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Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 2006 και τώρα υπηρετείτε την
τρίτη πενταετή θητεία σας. Ποια θεωρείτε τα σηµαντικότερα επιτεύγµατά
σας στον Οργανισµό κατά τη διάρκεια των θητειών σας;
Πράγµατι, ηγούµαι του ΟΟΣΑ από το 2006, πλαισιωµένος από µια εξαιρετική
επαγγελµατική οµάδα. Από την έναρξη της πρώτης θητείας µου η βασική µου
προτεραιότητα ήταν η ενίσχυση της εµβέλειας, του αντικτύπου και της
σηµασίας του ΟΟΣΑ σε παγκόσµιο επίπεδο. Εν τέλει, ο κόσµος µας έχει δείξει
επανειληµµένα ότι οι παγκόσµιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσµιες λύσεις.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είδαµε τo µετασχηµατισµό του ΟΟΣΑ
από µια δεξαµενή σκέψης σε µια δεξαµενή δράσης, τη σταθερή καθιέρωσή
του, όχι µόνο ως πυλώνα της παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης, αλλά
και ως ο Οργανισµός ο οποίος βοηθά τις χώρες να σχεδιάσουν, να

αναπτύξουν και να πραγµατώσουν "Καλύτερες Πολιτικές για Καλύτερες
Ζωές".
Μεταξύ των πολλών επιτευγµάτων του ΟΟΣΑ τα τελευταία χρόνια, µερικά
από τα πιο αξιοσηµείωτα περιλαµβάνουν τη διεύρυνσή του - καλωσορίσαµε
τα νέα Μέλη Χιλή, Εσθονία, Ισραήλ, Λετονία, Σλοβενία, Λιθουανία, Κολοµβία
και σύντοµα την Κόστα Ρίκα. Έχουµε επίσης αναπτύξει ένα πρόγραµµα για
ενισχυµένη συµµετοχή µε τους Βασικούς Συνεργάτες (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία,
Ινδονησία και Νότια Αφρική), µια σειρά Περιφερειακών Προγραµµάτων µε
σηµαντικές περιοχές και µια δυναµική συνεργασία µε εκατό (100) µη-µέλη
χώρες. Έξι (6) χώρες περιµένουν την απόφαση των Μελών για να ξεκινήσουν
τη διαδικασία ένταξής τους (Αργεντινή, Βραζιλία, Βουλγαρία, Κροατία, Περού
και Ρουµανία).
Έχουµε επίσης επικεντρωθεί στην απόκτηση πολύτιµων γνώσεων από την
παγκόσµια οικονοµική κρίση. Αυτό οδήγησε σε µια «ανανέωση» της
οικονοµικής µας σκέψης, µέσω της πρωτοβουλίας «Νέες Προσεγγίσεις στις
Οικονοµικές Προκλήσεις» (NAEC). Από το 2012, η NAEC έχει λειτουργήσει
ως καταλύτης σε µια προσπάθεια βελτίωσης των αναλυτικών δοµών µας και
των συµβουλών πολιτικής. Ξεκινήσαµε επίσης την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη
Χωρίς Αποκλεισµούς», η οποία προώθησε µια νέα αφήγηση ανάπτυξης που
ξεπερνά το ΑΕγχΠ, εστιάζοντας στη συµµετοχή και την ευζωία των
ανθρώπων. Προχωρώντας αυτό το έργο, πιο πρόσφατα, εγκαινιάσαµε το
Κέντρο Ευζωίας, Συµµετοχής, Βιωσιµότητας και Ίσης Ευκαιρίας (WISE) µε
στόχο την ενοποίηση της θέσης του ΟΟΣΑ ως του κορυφαίου διεθνούς
Oργανισµού για την ευζωία και την χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.
Και φυσικά έχουµε καθιερώσει τον ΟΟΣΑ ως έναν από τους πιο δραστήριους
διεθνείς οργανισµούς που συµµετέχουν και παρέχουν αναλύσεις και γνώση
στην G20 και την G7, την APEC, την ASEAN και την Pacific Alliance.
Ο ΟΟΣΑ παρέχει τεχνογνωσία που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι
χώρες Μέλη του, και µια σειρά από εταίρους, για τη λήψη αποφάσεων
χάραξης πολιτικής. Πώς µπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο Οργανισµός
βοηθά στη διαµόρφωση καλύτερων πολιτικών;
Για εξήντα χρόνια, τα πρότυπα του ΟΟΣΑ αντικατοπτρίζουν τη συναίνεση των
Μελών του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές που βασίζονται σε

