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               ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ ΟΨΗ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ    
Γνωρίηετε ότι ζνα αυτοκίνθτο γερμανικισ καταςκευισ περιζχει 17,5% προςτικζμενθ αξία από άλλεσ χϊρεσ 
τθσ ΕΕ; Πτι τα κορεάτικα αυτοκίνθτα ενςωματϊνουν 7,5% προςτικζμενθ αξία από τθν Ιαπωνία, 5,5% από τισ 
χϊρεσ τθσ NAFTA, και 4,5% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ;  
Το αυξανόμενο διεκνζσ εμπόριο και ο μεγαλφτεροσ 
γεωγραφικόσ κατακερματιςμόσ τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ δθμιοφργθςαν ακόμα πιο πολφπλοκεσ 
παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ. Η καταγραφι των 
ακακάριςτων ροϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν κάκε 
φορά που διαςχίηουν τα ςφνορα, δεν αντικατοπτρίηει 
με ακρίβεια  τισ ςφγχρονεσ ροζσ εμπορίου και μπορεί 
να οδθγιςει ςτθ λιψθ μθ ορκϊν αποφάςεων. 

Για να βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του 
ηθτιματοσ, ο ΟΟΣΑ και ο ΡΟΕ παρουςίαςαν ςτισ 16 
Ιανουαρίου τθν κοινι τουσ πρωτοβουλία για τθν 
ανάπτυξθ μιασ βάςθσ δεδομζνων ςχετικά με το 
Εμπόριο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ - Trade in Value 
Added-TiVA. Σκοπόσ του TiVA είναι θ μζτρθςθ τθσ 
αξίασ που προςτίκεται από μια χϊρα ςτθν παραγωγι 
ενόσ αγακοφ ι μιασ υπθρεςίασ που εξάγεται.  

 

Το ακόλουκο απλό παράδειγμα 
μασ δείχνει ακριβϊσ αυτό.  
Χϊρα Α εξάγει ςτθ χϊρα Β 
αγακά αξίασ 100€, τα οποία 
παράγονται εξ ολοκλιρου ςτθ 
χϊρα Α. Η χϊρα Β τα 
επεξεργάηεται περαιτζρω πριν 
τα εξάγει ςτθ χϊρα C όπου και 
καταναλϊνονται. Η χϊρα Β 
προςκζτει αξία 10€ ςτα αγακά 
αυτά και ζτςι θ αξία των 

εξαγωγϊν τθσ ανζρχεται ςε 110€.  Ο παραδοςιακόσ τρόποσ μζτρθςθσ του εμπορίου δείχνει ςυνολικζσ 
παγκόςμιεσ εξαγωγζσ και ειςαγωγζσ αξίασ 210€. Πμωσ, μόνο 110€ προςτικζμενθ αξία ζχει δθμιουργθκεί από 
τθν παραγωγι των αγακϊν αυτϊν. Ο παραδοςιακόσ τρόποσ μζτρθςθσ δείχνει επίςθσ ότι θ χϊρα C ζχει 
εμπορικό ζλλειμμα 110€ με τθ χϊρα B και κακόλου εμπορικζσ ςχζςεισ με τθ χϊρα Α, παρά το γεγονόσ ότι θ 
χϊρα Α επωφελείται από τθν κατανάλωςθ των αγακϊν ςτθ χϊρα C. Σε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ όμωσ, το 
εμπορικό ζλλειμμα τθσ χϊρασ C με τθ Β μειϊνεται ςε 10€, ενϊ το εμπορικό τθσ ζλλειμμα με τθ χϊρα Α 
αυξάνεται ςε 100€!! 
Ρροςδιορίηοντασ ποφ παράγεται προςτικζμενθ αξία, 
κα είναι πλζον δυνατό να εντοπιςτεί ποφ 
δθμιουργοφνται ειςοδιματα και κζςεισ εργαςίασ! Η 
βάςθ δεδομζνων TiVA ςκοπεφει ακόμα να αναδείξει 
τθ ςυμβολι των υπθρεςιϊν ςτισ παγκόςμιεσ αλυςίδεσ 
αξίασ, να προςδιορίςει ποιο φψοσ των εξαγωγϊν 
ςτθρίηεται ςε προθγοφμενεσ ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν 
κακϊσ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ των αναδυόμενων 
οικονομιϊν ςτισ παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ. 

Σφμφωνα με τα πρϊτα ευριματα τθσ βάςθσ 
δεδομζνων TiVA: 
- Το πλεόναςμα τθσ Κίνασ από το διμερζσ εμπόριο με 
τισ ΗΡΑ ςυρρικνϊνεται κατά 25% αν μετρθκεί ςε 
όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ, αντανακλϊντασ το 
γεγονόσ ότι οι κινζηικεσ εξαγωγζσ ςτθρίηονται κατά 
ζνα πολφ μεγάλο μζροσ ςε ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν. 
Σχεδόν 40% τθσ αξίασ των εξαγωγϊν θλεκτρονικϊν 
ειδϊν προζρχονται από χϊρεσ εκτόσ Κίνασ (Διάγρ. 1) 

 
  
Διάγραμμα 1. 
Συμβολι ειςαγωγϊν ςτθν 
εξαγωγι θλεκτρονικϊν ειδϊν 
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- Ενϊ τα ςυμβατικά ςτοιχεία για το εμπόριο δείχνουν ότι 
οι υπθρεςίεσ αντιπροςωπεφουν λιγότερο από το 1/4 του 
ςυνόλου των ςυναλλαγϊν, ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ 
οι υπθρεςίεσ αγγίηουν κατά μζςο όρο το 50% των 
εξαγωγϊν των χωρϊν του ΟΟΣΑ και ακόμα περιςςότερο 
ςτισ ΗΡΑ, το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθ Γαλλία, τθ Γερμανία 
και τθν Ιταλία. Αυτό οφείλεται ςτο ότι οι υπθρεςίεσ 
προςκζτουν ςθμαντικι αξία ςτθ μεταποίθςθ. 

