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Προτάσεις πολιτικής για την Ελλάδα του 2030 

Περίληψη 

Το ανανεωµένο ενδιαφέρον στη διεθνή και εγχώρια δηµόσια σφαίρα για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της ανάπτυξης καθιστά εκ νέου επίκαιρες τις ολιστικές και «πέραν-του-ΑΕΠ» 
προσεγγίσεις. Το ενδιαφέρον αυτό ανακύπτει από την όξυνση της συχνότητας, της κλίµακας και 
της έντασης των φυσικών καταστροφών, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τις 
αντιφάσεις που καταγράφονται µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ευηµερίας σε 
παγκόσµια κλίµακα. Αντικείµενο του κειµένου εργασίας αποτελεί η συνοπτική παρουσίαση της 
δηµόσιας συζήτησης και διεθνούς εµπειρίας άσκησης πολιτικής µε επίκεντρο τις έννοιες της 
ευηµερίας (well-being) και της βιωσιµότητας (οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής).  

Αρχικά επιχειρείται µια σύντοµη αποσαφήνιση των παραπάνω εννοιών και των µεταξύ τους 
σχέσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα χρονικό µε εµβληµατικά γεγονότα της τελευταίας 
δεκαετίας στο εν λόγω πεδίο. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται επίσης καλές πρακτικές 
ενσωµάτωσης της ευηµερίας και της βιωσιµότητας σε επίπεδο άσκησης πολιτικής. Ακολουθεί, σε 
τρίτο στάδιο, µια συνοπτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην οποία παρατίθενται 
ευρήµατα, διαπιστώσεις και προτάσεις µε αυξηµένο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της τρέχουσας 
εγχώριας και διεθνούς πολιτικής και οικονοµικής συγκυρίας. Τέλος, στην τελευταία ενότητα 
διατυπώνονται προτάσεις άσκησης πολιτικής, µε στόχο την υπέρβαση των αδυναµιών που 
καταγράφονται σήµερα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την κλίµακα και το εύρος των διαδικασιών 

µετάβασης σε ένα νέο βιώσιµο και δίκαιο αναπτυξιακό υπόδειγµα.   
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Σύνοψη 
Βασικά συµπεράσµατα

• Η διεθνής εµπειρία της τελευταίας εικοσαετίας επιβεβαιώνει ότι η χρήση του 
ΑΕΠ ως αποκλειστικού δείκτη µέτρησης της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου 
και ως απόλυτης προτεραιότητας στην άσκηση πολιτικής ενέχει κινδύνους για την 
ευηµερία του πληθυσµού. Η σηµερινή παγκόσµια οικονοµική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική συγκυρία έχει αναδείξει εκ νέου σε κεντρικό θέµα τις θεµελιώδεις 
διαφορές µεταξύ της οικονοµικής µεγέθυνσης (growth) και της ανάπτυξης 
(development). H ανάπτυξη επικεντρώνεται σε ποιοτικές διαστάσεις, εστιάζοντας 
στους ευρύτερους οικονοµικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, θεσµικούς και 
πολιτισµικούς µετασχηµατισµούς που καθορίζουν τη βιωσιµότητα της οικονοµικής 
µεγέθυνσης.  Η καλύτερη αξιοποίηση του ΑΕΠ επιτάσσει την ένταξή του σε ένα 
συνολικό πλαίσιο δεικτών, ικανών να καταγράψουν τις σύνθετες σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ ΑΕΠ και κοινωνικής προόδου.  

• Η προσέγγιση της βιωσιµότητας µε ουδέτερους πολιτικά, υπολειµµατικούς –ως 
προς το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης– και επιφανειακούς όρους αποδεικνύεται 
αναποτελεσµατική και απολύτως ανεπαρκής απέναντι στο µέγεθος και την 
κρισιµότητα των σηµερινών ανισορροπιών και προκλήσεων, που λαµβάνουν µορφή 
«συστηµικών αδικιών».  

• Συνολικά, ελάχιστες χώρες έχουν προχωρήσει σε µια πραγµατική ενσωµάτωση 
(mainstreaming) των πολιτικών υπέρ της βιωσιµότητας και της ευηµερίας στις 
κεντρικές αναπτυξιακές και άλλες δηµόσιες πολιτικές τους. Καταγράφονται εντούτοις 
αξιόλογες προσπάθειες για την ενσωµάτωση νέων δεικτών στις διαδικασίες 
κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού και για την αξιοποίησή τους στο 
κοινοβουλευτικό έργο και στη χάραξη πολιτικών.  

• Παρά την άνθηση ερευνών και νέων µετρήσεων της βιωσιµότητας και της 
ευηµερίας, καταγράφονται σηµαντικές αδυναµίες –πολιτικής ή τεχνικής φύσης– που 
αναστέλλουν την αξιοποίησή τους σε επίπεδο άσκησης πολιτικής από τις αρµόδιες 
εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Η συσσωρευµένη επιστηµονική γνώση οφείλει να 
αξιοποιηθεί ως υπόβαθρο για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων σήµερα δηµόσιων 
συζητήσεων και διαβουλεύσεων, για την ανάδειξη των προοπτικών, διληµµάτων και 
αντιθέσεων και τη διαµόρφωση πολιτικών µε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, µε 
στόχο την έγκαιρη µετάβαση σε ένα µοντέλο δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης.  

• Ο πολλαπλασιασµός κορυφαίων διακηρυκτικών πρωτοβουλιών, συχνά χωρίς 
αντίκρισµα σε επίπεδο εφαρµοσµένων πολιτικών και αποτελεσµάτων, και το 
διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ επιστηµονικής γνώσης και χάραξης πολιτικής ενέχουν, 
συνδυαστικά, σηµαντικούς πολιτικούς, θεσµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
κινδύνους: (α) κίνδυνος απρόβλεπτης επιδείνωσης της κλιµατικής κρίσης, περαιτέρω 
διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και όξυνσης των «συστηµικών αδικιών»  (β) 
ακύρωση αξιοσηµείωτων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων 
παραγωγής γνώσης για τη µετάβαση σε ένα νέο βιώσιµο αναπτυξιακό υπόδειγµα και 
(γ) διεύρυνση της αναξιοπιστίας θεσµών, οργανισµών και κυβερνήσεων σε ένα 
ευρύτερο περιβάλλον απαξίωσης της πολιτικής και αποδυνάµωσης των πλαισίων 
διεθνούς διακυβέρνησης. Ο συνδυασµός των τριών αυτών απειλών διαµορφώνει ένα 
δυσοίωνο τοπίο µε απρόβλεπτες συνέπειες.
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Προτάσεις άσκησης πολιτικής 

• Ανάδειξη  του  τρίπτυχου  «βιωσιμότητα,  ανθεκτικότητα  και  ευημερία»  σε  
κορυφαία  εθνική  στρατηγική  πρόκληση  για  τον  21ο  αιώνα.    

• Οργάνωση  εθνικού  κοινωνικού  διαλόγου  και  αξιοποίηση  της  πλούσιας  
επιστημονικής  γνώσης  με  στόχο  την  επίτευξη  διευρυμένης  συναίνεσης  για  την  
έγκαιρη,  αποτελεσματική  και  δίκαιη  κλιματική  μετάβαση  της  ελληνικής  
οικονομίας  και  κοινωνίας,  καθώς  και  για  τη  διαχρονική  υποστήριξη  και  συνέχεια  
των  αναγκαίων  ριζικών  αλλαγών  και  παρεμβάσεων  στην  οικονομία,  το  κράτος,  
τους  θεσμούς,  τις  επιχειρήσεις  και  την  κοινωνία.    

• Διασφάλιση  στοιχειώδους  θεσμικής  συνέχειας  με  την  αξιοποίηση  και  τον  
εμπλουτισμό  της  συμφωνημένης  με  τους  ευρωπαϊκούς  εταίρους  και  κοινωνικούς  
φορείς  Εθνικής	  Αναπτυξιακής	  Στρατηγικής	  Βιώσιμης	  και	  Δίκαιης	  Ανάπτυξης	  2030  
με  στόχο  την  ενίσχυση  της  μακροπρόθεσμης  βιωσιμότητας,  ανθεκτικότητας  και  
ευημερίας  της  χώρας.    

• Πλήρης  ενσωμάτωση  της  βιωσιμότητας  και  της  ευημερίας  –στο  πλαίσιο  μιας  
αναβαθμισμένης  και  διευρυμένης  προσέγγισης  της  καλής  νομοθέτησης–  στις  
κεντρικές  αναπτυξιακές  πολιτικές,  στον  Κρατικό  Προϋπολογισμό  και  στον  κύκλο  
της  δημόσιας  πολιτικής.  Ανεξάρτητη  αξιολόγηση  νομοθεσιών/δημόσιων  
πολιτικών  ως  προς  τη  συμβατότητά  τους  με  τους  Στόχους  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  
πριν  τη  ψήφιση/εφαρμογή  τους  («SDG  check-‐list»)  με  αξιολόγηση  του  αντικτύπου  
τους  στη  συνέχεια.  Στόχος  είναι  η  αναβάθμιση  των  ΣΒΑ,  από  παθητικό  πλαίσιο  
στατιστικής  και  ετεροχρονισμένης  παρακολούθησης  –αποσυνδεδεμένο  από  τη  
διαδικασία  χάραξης  πολιτικής–  σε  ένα  ενεργητικό  εργαλείο  ενσωμάτωσης  της  
βιωσιμότητας  στον  πυρήνα  των  δημόσιων  πολιτικών  κατά  τη  διαμόρφωσή  τους.  