αποδεικτικά στοιχεία και γίνονται διεθνή σηµεία αναφοράς για τη χάραξη
πολιτικής. Με σχεδόν 250 νοµικά µέσα σε ισχύ αυτή τη στιγµή, παρέχουµε
συµβουλές αιχµής επί ζητηµάτων πολιτικής σε διάφορους τοµείς, όπως οι
επενδύσεις, η φορολογία, το περιβάλλον και η ψηφιακή οικονοµία.
Ένα από τα µοναδικά ατού του ΟΟΣΑ στον καθορισµό προτύπων είναι η
κάλυψη
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τοµέων

πολιτικής,

καθώς

και

η

διαµεσολαβητική του ισχύς σε διαφορετικές οµάδες ενδιαφεροµένων. Αυτή η
δυνατότητα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων, αξιόπιστων
πολιτικών που µπορούν να αντιµετωπίσουν ποικίλα ζητήµατα.
Το τοπίο της πολιτικής, ωστόσο, εξελίσσεται συνεχώς και αναδύονται νέες
προκλήσεις. Για να διασφαλίσω ότι οι πολιτικές και οι καλές πρακτικές του
Οργανισµού - όπως ενσωµατώνονται στα νοµικά του µέσα - συµβαδίζουν µε
αυτές τις εξελίξεις και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται σε αυτές, ξεκίνησα το
2016 ένα Επανέλεγχο της Δηµιουργίας Προτύπων. Ο Επανέλεγχος καλύπτει
όλα τα νοµικά µέσα του ΟΟΣΑ και καθορίζει δράσεις για την ενίσχυση του
αντικτύπου και της σηµασίας τους. Μέχρι στιγµής, ο Επανέλεγχος είχε ως
αποτέλεσµα την κατάργηση 60 παρωχηµένων νοµικών µέσων, την ανάπτυξη
39 νέων νοµικών µέσων και την αναθεώρηση 12 υπαρχόντων.
Ο σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να διαµορφώσει πολιτικές που θα προάγουν
την ευηµερία, την ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευζωία για όλους. Πώς
θα επηρεάσει η τρέχουσα παγκόσµια πανδηµία COVID-19 την ατζέντα
σας;
Η πανδηµία COVID-19 οδήγησε σε µια πρωτόγνωρη κρίση στη δηµόσια
υγεία, καθώς και στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Είναι βέβαιο ότι θα έχει
σοβαρές συνέπειες στην ατοµική και κοινωνική ευζωία, τόσο σήµερα, όσο και
στο µέλλον.
Στο µέλλον, θα παραµείνει ως προτεραιότητα να βρίσκεται ο ιός υπό έλεγχο
ενώ θα συνεχίζεται η υποστήριξη σε άτοµα και επιχειρήσεις. Εστιάζοντας στις
θέσεις εργασίας, µια πρόκληση θα είναι να µετατρέψουµε την υποστήριξη των
κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης σε διαρθρωτικές αλλαγές για την
ανοικοδόµηση πιο ευέλικτων και χωρίς αποκλεισµούς αγορών εργασίας.
Όσον αφορά τα συστήµατα υγείας, οι χώρες πρέπει να εξετάσουν την
ευελιξία, ως εξίσου σηµαντική διάσταση της υγείας, παράλληλα µε την

προσβασιµότητα, την ποιότητα της περίθαλψης και την αποτελεσµατικότητα.
Αυτό
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απαιτήσει,
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άλλων

ανταποκρίσεων,

αύξηση

της

προσαρµοστικότητας των συστηµάτων υγείας ώστε να ανταποκρίνονται στις
ξαφνικές αυξήσεις της ζήτησης και ενίσχυση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής
περίθαλψης για τη διατήρηση της συνέχειας της φροντίδας κατά τη διάρκεια
κρίσεων.
Τέλος, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της πανδηµίας υπογραµµίζει τη σηµασία
καλύτερων δεδοµένων και αναλύσεων για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να
επενδύσουν στις περιοχές µε τις µεγαλύτερες κοινωνικές αποδόσεις και να
συνδέσουν

