφοπζδιο, 
ΠΓΔΜ, Μαυροβοφνιο, ερβία) και θ Σουρκία, οι 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ςτισ χϊρεσ αυτζσ 
αποτελοφν τον κορμό τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, αντιπροςωπεφοντασ πάνω από το 92% 
των επιχειριςεων και το 60-81% τθσ απαςχόλθςθσ. 
Προκειμζνου να ξεπεράςουν τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ που 
προζκυψαν με τθν οικονομικι κρίςθ, οι κυβερνιςεισ των 
χωρϊν αυτϊν εςτιάηουν ςε βραχυπρόκεςμεσ και 
μακροπρόκεςμεσ μεταρρυκμίςεισ προκειμζνου να 
ενιςχφςουν τισ ΜΜΕ, να δθμιουργιςουν ανάπτυξθ και να 
μειϊςουν τθν ανεργία.  
Η ΕΕ και ο ΟΟΑ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι 
Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ και το 
Ευρωπαϊκό Κδρυμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ δζκα βαςικζσ αρχζσ αξιολόγθςθσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Πράξθσ για τισ ΜΜΕ (EU-Small Business Act-
SBA), δθμιοφργθςαν το Δείκτθ Αξιολόγθςθσ Πολιτικϊν για 
τισ ΜΜΕ, με ςκοπό τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των εννζα 
προσ ζνταξθ οικονομιϊν, ςτον τομζα τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ.  
Ο Δείκτθσ αυτόσ, (SME Policy Index Western Balkans and 
Turkey 2012), βαςίηεται ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πλζγμα 
αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνει 108 δείκτεσ οι οποίοι 
αξιολογοφν και ςυγκρίνουν πολιτικζσ που ςχετίηονται με  
τθν επιχειρθματικι εκπαίδευςθ και τθ γυναικεία 
επιχειρθματικότθτα, το ρυκμιςτικό πλαίςιο για τισ ΜΜΕ, 
τθ δθμιουργία κατάλλθλου επιχειρθςιακοφ 
περιβάλλοντοσ, τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν πρόςβαςθ των ΜΜΕ ςτθ 
χρθματοδότθςθ, τισ επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ και τθν 
καινοτομία, τθ ςχζςθ των ΜΜΕ με τθν πράςινθ οικονομία 
– ανάπτυξθ,  τθ εξωςτρζφεια των  ΜΜΕ. 
Σα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ του 2012 είναι: 
- Οι παραπάνω οικονομίεσ ςυγκλίνουν πλζον περιςςότερο 
με τισ πρακτικζσ και τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Πράξθσ, 
για τισ ΜΜΕ (EU-SBA), ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ του 
2009 

- Η οικονομικι κρίςθ οδιγθςε τισ κυβερνιςεισ των χωρϊν 
αυτϊν να υιοκετιςουν διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ και 
να λάβουν μζτρα για τθν ενίςχυςθ των ΜΜΕ,  
- Ο βακμόσ  βελτίωςθσ  του επιχειρθματικοφ 
περιβάλλοντοσ δεν είναι ο ίδιοσ και για τισ εννζα 
εξεταηόμενεσ χϊρεσ, λόγω τθσ διαφορετικότθτασ που 
παρατθρείται ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και ςτθν 
εφαρμογι των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που απαιτοφνται 
(Διάγραμμα 1),  