• Εκπόνηση  ετήσιας  έκθεσης  με  ποιοτικά  στοιχεία    που  θα  συμπληρώνει  τη  
στατιστική  παρακολούθηση  της  Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ.  Στόχος  είναι  να  ερμηνεύονται  οι  
δείκτες  βάσει  των  τομεακών,  περιφερειακών  και  τοπικών  πραγματικοτήτων  και  
αναγκών,  ενισχύοντας  ταυτόχρονα  την  «κοινωνική  ιδιοκτησία»  των  ΣΒΑ,  τη  
συμμετοχική  διακυβέρνηση  και  αξιολόγηση  και  την  ενσωμάτωσή  τους  σε  
κεντρικές  θεσμικές  διεργασίες  (υποβολή  έκθεσης  και  συζήτηση  στη  Βουλή  των  
Ελλήνων).    
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1. Εννοιολογική αποσαφήνιση  

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η εµπειρία της παγκόσµιας δοµικής κρίσης της 
τελευταίας δεκαετίας και οι νέες απειλές που αντιµετωπίζει ο πλανήτης, µε 
σηµαντικότερες την κλιµατική αλλαγή και τη διεύρυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, απαιτούν µια δοµική αναθεώρηση των αναπτυξιακών µοντέλων και της 
άσκησης πολιτικής. Απαιτούνται ειδικότερα νέες προσεγγίσεις : 2

  «Πέραν του ΑΕΠ» και «πέραν της αγοράς», για να λαµβάνονται υπόψη παράγοντες 
όπως η ποιότητα των θέσεων εργασίας και η ισορροπία µεταξύ εργασιακής και 
προσωπικής ζωής, οι συνθήκες και το κόστος στέγασης, η πρόσβαση στην υγεία, η 
ποιότητα του περιβάλλοντος, τα επίπεδα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικού 
κεφαλαίου, η δυνατότητα συµµετοχής στα κοινά και στη διακυβέρνηση, η ποιότητα 
των θεσµών, η ισότητα µεταξύ των φύλων :  3

• Αυτή η διάσταση αφορά στον ολιστικό χαρακτήρα της ανάπτυξης στη βάση 
µιας διευρυµένης εναλλακτικής προσέγγισης της ευηµερίας.  Η ευηµερία 
συνδέεται µε οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις της καθηµερινότητας 
των πολιτών, περιλαµβάνοντας τόσο ατοµικές εκφάνσεις (υγεία και 
εκπαίδευση ενός ατόµου) όσο και συλλογικές (ποιότητα θεσµών και εύρος 
ανισοτήτων).  

Οι νέες απειλές που αντιµετωπίζει ο πλανήτης, µε σηµαντικότερες την  κλιµατική αλλαγή 
και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, επιτάσσουν τη ριζική αναθεώρηση των 
κυρίαρχων µοντέλων ανάπτυξης. Απαιτείται ένα νέο µείγµα πολιτικής «πέραν του ΑΕΠ 
και της αγοράς», «πέραν των µέσων όρων» και «πέραν του εδώ και τώρα».  Οι νέες αυτές 
απαιτήσεις αποκρυσταλλώνονται στις έννοιες της ευηµερίας, βιωσιµότητας και 
ανθεκτικότητας και συνδέονται µε τον ολιστικό και δίκαιο χαρακτήρα της ανάπτυξης. Οι 
έννοιες της ευηµερίας και της βιωσιµότητας, αν και διακριτές, είναι αλληλένδετες. Μια 
οικονοµία µε υψηλά επίπεδα πραγµατικής ευηµερίας διαθέτει όλα τα αναγκαία εφόδια 
που θα την καταστήσουν βιώσιµη και ανθεκτική µεσοµακροπρόθεσµα.
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   OECD (2019) ‘The Economy of Well-Being: creating opportunities for people’s well-being and economic 2

growth, Background paper for the Council of the European Union. Διαθέσιµο στο: https://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/en/pdf 

 Η λίστα αυτή µπορεί να διευρυνθεί µε πρόσθετους παράγοντες όπως η δίκαιη κατανοµή του παραγόµενου 3

πλούτου µεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, η ενίσχυση της οικονοµικής δηµοκρατίας µε την αντιµετώπιση της 
ολιγοπωλιακής δύναµης στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, η λειτουργία ενός καθολικού και ποιοτικού 
συστήµατος δηµόσιας υγείας και εκπαίδευσης, η εγγυηµένη πρόσβαση σε ποιοτικές και αειφόρες υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής µε την υπαγωγή όλων των αναπτυξιακών επιλογών σε 
ενιαίο στρατηγικό χωρικό σχεδιασµό κ.ά. 
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  «Πέραν του εδώ και τώρα», ώστε να υπολογίζεται η επίπτωση της οικονοµικής 
µεγέθυνσης στο περιβάλλον, στη συνοχή της κοινωνίας, στο µακροπρόθεσµο 
αναπτυξιακό δυναµικό της οικονοµίας και στην ανθεκτικότητά της έναντι 
µελλοντικών κρίσεων: 

• Αυτή η διάσταση αφορά το βιώσιµο ή διατηρήσιµο χαρακτήρα της ανάπτυξης. Η 
βιωσιµότητα (ή διατηρησιµότητα) αφορά στο βαθµό στον οποίο τα επίπεδα 
ευηµερίας µπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο, δηλαδή κατά πόσο το 
περιβαλλοντικό, ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο θα παραδοθεί ακέραιο 
στις επόµενες γενιές. Η έκθεση για «Το Κοινό µας Μέλλον» της Επιτροπής 
Brundtland αποτελεί σηµείο αναφοράς στη δηµόσια συζήτηση σχετικά µε 
τον ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης.  Η βιώσιµη ανάπτυξη (sustainable 4

development) ορίζεται ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους.  

  «Πέραν των µέσων όρων», προκειµένου να αντιµετωπίζεται το κεντρικό παγκόσµιο 
πρόβληµα των ανισοτήτων και της άνισης κοινωνικής και χωρικής κατανοµής του 
εισοδήµατος: 

• Αυτή η διάσταση αφορά το συµπεριληπτικό και δίκαιο χαρακτήρα της 
ανάπτυξης. 

Η ευηµερία και η βιωσιµότητα εισέρχονται σε έναν ενάρετο κύκλο προς όφελος της 
κοινωνίας και των ανθρώπων µε στόχο την καταπολέµηση των «συστηµικών 
αδικιών»  που χαρακτηρίζουν το κυρίαρχο αναπτυξιακό µοντέλο: 5

• Η οικονοµία της ευηµερίας, δεν αποτελεί µόνο ένα «εγγενές καλό» (intrinsic 
good). Αποτελεί επίσης και έναν ισχυρό παράγοντα οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας που συµβάλλει στην ενίσχυση του µακροπρόθεσµου 
αναπτυξιακού δυναµικού µιας χώρας, διασφαλίζοντας την άρση των 
αποκλεισµών και ανισοτήτων που εµποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των 
δηµιουργικών δυνατοτήτων των ανθρώπων.   

• Εστιάζοντας στη διατηρησιµότητα της ευηµερίας,  µια οικονοµία ενισχύει τις 
µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές προοπτικές και την ανθεκτικότητά της 
έναντι µελλοντικών οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κρίσεων 
(προληπτική διάσταση).  
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2. Η ανάδειξη της ευημερίας και βιωσιμότητας 
στη διεθνή πολιτική ατζέντα και στην άσκηση 
πολιτικής 

2.1 Χρονικό σημαντικών διεθνών, ευρωπαϊκών και 
εθνικών γεγονότων (2009-2019) 

Από το 2009 έως σήµερα καταγράφεται σειρά διαδοχικών διεθνών διακηρύξεων και 
πρωτοβουλιών υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης και της οικονοµίας της ευηµερίας. 

  2009:  

➢ Ολοκλήρωση της Έκθεσης της κορυφαίας διεθνούς επιστηµονικής «Επιτροπής 
για τη Μέτρηση της Οικονοµικής Επίδοσης και της Κοινωνικής Προόδου»  6

ή «Επιτροπής Stiglitz», υπό την προεδρία και το συντονισµό των Joseph Stiglitz, 
Amartya Sen και Jean-Paul Fitoussi, µε τη συµµετοχή 22 οικονοµολόγων από 
κορυφαία πανεπιστήµια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε 
στο πλαίσιο της ανάθεσης που πραγµατοποίησε το 2008 η κυβέρνηση του 

Από το 2009 έως σήµερα καταγράφεται σειρά διαδοχικών διεθνών διακηρύξεων και 
πρωτοβουλιών υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης και της οικονοµίας της ευηµερίας. Οι 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες δεν φαίνεται να αποφέρουν το προσδοκώµενο αποτέλεσµα 
σε επίπεδο κεντρικών αναπτυξιακών επιλογών και εφαρµοσµένων πολιτικών, 
δηµιουργώντας ένα χάσµα µεταξύ προθέσεων και αποτελεσµάτων. Σε πρόσφατη έκθεσή 
του, ο ΟΗΕ διαπιστώνει µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των 169 υπό-Στόχων 
Βιώσιµης Ανάπτυξης. Οι επιλογές σε κεντρικά πεδία άσκησης πολιτικής όχι µόνο δεν 
συντείνουν στην επίτευξη των στόχων, αλλά προκαλούν περαιτέρω όξυνση των 
ανισοτήτων, της κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Η τάση αυτή 
υποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα οδηγείται στην υπέρβαση σηµείων καµπής, τα οποία 
ενδέχεται να πυροδοτήσουν δραµατικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στις συνθήκες 
διαβίωσης. Στο περιθώριο της γενικής αυτής τάσης, ορισµένες χώρες καινοτοµούν µε την 
ενσωµάτωση της ευηµερίας και της βιωσιµότητας στις διαδικασίες διαµόρφωσης των 
κεντρικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και πολιτικών τους. Οι προσπάθειες αυτές 
αντικατοπτρίζουν συνολικότερα την αξιοσηµείωτη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
ερευνητικό και ακαδηµαϊκό επίπεδο µε αντικείµενο την εµβάθυνση των γνώσεων και 
µεθόδων για την «πέραν-του ΑΕΠ» µέτρηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου.  
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Προέδρου Ν. Σαρκοζί µε στόχο την υπέρβαση του ΑΕΠ ως αποκλειστικού δείκτη 
ευηµερίας. Η διαδικασία εκπόνησης και δηµοσίευσης της έκθεσης συνέπεσε µε 
την εκδήλωση και κορύφωση της παγκόσµιας κρίσης. Κατά την ίδια περίοδο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε οδικό χάρτη  για την καλύτερη µέτρηση των 7