τις

βραχυπρόθεσµες

ανταποκρίσεις

µε

µακροπρόθεσµες

προκλήσεις, όπως η κλιµατική αλλαγή και η καταπολέµηση των ανισοτήτων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι, ως µέρος της ανταπόκρισης του
ΟΟΣΑ στην COVID-19, έχουµε εγκαινιάσει ένα Ψηφιακό Κέντρο για την
Αντιµετώπιση του Κορωνοϊού µε περίπου µέχρι σήµερα 160 ενηµερωτικά
δελτία πολιτικής σε σχεδόν όλους τους τοµείς του έργου µας επί των
πολιτικών. Παρέχουµε επίσης συµβουλές πολιτικής σε παγκόσµια φόρουµ,
όπως στη G20· διατηρήσαµε ανοιχτές γραµµές επικοινωνίας µε άλλους
πολυµερείς οργανισµούς για να διασφαλίσουµε µια συντονισµένη και
συνεκτική ανταπόκριση· και έχουµε επίσης οργανώσει τρεις (3) συναντήσεις
στρογγυλής τραπέζης του Υπουργικού Συµβουλίου µε τηλεδιάσκεψη έως τη
Σύνοδο του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και στοχευµένες Υπουργικές
ενηµερώσεις για την COVID-19 για ορισµένες χώρες Μέλη µας.
Αναφερθήκατε στο Υπουργικό Συµβούλιο του ΟΟΣΑ. Μετά την
πρόσφατη ετήσια Σύνοδό του, ποιες δράσεις θεωρούνται απαραίτητες
για µια ισχυρή, ανθεκτική, πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς ανάκαµψη;
Το θέµα της Συνόδου του Υπουργικού Συµβουλίου του ΟΟΣΑ για το 2020
ήταν «Ο Δρόµος προς την Ανάκαµψη: Ισχυρός, Ευέλικτος, Πράσινος και
Χωρίς Αποκλεισµούς». Οι Υπουργοί αναγνώρισαν το έργο που επιτελεί ο
ΟΟΣΑ για να υποστηρίξει τις κυβερνήσεις σε αυτές τις δύσκολες στιγµές.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι Υπουργοί κάλεσαν τον ΟΟΣΑ να
προωθήσει το έργο του για τις θέσεις εργασίας και τη νεολαία ως σηµαντικές
προτεραιότητες για την ανάκαµψη. Υποστήριξαν επίσης την ανάπτυξη ενός
πίνακα δεικτών του ΟΟΣΑ που ξεπερνά το ΑΕγχΠ και ενσωµατώνει

σηµαντικές διαστάσεις της συµµετοχής, της βιωσιµότητας και της ευζωίας,
βασιζόµενος στα υπάρχοντα πλαίσια και δείκτες.
Φυσικά ενώ εστιάζουµε στην οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη, δεν πρέπει
να ξεχνάµε τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιµατικής αλλαγής. Από αυτή την
άποψη,

