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ΟΟΣΑ Διειζδύζεις
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Σήκεξα γίλεηαη παληνχ ιφγνο γηα ηελ «αεηθφξν αλάπηπμε», φκσο ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ε
έθθξαζε απηή; Πψο ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε επεξεάδνπλ ηελ αεηθνξία; Ζ
παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηε βνεζάεη ή ηελ εκπνδίδεη; Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε
ηελ αεηθνξία ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο;
Πψο κπνξνχλ νη θπβεξλήζεηο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο λα ηελ πξνσζήζνπλ;



Τν βηβιίν απηφ απφ ηε ζεηξά εθδφζεσλ ηνπ ΟΟΣΑ «Γηεηζδχζεηο» πξαγκαηεχεηαη ηα ελ
ιφγσ εξσηήκαηα θαη παξνπζηάδεη ηηο ηδέεο, ηα δεηήκαηα θαη ηηο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ
ηηο ζθέςεηο καο ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. Υπνζηεξίδεη φηη παξφιν πνπ ε έλλνηα ζπρλά
ζεσξείηαη φηη αθνξά νπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ, ε αεηθνξία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξά
ηε ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο πην δίθαηεο θνηλσλίαο
ρσξίο λα ζίγνληαη ηα νηθνζπζηήκαηα θαη νη θπζηθνί πφξνη.



Τνχην δελ απνηειεί εχθνιν έξγν θαη νη επηινγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε εκείο σο πνιίηεο
ή νη θπβεξλήζεηο καο ζπλεπάγνληαη ζπλήζσο ζπκβηβαζκνχο. Ζ «Αεηθφξνο Αλάπηπμε»
ζθηαγξαθεί ηηο πξνθιήζεηο απηέο θαη ππνδεηθλχεη ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.

Το γνωρίζατε;


Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο αλζξψπνπο ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν δεη ζηελ απφιπηε θηψρεηα.



Έλα δηζεθαηνκκχξην θηλεηά ηειέθσλα πσινχληαη θάζε ρξφλν θαη έλαο κέζνο ρξήζηεο
αιιάδεη ηειεθσληθή ζπζθεπή θάζε 18 κε 24 κήλεο.



Απαηηνχληαη 2.400 ιίηξα λεξνχ γηα λα παξαρζεί έλα ράκπνπξγθεξ.
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Ο φξνο αεηθφξνο αλάπηπμε άξρηζε λα απνθηά επξχηεξε απνδνρή
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 κεηά ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ έθζεζε
«Τν θνηλφ καο κέιινλ», γλσζηή θαη σο «Έθζεζε Μπξνχληιαλη».
Απνηέιεζκα ηεο επηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε
γηα λα πξνηείλεη «κία παγθφζκηα αηδέληα αιιαγψλ» ζηελ έλλνηα θαη ηηο
πξαθηηθέο ηεο αλάπηπμεο, ε έθζεζε επηζήκαλε ηνλ επείγνληα
ραξαθηήξα ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ηξφπσλ δσήο θαη δηαθπβέξλεζεο.
Γχν ζεκεία είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Πξψηνλ, ε
ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ κφλε ηεο δελ
επαξθεί γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο πθειίνπ: νη νηθνλνκηθέο, νη
θνηλσληθέο θαη νη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο θάζε δξάζεο είλαη
αιιειέλδεηεο. Δάλ ιάβνπκε ππφςε κφλν κία απφ απηέο μερσξηζηά, ζα
νδεγεζνχκε ζε ιαλζαζκέλεο θξίζεηο θαη ζε απνηειέζκαηα πνπ δελ
είλαη βηψζηκα. Γηα παξάδεηγκα, ε εζηίαζε κφλν ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο
νδήγεζε πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ ζε θνηλσληθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο δεκίεο πνπ ζηνίρηζαλ ζηελ θνηλσλία καθξνπξφζεζκα.
Όκσο ε κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ε παξνρή ζηνπο αλζξψπνπο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη εμαξηψληαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο.
Γεχηεξνλ, ε αιιειέλδεηε θχζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο απαηηεί
ηελ ππέξβαζε ησλ ζπλφξσλ - είηε γεσγξαθηθψλ είηε ζεζκηθψλ - γηα ην
ζπληνληζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ. Τα
πξνβιήκαηα ζπάληα πεξηνξίδνληαη εληφο ησλ νξίσλ κίαο
πξνθαζνξηζκέλεο δηθαηνδνζίαο φπσο γηα παξάδεηγκα ελφο
θπβεξλεηηθνχ θνξέα ή κηαο ζπλνηθίαο, θαη νη έμππλεο ιχζεηο απαηηνχλ
ηε ζπλεξγαζία σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ.
Βαζηθή αλάγθε φζνλ αθνξά ηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη ν
σσνσπολογισμός «ηξηψλ ππιψλσλ»: ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλεμάξηεηα απφ ην πιαίζην ε βαζηθή ηδέα
παξακέλεη ε ίδηα – νη άλζξσπνη, ηα ελδηαηηήκαηα θαη ηα νηθνλνκηθά
ζπζηήκαηα είλαη αιιειέλδεηα. Πηζαλφλ λα κπνξνχκε λα
αληηπαξέιζνπκε ηε ζρέζε απηή αιιειεμάξηεζεο γηα κεξηθά αθφκε έηε
ή θαη δεθαεηίεο, φκσο ε ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη ζχληνκα θάπνηνο
ζπλαγεξκφο ή θάπνηα θξίζε ζα καο ηελ ππελζπκίζεη.
Τν ηζηνξηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην θάζε
ρψξαο είλαη κνλαδηθφ, φκσο νη βαζηθέο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
ηζρχνπλ γηα φινπο. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη νπζηψδεο, φκσο ε
κεγέζπλζε απφ κφλε ηεο, ρσξίο λα θαηαλννχκε φινπο ηνπο παξάγνληεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία, δε κεηψλεη ηε θηψρεηα θαηά ηξφπν
βηψζηκν. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ελ γέλεη ζπζρεηίδεηαη κε ηε γεληθή
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζε επίπεδν ρψξαο, φκσο ηνχην
δε καο ιεεη κε πνην ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κεγέζπλζε απηή, πνηα είλαη
ε δηάξθεηά ηεο νχηε πνηνο σθειείηαη ή πνηνο έρεη κείλεη ζην πεξηζψξην.