 - Τα εμπορικά πλεονάςματα των μεγαλφτερων εξαγωγζων 
βαςικϊν προϊόντων (Αυςτραλία, Βραηιλία, Καναδάσ) από 
το διμερζσ εμπόριο με τουσ βαςικοφσ εμπορικοφσ 
εταίρουσ τουσ, ςυρρικνϊνονται ςε όρουσ προςτικζμενθσ 
αξίασ, κακϊσ οι πρϊτεσ φλεσ υφίςτανται περαιτζρω 
επεξεργαςία από τουσ εμπορικοφσ εταίρουσ και 
επανεξάγονται. Το γεγονόσ αυτό τοποκετεί τισ χϊρεσ 
αυτζσ ςε πιο υψθλι κζςθ ςτισ παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ. 

 
 

Θζλετε να δείτε πόςθ προςτικζμενθ αξία από ειςαγωγζσ ενςωματϊνεται ςτισ εξαγωγζσ ςε κάκε μία χϊρα του ΟΟΣΑ; 
«Ρεράςτε το ποντίκι» πάνω ςτο διαδραςτικό χάρτθ ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα! Οι μζχρι τϊρα αντιλιψεισ μασ 
ανατρζπονται! http://www.oecd.org/newsroom/newoecd-wtoanalysishighlightschangingfaceofglobaltrade.htm 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: www.oecd.org/trade/valueadded  και http://stats.oecd.org   

 

ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Στισ 24 Ιανουαρίου πραγματοποιικθκε κοινό ςυνζδριο του 
ΟΟΣΑ με το ΔΝΤ, με κζμα “Fiscal Policy for Greener 
Growth”. Το ΔΝΤ αναγνϊριςε ότι οι φορολογικζσ πολιτικζσ 
πρζπει να αποτελοφν κεντρικό άξονα ςτθ χάραξθ τθσ 
πολιτικισ για τθν Ρράςινθ Ανάπτυξθ, κακϊσ ςυμβάλλουν 
ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων, είναι αποδοτικζσ και 
οδθγοφν ςε εξιςορρόπθςθ μεταξφ περιβαλλοντικοφ 
οφζλουσ και κόςτουσ. 
Σφμφωνα με τθ Στρατθγικι του ΟΟΣΑ για τθν Ρράςινθ 
Ανάπτυξθ (2011), οι περιβαλλοντικοί φόροι κα πρζπει να 
ςτοχεφουν ςε ρυπογόνεσ  ςυμπεριφορζσ και το πεδίο 
εφαρμογισ τουσ κα πρζπει να είναι τόςο ευρφ όςο και θ 

ζκταςθ τθσ ηθμίασ για το περιβάλλον. Αντίςτοιχα, και ο 
φορολογικόσ ςυντελεςτισ κα πρζπει να είναι ανάλογοσ 
τθσ περιβαλλοντικισ ηθμίασ και να είναι προβλζψιμοσ, 
προκειμζνου να δίνει κίνθτρα για περιβαλλοντικζσ 
βελτιϊςεισ. Ο ΟΟΣΑ τονίηει ότι οι αναδιανεμθτικζσ 
επιπτϊςεισ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται με άλλα μζτρα, 
δίνει ζμφαςθ ςτα ηθτιματα ανταγωνιςμοφ, προτείνει 
ςταδιακι φορολογικι ελάφρυνςθ άλλων τομζων τθσ 
οικονομίασ και αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ 
επικοινωνιακισ πολιτικισ ςτθν αποδοχι των 
περιβαλλοντικϊν φόρων από τθν κοινωνία. 

Στο ίδιο πλαίςιο, δφο νζεσ εκκζςεισ του ΟΟΣΑ 
δείχνουν πϊσ θ μεταρρφκμιςθ των επιδοτιςεων και 
των φοροαπαλλαγϊν για τα ορυκτά καφςιμα και ο 
εξορκολογιςμόσ των φόρων επί των καυςίμων 
μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και 
πράςινθ ανάπτυξθ των χωρϊν. 
Η ζκκεςθ «Taxing Energy Use» παρζχει τθν πρϊτθ 
ςυςτθματικι, ςυγκριτικι ανάλυςθ των φόρων 
ενζργειασ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ. Ρεριγράφει το πϊσ 
οι φορολογικοί ςυντελεςτζσ ποικίλλουν για τουσ 
διάφορουσ τφπουσ καυςίμων και τισ διάφορεσ 
χριςεισ τουσ ςε κάκε χϊρα (Διάγρ. 1). 
Η ζκδοςθ «Inventory of Estimated Budgetary 
Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013» 
ςυλλζγει ςτοιχεία για τα μζτρα ςτιριξθσ για πάνω 
από 550 ορυκτά καφςιμα ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ και 

υπογραμμίηει, τθν πρόοδο που ζχει ςθμειωκεί τα 
τελευταία χρόνια ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 
 

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

 

                         Διάγραμμα 1. Αποτελεςματικοί 
                          Φορολογικοί Συντελεςτζσ ςτθν Ενζργεια 

 

http://www.oecd.org/newsroom/newoecd-wtoanalysishighlightschangingfaceofglobaltrade.htm
www.oecd.org/trade/valueadded
http://stats.oecd.org/
http://www.oecd.org/iea-oecd-ffss
http://www.oecd.org/iea-oecd-ffss
http://www.oecd.org/newsroom/oecdcallsforbetteralignmentofenergypolicypublicfinancesandenvironmentalgoals.htm
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ 
Η κολομβιανι οικονομία είναι ιςχυρι και οι προοπτικζσ 
τθσ είναι πολλά υποςχόμενεσ. Οι ςθμαντικζσ οικονομικζσ 
μεταρρυκμίςεισ των τελευταίων ετϊν κατζςτθςαν τθν 
οικονομία ανκεκτικι ςτθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. 
Ωςτόςο, οι προκλιςεισ είναι ςθμαντικζσ και ο ΟΟΣΑ 
ςυςτινει δράςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 
φκμιςθ τθσ ζκρθξθσ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν: Η 
αφξθςθ των εξορφξεων (Διάγρ. 1) προκάλεςε μεγάλεσ 
διακυμάνςεισ ςτθν πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία 
υπονομεφοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα των άλλων 
εμπορικϊν τομζων. Η Κολομβία ζχει ιδθ κεςπίςει 
ςθμαντικζσ μεταρρυκμίςεισ, (ςτόχευςθ πλθκωριςμοφ, 
ιςχυρι εποπτεία των τραπεηϊν, δθμοςιονομικι εξυγίανςθ, 
νομικι κατοχφρωςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων) αλλά 
επιπλζον μεταρρυκμίςεισ κα ιταν ευπρόςδεκτεσ. Τα 
ζςοδα από τισ εξορφξεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 
τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθ 
δθμιουργία υποδομϊν υψθλισ ποιότθτασ, τα οποία κα 
βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Κολομβίασ. Ο 
ΟΟΣΑ ςυςτινει μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτισ ςυναλλαγζσ, 
ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και ευελιξία ςε όλθ τθν 
οικονομία, ιδίωσ μζςω μεταρρυκμίςεων ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