Διάγραμμα 1. Βακμολόγθςθ Επιχειρθςιακοφ 
Περιβάλλοντοσ για τισ ΜΜΕ 

 
- Η Κροατία παρουςιάηει το υψθλότερο επίπεδο ςφγκλιςθσ 
των πολιτικϊν τθσ με τισ αρχζσ του EU-SBA,  
- Η ερβία διαγράφει μια οριακι πρόοδο ςε ζνα μεγάλο 
εφροσ πολιτικϊν για τισ ΜΜΕ,  
- Η Αλβανία, θ ΠΓΔΜ και το Μαυροβοφνιο φαίνεται να 
ζχουν εφαρμόςει καλζσ οριηόντιεσ πολιτικζσ που 
επθρεάηουν κετικά τισ επιχειριςεισ.  
- τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ παρατθρείται μια μθ 
ςυνεκτικότθτα των πολιτικϊν για τισ ΜΜΕ, ενϊ ςτο 
Κοςςυφοπζδιο ςθμειϊνεται πρόοδοσ ςτθ διαμόρφωςθ 
πολιτικϊν ευνοϊκϊν για τισ ΜΜΕ, παρότι θ χϊρα 
αντιμετωπίηει προβλιματα ρευςτότθτασ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.oecd.org/daf/privatesectordevelopment/smepolicyindexwesternbalkansandturkey2012.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΟ ΓΝΩΡΙΗΕΣΕ ΑΤΣΟ;  
φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ PISA «Βακμολογικζσ Προςδοκίεσ -Πϊσ οι βακμοί και οι Εκπαιδευτικζσ 
Πολιτικζσ διαμορφϊνουν τισ φιλοδοξίεσ των μακθτϊν» λιγότεροι Οφγγροι μακθτζσ αναμζνεται να ολοκλθρϊςουν τθν 
πανεπιςτθμιακι τουσ εκπαίδευςθ ςε ςφγκριςθ με το 2003. Μόλισ το 41% των δεκαπεντάχρονων μακθτϊν ςτθν 
Ουγγαρία ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ. Η  πτϊςθ τθσ τάξθσ του 12,2 % τοποκετεί πλζον τθν 
Ουγγαρία μεταξφ των χωρϊν όπου το ποςοςτό των υποψθφίων κατόχων πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ζχει ςθμειϊςει 
ςθμαντικι μείωςθ κατά τθν τελευταία δεκαετία.  

 

http://www.oecd.org/daf/privatesectordevelopment/smepolicyindexwesternbalkansandturkey2012.htm
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ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 
 

17 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ: OECD DEVELOPMENT 

COUNCIL, ΠΑΡΙΙ 
 
24-25 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ: 22ND GLOBAL FORUM 

ON PUBLIC DEBT MANAGEMENT, ΠΑΡΚΙ 
 
24 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ: OECD/IMF ROUNDTABLE 

"FISCAL POLICY FOR GREENER GROWTH" 
 
 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 
 

13-14 ΦΕΒΡΟΤΑΡΚΟΤ : GROWTH, 
INNOVATION AND COMPETITIVENESS – 

MAXIMIZING THE BENEFITS OF KNOWLEDGE-
BASED CAPITAL,  ΠΑΡΙΙ 
 
28 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ: GLOBAL FORUM ON 

COMPETITION, ΠΑΡΙΙ 
 

 
 
 
 
 

 

ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 

Ο ΟΟΑ ΣΑ ΜΜΕ 
 

Η ιςότθτα των φφλων είναι πράγματι επιτακτικι ανάγκθ και όχι επιλογι. Η γεφφρωςθ του 
χάςματοσ μεταξφ των φφλων δεν ζχει νόθμα μόνο ςε οικονομικό επίπεδο, αλλά  κα πρζπει 

να είναι ζνα κρίςιμο ςυςτατικό οποιαςδιποτε ςτρατθγικισ που ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ 
χωρίσ αποκλειςμοφσ. Ο ΟΟΑ αςχολείται με το κζμα τθσ ιςότθτασ των φφλων για 

περιςςότερο από 30 χρόνια. Ωςτόςο, θ ανιςότθτα παραμζνει. Οι γυναίκεσ δεν είναι ίςεσ 
με τουσ άντρεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Δεν είναι ίςεσ ςτον τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Δεν είναι ίςεσ ςτθν πολιτικι. Κοιτάηοντασ περαιτζρω ςτο μζλλον, οι οικονομικζσ 
προκλιςεισ κάνουν τθν ιςότθτα των φφλων ακόμα πιο επιτακτικι. Ο παγκόςμιοσ 
πλθκυςμόσ γερνάει και θ πρόκλθςθ αυτι μπορεί να αντιμετωπιςτεί μόνο με τθν 

κινθτοποίθςθ όλων των διακζςιμων ταλζντων. 

Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΑ, Παρουςίαςθ τθσ ζκδοςθσ «Closing the Gender Gap: Act Now»,  
17 Δεκεμβρίου 2012 

 
 

‘…H ανάγκθ για ραγδαία μετάβαςθ ςε ζνα πιο αςφαλζσ, βιϊςιμο παγκόςμιο ενεργειακό 
ςφςτθμα είναι πιο επείγουςα από ποτζ. Η ανάλυςθ του ΔΟΕ δείχνει ότι θ επίτευξθ του 

διεκνϊσ ςυμφωνθκζντοσ ςτόχου για το Κλίμα, για τον περιοριςμό τθσ αφξθςθσ τθσ 
κερμοκραςίασ ςτουσ 2οC, γίνεται όλο και πιο δφςκολθ και πιο ακριβι κάκε χρόνο που 
περνά. Χωρίσ τθν ανάλθψθ δράςεων ςφντομα, το μζλλον αναμζνεται «κερμότερο» με 

πικανότατα πολφ κακζσ επιπτϊςεισ. τθν πραγματικότθτα, οι μζχρι τϊρα πολιτικζσ 
μποροφν να οδθγιςουν ςε αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτουσ 3.5 οC. Μια αφξθςθ αυτισ τθσ 

τάξθσ μπορεί να ενεργοποιιςει τθν εκτεταμζνθ τιξθ του μόνιμου ςτρϊματοσ πάγου ςτθν 
περιοχι τθσ Αρκτικισ με απρόβλεπτα αποτελζςματα’.  

κα. Μ. Van der Hoeven, Εκτελεςτικι Διευκφντρια ΔΟΕ, 3 Δεκεμβρίου, κατά τθ 

ςυνάντθςθ COP 18. 

 
 

  

 

ΜΟΝΙΜΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΟΝ ΟΟΑ : delegation@greece-oecd.org 
 

 
 
 
 
 

Highlights 
 

Θ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΑ ΣΘ ΔΙΑΦΘΟΡΑ. 
τισ 19 Ιανουαρίου 2013, 60 μζρεσ μετά τθν κατάκεςθ επίςθμου ενδιαφζροντοσ για ζνταξθ ςτον ΟΟΑ, θ Κολομβία κα γίνει θ 40θ 
χϊρα που προςχωρεί ςτθ φμβαςθ του ΟΟΑ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Δωροδοκίασ (OECD Anti-Bribery Convention).  
Η φμβαςθ αυτι τζκθκε ςε ιςχφ το 1999 και καταπολεμά τθ δωροδοκία αλλοδαπϊν δθμοςίων λειτουργϊν ςε διεκνείσ επιχειρθματικζσ 
ςυναλλαγζσ. Η φμβαςθ επιδιϊκει να εξαςφαλίςει ότι θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ είναι αποτελεςματικι και να προωκιςει το 
κεμιτό ανταγωνιςμό. Οι 34 χϊρεσ μζλθ του ΟΟΑ κακϊσ επίςθσ θ Αργεντινι, θ Βραηιλία, θ Βουλγαρία, θ Ρωςία και θ Νότια Αφρικι 
ζχουν προςχωριςει ςτθ ςφμβαςθ.  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  www.oecd.org/corruption 
 

Θ ΓΟΤΑΣΕΜΑΛΑ ΔΕΜΕΤΕΣΑΙ ΣΘΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 
Η Γουατεμάλα υπζγραψε τθν Πολυμερι φμβαςθ Αμοιβαίασ Διοικθτικισ υνδρομισ ςε Φορολογικά Θζματα, γεγονόσ το οποίο τθν 
αφαιρεί πλζον από τθ λίςτα των χωρϊν που δεν ζχουν ουςιαςτικά εφαρμόςει τα διεκνϊσ ςυμφωνθμζνα φορολογικά πρότυπα. Η 
Γουατεμάλα είναι θ δεφτερθ χϊρα τθσ Κεντρικισ Αμερικισ μετά τθν Κόςτα Ρίκα που υπογράφει τθ φμβαςθ. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.oecd.org/tax/transparency/Global%20Forum%20Progress%20Report.pdf. 

 
 

 

 

mailto:delegation@greece-oecd.org
http://www.oecd.org/corruption
http://www.oecd.org/tax/transparency/progress%20report%205%20december%202012.pdf