οι
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να

προχωρήσουν προς κυκλικές, αποδοτικής χρήσης των πόρων, βιώσιµης
διαχείρισης των υλικών και ασφαλείς και βιώσιµες µε ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα οικονοµίες. Ο ΟΟΣΑ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες
για µια πράσινη ανάκαµψη ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις
πράσινες προσπάθειές τους· επιτάχυνση της µετάβασης σε οικονοµία
χαµηλών εκποµπών· εκµετάλλευση «πράσινης» χρηµατοδότησης· και,
παρακολούθηση της προόδου µέσω σχετικών, συγκρίσιµων και έγκαιρων
δεδοµένων. Η πιο σηµαντική διαγενεακή µας ευθύνη είναι η προστασία του
πλανήτη.
Ποια ήταν η κύρια συµβολή του Οργανισµού στην Ατζέντα 2030 των
Ηνωµένων Εθνών και στους Στόχους για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη;
Από τη Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη το Σεπτέµβριο του 2015,
ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε στενά µε οργανισµούς του συστήµατος των
Ηνωµένων Εθνών και πέραν αυτού, ενεργώντας στο πνεύµα του «καλύτερου
δευτεραγωνιστή». Στο πλαίσιο της δράσης του ΟΟΣΑ για τους Στόχους για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), βοηθήσαµε επίσης τα Μέλη µας να υιοθετήσουν και
να προσαρµόσουν τους ΣΒΑ και τους 169 υποστόχους.
Οι Πολυδιάστατες Αξιολογήσεις Χωρών του ΟΟΣΑ (MDCRs) εξακολουθούν
να χρησιµοποιούνται από χώρες ως σηµείο εκκίνησης για την ανάλυση των
πολιτικών και την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την υποστήριξη των
ΣΒΑ. Διαδραµατίσαµε επίσης κεντρικό ρόλο για τη µέτρηση και την
κινητοποίηση της διεθνούς αναπτυξιακής χρηµατοδότησης και για την
προώθηση του ρόλου της στην επίτευξη των ΣΒΑ.
Επιπλέον, το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ αναπτύσσει πρωτοβουλίες
πολιτικού διαλόγου για την υποστήριξη των προσπαθειών προς τους ΣΒΑ,
ενώ µέσω του Δικτύου Επικοινωνίας για την Ανάπτυξη (DevCom),
ευαισθητοποιεί για τους ΣΒΑ και βοηθά στην κινητοποίηση των πολιτών για
βιώσιµη ανάπτυξη.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, η Έκθεσή µας για τη Μέτρηση της
Απόστασης από τους στόχους ΣΒΑ, της οποίας η τρίτη έκδοση δηµοσιεύθηκε
τον Μάιο του 2019, βοηθά τις χώρες στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και
στον καθορισµό των δικών τους προτεραιοτήτων µεταξύ των στόχων και των
υποστόχων της. Αυτήν τη στιγµή εργαζόµαστε για την επόµενη έκδοση αυτής
της Έκθεσης, η οποία θα επικεντρωθεί στον ρυθµό της προόδου των χωρών
Μελών προς τους ΣΒΑ, και στο πώς η κρίση COVID επηρεάζει τις
πρωτοβουλίες των χωρών.
Επισηµάνατε νωρίτερα ότι η πιο σηµαντική διαγενεακή µας ευθύνη είναι
η προστασία του πλανήτη. Η δε επίτευξη Πράσινης Ανάκαµψης είναι
ζωτικής
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αλληλοσυνδεόµενων προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής και της
απώλειας βιοποικιλότητας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κρίσης
COVID-19, ορισµένες κυβερνήσεις χρησιµοποιούν τα µέτρα που
λαµβάνονται για την COVID-19 για την ανατροπή των υφιστάµενων
κανονισµών και φόρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ποια
είναι η θέση του ΟΟΣΑ σε αυτό το θέµα;
Καθώς το επίκεντρο αρχίζει να µετατοπίζεται από το µετριασµό των
επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στο να τεθούν τα θεµέλια για µια ισχυρή
και βιώσιµη ανάκαµψη, είναι επιτακτική ανάγκη να σκεφτούµε πώς θα
βελτιώσουν τα µέτρα ανάκαµψης και τόνωσης - και όχι θα επηρεάσουν
αρνητικά - την περιβαλλοντική βιωσιµότητα και την ευζωία.
Σύµφωνα µε την πρώτη µας ανάλυση, η ισορροπία µεταξύ πράσινων και µη
πράσινων δαπανών, όπως ανακοινώθηκαν από τις κυβερνήσεις, δεν είναι
γενικά ενθαρρυντική. Ορισµένες χώρες κατευθύνουν χρηµατοδότηση σε
µέτρα που ενδέχεται να έχουν άµεσες ή έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Η τρέχουσα κρίση προσφέρει στις κυβερνήσεις αρκετές ευκαιρίες για µια
επιτυχή πράσινη ανάκαµψη:
Πρώτον, η ανάκαµψη είναι µια ευκαιρία να «καλύτερη επανοικοδόµηση»,
δηλαδή να προχωρήσουµε σε µια θεµελιώδη αναδιάρθρωση βασικών τοµέων
προκειµένου να στηρίξουµε τη µετάβαση σε οικονοµίες χαµηλών εκποµπών.