Μείωςθ τθσ ειςοδθματικισ ανιςότθτασ: Η Κολομβία 
αντιμετωπίηει υψθλά επίπεδα ειςοδθματικισ ανιςότθτασ 
και φτϊχειασ, κυρίωσ λόγω τθσ ανεργίασ και τθσ «μαφρθσ» 
εργαςίασ. Οι απαιτοφμενεσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν αγορά 
εργαςίασ περιλαμβάνουν χαλάρωςθ των ρυκμίςεων, 
διαφοροποίθςθ κατϊτατου μιςκοφ ανάλογα με τθν 
περιοχι, μείωςθ των υψθλϊν ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. Επίςθσ, το φορολογικό ςφςτθμα κα μποροφςε 
να γίνει πιο προοδευτικό με τθν αφαίρεςθ των απαλλαγϊν 
που ωφελοφν ςε μεγάλο βακμό τουσ πλουςιότερουσ 
φορολογοφμενουσ. Τα πρόςκετα ζςοδα κα επιτρζψουν 
τθν επζκταςθ των κοινωνικϊν προγραμμάτων. 
Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και περαιτζρω 
μεταρρυκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ: Αυτό κα μποροφςε να γίνει κυρίωσ μζςω του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Αναγκαίεσ επίςθσ είναι 
πολιτικζσ για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ υποδομισ των 
μεταφορϊν, τθν αφξθςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων, τθ 
μείωςθ των εμποδίων για τθν επιχειρθματικότθτα, τθ 
βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ και τθν 
ενίςχυςθ του κράτουσ δικαίου. 

 
 
Διάγραμμα 1. Ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν εξόρυξθ 
μεταλλευμάτων ωσ % του ΑΕΡ 
 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
www.oecd.org/eco/surveys/colombia2013.htm. 
 

 
 

 
 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ – 

ΙΠΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΤΣΡΙΑ 
Σφμφωνα με τθν Ομάδα Εργαςίασ του ΟΟΣΑ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Δωροδοκίασ, θ εφαρμογι του νόμου είναι 
αςκενισ ςτθν Ιςπανία με μόνο επτά ζρευνεσ και καμία δίωξθ τα 13 χρόνια που μεςολάβθςαν από τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ του ΟΟΣΑ. Η Ιςπανία καλείται να ενιςχφςει περαιτζρω το ςχετικό νομικό πλαίςιο και να καλφψει τα 
κενά ςτον Ροινικό Κϊδικα.  
Ραρόμοια είναι και θ ςφςταςθ προσ τθν Ολλανδία. 14 από τισ 22 καταγγελίεσ για δωροδοκία αλλοδαπϊν δθμόςιων 
λειτουργϊν δεν ζχουν ερευνθκεί αμφιςβθτϊντασ τθν ικανότθτα των εκνικϊν αρχϊν για τθν πρόλθψθ και τθν καταςτολι 
του ςυγκεκριμζνου ποινικοφ αδικιματοσ. 
Οι επιδόςεισ τθσ Αυςτρίασ δεν είναι καλφτερεσ. 13 χρόνια μετά τθν κφρωςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ δεν υπιρξε οφτε μία 
καταδίκθ για δωροδοκία αλλοδαπϊν δθμόςιων λειτουργϊν, παρά τισ υπάρχουςεσ καταγγελίεσ. Ωςτόςο ο νόμοσ ζχει 
αρχίςει πλζον να εφαρμόηεται, με μία υπόκεςθ να βρίςκεται ιδθ ςτα δικαςτιρια, δφο υποκζςεισ πρόκειται να 
δικαςτοφν ςφντομα και τζςςερισ υποκζςεισ βρίςκονται ςε διαδικαςία ζρευνασ. 
 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/ 

http://www.oecd.org/eco/surveys/colombia2013.htm
http://www.oecd.org/daf/briberyininternationalbusiness/
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ΩΖΟΝΣΑΙ ΖΩΕ ΜΕ ΚΑΛΤΣΕΡΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Περίπου 1.3 εκατ. ατόμων πεκαίνουν από τροχαία ατυχιματα κάκε χρόνο και 20-50 εκατ. τραυματίηονται. Τα τροχαία 
ατυχιματα αποτελοφν τθ βαςικι αιτία κανάτου για τουσ νζουσ 15-29 ετϊν. Τα τροχαία ατυχιματα κοςτίηουν ςτισ χϊρεσ 
μεταξφ 1-3% του ΑΕΠ τουσ. Η ανάγκθ για αποτελεςματικζσ πολιτικζσ οδικισ αςφάλειασ είναι αναμφιςβιτθτθ! 
 