επιµέρους διαστάσεων της ευηµερίας προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών στο πλαίσιο των εργασιών της 
πρωτοβουλίας «Beyond GDP».  8

➢ Δηµοσίευση της Έκθεσης «A Global New Green Deal»  από τον ΟΗΕ. Η έκθεση 9

έχει ως αντικείµενο µια πρόταση για ένα Παγκόσµιο Πράσινο New Deal µε στόχο 
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Προτείνεται ειδικότερα µια συντονισµένη, σε παγκόσµιο επίπεδο, δηµοσιονοµική 
πολιτική αναθέρµανσης της οικονοµίας για τη χρηµατοδότηση µέτρων που έχουν 
τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας –
βραχυπρόθεσµα– και να θέσουν τις βάσεις για µια βιώσιµη οικονοµική 
µεγέθυνση σε µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Η πρόταση διακρίνεται σε 
τρεις βασικές κατηγορίες παρεµβάσεων: α) Τη χρηµατοδότηση στοχευµένων 
κλαδικών πολιτικών ύψους 3 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων στην εξοικονόµηση 
ενέργειας, τις αειφόρες µεταφορές, τη βιώσιµη ενέργεια, τον αγροτικό τοµέα και 
τον τοµέα ύδρευσης (πόσιµου νερού), β) Μεταρρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο που 
θα διευκολύνουν την αποτελεσµατικότητα των πράσινων επενδύσεων, γ) 
Μεταρρυθµίσεις στην αρχιτεκτονική της παγκόσµιας διακυβέρνησης µε στόχο 
την υποστήριξη των πρωτοβουλιών και δράσεων σε εθνικό επίπεδο.  

  2011:  

➢ Σε συνέχεια των εργασιών της «Επιτροπής Stiglitz», ο ΟΟΣΑ εγκαινιάζει την 
πρωτοβουλία «Better Life Index» , µε αντικείµενο τον υπολογισµό ενός 10

συνόλου διεθνώς συγκρίσιµων δεικτών ευηµερίας. Με βάση την Έκθεση του 
2017, η  Ελλάδα παρουσιάζει διευρυµένη εισοδηµατική ανισότητα, χαµηλά 
εισοδήµατα, χαµηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα του 
περιβάλλοντος, ανεπαρκή επίπεδα υποστήριξης των ατόµων από την 
κοινότητα και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Το 2012 ο ΟΟΣΑ θέτει σε 
εφαρµογή την πρωτοβουλία για τη Συµπεριληπτική Ανάπτυξη (Inclusive 
Growth initiative).  11
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➢ Δηµοσιεύεται το 2011 η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) «Οι 
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα». Η πολυσέλιδη έκθεση (546 σελ.) 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων 
Κλιµατικής Αλλαγής  (ΕΜΕΚΑ) που συγκροτήθηκε το 2009 υπό την ΤτΕ. Η 12

έκθεση παρουσιάζει εκτιµήσεις σχετικά µε το οικονοµικό κόστος της 
κλιµατικής αλλαγής για την ελληνική οικονοµία στη βάση τριών σεναρίων 
(µη δράσης, µετριασµού, προσαρµογής). Το συνολικό σωρευτικό κόστος του 
Σεναρίου Μη Δράσης για την ελληνική οικονοµία, για το χρονικό διάστηµα 
έως το 2100, εκφρασµένο ως µείωση του ΑΕΠ του έτους βάσης, ανέρχεται στα 
€701 δισ. (σε σταθερές τιµές του 2008). 

  2013: Οι εργασίες της «Επιτροπής Stiglitz» συνεχίζονται υπό τον ΟΟΣΑ. Στα 
τέλη του 2018 η εν λόγω Επιτροπή δηµοσίευσε νέα έκθεση,  που συνοψίζει τις 13

εργασίες και τη συνεισφορά της στην εµβάθυνση των γνώσεων για τα ζητήµατα της 
ευηµερίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και νέες διαστάσεις που ανέκυψαν από τις 
παρατεταµένες κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Η έκθεση αναδεικνύει την 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί και τις καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε επίπεδο άσκησης πολιτικής. Υπογραµµίζεται 
ιδιαιτέρως η σηµασία της θεσµικής συνέχειας προκειµένου οι εναλλαγές 
κυβερνήσεων να µην υπονοµεύουν τις σχετικές πρωτοβουλίες. Το 2013 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση  µε την πορεία υλοποίησης του Οδικού Χάρτη που είχε 14

υιοθετήσει το 2009 για τη µέτρηση της ευηµερίας.  

  2015: Οι χώρες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, της Ελλάδας 
συµπεριλαµβανοµένης, υιοθετούν την Ατζέντα για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και 
τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) µε ορίζοντα το 2030. Κεντρική 
φιλοσοφία και επιδίωξη των ΣΒΑ είναι η εναρµόνιση των τριών θεµελιωδών 
διαστάσεων της ανάπτυξης και ευηµερίας: οικονοµικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής . Οι ΣΒΑ διαδέχονται τους 8 «Στόχους Ανάπτυξης 
Χιλιετίας» (Millennium Development Goals) που είχαν τεθεί από τον ΟΗΕ το 2005  
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µε ορίζοντα υλοποίησης το 2015. Τον Νοέµβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρουσίασε τη στρατηγική της προσέγγιση για την υλοποίηση των ΣΒΑ. Η 
παρακολούθηση της υλοποίησης καταγράφεται σε ετήσια έκθεση  που εκπονεί η 15

Eurostat.  

  2016: Τίθεται σε εφαρµογή η Συµφωνία των Παρισίων υπό τον ΟΗΕ µε στόχο 
τον περιορισµό της υπερθέρµανσης του πλανήτη και το µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής. Η εφαρµογή της Συµφωνίας αποδεικνύεται εξαιρετικά αδύναµη. Πρώτον, 
οι ΗΠΑ, η χώρα µε τις δεύτερες υψηλότερες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
µετά την Κίνα, δήλωσε τον Ιούνιο του 2017 ότι θα αποχωρήσει από τη Συµφωνία. 
Δεύτερον, λίγες χώρες επιτυγχάνουν τους στόχους τους µέχρι σήµερα, παρά το 
γεγονός ότι στην πρώτη φάση υλοποίησης της Συµφωνίας (2016-2020) οι στόχοι που 
είχαν τεθεί δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Με βάση τη Συµφωνία, οι χώρες 
έχουν δεσµευτεί από το 2020 να παρουσιάζουν πιο «επιθετικά» σχέδια, γνωστά ως 
«Εθνικά Καθορισµένες Συνεισφορές» (nationally determined contributions/NDCs). 
Τα αποτελέσµατα της Συνόδου για το Κλίµα που έλαβε χώρα στις 23 Σεπτεµβρίου 
2019 εγείρουν ανησυχίες σχετικά µε την πραγµατική πρόθεση των χωρών µε τα 
υψηλότερα επίπεδα εκποµπών (Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία) να λάβουν τα απαιτούµενα 
δραστικά µέτρα για το µετριασµό της θέρµανσης του πλανήτη κάτω από 2οC σε 
σύγκριση µε τα προ-βιοµηχανικής εποχής επίπεδα.  

  2017: Υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωµάτων. Το 
2018 δηµοσιεύεται η πρώτη έκθεση παρακολούθησης της εφαρµογής του Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωµάτων στα κράτη-µέλη στη βάση του πίνακα κοινωνικών 
δεικτών  (Social Scoreboard) που έχει διαµορφωθεί για τον εν λόγω σκοπό. Ο 16

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πυλώνας εισάγεται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαµήνου για πρώτη φορά το 2017-2018. Γενική εκτίµηση είναι ότι η ενσωµάτωση 
των προτεραιοτήτων του Πυλώνα είναι επιφανειακή, λόγω της πρωτοκαθεδρίας της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της ανταγωνιστικότητας έναντι των υπολοίπων 
στόχων.   17
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 Eurostat (2019) Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in 15

an EU context – 2019 edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Διαθέσιµο στο: https://
ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-165 

  Eurostat, Social scoreboard of indicators. Διαθέσιµο στο: https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-16

of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators 

 Hacker, Β. (2019) ‘A European Social Semester? The European Pillar of Social Rights in practice’, ETUI, 17

Working Paper 2019.05. Διαθέσιµο στο: https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/A-European-
Social-Semester 

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/A-European-Social-Semester
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-165


 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ                       _____________________ 
 

  2018: Η Ελλάδα παρουσιάζει την Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη και 
Δίκαιη Ανάπτυξη µε ορίζοντα το 2030.  Η στρατηγική θέτει 40 εµβληµατικούς 18

στόχους και συνοδεύεται από σχέδιο δράσης 120 µεταρρυθµίσεων και πολιτικών µε  
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.  Η επικαιροποιηµένη έκδοση της Στρατηγικής 
(Μάιος 2019) προωθεί την περαιτέρω ενσωµάτωση (mainstreaming) των Στόχων 
Βιώσιµης Ανάπτυξης στην κεντρική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας στη βάση 
και της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης για τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης 
(voluntary national review) του 2018. Η ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε τον Μάιο του 2019 τους 
Εθνικούς Δείκτες Παρακολούθησης για την εφαρµογή των ΣΒΑ.  