Αυτό απαιτεί επιταχυνόµενες προσπάθειες και µεγαλύτερες επενδύσεις σε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στην αποδοτική χρήση των πόρων.
Δεύτερον, οι «πράσινοι» τοµείς και δραστηριότητες προσφέρουν σηµαντικές
προοπτικές για δηµιουργία θέσεων εργασίας και νέες επιχειρήσεις. Για
παράδειγµα, η ανανεώσιµη ενέργεια, κυρίως η ηλιακή φωτοβολταϊκή,
απασχολεί περισσότερους ανθρώπους ανά µονάδα επένδυσης και ενέργειας
από την παραγωγή ορυκτών καυσίµων.
Και τρίτον, η πανδηµία υπογράµµισε τη σηµασία της περιβαλλοντικής υγείας
και της ευελιξίας ως ένα κρίσιµο συµπλήρωµα της δηµόσιας υγείας. Μια
πράσινη ανάκαµψη έχει τη δυνατότητα να επιτύχει καλύτερη ποιότητα αέρα,
βελτιωµένη ποιότητα νερού, αποτελεσµατική διαχείριση αποβλήτων και
βελτιωµένη προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτό όχι µόνο θα µειώσει την
ευπάθεια των κοινοτήτων σε πανδηµίες, αλλά θα βελτιώσει επίσης συνολικά
την κοινωνική ευζωία και ευελιξία.
Γενικότερα, η πράσινη ανάκαµψη πρέπει να γίνει χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισµούς και να αντιµετωπίζει τις επιπτώσεις για τµήµατα των
πληθυσµών και των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τους
απαραίτητους

µετασχηµατισµούς.
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αποτελούν κρίσιµο συστατικό για µια ανάκαµψη χαµηλού άνθρακα. Από αυτή
την άποψη, η φορολογική πολιτική µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει
σηµαντικότερο ρόλο στην ισορροπία του ανταγωνισµού για καθαρές
τεχνολογίες.
Πώς συµβάλλει η συµµετοχή της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ στους στόχους
του Οργανισµού;
Ως ιδρυτικό µέλος του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο µέρος
της ιστορίας και της ανάπτυξης του Οργανισµού. Η Ελλάδα συµµετέχει σε
έναν πλούσιο και ανοιχτό πολιτικό διάλογο µε άλλα Μέλη του ΟΟΣΑ µέσω της
Γραµµατείας του ΟΟΣΑ και των διαφόρων Επιτροπών. Αυτός ο διάλογος
επιτρέπει στην Ελλάδα να µοιραστεί τις εµπειρίες και τις στρατηγικές της για
την αντιµετώπιση των προκλήσεων πολιτικής, παρέχοντας παραδείγµατα
καλών πρακτικών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν άλλες χώρες. Η Ελλάδα
συµµετέχει επίσης στις Επιτροπές που εξετάζουν τις πολιτικές άλλων χωρών

και αναπτύσσουν διεθνείς κανόνες για πολλές διαστάσεις των δράσεων
πολιτικής.
Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Ελλάδα υπήρξε ένα πολύ ενεργό Μέλος,
ζητώντας τις συµβουλές και την υποστήριξη του ΟΟΣΑ, καθώς και
παρέχοντας πολύτιµα διδάγµατα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
εργαστήκαµε