«Oι κυβερνιςεισ μποροφν να βελτιϊςουν τθν οδικι 
αςφάλεια με τθν καλφτερθ χριςθ δεικτϊν, οι οποίοι 
ποςοτικοποιοφν, με αξιόπιςτο τρόπο, τθ μείωςθ των 
τροχαίων ατυχθμάτων λόγω παρεμβάςεων ςτο ςφςτθμα 
οδικισ κυκλοφορίασ». Αυτό είναι το βαςικό μινυμα τθσ 
πρόςφατθσ ζκδοςθσ με τίτλο ‘Sharing Road Safety – 
Developing an International Framework for Crash 
Modification Functions’ του International Transport Forum 
(ΙΤF) του ΟΟΣΑ. Σφμφωνα με τθν ζκδοςθ, θ ανάγκθ για 
αποτελεςματικζσ πολιτικζσ οδικισ αςφάλειασ είναι 
αναμφιςβιτθτθ. Οι δείκτεσ Crash Modification Functions 
(CMFs) μετροφν τθν αποτελεςματικότθτα των πολιτικϊν 

για τθ μείωςθ των τροχαίων ατυχθμάτων με αποτζλεςμα 
να αποφεφγονται πολιτικζσ με μικρι ι μθδενικι επίδραςθ 
ςτθ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ. Ρροκειμζνου να 
αξιοποιθκεί πλιρωσ το δυναμικό των CMFs και να 
μεγιςτοποιθκοφν τα οφζλθ, απαιτείται ο ςχεδιαςμόσ 
περιςςότερων δεικτϊν ςτθριηόμενων ςε ευρφτερα 
αποδεκτζσ μεκοδολογίεσ. Καλφτεροι δείκτεσ CMFs κα 
οδθγιςουν τελικά ςε αςφαλζςτερουσ δρόμουσ.   
Ο Γ.Γ του ΙΤF κ. Jose Viegas ςυνιςτά τθν άμεςθ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ εφαρμογι των προτεινόμενων πολιτικϊν 
προκειμζνου να μειωκοφν τα τροχαία ατυχιματα.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=9789282103753 
 
 

 «Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΜΕΡΑ»  
Στθν ζκκεςθ “Education Today 2013- The OECD Perspective”, ο ΟΟΣΑ παρουςιάηει βαςικά ευριματα και κατευκφνςεισ 
πολιτικισ ςε οκτϊ βαςικοφσ άξονεσ: προςχολικι εκπαίδευςθ και φροντίδα, ςχολικι εκπαίδευςθ, μετάβαςθ από το 
ςχολείο ςτθν εργαςία, τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, δια βίου μάκθςθ, αποτελζςματα και οφζλθ από τθν εκπαίδευςθ, 
ιςότθτα ευκαιριϊν, καινοτομία και διαχείριςθ γνϊςθσ. Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ: 

- Πλοι οι μακθτζσ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ είναι 
εξοικειωμζνοι με τουσ θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ. Η χριςθ Η/Υ ςτο ςπίτι 

ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων 
τουσ. Στα ςχολεία όμωσ, θ προμικεια του 
εξοπλιςμοφ δεν αρκεί χωρίσ τισ κατάλλθλεσ 
πολιτικζσ για ςωςτι εκπαιδευτικι χριςθ των 
υπολογιςτϊν και κατάρτιςθ των 
εκπαιδευτικϊν.  
- Το ποςοςτό ανεργίασ ατόμων 25-64 ετϊν 
χωρίσ απολυτιριο Β’βάκμιασ εκπαίδευςθσ 
αυξικθκε κατά 3,8 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ 
μεταξφ 2008 και 2010, ενϊ για τα άτομα με 
πτυχίο Γ’βάκμιασ εκπαίδευςθσ αυξικθκε 
μόνο κατά 1,4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.   
- Το 73% των 18-χρονων νζων ςτισ χϊρεσ του 
ΟΟΣΑ φοιτά ςε ςχολεία και θ ολοκλιρωςθ 
τθσ ανϊτερθσ Β’βάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι 
πλζον ο κανόνασ. Ραρόλα αυτά, το ποςοςτό 
των νζων που δεν εργάηονται οφτε 

ςπουδάηουν, αυξάνεται ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ. Η Ελλάδα βρίςκεται μεταξφ των λίγων χωρϊν του ΟΟΣΑ με ποςοςτά 
ολοκλιρωςθσ τθσ ανϊτερθσ Β’βάκμιασ εκπαίδευςθσ κάτω του 70% ςτθν θλικιακι ομάδα των 25-34 ετϊν (Διάγρ. 1).   
- 74% των μακθτριϊν ολοκλθρϊνει τθ Β’βάκμια εκπαίδευςθ εντόσ του κακοριςμζνου χρόνου ςε ςφγκριςθ με το 66% των 
μακθτϊν. Οι μακιτριεσ παρουςιάηουν επίςθσ καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν ανάγνωςθ. Οι δεκαπεντάχρονοι μακθτζσ είναι 
περίπου 1,5 φορά πικανότερο να ζχουν χαμθλζσ βακμολογίεσ ανάγνωςθσ ςτο PISA ςε ςχζςθ με τα κορίτςια. 
- Τζλοσ, οι δαπάνεσ ανά μακθτι ςτα ςχολεία ζχουν αυξθκεί ςε όλεσ τισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ.  

 

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

Διάγραμμα 1. Ροςοςτό πλθκυςμοφ που ζχει ολοκλθρϊςει τθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=9789282103753
http://www.oecd.org/education/
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O ΔΟΕ ΞΕΚΙΝΑ ΣΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ  
«Πολλά ζχουν ειπωκεί για τισ επιπτϊςεισ των ενεργειακϊν 
μασ ςυςτθμάτων ςτο Κλίμα, αλλά πολφ λίγα για το 
αντίκετο: τισ επιπτϊςεισ τθσ αλλαγισ του Κλίματοσ ςτα 
ενεργειακά μασ ςυςτιματα. Κακϊσ θ βαςικι αποςτολι του 
ΔΟΕ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ, πρζπει 
να αρχίςουμε να ςυηθτάμε για το κζμα αυτό. Ο ενεργόσ 
διάλογοσ μεταξφ βιομθχανίασ και κυβερνιςεων μπορεί να 
βελτιϊςει τθν μελλοντικι μασ προςαρμογι ςτισ 
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ» M. Van der Hoeven, 
Εκτ/κθ Δ/ντρια του ΔΟΕ ςε ςχετικι ςυνάντθςθ του ΔΟΕ 
(11/ 2012) μεταξφ εκπροςϊπων κυβερνιςεων και 
εταιριϊν, που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ 