  2018: Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, σε σχετική έκθεσή 
της, επικρίνει το γεγονός ότι πολλά κράτη-µέλη αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχουν παρουσιάσει στρατηγικές για την ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στις 
κεντρικές αναπτυξιακές τους στρατηγικές.   19

  Φεβρουάριος 2019: Παρουσιάζεται πρόταση ψηφίσµατος στη Βουλή 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υπέρ της δηµιουργίας ενός Πράσινου New Deal (Green 
New Deal)  Το ψήφισµα ασκεί κριτική τόσο για τις περιβαλλοντικές όσο και για τις 20

κοινωνικές επιπτώσεις του κυρίαρχου αναπτυξιακού µοντέλου, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από κραυγαλέες ανισότητες, σηµαντική υποχώρηση της θέσης των 
εργαζοµένων, µειωµένη πρόσβαση του πληθυσµού σε βασικά αγαθά, έξαρση των 
φυλετικών διακρίσεων κ.λπ. Με τον όρο «συστηµικές αδικίες» (systemic injustices) 
τονίζονται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των επιµέρους µορφών ανισοτήτων 
(κοινωνικών, περιφερειακών, φυλετικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών). Το 
ψήφισµα απορρίπτεται τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς και δεν προωθείται στη 
Γερουσία.  

  Ιούνιος 2019: Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανακοινώνει τη στρατηγική του για την 
περίοδο 2019-2024  θέτοντας -ως µια από τις 4 κορυφαίες προτεραιότητές του- την 21

επίτευξη µιας κλιµατικά ουδέτερης, βιώσιµης («πράσινης»), δίκαιης και κοινωνικής 
Ευρώπης. Η Στρατηγική δεν αναφέρεται άµεσα στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης.  
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Ανάπτυξη 2030. Διαθέσιµο στο https://www.nationalgrowthstrategy.gr   

 «So far the EU and a number of Member States have failed to implement a sustainable development strategy to ensure the 19

achievement of the SDGs”. European Economic and Social Committee (2018) ‘Indicators better suited to evaluate 
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 House of Representatives (2019). ‘Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New 20

Deal’. Διαθέσιµο στο: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text 

 Council of the European Union (2019) ‘A new strategic agenda for the EU- 2019-2024’. Διαθέσιµο στο: https://21

www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/ 
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Είχε προηγηθεί στις 30 Ιανουαρίου η δηµοσίευση της αναλυτικής έκθεσης «Προς 
µια Βιώσιµη Ευρώπη»  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία διατυπώνονται 22

προτάσεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για την επίτευξη 
των ΣΒΑ στη βάση τριών σεναρίων.  23

  Ιούλιος 2019: Το Συµβούλιο της ΕΕ αναγνωρίζει την επιτακτική πολιτική 
αναγκαιότητα µετάβασης σε ένα πλαίσιο πολιτικών και διακυβέρνησης που προάγει 
την οικονοµία της ευηµερίας, καλώντας τις κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ  να 24

ενσωµατώσουν αυτή τη διάταση στον πυρήνα των δηµόσιων πολιτικών τους, µε 
έµφαση στην ολιστικότητα των αναπτυξιακών στρατηγικών και σε ζητήµατα όπως η 
απασχόληση, η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πολιτική.  

  Αύγουστος 2019: Φεύγει από τη ζωή ο καθηγητής του Χάρβαρντ Martin 
Weitzman, ο οποίος διακρίθηκε για το έργο του στα οικονοµικά του περιβάλλοντος 
και για την ανάδειξη της ανάγκης υπολογισµού του αντίκτυπου πιθανών ακραίων 
διαστάσεων της κλιµατικής αλλαγής.  

 Σεπτέµβριος 2019: Σε νέα έκθεση  του, ο ΟΗΕ διαπιστώνει µεγάλη 25

καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των 169 υπό-Στόχων Βιώσιµης 
Ανάπτυξης. Η πιο ανησυχητική διαπίστωση, σύµφωνα µε τους 15 εµπειρογνώµονες 
που εκπόνησαν την έκθεση, έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτικές που συνδέονται µε 
κεντρικούς στόχους δεν κινούνται σε σωστή κατεύθυνση µε αποτέλεσµα  την 
περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων, της κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας καθώς και την αύξηση των αποβλήτων σε επίπεδα που 
υπερβαίνουν την εγκατεστηµένη δυναµικότητα επεξεργασίας τους. Η τάση αυτή 
υποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα οδηγείται στην υπέρβαση σηµείων καµπής, 
πυροδοτώντας δραµατικές αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες δεν θα είναι 
αναστρέψιµες σε µια χρονική κλίµακα που να έχει νόηµα για την κοινωνία. Το 
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 European Commission (2019) Towards a Sustainable Europe by 2030, Reflection Paper, COM (2019), 22.12019. 22

Διαθέσιµο στο:  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-
europe-2030_en 

 Σενάριο 1ο: «Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ για τους ΣΒΑ που θα διέπει τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών 23
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δράση µε παράλληλη εδραίωση των σηµερινών φιλοδοξιών για τη βιωσιµότητα σε επίπεδο ΕΕ». 

 Council of the European Union (2019) Council conclusions on the Economy of Wellbeing, 11164/19, 15 July 24

2019, Brussels. 

 United Nations (2019), Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving 25

Sustainable Development, Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, Department of 
Economic and Social Affairs, New York. Διαθέσιµο στο:  https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/
2019 
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συµπέρασµα αυτό συµπίπτει µε τις προβλέψεις 16 κορυφαίων επιστηµόνων:  το 26

πλανητικό σύστηµα εκτιµάται ότι προσεγγίζει ένα κρίσιµο όριο, η υπέρβαση του 
οποίου αναµένεται να εγκλωβίσει την ανθρωπότητα σε µια πορεία προς πολύ 
υψηλότερες θερµοκρασίες (Hothouse Earth). Τη δυναµική αυτή θα πυροδοτούσαν 
ισχυρές βιο-γεωφυσικές αντιδράσεις, διαµορφώνοντας µια πορεία που δεν θα 
µπορεί ούτε να αντιστραφεί, ούτε να ελεγχθεί, ούτε να επιβραδυνθεί.  

  Οκτώβριος 2019: Οι ευρωβουλευτές της πρωτοβουλίας Progressive Caucus 
θέτουν µια ατζέντα 14 σηµείων, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε 
υλοποίηση τις δεσµεύσεις της.  Τα 14 σηµεία εστιάζουν στην αντιµετώπιση των 27

κοινωνικών ανισοτήτων, στην προάσπιση της εργασίας και στην προώθηση της 
δίκαιης κλιµατικής µετάβασης. Προτείνεται η αντικατάσταση του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης από ένα Σύµφωνο Βιωσιµότητας. Σε πρόσφατο άρθρο, 
υπογραµµίζεται ότι η επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως και στην περίπτωση προηγούµενων εµβληµατικών στόχων (βλ. Στρατηγική 
της Λισαβόνας), δεν είναι συµβατή µε τους περιορισµούς που θέτουν οι σηµερινοί 
δηµοσιονοµικοί κανόνες της Ένωσης. Το γεγονός αυτό επιτάσσει τη µετάβαση από 
µια προσέγγιση που εστιάζει σε «επενδύσεις για την οικονοµική µεγέθυνση στο 
πλαίσιο κανόνων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας» σε ένα σχέδιο για τη «βιωσιµότητα 
της ανθρώπινης ευηµερίας υπό επιτακτικές περιβαλλοντικές συνθήκες».    28
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2.2 Εθνικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο άσκησης 
πολιτικής  

Σε εθνικό επίπεδο, αρκετές χώρες έχουν αναπτύξει πλαίσια άσκησης πολιτικής για 
την ευηµερία.   29

Αναπτυξιακή Στρατηγική της Σλοβενίας 

Η Σλοβενία υποστηρίζει την ολιστική Αναπτυξιακή της Στρατηγική («Σλοβενία 
2030») µε ένα σύνολο δεικτών και µετρήσεων ευηµερίας.  30

Ενσωµάτωση δεικτών ευηµερίας στον Κρατικό Προϋπολογισµό 

Κράτη-µέλη της ΕΕ όπως η Γαλλία,  η Ιταλία και η Σουηδία  παρακολουθούν 31 32

δείκτες ευηµερίας και βιωσιµότητας στο πλαίσιο των διαδικασιών κατάρτισης και 
υλοποίησης του προϋπολογισµού τους. 

Υποβολή Έκθεσης Ευηµερίας στον Κοινοβούλιο: Κάτω Χώρες 

Η Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών δηµοσίευσε το 2018 την πρώτη Έκθεση του 
Παρατηρητηρίου Ευηµερίας.  Η δηµοσίευση της Έκθεσης πραγµατοποιείται την 33

Ηµέρα Λογοδοσίας του Κοινοβουλίου προκειµένου να αποτελέσει αντικείµενο 
δηµόσιας συζήτησης.    34

Ηνωµένο Βασίλειο (Η.Β.) 