Υλικέρ και μη ςλικέρ αξίερ
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Ενχκε ζε κία θνηλσλία φπνπ ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη απφ θαηξφ
ζηε κεγέζπλζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Τν παγθφζκην
ΑΔΠ απμήζεθε απφ πεξίπνπ 16 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ζε πάλσ απφ 40 ηξηζεθαηνκκχξηα ζήκεξα.
Οη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ ζσξεδφλ ηα πάληα θαη εθεπξίζθνπλ λέα
πξντφληα ζπλερψο. Παξφιν πνπ ε θηψρεηα θαη ε ζηέξεζε εκκέλνπλ, ην
επίπεδν δσήο ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ ηνχο
επηηξέπεη λα δαπαλνχλ κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζε αγαζά θαη
ππεξεζίεο πέξα απφ ηε δηαηξνθή, ηε ζηέγαζε, ηελ έλδπζε θαη άιια
βαζηθά αγαζά.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ πξαγκάησλ πνπ ζην παξειζφλ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο, θαηάξηηζεο
πξνυπνινγηζκνχ θαη κεηξήζεσλ απνηειεί θαίξηα πξφθιεζε. Γηα
παξάδεηγκα, δελ είλαη εχθνιν λα απνηηκεζνχλ νη θπζηθνί πφξνη. Γηα
κεξηθνχο, φπσο ηα δάζε, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ αμία ηνπ ηη
παξάγεηαη, γηαηί αγνξάδεηαη θαη πσιείηαη θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη
ρξεκαηηθή αμία. Δληνχηνηο, ην λα γλσξίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ μχινπ δε
καο βνεζά λα γλσξίζνπκε ηελ αμία ηνπ σο πξνο ηελ αληηζηάζκηζε ησλ
εθπνκπψλ CO2, ην ξφιν ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ή ηελ
πλεπκαηηθή ή ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ αμία γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ
νπνίσλ ν ηξφπνο δσήο εμαξηάηαη απφ απηφ.
Οη ηάζεηο ησλ παγθφζκησλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο
είλαη απίζαλν λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά. Τα αγαζά γίλνληαη θηελφηεξα
θαη κεηαθέξνληαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ηε κηα άθξε
ηνπ θφζκνπ ζηελ άιιε. Ζ ηερλνινγία ίζσο λα ακβιχλεη κεξηθέο απφ ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αεηθνξία, αιιά ζα δεκηνπξγήζεη άιιεο, ελψ
ζπρλά νη ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο παξαγθσλίδνληαη απφ ηελ αχμεζε
ηεο θαηαλάισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ
πςειφηεξε έσο ζήκεξα απφδνζε θαπζίκνπ, φκσο ε αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε επηδεηλψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ
έρνπλ απηνθίλεην.

