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Περίληψη
Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση των χωρών της
∆ιευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία τους για την επίτευξη της αειφόρου ή
βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει το κεντρικό στοιχείο της
στρατηγικής της Ένωσης για τον 21ο αιώνα.
Για τη στενή εποπτεία της διαδικασίας αυτής και της παρακολούθησης της προόδου
εφαρµογής της, έχει καθιερωθεί η σύνταξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µιας ετήσιας
έκθεσης αποτίµησης της προόδου των χωρών - µελών και ολόκληρης της Ένωσης µε τη
χρήση ενός συνόλου ∆ιαρθρωτικών, όπως ονοµάστηκαν, ∆εικτών Αειφόρου Ανάπτυξης,
που υποβάλλεται κάθε χρόνο στο Εαρινό Συµβούλιο Κορυφής.
Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η προσπάθεια ιεράρχησης και συγκριτικής
αξιολόγησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τις επιδόσεις που καταγράφουν
σε ένα υποσύνολο εικοσιπέντε (25) αντιπροσωπευτικών διαρθρωτικών δεικτών ανάπτυξης,
οι οποίοι καλύπτουν τέσσερις µεγάλες θεµατικές περιοχές που εξετάζονται από την Ένωση
και εκφράζουν τις τρεις διαστάσεις της αειφορίας: οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική.
Συγκεκριµένα πρόκειται για τις κατηγορίες:
−

Γενικού Οικονοµικού Υποβάθρου, που αντιπροσωπεύεται µε έξι (6) διαρθρωτικούς
δείκτες

−

Καινοτοµίας και Έρευνας, µε έξι (6)

−

Κοινωνικού Υποβάθρου, µε εννέα (9)
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−

Περιβάλλοντος, µε τέσσερις (4)

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό στηρίζεται σε µεθόδους
Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων.
Αφού αρχικά δοθεί η έννοια της Αειφόρου Αναπτυξης και των διαστάσεων που τη
συνθέτουν, µαζί µε κάποια σηµεία κριτικής, καθώς και µια µικρή αναδροµή σχετικά µε τις
αποφάσεις που έχουν παρθεί και τις δράσεις που έχουν δροµολογηθεί τόσο σε παγκόσµια
όσο και σε ευρωπαϊκή κλίµακα µε στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη, γίνεται στη συνέχεια µια
θεωρητική προσέγγιση στους δείκτες και στη διαδικασία ορισµού τους και αναφέρεται ο
ρόλος και οι κατηγορίες τους.
Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των 25 χωρών στους επιλεχθέντες
διαρθρωτικούς δείκτες, ανά θεµατική κατηγορία, µε τη βοήθεια διαγραµµάτων. Τα στοιχεία
ελήφθησαν από τη βάση δεδοµένων της EUROSTAT και προτιµήθηκε η πιο πρόσφατη
χρονολογία για κάθε δείκτη στην οποία υπήρχε πληρότητα για το σύνολο των χωρών.
Στη συνέχεια, προκειµένου να επιτευχθεί µία συνθετική αξιολόγηση των χωρών,
πραγµατοποιείται µια σειρά πέντε (5) πολυκριτηριακών αναλύσεων (µία για κάθε κατηγορία
και µία για το σύνολο των δεικτών). Για τον καθορισµό αντικειµενικών συντελεστών
βαρύτητας σε κάθε δείκτη – κριτήριο, εφαρµόζεται η µέθοδος CRITIC (Criteria Importance
Through Intercriteria Correlation) που στηρίζεται στην Πολυκριτηριακή θεωρία της αξίας
και χρησιµοποιεί ένα αθροιστικό µοντέλο σύνθεσης επιδόσεων, οδηγώντας έτσι στην τελική
κατάταξη των χωρών ανάλογα µε τις σταθµισµένες βαθµολογίες των επιδόσεων αυτών ανά
κατηγορία και συνολικά.
Από την τελική κατάταξη που προκύπτει, φαίνεται σε κάθε χώρα - µέλος κατά πόσο έχει
εµπεδωθεί η αντίληψη για την πορεία σε µια βιώσιµη ανάπτυξη και σε ποιο βαθµό έχει
ενσωµατωθεί ο στόχος αυτός στις κατευθύνσεις των πολιτικών που ασκούνται. ∆ιακρίνονται
ακόµα τα σηµεία όπου υπάρχουν υστερήσεις και προβλήµατα, για την αντιµετώπιση των
οποίων θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις, µέσω της εφαρµογής κατάλληλων δράσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη θέση της Ελλάδας και των νεοεισερχόµενων στην Ένωση
χωρών.
Επιχειρείται ακόµη η ταξινόµηση των χωρών – µελών, µε συνδυασµό των επιδόσεών τους
στους δείκτες Γενικού Οικονοµικού Υποβάθρου µε τους αντίστοιχους Καινοτοµίας και
Έρευνας, Κοινωνικούς και Περιβαλλοντικούς.
Παράλληλα, µέσω της µεθόδου CRITIC που για την απόδοση της σχετικής βαρύτητας σε
κάθε δείκτη εξετάζει αφενός τη διασπορά των επιδόσεων των χωρών σε καθέναν από
αυτούς και αφετέρου τη σύγκρουση των επιδόσεων αυτών για κάθε ζεύγος δεικτών (ανά
κατηγορία και συνολικά), προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε το επίπεδο σύγκλισης που
έχει επιτευχθεί µεταξύ των χωρών για κάθε δείκτη καθώς και για το βαθµό συσχέτισης
µεταξύ των επιλεχθέντων δεικτών.
Θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι η επιλογή ενός άλλου συνόλου εξεταζόµενων δεικτών
θα οδηγούσε πιθανότατα σε τροποποιηµένα αποτελέσµατα και διαφορετικές κατατάξεις.
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