Οδηγίεσ ή Κατευθυντήριεσ Γραμμζσ του Οργανιςμοφ Οικονομικήσ
υνεργαςίασ και Ανάπτυξησ (ΟΟΑ) για τισ Πολυεθνικζσ Επιχειρήςεισ
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Οι Οδηγίεσ ή Κατευθυντήριεσ Γραμμζσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ υνεργαςίασ και
Ανάπτυξθσ (ΟΟΑ) αποτελοφν ζνα από τα τζςςερα εργαλεία τθσ Διακιρυξθσ για τισ
Διεκνείσ Επενδφςεισ και τισ Πολυεκνικζσ Επιχειριςεισ του 1976. Σθ ςυγκεκριμζνθ
Διακιρυξθ ζχουν υπογράψει ζωσ ςιμερα 46 κυβερνιςεισ κρατϊν, μεταξφ των οποίων
και τθσ Ελλάδασ.

Οι Οδθγίεσ του ΟΟΑ για τισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ λειτουργοφν ουςιαςτικά ωσ
ςυςτάςεισ των κυβερνιςεων των χωρϊν που τισ ζχουν υιοκετιςει προσ τισ πολυεκνικζσ
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται από ι ςτο ζδαφόσ τουσ και προβλζπουν μη
δεςμευτικζσ αρχζσ, ςφμφωνα πάντα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα διεκνϊσ
αναγνωριςμζνα πρότυπα υπεφκυνθσ επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ.

Οι Οδθγίεσ ςυνιςτοφν τον μοναδικό, περιεκτικό και πολυμερι κϊδικα ορκισ
ςυμπεριφοράσ των πολυεκνικϊν επιχειριςεων, τον οποίο οι κυβερνιςεισ ανζλαβαν τθν
υποχρζωςθ να προωκιςουν με τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία Εκνικϊν θμείων Επαφισ
(ΕΕ).
Τι είναι οι Οδηγίεσ του ΟΟΣΑ για τισ Πολυεθνικέσ Επιχειρήςεισ

Οι Οδηγίεσ ή Κατευθυντήριεσ Γραμμζσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ υνεργαςίασ και
Ανάπτυξθσ (ΟΟΑ) αποτελοφν ζνα από τα τζςςερα εργαλεία τθσ Διακιρυξθσ για τισ
Διεκνείσ Επενδφςεισ και τισ Πολυεκνικζσ Επιχειριςεισ του 1976.

Οι Οδθγίεσ του ΟΟΑ λειτουργοφν ουςιαςτικά ωσ ςυςτάςεισ των κυβερνιςεων των
χωρϊν
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Οι Οδθγίεσ προβλζπουν μη δεςμευτικζσ αρχζσ ςφμφωνα πάντα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα υπεφκυνθσ επιχειρθματικισ
ςυμπεριφοράσ, με ςκοπό:

 να εξαςφαλίςουν ότι οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ
τουσ ςε αρμονία με τισ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ των χωρϊν που τισ φιλοξενοφν
τθρϊντασ τουσ εκνικοφσ νόμουσ,
 να ενδυναμϊςουν, τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ και
τισ κοινωνίεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται,
 να βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ του κλίματοσ για τισ ξζνεσ επενδφςεισ,
 να ενιςχφςουν τθ ςυμβολι των πολυεκνικϊν επιχειριςεων ςτθν αειφόρο
ανάπτυξθ.

Οι Οδθγίεσ, αν και απευκφνονται κατ' αρχιν ςε πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, τόςο ςτισ
μεγάλεσ όςο και ςτισ μικρομεςαίεσ, θ τιρθςι τουσ ςυνιςτάται και ςτισ εκνικζσ
επιχειριςεισ.

Οι Οδθγίεσ:

i.

ςυνιςτοφν τον μοναδικό, περιεκτικό και πολυμερι κώδικα καλήσ ςυμπεριφοράσ
για τισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, που οι κυβερνιςεισ ανζλαβαν τθν υποχρζωςθ
να προ-ωκιςουν με ειδικοφσ μθχανιςμοφσ,

ii.

ςυμβάλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ κετικισ ςυμβολισ των επιχειριςεων ςτθν
οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικι πρόοδο παγκοςμίωσ,

iii.

κακιερϊνουν αρχζσ ςε ζνα ευρφ πεδίο κεμάτων επιχειρθματικισ δεοντολογίασ
όπωσ οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, το περιβάλλον, θ διαφάνεια, ο ανταγωνιςμόσ, θ
διαφκορά και θ φορολογία,

iv.

ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνησ μεταξφ επιχειριςεων,
εργαηομζνων, κυβερνιςεων και τθσ κοινωνίασ γενικότερα, και

v.

υποςτθρίηονται τόςο από τθν επιχειρθματικι κοινότθτα όςο και από τισ
ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ των εργαηομζνων.

Θ τελευταία ανακεϊρθςθ των Οδθγιϊν του 2011

Σα εργαλεία τθσ Διακιρυξθσ του ΟΟΑ υπόκεινται ςε περιοδικζσ ανακεωριςεισ. Οι
Οδθγίεσ αναθεωρήθηκαν το Μάιο του 2011, κατά τθ Διχπουργικι υνάντθςθ που
ςυνζπεςε με τον εορταςμό τθσ 50ισ επετείου του Οργανιςμοφ. τόχοσ τθσ ανακεϊρθςθσ
αυτισ, τθσ 5θσ από το 1976, ιταν, μζςα από τθν προςαρμογι τουσ ςτισ ανάγκεσ των
τρεχουςϊν εξελίξεων ςτθν παγκόςμια οικονομία, να διαςφαλιςτεί ότι εξακολουκοφν να
αποτελοφν το κατ’ εξοχιν μζςο για τθν προϊκθςθ υπεφκυνθσ επιχειρθματικισ
ςυμπεριφοράσ.

Οι ανακεωρθμζνεσ Οδθγίεσ περιλαμβάνουν, περιλθπτικά, τα εξισ κεφάλαια:
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δραςτθριοποιοφνται οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
εβαςμόσ των διεκνϊσ αναγνωριςμζνων ανκρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία
επθρεάηονται από τισ δραςτθριότθτεσ των πολυεκνικϊν.

ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΧΕΕΙ
υςτάςεισ ςε μια ςειρά τομζων, όπωσ των δικαιωμάτων και τθσ μεταχείριςθσ των
εργαηομζνων κακϊσ και τθσ κατάργθςθσ τθσ παιδικισ και καταναγκαςτικισ εργαςίασ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
υςτάςεισ ςε τομείσ, όπωσ τα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και θ
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επιχειριςεων.
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ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΣΗ ΩΘΗΗ Ε ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΚΒΙΑΗ
υςτάςεισ για τθν αποφυγι τθσ δωροδοκίασ και άλλων μορφϊν διαφκοράσ.

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ
Εξαςφάλιςθ του ςεβαςμοφ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν από τισ επιχειριςεισ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι επιχειριςεισ ενκαρρφνονται να ςυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε τοπικό
επίπεδο μζςω τθσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ .

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ
Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ κατά τρόπο ςφμφωνο με
τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ περί ανταγωνιςμοφ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων και ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ φορολογικζσ
αρχζσ.

Ζωσ ςιμερα ζχουν προςχωρήςει ςτισ Οδηγίεσ 46 κυβερνήςεισ κρατών, μεταξφ αυτϊν
και τθσ Ελλάδασ, με τθ δζςμευςθ να τισ προωκοφν ςτισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται από ι ςτο ζδαφόσ τουσ. ε αυτζσ περιλαμβάνονται τα 34 κράτθ μζλθ του ΟΟΑ κακϊσ και 12 μθ κράτθ – μζλθ.

Πίνακασ 1: Κράτθ που προςχϊρθςαν ςτισ Οδθγίεσ

Κράτη μζλη του ΟΟΑ που
προςχώρηςαν ςτισ Οδηγίεσ

Μη κράτη μζλη του ΟΟΑ που
προςχώρηςαν ςτισ Οδηγίεσ
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