Άλλη μια μπύπα;
Απνηχπσκα λεξνχ (L)

Οη εκπεηξίεο απφ ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο δείρλνπλ φηη ε δηάζεζε
βηψζηκσλ πξντφλησλ ζηελ εμεηδηθεπκέλε αγνξά «πξάζηλσλ
πξντφλησλ» ή «δίθαηνπ εκπνξίνπ» δελ επαξθεί γηα λα αιιάμεη ηα
πξφηππα ζε επξχηεξε θιίκαθα, αλ θαη απνηέιεζε ζεκαληηθφ
παξάγνληα ψζεζεο ηφζν ησλ παξαγσγψλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ
πξνο κηα λέα θαηεχζπλζε.
Πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ επίγλσζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ
επηινγψλ ηνπο ζηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Τα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε κε αεηθφξν θαηαλάισζε - γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο ηνπ
πεηξειαίνπ - άξρηζαλ λα πιήηηνπλ ην κέζν θαηαλαισηή κε πην
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Καηά ζπλέπεηα, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο
θαηαλαισηψλ αξρίδεη λα ζέηεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε απηφ
πνπ αγνξάδεη: πφζα απφβιεηα δεκηνπξγνχληαη απφ ην πξντφλ θαη ηε
ζπζθεπαζία ηνπ, πφζε πνζφηεηα λεξνχ, ελέξγεηαο θαη άιισλ πφξσλ
απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ (θαη ηελ απφξξηςή ηνπ), θαζψο θαη
πνηεο είλαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ
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παξάγνπλ ηα αγαζά.
Οη θαηαζθεπαζηέο ζρεδηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ είλαη
ειθπζηηθά ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο ηνπο πνηφηεηαο ή ηεο επθνιίαο ζηε
ρξήζε ηνπο καθώς και ιφγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο
ηνπο αεηθνξίαο. Οη αιιαγέο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ
θαη ε ηαρεία δηάδνζε πην βηψζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηα
πεξαζκέλα ιίγα ρξφληα είλαη ελζαξξπληηθφ γεγνλφο. Οξηζκέλνη
επηθξηηέο θαη ππέξκαρνη θαηαλαισηψλ επηζεκαίλνπλ νξζψο φηη θάπνηα
απφ απηά είλαη «ιφγηα ηνπ αέξα» ή απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηα αγγιηθά
«greenwashing», δειαδή παξαπιάλεζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ
επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο ηνπο ή ηα
νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπο. Τα πξντφληα πνπ
εκθαλίδνληαη σο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα κελ είλαη θαη
ηφζν θηιηθά φηαλ θνηηάμνπκε κε κεγαιχηεξε πξνζνρή ηα ζπζηαηηθά
ηνπο ή φηαλ αλαιχζνπκε φινλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. Τν γεγνλφο φηη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ αθφκα θαη
επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηήλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε δείρλεη ηελ
απμαλφκελε ειθπζηηθφηεηα ηεο αεηθνξίαο.