ενζργειασ και τον καταςκευαςτικό τομζα. Για το κζμα 
αυτό, ο ΔΟΕ κα:  α)διοργανϊςει νζεσ ςυναντιςεισ/fora για 
τθν ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν, β)δθμιουργιςει 
βάςθ δεδομζνων για πολιτικζσ, που ενιςχφουν τθν 
‘προςαρμογι’ του ενεργειακοφ τομζα ςτισ επιπτϊςεισ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ, γ)αναλφςει περαιτζρω τα μοντζλα 
μελλοντικϊν προβλζψεϊν του ςχετικά με τισ πικανζσ 
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν ενεργειακι 
ηιτθςθ και ςτον εφοδιαςμό, δ)διερευνιςει το ενδεχόμενο 
δθμιουργίασ ειδικισ ομάδασ που κα διαμορφϊςει 
πολιτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των 
ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33311,en.html 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ ΣΗ ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΟ 2050  

Ο νζοσ Τεχνολογικόσ Χάρτθσ Ρορείασ του ΔΟΕ 
‘Υδροθλεκτρικι ενζργεια’, που ανακοινϊκθκε ςτο 
ςυνζδριο HYDRO 2012 (Bilbao), χαράηει πορεία για το 
διπλαςιαςμό τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι το 2050 
(Διάγρ. 1). Η υδροθλεκτρικι ενζργεια μπορεί να 
ςυμβάλλει ςτθν αποφυγι ζωσ και 3 δις. τόνων CO2 κατ’ 
ζτοσ και ότι οι αναδυόμενεσ οικονομίεσ ζχουν ςθμαντικζσ 
δυνατότθτεσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από 
μεγάλα υδροθλεκτρικά. Σφμφωνα με τον κ. R. Jones, 
Αναπλ. Εκτ/κο Δ/ντι του ΔΟΕ «Η υδροθλεκτρικι ενζργεια 
είναι ιδθ μια πολφ αποτελεςματικι από πλευράσ κόςτουσ 
τεχνολογία. Εντοφτοισ, οι νζεσ εξελίξεισ ςτον τομζα 
αντιμετωπίηουν δφςκολεσ προκλιςεισ ςτθ χρθματοδότθςθ. 
Οι κυβερνιςεισ κατά το ςχεδιαςμό των αγορϊν θλεκτρικισ 
ενζργειασ πρζπει να δθμιουργοφν ζνα κατάλλθλο κλίμα 
για τισ βιομθχανικζσ επενδφςεισ».  

Η υδροθλεκτρικι ενζργεια αποτελεί τθν θγζτιδα 
τεχνολογία ΑΡΕ παγκοςμίωσ. Από το 2005, θ παραγόμενθ 
θλεκτρικι ενζργεια από υδροθλεκτρικά είναι μεγαλφτερθ 
από ότι όλεσ οι άλλεσ ΑΡΕ μαηί. Η υδροθλεκτρικι ενζργεια 
παρουςιάηει πλεονεκτιματα όπωσ αξιοπιςτία, 
δοκιμαςμζνθ τεχνολογία, μεγάλθ αποκθκευτικι 
ικανότθτα, πολφ χαμθλά λειτουργικά κόςτθ και κόςτθ 
ςυντιρθςθσ.  
Η ζκκεςθ παρζχει ςυςτάςεισ προσ τισ κυβερνιςεισ και 
λοιποφσ ενδιαφερόμενουσ ςε 4 τομείσ: (α) διαμόρφωςθ 
πολιτικϊν, (β) βιωςιμότθτα και κοινωνικι αποδοχι, (γ) 
χρθματοδοτικζσ προκλιςεισ και (δ) τεχνολογικι ανάπτυξθ. 
Ρεριγράφει όλεσ τισ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ, καλεί για μια 
ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθ διάχυςθ των υδροθλεκτρικϊν 
ςυνυπολογίηοντασ και άλλεσ πτυχζσ ςτθ  διαχείριςθ του 
νεροφ κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον. 
Τζλοσ, προτρζπει τουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ:  
- ςτθν καταγραφι του υδροθλεκτρικοφ δυναμικοφ, ςε 
επίπεδο λεκάνθσ απορροισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και 
επιλογζσ για αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ζργων ι 
προςκικθ επιπλζον υδροθλεκτρικϊν μονάδων ςτα 
φράγματα που αρχικϊσ είχαν αναπτυχκεί για άλλουσ 
λόγουσ,  - ςτθ διαμόρφωςθ αναπτυξιακϊν ςχεδίων 
υδροθλεκτρικισ ενζργειασ και τθν ανάπτυξθ του 
αντίςτοιχου πλαιςίου πολιτικισ, - ςτθν ολοκλθρωμζνθ 
τεκμθρίωςθ των υδροθλεκτρικϊν ζργων ωσ προσ τθ 
βιωςιμότθτά τουσ, οικονομικι και περιβαλλοντικι, -  ςτθν 
ανάπτυξθ νζων χρθματοδοτικϊν εργαλείων των 
υδροθλεκτρικϊν ζργων για τθ μείωςθ του ρίςκου 
επικινδυνότθτασ ειδικότερα ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.  
  