Το Η.Β έχει ιδρύσει Κέντρο για την πληροφόρηση της κυβέρνησης σχετικά µε τις 
πολιτικές που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ευηµερίας.  Στόχο του κέντρου 35

συνιστά η συµβολή στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ γνώσης και άσκησης 
πολιτικής.   
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Premier Ministre (2018) Les nouveaux indicateurs de richesse 2018. Διαθέσιµο στο:  .  https://
www.gouvernement.fr/le-rapport-2018-sur-les-nouveaux-indicateurs-de-richesse 

 Η Σουηδία παρακολουθεί 15 δείκτες, πέραν του ΑΕΠ, που ενσωµατώνονται στη διαδικασία κατάρτισης του 32

προϋπολογισµού και στον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων άσκησης πολιτικής: Government Offices of 
Sweden, New measures of wellbeing. Διαθέσιµο στο:   https://www.government.se/articles/2017/08/new-
measures-of-wellbeing/ 

 Statistics Netherlands, Monitor of Well-being: a broader picture. Διαθέσιµο στο: https://www.cbs.nl/en-gb/33

corporate/2018/20/monitor-of-well-being-a-broader-picture 

 House of Representatives of the Netherlands, Accountability Day. Διαθέσιµο στο: https://34

www.houseofrepresentatives.nl/accountability-day 

 What Works Centre for Wellbeing. Διαθέσιµο στο: https://whatworkswellbeing.org/   35
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Νέα Ζηλανδία: Παρουσίαση του πρώτου Κρατικού Προϋπολογισµού που 
στηρίζεται στην ευηµερία  

Το 2019 η Νέα Ζηλανδία έθεσε σε εφαρµογή τον πρώτο Προϋπολογισµό Ευηµερίας 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι έξι προτεραιότητες του προϋπολογισµού καταρτίστηκαν 
βάσει στοιχείων για τον πραγµατικό αντίκτυπο των πολιτικών ως προς την ευηµερία 
του πληθυσµού.  36

Εθνικά Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης 

Διάφορες χώρες όπως η Γερµανία,  η Σουηδία,  η Δανία  και η Ιρλανδία  37 38 39 40

παρουσιάζουν εθνικά σχέδια δράσης για την επίτευξη των ΣΒΑ. Η Γερµανία διαθέτει 
ειδικότερα Εθνική Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης από το 2002, την οποία υλοποιεί, 
παρακολουθεί και επικαιροποιεί µέχρι και σήµερα.  
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 United Nations, The Sustainable Development Goals. Διαθέσιµο στο:  https://www.un.org/39
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 Department of Communications, Climate Action and the Environment, National Implementation Plan 2018 – 40
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3. Μέτρηση της ευημερίας και της 
βιωσιμότητας: προσεγγίσεις, ευρήματα και 
διαπιστώσεις από τη διεθνή εμπειρία και 
βιβλιογραφία 

3.1 Κρίση, οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική 
πρόοδος 

Οι ανισότητες αυξάνονται καθιστώντας το ΑΕΠ αδύναµο δείκτη ευηµερίας…  

Οι επιδόσεις των ανεπτυγµένων χωρών, µε αποκορύφωµα την κρίση του 2008-2009, 
διέρρηξε την κληρονοµηµένη «µηχανική σχέση» µεταξύ της οικονοµικής 
µεγέθυνσης και της κοινωνικής προόδου. Επιδόσεις σε διάφορους τοµείς φαίνεται 
να επιβεβαιώνουν την απόκλιση µεταξύ οικονοµικών και κοινωνικών µεγεθών:  41

• Στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ το µέσο διαθέσιµο εισόδηµα του πλουσιότερου 
10% του πληθυσµού είναι πλέον δεκαπλάσιο του µέσου διαθέσιµου 
εισοδήµατος του φτωχότερου δεκατηµόριου (ήταν επταπλάσιο πριν από 25 
έτη).  

• Οι ανισότητες του πλούτου είναι ακόµα πιο οξυµένες, µε ένα 10% του 
πληθυσµού στις χώρες του ΟΟΣΑ να κατέχει κατά µέσο όρο περισσότερο από 
το 50% του πλούτου και το φτωχότερο 40% του πληθυσµού να διαθέτει µόλις 
το 3%.  

Η εµπειρία των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να επιβεβαιώνει µια τάση αποσύνδεσης 
των οικονοµικών επιδόσεων από τις κοινωνικές. Η χρήση του ΑΕΠ ως αποκλειστικού 
δείκτη µέτρησης της ευηµερίας δεν επιτρέπει µια συνολική και αξιόπιστη αποτίµηση των 
πραγµατικών συνθηκών διαβίωσης του πληθυσµού και της βιωσιµότητας των 
αναπτυξιακών µοντέλων. Η αξιοποίηση πιο ολοκληρωµένων προσεγγίσεων εκτιµάται ότι 
θα είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τις διάφορες ανισορροπίες που οδήγησαν στην 
εκδήλωση της δοµικής κρίσης του 2008/2009, επιτρέποντας στη συνέχεια µια καλύτερη 
στόχευση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και µια πιο δίκαιη διαχείριση των 
επιπτώσεών της. Η χρήση του ΑΕΠ –και της µεγέθυνσής του– ως αποκλειστικού δείκτη 
µέτρησης της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου από τους υπευθύνους άσκησης 
πολιτικής ενέχει κινδύνους για την ευηµερία του πληθυσµού. Η µεγέθυνση µπορεί να 
λαµβάνει χώρα σε συνθήκες υποχώρησης των κοινωνικών δεικτών (βλ. «άνεργη 
ανάκαµψη», οικονοµική µεγέθυνση µε µείωση των εισοδηµάτων της εργασίας ή 
καταστροφή του περιβάλλοντος). Συνολικά, η σχέση µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης και 
κοινωνικής προόδου δεν είναι ούτε δεδοµένη ούτε ακολουθεί µία µόνο κατεύθυνση, 
σύµφωνα µε την οποία η κοινωνική πρόοδος έπεται της οικονοµικής µεγέθυνσης. 
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• Χρειάζονται 4 έως 5 γενιές, ήτοι περίπου 150 έτη, για να µπορέσει γόνος 
οικογένειας από το χαµηλότερο δεκατηµόριο να προσεγγίσει το µέσο επίπεδο 
εισοδήµατος των χωρών του ΟΟΣΑ. 

• Το κόστος βασικών υπηρεσιών όπως η παιδεία, η υγεία και η στέγαση 
αυξήθηκε µε πολύ µεγαλύτερους ρυθµούς σε σύγκριση µε τον γενικό δείκτη 
τιµών καταναλωτή. Ο ρυθµός αύξηση του κόστους στέγασης υπήρξε κατά 
49% υψηλότερος από τον ρυθµό αύξησης του διάµεσου εισοδήµατος των 
νοικοκυριών τα τελευταία 25 έτη.  

Οι αντιθέσεις µεταξύ οικονοµικής και κοινωνικής διάστασης γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στις ΗΠΑ 

Άρθρο του Γάλλου οικονοµολόγου Eloi Laurent   εκθέτει τις έντονα αντίθετες τάσεις  42

που καταγράφονται µεταξύ: 

- των προβεβληµένων θετικών επιδόσεων της αµερικανικής οικονοµίας σε ό,τι 
αφορά την «Αγία Τριάδα» του νεοφιλελευθερισµού (µεγέθυνση, κερδοφορία, 
χρηµατιστήρια) 

- µιας άλλης τριάδας (υγεία, ανισότητες, θεσµοί), στην οποία οι ΗΠΑ 
παρουσιάζουν ανησυχητικές επιδόσεις και ιστορικά χαµηλά (κορύφωση 
ανισοτήτων από τις αρχές του 20ου αιώνα, µείωση του προσδόκιµου ζωής, 
αύξηση ποσοστού φτώχειας, κοινωνική απαξίωση θεσµών, ακραία πολιτική 
πόλωση και παράλυση δηµοκρατίας).  

Πρόσφατη επίσης ανάλυση της οικονοµίας των ΗΠΑ   αναδεικνύει ένα µοντέλο που 43

αντλεί το δυναµισµό του από δύο αλληλοτροφοδοτούµενες τάσεις: 

• Πρώτον, από τη απώλεια της διαπραγµατευτικής δύναµης των εργαζοµένων 
στην αγορά εργασίας που προκαλεί αύξηση των εισοδηµατικών ανισοτήτων 
προς όφελος των επιχειρήσεων και των πλουσιότερων στρωµάτων του 
πληθυσµού. Ενδεικτικά, το µέσο πραγµατικό εισόδηµα αυξήθηκε κατά 40% 
για το πέµπτο πιο πλούσιο πεντηµόριο του πληθυσµού από το 1990 µέχρι το 
2017. Αντιθέτως, η αύξηση του εισοδήµατος του φτωχότερου πεντηµορίου 
ανέρχεται σε µόλις 1,5%.   
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• Δεύτερον, παρατηρείται µια αυξανόµενη συγκέντρωση κεφαλαίου που 
σηµατοδοτεί την εµφάνιση δεσποζουσών επιχειρήσεων και ολιγοπωλιακών 
προσόδων εις βάρος των καταναλωτών. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους των 
αµερικανικών επιχειρήσεων συµβάλλουν στην επιτάχυνση των επενδύσεων, 
στην επαναγορά ιδίων µετοχών και στην επακόλουθη αύξηση των 
χρηµατιστηριακών τιµών. Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης απασχόληση 
επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε υπηρεσίες χαµηλής 
ειδίκευσης λόγω χαµηλών µισθών και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας.  

Συνολικά, η εγγενής δυναµική του εν λόγω µοντέλου, που στηρίζεται στη 
φτωχοποίηση αυξανόµενου τµήµατος του πληθυσµού, κρίνεται µη βιώσιµη 
µακροπρόθεσµα υπό  δηµοκρατικές συνθήκες, σύµφωνα µε το καταληκτικό σχόλιο 
του γνωστού οικονοµολόγου Patrick Artus.   