Μέηπηζη ηηρ αειθοπίαρ: ηι ππέπει να μεηπήζοςμε και πόηε;
Με κηα πξψηε καηηά ε κέηξεζε ηεο αεηθνξίαο θαίλεηαη αδχλαηε.
Τν ζέκα είλαη πνιχ επξχ θαη νη επηξξνέο πάξα πνιιέο: ε θιηκαηηθή
αιιαγή, ε παηδηθή θξνληίδα, ην επηρεηξεκαηηθφ ήζνο, ε θπβεξλεηηθή
πνιηηηθή, νη ηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κφλν κεξηθέο απφ απηέο.
Γλσξίδνπκε φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζπκπεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα
κεηξψληαη φιεο ζε θάπνην βαζκφ. Οη δείθηεο πνηθίιινπλ απφ ηα
παξαδνζηαθά καθξννηθνλνκηθά κέζα κέηξεζεο, φπσο ην Αθαζάξηζην
Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) θαη ε παξαγσγηθφηεηα, έσο ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο, φπσο ε θαηαλάισζε χδαηνο θαη νη εθπνκπέο
ξχπσλ, ή ηα θνηλσληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο ην πξνζδφθηκν δσήο
θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Όκσο πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί
δείθηεο φζνλ αθνξά ηελ αεηθφξν αλάπηπμε;
Τν ζέκα πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη ε
αεηθφξνο αλάπηπμε εθηφο απφ πνιπδηάζηαηε είλαη επίζεο δπλακηθή
έλλνηα. Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηεί ηνλ ηαπηφρξνλν
ρεηξηζκφ πνιιψλ παξακέηξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνληθψλ
νξηδφλησλ. Τα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα
επηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ην έλα απφ ην άιιν. Αο πάξνπκε γηα
παξάδεηγκα ηελ νηθνλνκία: ν ζρεδηαζκφο ελφο ζεκαληηθνχ
ελεξγεηαθνχ έξγνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξννπηηθή πελήληα
ηνπιάρηζηνλ εηψλ, φκσο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ηα
λαλνδεπηεξφιεπηα πνπ απαηηνχληαη νχησο ψζηε ηα ζηνηρεία γηα ηηο
ηηκέο λα κεηαβνχλ απφ ην έλα ρξεκαηηζηήξην ζην άιιν κπνξεί λα
ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθά θέξδε ή απψιεηεο. Τν πεξηβάιινλ δείρλεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ξπζκφο ηεο αιιαγήο κπνξεί μαθληθά λα
επηηαρπλζεί φπσο ζπλέβε, γηα παξάδεηγκα, κε ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα
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ηα νπνία χζηεξα απφ έλα καθξφρξνλν δηάζηεκα αξγήο ζπξξίθλσζεο
εμαθαλίδνληαη ηαρχηαηα.
Δπηπιένλ, δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη
κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο κε ηηο
ζεκεξηλέο καο ελέξγεηεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο
θαη ηα απνηειέζκαηα ζην κέιινλ. Καη ε αλάπηπμε κέηξσλ δελ είλαη
κηα θαζαξά ζηαηηζηηθή ή ηερληθή άζθεζε. Θίγεη δχν πνιχ ζεκαληηθνχο
ηνκείο θάζε θνηλσλίαο: ηελ θπβεξλεηηθή ινγνδνζία θαη ηελ θνηλσληθή
ζπκκεηνρή. Ζ κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο κε αμηφπηζηα ζηνηρεία είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο
δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο. Απμάλεη ηε ινγνδνζία ησλ θπβεξλήζεσλ
θαη δηεπξχλεη ηε δπλαηφηεηα ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο.
Ζ βαζηθή ηδέα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο
επεκεξίαο ηεο ηξέρνπζαο γεληάο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ κειινληηθψλ
γεληψλ. Γηα λα θάλνπκε ηε ζχλδεζε απηή κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ «Πξνζέγγηζε Κεθαιαίνπ» (Capital Approach),
έλα πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ ιεηηνπξγεί
βάζεη ηεο αξρήο φηη γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ επεκεξία κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε φηη αληηθαζηζηνχκε ή
δηαηεξνχκε ηνλ πινχην ζε φιεο ηνπ ηηο ζπληζηψζεο. Σην κνληέιν απηφ
ην ζπλνιηθφ θεθάιαην ηεο θνηλσλίαο πεξηθιείεη πέληε επηκέξνπο
ηχπνπο:


τρηματοοικονομικό κευάλαιο φπσο κεηνρέο, νκφινγα θαη
θαηαζέζεηο ζε λφκηζκα·



παραγόμενο
κευάλαιο
φπσο
κεραλήκαηα,
ηειεπηθνηλσλίεο θαη άιια είδε ππνδνκψλ·



υσσικό κευάλαιο ππφ ηε κνξθή θπζηθψλ πφξσλ, γεο θαη
νηθνζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο ε
απνξξφθεζε απνβιήησλ·



ανθρώπινο κευάλαιο ππφ ηε κνξθή κνξθσκέλνπ θαη πγηνχο
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ·



κοινωνικό κευάλαιο ππφ ηε κνξθή θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη
ζεζκψλ.

θηίξηα,

Αληηιακβαλφκελνη ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο κνξθέο θεθαιαίνπ σο
εηζξνέο ζηελ παξαγσγή επεκεξίαο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ
εζληθφ πινχην σο ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θεθαιαίνπ.