ενεργά

µε

διαδοχικές

ελληνικές

κυβερνήσεις

για

την

αντιµετώπιση των προκλήσεων της κρίσης. Πιο συγκεκριµένα, υλοποιήσαµε
έργα σε τοµείς που θεωρούµε απαραίτητους για την επίτευξη µιας βιώσιµης
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης στην Ελλάδα, όπως η εκπαίδευση, η
καταπολέµηση της διαφθοράς και ο ανταγωνισµός.
Πώς υποστηρίζει η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών την αποστολή
του ΟΟΣΑ στις χώρες Μέλη της;
Η συνεργασία µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) παραµένει
πρωταρχικής σηµασίας για τον ΟΟΣΑ. Οι ΟΚΠ παρέχουν ένα κανάλι για την
έκφραση πολλών και ποικίλων φωνών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των
ανθρώπων που περιθωριοποιούνται Υποστηρίζουν και βοηθούν τους
ανθρώπους να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους· βοηθούν στη διαµόρφωση
και την επίβλεψη πολιτικών· και ενεργούν ως φύλακας των κυβερνήσεων και
των επιχειρήσεων.
Στις προσπάθειές µας να συνεργαστούµε και να υποστηρίξουµε τις ΟΚΠ, το
2018, η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (DAC) δεσµεύτηκε να
αναπτύξει ένα µέσο πολιτικής για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών. Η συνεργασία µας µε την κοινωνία των πολιτών επισηµοποιήθηκε
µέσω του Πλαισίου Διαλόγου του 2018 µεταξύ της DAC και των ΟΚΠ. Το
Πλαίσιο βοήθησε τη DAC και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
ΟΟΣΑ (DCD) να καταστήσουν πιο συστηµατική τη σχέση µε τις ΟΚΠ µέσω
µηχανισµών όπως ο ετήσιος διάλογος DAC-ΟΚΠ, η διετής Εβδοµάδα της
Κοινωνίας των Πολιτών της DAC, τα περιοδικά τεχνικά διαδικτυακά σεµινάρια
και άλλοι µηχανισµοί.
Μέσω

αυτών

των

προσπαθειών

συµµετοχής,

είµαστε

σε

θέση

να

αξιοποιήσουµε τη γνώση των ΟΚΠ, τις ικανότητές τους, καθώς και το ρόλο

τους ως υποστηρικτές για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση
της ισότητας των φύλων, της συµµετοχής και της βιώσιµης ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, ποια
είναι τα ζητήµατα που θα αντιµετωπίσει ο ΟΟΣΑ στο µέλλον;
Κατά τη Σύνοδο του Υπουργικού Συµβουλίου, παρουσίασα τους Στρατηγικούς
Προσανατολισµούς µου για το 2020, οι οποίοι επικεντρώνονται στην παροχή
στρατηγικής κατεύθυνσης για το επόµενο έτος. Οι τρεις (3) κύριες
προτεραιότητες στις οποίες θα επικεντρωθεί ο ΟΟΣΑ είναι: Ανάπτυξη µε
συµµετοχή,

στόχοι

ευελιξίας

και

στόχοι

βιωσιµότητας·

βοήθεια

στις

κυβερνήσεις να οικοδοµήσουν ένα ισχυρό κοινωνικό συµβόλαιο µε τις
παρούσες και τις µελλοντικές γενιές· και, επείγουσα αντιµετώπιση των
µακροπρόθεσµων κρίσεων στο άµεσο µέλλον: Αλλαγή του κλίµατος, απώλεια
βιοποικιλότητας και υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Βοηθώντας µας να επιτύχουµε αυτούς τους στόχους, ο ΟΟΣΑ θα συνεχίσει
να καθοδηγείται από επτά (7) πυλώνες που έχουν διαµορφώσει το έργο µας
και τον χαρακτήρα του Οργανισµού τα τελευταία χρόνια. Αυτοί είναι:
•Ανθρωποκεντρική τοποθέτηση για να διασφαλίσουµε µια ισχυρή, ευέλικτη,
συµµετοχική, βιώσιµη ανάκαµψη.
•Περαιτέρω αξιοποίηση των προσπαθειών µας για την εξισορρόπηση των
παγκόσµιων ανισοτήτων και την προώθηση µιας διεθνούς οικονοµίας που
βασίζεται σε κανόνες.
•Υποστήριξη των εγχώριων ατζεντών µεταρρυθµίσεων.
•Ενίσχυση καινοτόµων αναλυτικών προσεγγίσεων, πολυεπιστηµονικότητας
και πρωτοποριακής σκέψης.
•Αναζήτηση καθοδήγησης υψηλού επιπέδου και χρήσης ως πλατφόρµας για
τη διαµόρφωση συναίνεσης σχετικά µε τις παγκόσµιες προκλήσεις.
•Ενίσχυση της παγκόσµιας εµβέλειας, σε στενή συνεργασία µε τα Μέλη,
διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία µας µε τις χώρες εταίρους προάγει τους
στόχους του Οργανισµού.
•Συνεργασία µε διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη και προσαρµογή των
επικοινωνιακών προσεγγίσεων και εργαλείων µας στο µεταβαλλόµενο
παγκόσµιο πλαίσιο.