Η προσκόλληση στο ρυθµό µεγέθυνσης και το ΑΕΠ έχει µερίδιο ευθύνης για την κρίση και τη 
λανθασµένη αντιµετώπιση των επιπτώσεών της  

Η εξέταση της πρόσφατης διεθνούς εµπειρίας επιβεβαιώνει ότι η χρήση του ΑΕΠ - 
ως µοναδικού δείκτη µέτρησης του πλούτου από τους υπευθύνους άσκησης 
πολιτικής- ενέχει κινδύνους για την ευηµερία του πληθυσµού και το περιβάλλον. H 
χρήση ενός µεγαλύτερου εύρους δεικτών θα µπορούσε να είχε αναδείξει έγκαιρα 
παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση της κρίσης του 2008/2009, επιτρέποντας 
ταυτόχρονα και την καλύτερη διαχείριση των επιπτώσεών της.  Το λογιστικό 44

σύστηµα τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα απέτυχε να 
προειδοποιήσει για τα σαθρά θεµέλια των υψηλών επιδόσεων, µε όρους ΑΕΠ, της 
περιόδου 2004-2007, οι οποίες κατέληξαν να ζηµιώσουν την ευηµερία και τα 
µελλοντικά επίπεδα ανάπτυξης.    

Η κοινωνική πρόοδος έπεται της οικονοµικής µεγέθυνσης;  

Συνολικά, η σχέση µεταξύ οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής προόδου δεν 
είναι ούτε δεδοµένη, ούτε ακολουθεί µία µόνο κατεύθυνση, σύµφωνα µε την οποία η 
κοινωνική πρόοδος έπεται της οικονοµικής µεγέθυνσης.  Η µεγέθυνση συχνά 45

µπορεί να λαµβάνει χώρα σε συνθήκες υποχώρησης των κοινωνικών δεικτών (βλ. 
«άνεργη ανάκαµψη», οικονοµική µεγέθυνση µε µείωση των εισοδηµάτων της 
εργασίας ή καταστροφή του περιβάλλοντος). Η άσκηση πολιτικής κατέχει συνεπώς 
κεντρική θέση και ευθύνη ως προς τη διασύνδεση των δύο διαστάσεων (οικονοµικής 
και κοινωνικής) διασφαλίζοντας:  
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- αφενός ότι η οικονοµική µεγέθυνση µεταφράζεται σε υψηλότερη ευηµερία 
και βελτιωµένα επίπεδα διαβίωσης για το σύνολο της κοινωνίας 

- αφετέρου, ότι η ευηµερία και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης θέτουν τα 
θεµέλια για µια σταθερή και βιώσιµη µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή πορεία. 

Πρόσφατες έρευνες του ΟΟΣΑ επ ιβεβα ιώνουν την ύπαρξη µ ιας 
αλληλοτροφοδοτούµενης σχέσης µεταξύ παραγωγικότητας και ένταξης.  Η 46

οικονοµική µεγέθυνση ενισχύεται δηλαδή όταν αυξάνεται ο αριθµός των ανθρώπων 
που έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν και να µοιραστούν τα παραγόµενα οφέλη 
της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

3.2 Επισκόπηση δεικτών μέτρησης της ευημερίας και 
βιωσιμότητας 

Οι ερευνητικές εργασίες µε θέµα τις εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης της 
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: εργασίες που α) εξετάζουν τις διάφορες διαστάσεις της ευηµερίας β) 
εστιάζουν στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα γ) διερευνούν τη σχέση µεταξύ 
ευηµερίας και βιωσιµότητας στο πλαίσιο µεικτών προσεγγίσεων µε κοινωνικό-
οικολογικό χαρακτήρα.  

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών έχουν σηµειωθεί σηµαντικά βήµατα σε 
ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων µεθόδων αποτίµησης της ευηµερίας και της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, µε στόχο την υπέρβαση των στενών ορίων που θέτει η 
παραδοσιακή προσέγγιση βάσει του ΑΕΠ. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν µια σειρά από 
µεικτές προσεγγίσεις που επιχειρούν είτε να διερευνήσουν τις σχέσεις µεταξύ της 
ευηµερίας του πληθυσµού και του περιβάλλοντος είτε να προσδιορίσουν το οικονοµικό 
κόστος µιας ύψιστης συλλογικής προτίµησης για την προστασία του. Όπως και στην 
περίπτωση του προαναφερθέντος χάσµατος µεταξύ «προθέσεων και αποτελεσµάτων», το 
σηµαντικό και πλούσιο συσσωρευµένο ερευνητικό έργο υπο-αξιοποιείται, δηµιουργώντας 
ένα δεύτερο χάσµα µεταξύ «γνώσης και εφαρµοσµένης πολιτικής». Οι δείκτες 
βιωσιµότητας αποτυγχάνουν να διαδραµατίσουν άµεσο ρόλο στη χάραξη πολιτικής, για 
λόγους που συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήµατος και την 
εκάστοτε πολιτική συγκυρία.  
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Δείκτες ευημερίας 

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 

Το δείκτη ανέπτυξε στη δεκαετία του 1990 ο ΟΗΕ µε τη συνεισφορά του Amartya 
Sen. Ο συνθετικός δείκτης (HDI) κατασκευάζεται µε βάση τρεις επιµέρους δείκτες, 
οι οποίοι αφορούν το προσδόκιµο ζωής, το βαθµό εκπαίδευσης και το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ.   47

Better Life Index 

Ο ΟΟΣΑ εγκαινίασε το 2011 το δείκτη Better Life Index.  Ο δείκτης εξετάζει 11 48

διαστάσεις της ευηµερίας που συνδέονται µε τις συνθήκες και την ποιότητα 
διαβίωσης (κοινότητα, εκπαίδευση, περιβάλλον, συµµετοχή στα κοινά, υγεία, 
στέγαση, εισόδηµα, εργασία, ικανοποίηση από τη ζωή, ασφάλεια και ισορροπία 
εργασιακής και προσωπικής ζωής).  

Δείκτες βιωσιμότητας 

Δείκτης πλούτου της Παγκόσµιας Τράπεζας  49

Η Παγκόσµια Τράπεζα υπολογίζει έναν εναλλακτικό, ως προς το ΑΕΠ, δείκτη 
µέτρησης της οικονοµικής προόδου. O πλούτος (wealth) υπολογίζεται ως το 
άθροισµα του παραγόµενου κεφαλαίου (produced capital), του φυσικού κεφαλαίου 
(natural capital), του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital) και των καθαρών 
ξένων περιουσιακών στοιχείων (net foreign assets). Η µέθοδος αποτίµησης του 
πλούτου ανατρέχει σε προγενέστερες εργασίες της Παγκόσµιας Τράπεζας (δεκαετία 
1990) µε αντικείµενο τον υπολογισµό της καθαρής αποταµίευσης µιας χώρας 
(adjusted net savings).  Όπως επισηµαίνεται, το ΑΕΠ µετράει µόνο το εισόδηµα και 
την παραγωγή µιας οικονοµίας και δεν αντικατοπτρίζει τις µεταβολές στο 
συνολικότερο κεφαλαιακό της απόθεµα. Το ΑΕΠ δεν παρέχει δηλαδή πληροφορίες 
για µια ενδεχόµενη υποτίµηση και εξάντληση του πλούτου,  ούτε για το βαθµό στον 
οποίο οι επενδύσεις ακολουθούν την αύξηση του πληθυσµού ή κατά πόσο ο 
συνδυασµός των διαφόρων µορφών κεφαλαίου συµβαδίζει µε τους αναπτυξιακούς 
στόχους µιας χώρας. Η χρήση του ΑΕΠ, χωρίς αναφορά σε ένα συνολικότερο πλαίσιο 
δεικτών, µπορεί συνεπώς να παρέχει λανθασµένες πληροφορίες για τη βιωσιµότητα 
και τις πραγµατικές επιδόσεις και προοπτικές µιας οικονοµίας.   
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Προσεγγίσεις με βάση τον προσδιορισμό του χάσματος βιωσιμότητας 
Από το ΑΕΠ στο Βιώσιµο Εθνικό Εισόδηµα…  

Ο δείκτης Βιώσιµου Εθνικού Εισοδήµατος  (SNI/Sustainable National Income), που 50

αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 από τον Ολλανδό οικονοµολόγο και επικεφαλής 
για περιβαλλοντικά θέµατα στην εθνική στατιστική υπηρεσία, Roefie Hueting, 
προσδιορίζει το µέγιστο επίπεδο παραγωγής µιας οικονοµίας στο οποίο -µε βάση τη 
διαθέσιµη τεχνολογία κατά το έτος υπολογισµού- παραµένουν διαπαντός 
διαθέσιµες οι ζωτικές περιβαλλοντικές λειτουργίες.   

Χάσµα βιωσιµότητας: Υπολογίζοντας την απόσταση από το όριο βιωσιµότητας µιας οικονοµίας 

Στην ίδια λογική, ο Βρετανός οικονοµολόγος Paul Ekins πρότεινε τον υπολογισµό 
του «χάσµατος βιωσιµότητας».  Ο δείκτης αποτυπώνει το χάσµα που χωρίζει ένα 51

κρίσιµο επίπεδο φυσικού κεφαλαίου –κάτω του οποίου η µακροπρόθεσµη ευηµερία 
τίθεται σε κίνδυνο– και της πραγµατικής κατάστασης του περιβάλλοντος µιας 
δοσµένης χώρας. Το χάσµα µπορεί να µετρηθεί µε πραγµατικά µεγέθη (π.χ. 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου), µε χρηµατικούς όρους (κόστος για την επίτευξη 
της βιωσιµότητας) ή µε χρονικούς («έτη βιωσιµότητας» µέχρι τη επίτευξη του 
στόχου). 

Από το δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος στο χρέος έναντι της Φύσης 

Στην ίδια κατεύθυνση, ο οικονοµολόγος –και επίσης πρώην επικεφαλής της 
Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSEE)– Andre Vanoli εκπόνησε µια σειρά 
εργασιών για την εκτίµηση των «µη καταβεβληµένων περιβαλλοντικών οφειλών»,  52

που ορίζονται ως τα κόστη για την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων 
αποκατάστασης και διατήρησης του περιβάλλοντος. Προτείνεται ειδικότερα η 
ενσωµάτωση της «φύσης» ως νέου φορέα (agent) στα εθνικά λογιστικά συστήµατα. 
Υπό τη συγκεκριµένη προσέγγιση, η µη τήρηση των στόχων βιωσιµότητας θα 
µεταφράζεται σε χρέος των οικονοµικών φορέων έναντι της φύσης.  