Η διακςβέπνηζη ηηρ αβεβαιόηηηαρ
Τα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπρλά δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ησλ
εηαηξεηψλ θαη ησλ αηφκσλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, φκσο ε επηξξνή
πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη θπβεξλήζεηο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή
αθφκα θαη ησλ πην κεγάισλ πνιπεζληθψλ. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο λα
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επεξεάδνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη λα ζπληνλίδνπλ πξνζπάζεηεο κπνξεί λα
ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ παξαγσγή νπζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ εμεχξεζε ησλ ζσζηψλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
νξζψλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη ηελ απνθπγή
αιιεινεπηθαιχςεσλ θαη αζπλαθεηψλ απνηειεί κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θπβεξλήζεηο. Τν λα
πεηζηνχλ νη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο λα αιιάμνπλ δελ είλαη
πάληα ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ
νχηε επαξθεί γηα λα πξνσζήζεη κηα επαξθψο κεγάιε αιιαγή ζε
επαξθψο κεγάιε θιίκαθα. Έλαο παξαγσγφο ή έλαο θαηαλαισηήο δε
δηαζέηεη ελ γέλεη κεγάιε δχλακε γηα λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα νχηε ην
ελδηαθέξνλ γηα λα ην θάλεη. Όκσο νη θπβεξλήζεηο πιενλεθηνχλ ζαθψο
γηαηί κπνξνχλ λα λνκνζεηνχλ θαη λα επηβάιινπλ θαλνληζκνχο. Μία
ιχζε πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο είλαη απιά λα απαγνξέςνπλ ηα
πξντφληα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαίλεηαη φηη πξνθαινχλ
πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ. Έηζη έγηλε κε ηνπο CFC (αέξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα ςπγεία θαη ηα αεξνδφι) πνπ θαηέζηξεθαλ ηε
ζηηβάδα ηνπ φδνληνο.
Οη θφξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ («πξάζηλνη» ή
«νηθνινγηθνί» θφξνη) θαη ε εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ελδέρεηαη
λα είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία. Μπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ
ηνπο ξππαίλνληεο (παξαγσγνχο ή θαηαλαισηέο) λα ιάβνπλ ππφςε ην
θφζηνο ηεο ξχπαλζεο θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηεο
δήηεζεο επηβιαβψλ πξντφλησλ. Ο θφξνο «plastax» πνπ επέβαιε ε
Ηξιαλδία ην 2002 νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ πιαζηηθψλ
ζαθνπιψλ θαηά 90%.
Πνιιέο απφ ηηο θπβεξλεηηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ζηνηρείσλ, ε
ράξαμε πνιηηηθψλ θαη ν ζπληνληζκφο κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε
ζηήξημε θαη ηελ εγεζία γηα λα αθνινπζήζεη ε θνηλσλία κηα δεδνκέλε
θαηεχζπλζε. Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην
αηνκηθφ ζπκθέξνλ δε ζίγεη ην θνηλφ θαιφ. Δπίζεο παξεκβαίλνπλ γηα λα
δηαρεηξηζηνχλ απηφ πνπ νη νηθνλνκνιφγνη νλνκάδνπλ «απνηπρίεο ηεο
αγνξάο», δειαδή θαηαζηάζεηο φπνπ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο απφ κφλεο
ηνπο δελ παξάγνπλ ην πην απνδνηηθφ απνηέιεζκα. Καη δεδνκέλεο ηεο
παγθφζκηαο θχζεο πνιιψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε αεηθνξία,
ηα έζλε ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζην πςειφηεξν επίπεδν γηα λα
ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ιχζεηο. Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ
ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ εμνπζία γηα λα ην θάλνπλ. Έρνπλ επίζεο ηα
κέζα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη απνθάζεηο εθαξκφδνληαη.
Καηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηεο θπβέξλεζεο δίλεηαη εχθνια ε
εληχπσζε φηη ε δηαθπβέξλεζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη απιά
ζέκα εληνπηζκνχ ζηφρσλ, εθαξκνγήο κέηξσλ θαη ζπγθξφηεζεο θνξέσλ
γηα ηελ επφπηεπζή ηνπο. Γελ είλαη. Σρεδφλ θάζε πηπρή ηεο νηθνλνκίαο,
ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο νπνίνπο εληέιεη
εμαξηψληαη επεξεάδεη ηελ αεηθνξία. Τα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ
έλα άπεηξν αξηζκφ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε
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δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θιίκαθεο πνηθίιεο βαξχηεηαο. Καλέλα κνληέιν,
φζν εχξσζην θη αλ είλαη, θακία πξφβιεςε φζν δηεηζδπηηθή θη αλ είλαη,
δελ κπνξεί λα καο πεη φια φζα ζα ζέιακε λα κάζνπκε. Οη θπβεξλήζεηο
πνπ πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ αεηθνξία ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα απηή. Όρη κφλν νη ζηφρνη ηνπο αιιά
θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
επίηεπμή ηνπο πξέπεη λα είλαη αεηθφξα. Θα πξέπεη λα είλαη επαξθψο
απζηεξά γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά, φκσο επαξθψο επέιηθηα γηα λα
κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη
πξνηεξαηφηεηεο. Δλψπηνλ ηεο αβεβαηφηεηαο, ε ίδηα ε δηαθπβέξλεζε ζα
πξέπεη λα είλαη αεηθφξνο.

Η πλήρης έκθεζη διαηίθεηαι ζηη διεύθσνζη on www.oecd.org/insights
Η περίληψη αυτή περιέχει StatLinks που επιτρέπουν τη δημιουργία αρχείων τύπου
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