 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/october/name,32875,en.html 

 

 Διάγραμμα 1: Ηλεκτροπαραγωγι από υδροθλεκτρικά   
 μζχρι το 2050  

 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33311,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/october/name,32875,en.html
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2017:  Ο ΑΝΘΡΑΚΑ, Η ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΠΑΓΚΟΜΙΩ  

 Σφμφωνα με πρόςφατθ ζκκεςθ του ΔΟΕ για τον άνκρακα 
‘Medium-Term Coal Market report’, προβλζπεται 
μεςοπρόκεςμα αφξθςθ του μεριδίου του άνκρακα ςτο 
παγκόςμιο ενεργειακό μίγμα ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ του 
κόςμου εκτόσ των ΗΡΑ με αποτζλεςμα το 2017 ο 
άνκρακασ να ξεπεράςει το πετρζλαιο και να αποτελζςει τθ 
μεγαλφτερθ ενεργειακι πθγι παγκοςμίωσ (Διάγραμμα 1).  
Η Κίνα προβλζπεται να ξεπεράςει τον υπόλοιπο κόςμο ςτθ 
ηιτθςθ του άνκρακα μζχρι το 2017 ενϊ θ Ινδία κακίςταται 
θ μεγαλφτερθ χϊρα ειςαγωγζασ άνκρακα και θ 2

θ
 

μεγαλφτερθ καταναλϊτρια χϊρα ξεπερνϊντασ και τισ ΗΡΑ. 
Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που θ αφξθςθ του ΑΕΡ ςτθν 
Κίνα επιβραδυνκεί ςτο 4,6% κατά μζςο όρο, κατά τθν 
εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο, θ ηιτθςθ του άνκρακα κα 
ςυνεχίςει να αυξάνει. 
Κακϊσ θ ηιτθςθ του άνκρακα ςε ΗΡΑ μειϊνεται, 
περιςςότεροσ άνκρακασ εξάγεται ςε Ευρϊπθ, όπου οι 
χαμθλζσ τιμζσ CO2 και οι υψθλζσ τιμζσ φυςικοφ αερίου 
αυξάνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα του άνκρακα ςτθν 
θλεκτροπαραγωγι. Αυτι θ τάςθ ωςτόςο τείνει να 
κορυφωκεί και θ ηιτθςθ του άνκρακα μζχρι το 2017 ςτθν 

Ευρϊπθ προβλζπεται να πζςει ςε επίπεδα λίγο πιο πάνω 
από αυτά του 2011 εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ τθσ 
θλεκτροπαραγωγισ από τισ ΑΡΕ και του παροπλιςμοφ των 
παλαιϊν ατμοθλεκτρικϊν ςτακμϊν.  

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/december/name,34441,en.html 

 

Διάγραμμα 1: Ρροοπτικζσ αφξθςθσ πετρελαίου, 
άνκρακα, φυςικοφ αερίου μζχρι το 2017 

 

ΑΤΣΡΑΛΙΑ: ΕΦΙΚΣΗ Η ΜΕΣΑΒΑΗ Ε ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΑΝΘΡΑΚΑ  
Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ενζργειασ (ΔΟΕ) καλωςορίηει 
τουσ φιλόδοξουσ ςτόχουσ τθσ Αυςτραλίασ για τθ 
μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλισ περιεκτικότθτασ 
ςε άνκρακα. Η Αυςτραλία αποτελεί τθν 9

θ
 μεγαλφτερθ 

παραγωγό χϊρα ενζργειασ και μαηί με τον Καναδά και 
τθ Νορβθγία μια από τισ τρεισ εξαγωγικζσ χ-μ του 
ΟΟΣΑ. Η Αυςτραλία επενδφει ςθμαντικά ςτισ 
εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ χρθςιμοποιϊντασ τισ 
άφκονεσ πθγζσ αιολικισ, θλιακισ, γεωκερμικισ 
ενζργειασ και βιομάηασ κακϊσ και το δυναμικό τθσ 
ενζργειασ των ωκεανϊν. Για τθ μετάβαςθ ςε μια 
οικονομία χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα, κα 
χρειαςτεί υψθλισ κατάρτιςθσ επιςτθμονικό δυναμικό.  
Ο ΔΟΕ καλωςορίηει τθν πρόςφατθ Λευκι Βίβλο για τθν 
ενζργεια με μζτρα για κακαρι ενζργεια. Είναι επίςθσ 
κετικόσ ςτθν πρόςφατθ ειςαγωγι τιμισ για τισ 
εκπομπζσ του άνκρακα κακϊσ και ςτισ προτάςεισ τθσ 
κυβζρνθςθσ για τθν μεταρρφκμιςθ τθσ αγοράσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleas
es/2012/november/name,33524,en.html 

 

Ο ΔΟΕ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΚΟΡΕΑ ΣΗΝ 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Ο ΔΟΕ επιδοκίμαςε τθ μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ τθσ 
Κορζασ ςτθν πράςινθ ανάπτυξθ και ςε ζνα μζλλον με 
χαμθλι περιεκτικότθτα ςε άνκρακα αλλά ςυνζςτθςε 
προςοχι ςχετικά με κάποια ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ 
ενεργειακισ τθσ ςτρατθγικισ. Η κυβζρνθςθ τθσ Κορζασ ζχει 
δεςμευτεί για τθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου κατά 
30% μζχρι το 2020. Το 2012 για τθν επίτευξθ του ςτόχου 
ανακοινϊκθκε λεπτομερζσ ςχζδιο για ςφςτθμα εμπορίασ 
εκπομπϊν, το πρϊτο ςτθν Αςία, που κα εφαρμοςκεί το 
2015. Ο ΔΟΕ ςυνζςτθςε τθ διαμόρφωςθ μιασ ςτρατθγικισ 
για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα, που κα ςυμπλθρϊςει το 
ςχζδιο εμπορίασ εκπομπϊν και κα ζχει μετριςιμουσ 
ςτόχουσ ιδιαίτερα για τισ μεταφορζσ, τθ βιομθχανία και τισ 
επιχειριςεισ. Η πυρθνικι ενζργεια παραμζνει βαςικόσ 
πυλϊνασ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ Κορζασ, 
ικανοποιϊντασ το 30% των αναγκϊν τθσ ςε θλεκτρικι 
ενζργεια. Ο ΔΟΕ ςυςτινει τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου που 
κα επιτρζπει τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικοφ 
ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά ενζργειασ.  
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/20
12/november/name,33763,en.html 
 