Προσέγγιση με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
Το περιβαλλοντικό/οικολογικό αποτύπωµα, που εκτιµάται σε ετήσια βάση από τη 
WWF και το Global Footprint Network,  υπολογίζει την πίεση που ασκεί ο 53

σύγχρονος τρόπος ζωής στο περιβάλλον. Το οικολογικό αποτύπωµα προσδιορίζει τις 
βιολογικά παραγωγικές θαλάσσιες και επίγειες εκτάσεις που χρησιµοποιούνται από 
έναν πληθυσµό ή δραστηριότητα συγκριτικά µε τη διαθεσιµότητα των εκτάσεων 
αυτών. Η υπέρβαση των διαθέσιµων εκτάσεων υποδεικνύει τη µη βιωσιµότητα των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  
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Κοινωνικό-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις 

Ένας άλλος κόσµος είναι όντως εφικτός: ορισµένες χώρες επιτυγχάνουν υψηλές κοινωνικές επιδόσεις µε 
σταθερή χρήση των φυσικών τους πόρων   

Οι εργασίες του Αµερικανού οικονοµολόγου και καθηγητή στο Πανεπιστήµιο του 
Maryland, Herman Daly, έθεσαν τις βάσεις στη δεκαετία του 1970 για την ανάπτυξη 
µεικτών και «πέραν του ΑΕΠ» προσεγγίσεων, που αξιολογούν συνδυαστικά τις 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις  των χωρών.  Σε συνέχεια των εργασιών 54

του Herman Daly, o Βρετανός Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Leeds, Daniel O’ 
Neill, επιχείρησε να αξιολογήσει την απόσταση των οικονοµιών από µια σταθερή 
κατάσταση κοινωνικής βιωσιµότητας (socially sustainable steady-state economy). Μια 
οικονοµία θεωρείται βιώσιµη –από οικολογική άποψη– αν καταναλώνει µια 
ποσότητα φυσικών πόρων εντός των οικολογικών ορίων και –από κοινωνική 
άποψη– αν κρίνονται ικανοποιητικές οι σχετικές επιδόσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
O’ Neill ολοκλήρωσε το 2015 την αξιολόγηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας 181 χωρών για µια περίοδο 10 ετών (1997-2007), βάσει 16 συνολικά 
δεικτών .  Οι διαπιστώσεις της έρευνας χρήζουν ειδικότερης αναφοράς:   55

• Μόνο 20 χώρες επιτυγχάνουν µια σχετική σταθερότητα αναφορικά µε τη 
χρήση των φυσικών τους πόρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών 
στηρίζουν τη µεγέθυνσή τους στην αποµείωση του φυσικού τους κεφαλαίου. 
Πρακτικά ωστόσο, καµία χώρα στον πλανήτη δεν επιτυγχάνει να διαχειριστεί 
τους φυσικούς της πόρους εντός βιώσιµων ορίων.  

• Οι χώρες που παρουσιάζουν µεγαλύτερη σταθερότητα στη διαχείριση των 
πόρων τους είναι ταυτόχρονα πιο δηµοκρατικές κοινωνίες, µε µεγαλύτερη 
ισότητα, υγιέστερους και πιο ευτυχισµένους ανθρώπους. Συνοπτικά, η 
κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα δεν χαρακτηρίζονται συνεπώς 
από µια αλληλοαποκλειόµενη σχέση, αλλά µπορούν αντίθετα να 
συνυπάρξουν.      

• Παρά ταύτα, πολλές χώρες µε υψηλές κοινωνικές επιδόσεις παρουσιάζουν 
ταυτόχρονα υψηλή κατά κεφαλήν χρήση πόρων. Οι υψηλότερες κοινωνικές 
επιδόσεις φαίνεται συνεπώς να επιτυγχάνονται εις βάρος της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη µείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των πιο ανεπτυγµένων 
οικονοµιών.  
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• Το γεγονός ότι οι χώρες µε χαµηλότερη ένταση χρήσης φυσικών πόρων 
παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές και χαµηλές κοινωνικές επιδόσεις 
αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση όσον αφορά τη βελτίωση των όρων 
διαβίωσης του παγκόσµιου πληθυσµού, θέτοντας επιτακτικά την ανάγκη για 
µια ριζικά αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων.  

Σύµφωνα µε τον O’ Neill, τα ευρήµατα της έρευνας θέτουν υπό αµφισβήτηση την 
κληρονοµηµένη –από την εποχή του Adam Smith– ιδέα ότι η κοινωνική πρόοδος 
προϋποθέτει µεγέθυνση της οικονοµίας. Η θέση αυτή στηρίζεται στη διαπίστωση ότι 
ορισµένες χώρες επιτυγχάνουν υψηλές κοινωνικές επιδόσεις σε συνθήκες σταθερής 
χρήσης των φυσικών τους πόρων. Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη να διερευνηθεί 
περαιτέρω η σχέση µεταξύ της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διάστασης, µε 
στόχο τη συγκρότηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου µε διαφορετικές δοµές και 
στόχους στο πλαίσιο των οποίων µπορούν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικές –σε 
σύγκριση µε τις κυρίαρχες σήµερα– προσεγγίσεις και προσλήψεις της ευηµερίας.   

Αντιµετωπίζοντας την κλιµατική αλλαγή µέσω της κοινωνικής προόδου 

Το συµπέρασµα του O’ Neill παρουσιάζει συνάφεια µε τις εργασίες του Γάλλου 
οικονοµολόγου και καθηγητή Eloi Laurent, ο οποίος τεκµηριώνει σε πρόσφατο 
άρθρο του την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός κοινωνικό-οικολογικού κράτους.  56

Η αναγκαιότητα αυτή ανακύπτει από τη διαπίστωση ότι οι οικολογικοί κίνδυνοι 
συνιστούν συνάµα και κοινωνικούς κινδύνους, επιτάσσοντας τη διαµόρφωση νέων 
µορφών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο ενός «κοινωνικό-οικολογικού 
κράτους». Στο πλαίσιο αυτό, οι οικολογικοί κίνδυνοι θα κοινωνικοποιούνται, στη 
βάση της επιτυχηµένης ιστορικής εµπειρίας του Κράτους Πρόνοιας. Η ανάγκη αυτή 
κρίνεται επίσης επείγουσα καθώς ο οικολογικός αντίκτυπος της επιδείνωσης των 
κοινωνικών ανισοτήτων γίνεται αισθητός -µε διαφορετική ένταση- από το σύνολο 
της κοινωνίας έχοντας προφανώς ως κύρια θύµατα τα πιο ευάλωτα τµήµατα του 
πληθυσµού. Για παράδειγµα, τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα είναι υποχρεωµένα 
να καταναλώνουν σε υψηλότερο ποσοστό προϊόντα «low-cost» η παραγωγή των 
οποίων χαρακτηρίζεται συνήθως από υψηλότερη ένταση διοξειδίου του άνθρακα. 
Υφίστανται συνεπώς σηµαντικοί περιβαλλοντικοί λόγοι για να µειωθούν οι 
κοινωνικές ανισότητες και, αντίστροφα, σηµαντικοί κοινωνικοί λόγοι για να 
αµβλυνθούν οι οικολογικές κρίσεις. Η διττή αυτή προσέγγιση έχει προεκτάσεις σε 
επίπεδο εφαρµοσµένων πολιτικών. Το «κοινωνικό-οικολογικό κράτος» καλείται να 
οργανώσει την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µέσω της κοινωνικής 
προόδου, αντιµετωπίζοντας και την ανάγκη για κλιµατική δικαιοσύνη.   57
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Διαδραµατίζουν οι δείκτες κάποιον ρόλο στη χάραξη πολιτικής;   58

Τα τελευταία έτη παρατηρείται, όπως παρουσιάστηκε προηγουµένως, άνθηση 
δεικτών βιωσιµότητας, που αποσκοπούν, θεωρητικά, στην κάλυψη του χάσµατος 
µεταξύ επιστηµονικής γνώσης και εφαρµοσµένης πολιτικής.   

Παραδόξως, ο στόχος αυτός επιδιώκεται κατά κόρον να επιτευχθεί µε τη συνεχή 
προσπάθεια υπολογισµού νέων δεικτών και τη βελτίωση των υφιστάµενων (πλευρά 
της προσφοράς) και σε πολύ µικρότερο βαθµό µε τον προσδιορισµό των 
παραγόντων που καθορίζουν το βαθµό αξιοποίησής τους στον κύκλο της δηµόσιας 
πολιτικής (πλευρά της ζήτησης). Το γεγονός αυτό απορρέει από την επικρατούσα 
ορθολογική και γραµµική θεώρηση για το ρόλο της επιστηµονικής γνώσης στη 
χάραξη πολιτικής, βάσει της οποίας εικάζεται ότι η αποτελεσµατικότητα των 
πολιτικών θα βελτιώνεται ως αποτέλεσµα της διαθεσιµότητας αντικειµενικών και 
αξιόπιστων στοιχείων προσαρµοσµένων στις ανάγκες των υπευθύνων πολιτικής.  

Η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από εµπειρική άποψη:  59

• Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν ικανοποιητική γνώση για το 
εύρος των διαθέσιµων συνθετικών δεικτών βιωσιµότητας, ούτε εκδηλώνουν 
ιδιαίτερη ζήτηση για τη χρήση  τους. 

