
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οι επιδόσεις 145 χωρών στον τομέα της ισότητας των φύλων  

(Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Νοέμβριος 2015) 

 

Η υπεροχή των Σκανδιναβικών χωρών και η 87η θέση της Ελλάδας 

 

 

Το 2015 συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τότε που το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Forum, Διεθνής Οργανισμός, με έδρα τη Γενεύη και βασικό στόχο  τη συνεργασία δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη, δημοσιοποίησε την Παγκόσμια Έκθεση για την 

κατάσταση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη.  

Η πλέον πρόσφατη Έκθεση της 19ης Νοεμβρίου 2015 αξιολογεί τις οικονομίες 145 

χωρών και προβαίνει σε κατάταξη των εθνικών επιδόσεων στον τομέα της ισότητας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών και της αξιοποίησης του γυναικείου δυναμικού, με βάση στατιστικούς 

δείκτες στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της πολιτικής. Από 

την πρώτη στατιστική καταγραφή του 2006 μέχρι σήμερα διαπιστώνεται ότι, παρόλη την 

πρόοδο, η επίτευξη τόσο της νομικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων αργεί 

πάρα πολύ σε βάρος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του πλανήτη. 

  

Ακολουθούν ορισμένα αξιόλογα ευρήματα: 

  

1) οι ανισότητες λόγω φύλου μειώθηκαν σε μία δεκαετία σε ποσοστό μόλις 4%, ενώ ειδικά 

στον τομέα της οικονομίας η ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μειώθηκε σε ποσοστό 

μόλις 3% - αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν άλλα 118 χρόνια για την πλήρη εξάλειψη του 

χάσματος, εάν συνεχιστεί ο ίδιος αργός ρυθμός προόδου (δηλαδή το 2133) 

  

2) παρόλο που σε 97 χώρες οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στην 

πανεπιστημιακή φοίτηση, εντούτοις μόνο σε 68 χώρες αποτελούν την πλειοψηφία του 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μόνο τέσσερις γυναίκες ηγούνται των χωρών τους 

  

3) η Ευρώπη κυριαρχεί στον τομέα της ισότητας των φύλων παγκοσμίως, αφού η πρώτη 

πεντάδα ανήκει σε τέσσερις Σκανδιναβικές χώρες (Ισλανδία, ισοβαθμία Νορβηγίας και 

Φινλανδίας, Σουηδία) και την Ιρλανδία  

  

4) η πρώτη δεκάδα περιλαμβάνει τρεις δυτικές χώρες (Ελβετία, Σλοβενία και Νέα 

Ζηλανδία), καθώς και μία χώρα της Υποσαχάριας Αφρικής (η Ρουάντα κατατάσσεται στην 

έκτη θέση) και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού (οι Φιλιππίνες κατατάσσονται στην έβδομη 

θέση) 

  

5) ειδικά για τη γεωγραφική περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής και σε συνάρτηση με την 

ανακήρυξη από την Αφρικανική Ένωση του 2016 ως "Αφρικανικό Έτος Ανθρωπίνων 



 

Δικαιωμάτων με έμφαση στα Δικαιώματα των Γυναικών", αξίζει να επισημανθεί η πρόοδος 

που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων, αφού στις πρώτες πενήντα θέσεις 

του καταλόγου εμφανίζονται οι εξής χώρες: Ναμίμπια στη 16η θέση, Νότια Αφρική στη 17η 

θέση, Μπουρούντι στην 23η θέση, Μοζαμβίκη στην 27η θέση, ενώ στις θέσεις 48-50 

κατατάσσονται οι χώρες Κένυα, Τανζανία και Πράσινο Ακρωτήρι αντίστοιχα 

  

6) το 2006 ο αριθμός των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό ήταν 1,5 

δισεκατομμύρια άτομα, ενώ το 2015 αυτός ο αριθμός αυξήθηκε στα 1,75 δισεκατομμύρια 

άτομα 

  

7) οι τελευταίες θέσεις για την ισότητα των φύλων στον πίνακα κατάταξης των 145 χωρών 

καταλαμβάνονται από τις χώρες Ιράν, Τσαντ, Συρία, Πακιστάν και Υεμένη (θέσεις 141-145 

αντίστοιχα) 

  

8) η Ελλάδα καταλαμβάνει την 87η θέση στη γενική κατάταξη με επιμέρους 

διαφοροποιήσεις σε τομείς προτεραιότητας: 

  

- το 59% των γυναικών συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό 

- οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της οικονομίας υπολογίζονται σε ποσοστό 28% 

- το 51% των επαγγελματιών είναι γένους θηλυκού 

- οι επιδόσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας ανεβάζουν τη χώρα μας στην 56η 

θέση σε αυτούς τους δύο τομείς 

- αντίθετα, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, τα απογοητευτικά 

ποσοστά ευθύνονται για την 91η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε αυτό τον τομέα (23% 

Βουλεύτριες, 10% Γυναίκες Υπουργοί, 0% Αρχηγός Κράτους τα τελευταία πενήντα χρόνια) 

  

9) η εκατοστή θέση της παγκόσμιας κατάταξης ανήκει στην Κύπρο με επιμέρους 

διαφοροποιήσεις: 88η θέση στον τομέα της οικονομίας (το 66% των γυναικών συμμετέχει 

στο εργατικό δυναμικό), 41η θέση στον τομέα της εκπαίδευσης, 73η θέση στον τομέα της 

υγείας και 124η θέση στον τομέα της πολιτικής (13% Βουλεύτριες, 9% Γυναίκες Υπουργοί, 

0% Αρχηγός Κράτους τα τελευταία πενήντα χρόνια). 

  

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Forum με την Έκθεση συνολικής έκτασης 377 σελίδων στην 

αγγλική γλώσσα: http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf . 
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