 

http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/december/name,34441,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33524,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33524,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33763,en.html
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2012/november/name,33763,en.html
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TO ΜΕΞΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ  ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ! 
Στο Μεξικό, οι οικονομικά αςκενζςτεροι (20% του πλθκυςμοφ) καρπϊνονται μόνο το 1/10 των επιδοτιςεων ςτθν 
θλεκτρικι ενζργεια και ακόμα μικρότερο ποςοςτό από τισ επιδοτιςεισ των καυςίμων ςτισ μεταφορζσ. Οι επιδοτιςεισ 
ωφελοφν περιςςότερο τουσ πλοφςιουσ παρά τουσ φτωχοφσ… 
Ρολλζσ είναι οι προκλιςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει 
το Μεξικό ςτθν προςπάκειά του να ικανοποιιςει τουσ 
οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ και περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ. 
Ππωσ και άλλεσ αναδυόμενεσ οικονομίεσ, το Μεξικό,  
προςπακεί να εξιςορροπιςει αφενόσ τθν ανάγκθ 
προςταςίασ των φυςικϊν πόρων και αφετζρου τθν ανάγκθ 
μείωςθσ τθσ ειςοδθματικισ ανιςότθτασ και φτϊχειασ.  
Η πρόςφατθ Ρεριβαλλοντικι Επικεϊρθςθ του ΟΟΣΑ 
περιγράφει τθν πρόοδο που ζχει ςθμειϊςει θ χϊρα ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των αυξανόμενων περιβαλλοντικϊν 
πιζςεων και ςυςτινει αποδοτικζσ από πλευράσ κόςτουσ 
πολιτικζσ.   
Ο νζοσ Νόμοσ για τθν Κλιματικι αλλαγι καλεί ςτθ μείωςθ 
των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 50% μζχρι 
το 2050, ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 2000. Ωςτόςο, οι 
εκπομπζσ ςυνεχίηουν να αυξάνονται, κακιςτϊντασ 
αναγκαία τθ λιψθ επιπρόςκετων μζτρων, κυρίωσ ςτον 
τομζα των μεταφορϊν. Tθν περίοδο 2005-2009, το Μεξικό 
δαπάνθςε 1.7% του ΑΕΡ ςε επιδοτιςεισ για τθν ενζργεια, 
πχ επιδοτιςεισ των καυςίμων ςτισ μεταφορζσ και τθσ 
χριςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τα νοικοκυριά και τουσ 
αγρότεσ. Ωςτόςο, θ αντικατάςταςθ των ζμμεςων 
επιδοτιςεων με τθν άμεςθ οικονομικι ενίςχυςθ κα 
βοθκιςει περιςςότερο τα φτωχότερα ςτρϊματα του 
πλθκυςμοφ και κα ςυμβάλλει ςε μία πράςινθ ανάπτυξθ 

για όλουσ. Επιπλζον, με τθν κατάργθςθ των φορολογικϊν 
κινιτρων ςτισ μεταφορζσ και τθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ 
(Διάγρ. 1) μποροφν να χρθματοδοτθκοφν μζςα μαηικισ 
μεταφοράσ χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα. Το 
Μεξικό, με 12% τθσ παγκόςμιασ βιοποικιλότθτασ, 
επζκτεινε τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθν τελευταία 
δεκαετία και αφξθςε τα «πράςινα πιςτοποιθτικά» για 
ξυλεία και καφζ. Ωςτόςο περιςςότερεσ προςπάκειεσ 
χρειάηονται για τθν αντιμετϊπιςθ των αυξανόμενων 
πιζςεων ςτθ βιοποικιλότθτα, οι οποίεσ προζρχονται 
ιδιαίτερα από τθ γεωργία.   
Ο ΟΟΣΑ ςυςτινει εκτόσ των άλλων : 1. Σταδιακι μείωςθ 
των επιδοτιςεων ςτθν ενεργειακι χριςθ, τθ γεωργία και 
τθν αλιεία και παροχι ςτοχευμζνθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ 
ςε νοικοκυριά με χαμθλό ειςόδθμα και 
μικροκαλλιεργθτζσ, 2. Ειςαγωγι φόρου για τα καφςιμα 
ςτισ μεταφορζσ και τα ενεργειακά προϊόντα, για να 
αντιςτακμιςτεί το περιβαλλοντικό κόςτοσ, με παράλλθλθ 
οικονομικι ενίςχυςθ ςε αυτοφσ που επθρεάηονται 
αρνθτικά, 3. Αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτα μζςα 
μαηικισ ςυγκοινωνίασ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν 
άνκρακα και 4. Ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και 
αποδοτικότθτασ των οικονομικϊν εργαλείων για τθ 
ςυντιρθςθ και βιϊςιμθ χριςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και 
των δαςϊν.  

 
 
 
Διάγραμμα 1. Ζςοδα από 
περιβαλλοντικοφσ φόρουσ, ωσ ποςοςτό 
του ΑΕΡ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
http://www.oecd.org/environment/environmentalcountryreviews/mexico2013.htm 

 
 

ΣΟ ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΑΤΣΟ; 
Σφμφωνα με τθν Ζκκεςθ PISA, λιγότερο από 1 ςτουσ 10 φοιτθτζσ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ δθλϊνει ότι το ςχολείο ιταν 
χάςιμο χρόνου (9%). Η μεγάλθ πλειοψθφία των μακθτϊν πιςτεφει ότι το ςχολείο προςφζρει γνϊςεισ που κα μποροφςαν 
να είναι χριςιμεσ ςτθν επαγγελματικι τουσ ηωι (88%). Ακόμα 3 ςτουσ 4 μακθτζσ αναφζρουν ότι το ςχολείο ενίςχυςε 
τθν αυτοπεποίκθςθ τουσ ωσ προσ τθ λιψθ αποφάςεων (74%). 

http://www.oecd.org/environment/environmentalcountryreviews/mexico2013.htm
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ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 
 