• Η αποτυχία σχετικά µε την ουσιαστική αξιοποίηση των δεικτών σε επίπεδο 
χάραξης πολιτικής εκτιµάται ότι είναι αποτέλεσµα της αδυναµίας 
καθιέρωσης της βιώσιµης ανάπτυξης ως κεντρικού σηµείου αναφοράς για τις 
ενωσιακές πολιτικές, σε συνδυασµό µε την ανάδυση νέων δεικτών για την 
αναδυόµενη και πιο ελκυστική πολιτική ατζέντα  µε επίκεντρο την έννοια της 
ευηµερίας. 

• Στους ανωτέρω ανασταλτικούς παράγοντες πρέπει να προστεθούν και οι 
αντιφάσεις εντός των θεσµών της ΕΕ σχετικά µε την προσέγγιση της 
βιώσιµης ανάπτυξης αλλά και οι επικαλύψεις που παρατηρούνται µεταξύ 
σχετικών πλαισίων και πρωτοβουλιών. 

• Ορισµένοι δείκτες, όπως το Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα, φαίνεται να µην 
τυγχάνουν αποδοχής, λόγω των ριζικών αλλαγών που συνεπάγεται η 
υιοθέτηση και χρήση τους. 

• Παράλληλα, καταγράφεται ένα έλλειµα αναγνώρισης από τις ευρωπαϊκές 
αρχές των φορέων που παράγουν τους δείκτες βιωσιµότητας, όπως ΜΚΟ και 
δεξαµενές σκέψης, σχετικά µε το ρόλο τους στην επιλογή των δεικτών που θα 
καθορίσουν τις κατευθύνσεις χάραξης πολιτικής.  
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4. Συμπεράσματα 

  Το ανανεωµένο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και της δηµόσιας 
σφαίρας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης καθιστά εκ νέου επίκαιρες 
τις ολιστικές και «πέραν-του-ΑΕΠ» προσεγγίσεις της ευηµερίας. Το ενδιαφέρον αυτό 
ανακύπτει από την όξυνση της συχνότητας, κλίµακας και έντασης των φυσικών 
καταστροφών, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων σε παγκόσµια κλίµακα και 
τις αντιφάσεις που καταγράφονται µεταξύ της οικονοµικής µεγέθυνσης και της 
κοινωνικής προόδου, οι οποίες λαµβάνουν χαρακτηριστικά «συστηµικών αδικιών». 
Η χρήση του ΑΕΠ –και της µεγέθυνσής του– ως µοναδικού δείκτη µέτρησης της 
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου από τους υπευθύνους άσκησης πολιτικής 
ενέχει κινδύνους για την ευηµερία του πληθυσµού. 

  Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται πλήθος διακηρύξεων και πρωτοβουλιών υπέρ 
της βιώσιµης ανάπτυξης και της οικονοµίας της ευηµερίας από διεθνείς 
οργανισµούς. Οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες δεν φαίνεται να έχουν το 
προσδοκώµενο αντίκρισµα σε επίπεδο κεντρικών αναπτυξιακών επιλογών και 
εφαρµοσµένων πολιτικών, δηµιουργώντας ένα χάσµα µεταξύ προθέσεων και 
αποτελέσµατος.  Χάσµα επίσης διαπιστώνεται µεταξύ της σηµαντικής γνώσης που 
έχει σήµερα συσσωρευθεί –ως αποτέλεσµα της εκπόνησης αξιόλογου αριθµού 
ερευνητικών εργασιών για τα ζητήµατα βιωσιµότητας και ευηµερίας τις τελευταίες 
δεκαετίες– και της εφαρµοσµένης πολιτικής, η οποία συνεχίζει να κινείται εντός 
πλαισίων που προκαλούν την περαιτέρω επιδείνωση των «συστηµικών αδικιών». 
Συνολικά, ελάχιστες χώρες έχουν προχωρήσει σε µια πραγµατική ενσωµάτωση 
(mainstreaming) των πολιτικών υπέρ της βιωσιµότητας και της ευηµερίας στις 
κεντρικές αναπτυξιακές και άλλες δηµόσιες πολιτικές τους. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται αξιόλογες προσπάθειες για την ενσωµάτωση δεικτών 
βιωσιµότητας και ευηµερίας στις διαδικασίες κατάρτισης του κρατικού 
προϋπολογισµού ή για την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 
έργου και της χάραξης πολιτικών.  
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  Ο πολλαπλασιασµός διακηρυκτικών πρωτοβουλιών, χωρίς αντίκρισµα σε 
επίπεδο εφαρµοσµένων πολιτικών και αποτελεσµάτων, παράγει µε τη σειρά του 
δυσµενείς εξελίξεις σε τρία επίπεδα:  

α) Αδράνεια και συνακόλουθα επιδείνωση των κοινωνικό-περιβαλλοντικών 
και άλλων ανισορροπιών, µε κίνδυνο την πυροδότηση µη αναστρέψιµων και 
απρόβλεπτων δυναµικών και επιπτώσεων. 

β) Αποθάρρυνση των φορέων της επιστηµονικής κοινότητας, της κοινωνίας 
των πολιτών και των κινηµάτων που καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες 
για την αναζήτηση βιώσιµων λύσεων στα ανωτέρω προβλήµατα. 

γ) Περαιτέρω απαξίωση των ίδιων των φορέων και οργανισµών άσκησης 
πολιτικής σε µια συγκυρία συνολικότερης απαξίωσης των θεσµών και του 
πολιτικού συστήµατος.  

Ο συνδυασµός των τριών αυτών επιπτώσεων (µη γραµµική επιδείνωση κοινωνικό-
περιβαλλοντικών συνθηκών, ακύρωση πρωτοβουλιών της κοινωνίας και των 
φορέων γνώσης και απαξίωση οργανισµών και θεσµών) διαµορφώνει, ως 
αποτέλεσµα, ένα δυσοίωνο τοπίο µε απρόβλεπτες συνολικά συνέπειες.     

5. Προτάσεις άσκησης πολιτικής 

Τα δύο προαναφερθέντα χάσµατα, «προθέσεων – αποτελεσµάτων» και «γνώσης – 
εφαρµοσµένης πολιτικής» καθιστούν επιτακτική τη λήψη άµεσων πρωτοβουλιών 
για την ουσιαστική και ριζική αναβάθµιση των κριτηρίων βιωσιµότητας και 
ευηµερίας στη διαµόρφωση και άσκηση πολιτικής. Η προσέγγιση της βιωσιµότητας 
µε ουδέτερους πολιτικά, υπολειµµατικούς –ως προς το κυρίαρχο µοντέλο 
ανάπτυξης–  και επιφανειακούς όρους, αποδεικνύεται αναποτελεσµατική και 
απολύτως ανεπαρκής έναντι του µεγέθους και της κρισιµότητας των σηµερινών 
ανισορροπιών και προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται η ακόλουθη δέσµη 
προτάσεων άσκησης πολιτικής: 

  Ανάδειξη του τρίπτυχου «βιωσιµότητα-ανθεκτικότητα-ευηµερία» ως 
εθνικής στρατηγικής πρόκληση για τον 21ο αιώνα.  

  Οργάνωση εθνικού κοινωνικού διαλόγου και αξιοποίηση της πλούσιας 
επιστηµονικής γνώσης µε στόχο την επίτευξη διευρυµένης συναίνεσης για την 
έγκαιρη, αποτελεσµατική και δίκαιη κλιµατική µετάβαση της ελληνικής οικονοµίας 
και κοινωνίας, καθώς και τη διαχρονική υποστήριξη και συνέχεια των αναγκαίων 
ριζικών αλλαγών και παρεµβάσεων στην οικονοµία, το κράτος, τους θεσµούς, τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία.  
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  Διασφάλιση στοιχειώδους θεσµικής συνέχειας µε την αξιοποίηση και τον 
εµπλουτισµό της συµφωνηµένης µε τους ευρωπαϊκούς εταίρους και κοινωνικούς 
φορείς Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Βιώσιµης και Δίκαιης Ανάπτυξης 2030, µε στόχο 
την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας, ανθεκτικότητας και ευηµερίας 
της χώρας.  

   Πλήρης ενσωµάτωση της βιωσιµότητας και ευηµερίας –στο πλαίσιο µιας 
αναβαθµισµένης και διευρυµένης προσέγγισης της καλής νοµοθέτησης– στις 
κεντρικές αναπτυξιακές πολιτικές, στον κρατικό Προϋπολογισµό και στον κύκλο της 
δηµόσιας πολιτικής. Ανεξάρτητη αξιολόγηση νοµοθεσιών/δηµόσιων πολιτικών ως 
προς τη συµβατότητά τους µε τους ΣΒΑ πριν από την ψήφιση/εφαρµογή τους («SDG 
check-list») µε αξιολόγηση του αντικτύπου τους στη συνέχεια. Στόχος είναι η 
αναβάθµιση των ΣΒΑ, από παθητικό πλαίσιο στατιστικής και ετεροχρονισµένης 
παρακολούθησης  –αποσυνδεδεµένο από τη διαδικασία χάραξης πολιτικής– σε 60

ενεργητικό εργαλείο ενσωµάτωσης της βιωσιµότητας στον πυρήνα των δηµόσιων 
πολιτικών κατά τη διαµόρφωσή τους. 

   Εκπόνηση ετήσιας έκθεσης µε ποιοτικά στοιχεία, που θα συµπληρώνει την 
στατιστική παρακολούθηση της Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ. Στόχος είναι να ερµηνεύονται οι 
δείκτες βάσει των τοµεακών, περιφερειακών και τοπικών πραγµατικοτήτων και 
αναγκών, ενισχύοντας την «κοινωνική ιδιοκτησία» των ΣΒΑ, τη συµµετοχική 
διακυβέρνηση και αξιολόγηση και την ανάδειξή τους σε κεντρικές θεσµικές 
διεργασίες (υποβολή έκθεσης και συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων).   
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