(911) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

"Γηεζλείο Οξγαληζκνί: Οξγαληζκόο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Σπλεξγαζία θαη ηελ Αλάπηπμε.
Ο Ο.Ο.Σ.Α. θαη ε Γηεζλήο Σπλαίλεζε γηα ηελ Οηθνλνκία ηεο Γλώζεο."
1) Ποια η ιζηορική διαδρομή ηοσ Ο.Ο..Α.;


Από ην 1948 κέρξη ην 1961: ‘Οξγαληζκόο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο’.



Μέιε



Σθνπνί



Από ηε δεκηνπξγία ηνπ ΟΟΣΑ (1961) σο ζήκεξα

2) Ποια η δομή ηοσ Ο.Ο..Α.;


Τα όξγαλα ηνπ ΟΟΣΑ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θξαηώλ κειώλ

3) Ποιες οι δράζεις ηοσ Ο.Ο..Α.;


Η αθνινπζία ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη δξάζεηο ηνπ ΟΟΣΑ



Ο ΟΟΣΑ σο δηεζλέο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνύο δείθηεο ησλ
ρσξώλ



Με δεζκεπηηθή ε δξάζε ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηηο ρώξεο κέιε



Τνκείο δξάζεο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αληαγσληζκόο
Αλάπηπμε
Οηθνλνκηθά θαη
Δπηρεηξήζεηο,
Μεγέζπλζε
Βηνκεραλία &
Υπεξεζίεο
Τνπηθή Πεξηθεξεηαθή
Δκπόξην
Αλάπηπμε
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
Δπηρεηξεκαηηθή
Καηαπνιέκεζε
Γηαθπβέξλεζε
Γηαθζνξάο
Γεκόζηα Γηαθπβέξλεζε
θαη Γηαρείξηζε
Μεηαξξπζκίζεηο
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Τερλνινγίεο
Βηνηερλνινγία
Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσλίαο
Δπηζηήκε & Καηλνηνκία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δθπαίδεπζε
Απαζρόιεζε
Κνηλσληθά δεηήκαηα &
Υγεία
ζέκαηα Δπεκεξίαο
Μεηαλάζηεπζε
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Φξεκαηννηθνλνκηθέο
Κνηλσληθή Αζθάιηζε &
Αγνξέο
Σπληάμεηο
Δπελδύζεηο

Φνξνινγία
ΑΔΙΦΟΡΙΑ

Γεσξγία θαη Αιηεία

Δλέξγεηα

Πεξηβάιινλ

Αεηθόξνο Αλάπηπμε

4) Τπάρτει ιδεολογικό σπόβαθρο αναθορικά με ηη λειηοσργία και ηις
δράζεις ηοσ Ο.Ο..Α.;


Σπκβνιή ζηελ επηθξάηεζε λενθηιειεπζεξηζκνύ θαη ηεο κνλεηαξηζηηθήο αληίιεςεο



Υπεξάζπηζε ηνπ αλνηρηνύ κνληέινπ θαπηηαιηζκνύ, ησλ ειεύζεξσλ αγνξώλ, ηεο κείσζεο
ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνύ



Δλίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνύ νξζνινγηζκνύ θαη ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε κε ζηόρν ηηο
δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ πνιηηηθννηθνλνκηθώλ ζπζηεκάησλ

5) Ποια είναι ηα ζύγτρονα ελαηήρια ηων δράζεων ηοσ Ο.Ο..Α.;


‘Κνκβηθό ζεκείν’ ηεο ζύγρξνλεο παγθνζκηνπνίεζεο.



Ο ξόινο ηνπ ΟΟΣΑ σο δηεζλνύο ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία



Απώηεξνο ζθνπόο: i) γεληθά γηα ηελ νηθνλνκία, ii) γηα ηε δξάζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, iii)
γηα ηε βηνκεραλία



Ο ξόινο ηνπ ΟΟΣΑ θζίλεη ζήκεξα

6) Ποια η ζτέζη ηοσ Ο.Ο..Α. με ηοσς άλλοσς διεθνείς οργανιζμούς;


Ιδενινγηθή ζπγγέλεηα θαη ζπλάθεηα κε ΓΝΤ, ΠΟΔ, ΠΤ



Μεζνδνινγηθή δηαθνξνπνίεζε



Οη δηαθνξέο κε ηα όξγαλα ηνπ ΟΗΔ

7) Μελέηη περίπηωζης: ο ρόλος ηοσ Ο.Ο..Α. ζηην παγίωζη ηης
διεθνούς έμθαζης ζηην οικονομία ηης γνώζης.


Πώο επηθξάηεζε ε έκθαζε ζηελ «θνηλσλία ηεο γλώζεο»;



Πνηνο ν λένο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο;



Πνηνο ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ΟΟΣΑ αλαθνξηθά κε ηελ έκθαζε ζηε γλώζε;



Πνηεο νη δξάζεηο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ εθπαίδεπζε;



Δπεξεάδνληαη νη εζληθέο πνιηηηθέο;



Τειηθά, εθπαίδεπζε: έλα θιαζηθό δεκόζην αγαζό θαη νη ζύγρξνλεο –νηθνλνκηθνύ
ραξαθηήξα- ηάζεηο