11 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ : PARLIAMENTARY WEEK 
 
13-14 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ : ΤΝΕΔΡΙΟ                     

«GROWTH, INNOVATION AND 

COMPETITIVENESS – MAXIMISING THE 

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

COMPETITION, ΠΑΡΙΙ 
 

ΜΑΡΣΙΟ 
 

4-5 ΜΑΡΣΚΟΤ: OECD INTERNATIONAL 

BUSINESS DIALOGUE 2013, ΠΑΡΙΙ 

 
26-27 ΜΑΡΣΙΟΤ: 9

Η 
ΕΣΗΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ 

«OECD LEED FORUM ON PARTNERSHIPS 

AND LOCAL GOVERNANCE», ΔΟΤΒΛΙΝΟ 

 
15 ΜΑΡΣΙΟΤ: OBSERVATORY OF PUBLIC 

SECTOR INNOVATION (OPSI) , ΠΑΡΙΙ 

 
 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ - ΜΑΡΣΙΟΤ 

Ο ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΜΜΕ 
«Οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ ςτθν Ευρωηϊνθ κα πρζπει να ςυνεχίςουν τθν προςπάκεια 

μείωςθσ των ελλειμμάτων και να αποφφγουν το "ψευδζσ δίλθμμα" τθσ λιτότθτασ. 
Χρειάηεται δθμοςιονομικι εξυγίανςθ ςε πολλζσ χϊρεσ, και τθν ίδια ςτιγμι κα πρζπει να 

φυτευτοφν οι ςπόροι τθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ. Προχωράμε με τισ μεταρρυκμίςεισ, 
επιταχφνουμε τισ μεταρρυκμίςεισ, ϊςτε να μποροφμε εξαςφαλίςουμε τθν ανάκαμψθ. 

Αν κζλετε πραγματικά να πετφχετε μια βιϊςιμθ ανάκαμψθ, πρζπει πραγματικά να 
υιοκετιςετε τα απαραίτθτα μζτρα. Μερικά από αυτά παίρνουν πολφ χρόνο για να 
φανοφν τα αποτελζςματα, αλλά ςιμερα, παραδόξωσ, θ καλφτερθ βραχυπρόκεςμθ 

πολιτικι είναι θ καλφτερθ μακροπρόκεςμθ μεταρρφκμιςθ. Η ανακοίνωςθ των ςτόχων 
και θ ςωςτι επικοινωνία για το ποφ κζλετε να πάτε είναι το καλφτερο ςτοίχθμά ςασ.» 

. 
Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, Νταβόσ, 25 Ιανουαρίου 2013 

 
 

«Η νζα κοινι πρωτοβουλία με τον ΠΟΕ δίνει ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι θ τυχόν 
παρεμπόδιςθ των ειςαγωγϊν μπορεί να ηθμιϊςει τθν ίδια τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ 

χϊρασ. Οι εμπορικζσ διαπραγματεφςεισ πρζπει να προςαρμοςκοφν ςε αυτιν τθ νζα 
πραγματικότθτα και οι χϊρεσ χρειάηεται να εφαρμόςουν πολιτικζσ που να ενιςχφουν τθ 

κζςθ των επιχειριςεϊν τουσ ςτισ διεκνείσ αλυςίδεσ αξίασ.»    
. 

Angel Gurria, Γ.Γ ΟΟΣΑ, κατά τθν παρουςίαςθ του TiVA, 16 Ιανουαρίου 2013 
 

«Οι επιδοτιςεισ των ορυκτϊν καυςίμων ωφελοφν όςουσ ζχουν αυτοκίνθτα, μοτοςικλζτεσ 
κτλ. Ζτςι, από τθ ςκοπιά τθσ ιςότθτασ, οι επιδοτιςεισ των καυςίμων δεν κάνουν 

πραγματικά αυτό που κα ζπρεπε να κάνουν.» 
Richard Boucher, Αναπλθρωτισ Γ.Γ. ΟΟΣΑ, Νζο Δελχί, 30 Ιανουαρίου 2013 

 
 
 

 

  

 

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

 
 
 
 
 
 

Highlights 
 
- Το πραγματικό ΑΕΡ ςτθ ηϊνθ του ΟΟΣΑ αυξικθκε κατά 0,3% το τρίτο τρίμθνο του 2012, ςε ςφγκριςθ με 0,2% το δεφτερο τρίμθνο. 
Η ιδιωτικι κατανάλωςθ ιταν αυτι που ςυνζβαλλε κυρίωσ ςτθ ςυνολικι αφξθςθ του ΑΕΡ.  
- Στθ ηϊνθ του ΟΟΣΑ ο ετιςιοσ πλθκωριςμόσ ανιλκε ςε 1,9% τον Δεκζμβριο του 2012, αμετάβλθτοσ ςε ςχζςθ με το Νοζμβριο του 
2012.  
- Στθ ηϊνθ του ΟΟΣΑ το ποςοςτό απαςχόλθςθσ - που ορίηεται ωσ το ποςοςτό των ατόμων ςε θλικία εργαςίασ που απαςχολοφνται – 
ανιλκε ςε 65% κατά το τρίτο τρίμθνο του 2012, αμετάβλθτο ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και 0,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ 
υψθλότερο από ό, τι πριν από ζνα χρόνο. 
- Στθν ευρωηϊνθ το ποςοςτό απαςχόλθςθσ, ανιλκε ςε 63,8%, επίςθσ αμετάβλθτο από το προθγοφμενο τρίμθνο, αλλά κατά 0,4 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ χαμθλότερο από ό, τι πριν από ζνα χρόνο. Το ποςοςτό απαςχόλθςθσ παρζμεινε ςτακερό ςτισ Ηνωμζνεσ 
Ρολιτείεσ (ςτο 67,1%, μετά από αφξθςθ για τζςςερα ςυνεχόμενα τρίμθνα) και ανζβθκε ςτθν Ιαπωνία (κατά 0,3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ 
ςτο 70,7%), μετά από δφο τρίμθνα χωρίσ μεταβολι.  
- Υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των ανδρϊν (73,1%) και των γυναικϊν (57,1%). Από το δεφτερο τρίμθνο 
του 2008, το ποςοςτό απαςχόλθςθσ του ΟΟΣΑ μειϊκθκε κατά 2,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ για τουσ άνδρεσ και μόνο κατά 0,5 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ για τισ γυναίκεσ.  
 
 
 
 

 

 

mailto:delegation@greece-oecd.org

