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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την έκδοση της έκθεσης «Το κοινό μας μέλλον»2 το 1987 από την 
επιτροπή Brundtland, η βιώσιμη ανάπτυξη ορίστηκε ως «η ανάπτυξη 
που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες» 
και τοποθετήθηκε στην τομή μεταξύ των τριών πυλώνων της οικονομικής 
ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
To 2000, στη Γενική Συνέλευση του, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
ενέκρινε τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, από την οποία απορρέουν οι Αναπτυξιακοί 
Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2015. To 20153 
υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ η «Ατζέντα 2030»4 και τέθηκαν οι 17 Στόχοι της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες σύγχρονες 
προκλήσεις, με στόχο να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη δεκαπενταετία. 
Ενώ οι ΑΣΧ εστίαζαν περισσότερο στη «θεραπεία των συμπτωμάτων», οι 
ΣΒΑ αφορούν στην αντιμετώπιση των υποκείμενων ζητημάτων. Επιπλέον, η 
πρώτη περίπτωση αφορά top-down σχεδιασμό, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει 
αναδυόμενο (bottom-up) σχεδιασμό και αναγνωρίζει όλους τους κοινωνικούς 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων, ως βασικούς παράγοντες 
ανάπτυξης και μέρος της λύσης.

Η πανδημία ανακόπτει την πρόοδο υλοποίησης των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στα τέλη του 2019 εντοπίζεται ο νέος 
κορονοϊός (COVID-19) και στις 11 Μαρτίου 
2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) τον χαρακτηρίζει ως πανδημία5. H 
Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2020 
διαπίστωσε ότι η πανδημία αποτελεί 
οπισθοδρόμηση, με την παγκόσμια μέση 
βαθμολογία του SDG Index να μειώνεται 
για πρώτη φορά, σε μεγάλο βαθμό λόγω 
της αυξημένης φτώχιας και ανεργίας6. 

2  World Commission on Environment and Development, 1987. Our Common Future
3  ΟΗΕ, Millennium Goals
4  ΟΗΕ, 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
5  ΠΟΥ, 2020. Listings of WHO’s response to COVID-19
6  Sustainable Development Report, Executive Summary

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://dashboards.sdgindex.org/chapters/executive-summary#figure-e-1-progress-on-the-sdg-index


Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
των πανδημιών αλλά και της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης της 
βιοποικιλότητας) απαιτούν ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα και υπενθύμισε τις 
αρνητικές διαρροές που δημιουργούν οι πλούσιες χώρες οι οποίες υπονομεύουν 
την ικανότητα άλλων χωρών να επιτύχουν τους ΣΒΑ, δίνοντας έτσι έμφαση στην 
ανάγκη της συνεργασίας και τη δημιουργία συνεργειών. Παράλληλα με την 
πανδημία, ο πλανήτης βίωσε το 2021 την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης με την 
εκδήλωση μιας σειράς ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, πυρκαγιές, 
κτλ.). Οι ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν σήμερα ότι οι θερμοκρασίες 
πιθανότατα θα ξεπεράσουν το όριο των 1,5°C καταλήγοντας σε εκτεταμένες 
ακραίες καιρικές συνθήκες εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων7. Ο 
εντεινόμενος αυτός κίνδυνος αυξάνει συνεπώς την πίεση για άμεση δράση για 
την επιτάχυνση της υλοποίησης των ΣΒΑ.

7 Fiona Harvey, 2021. Major climate changes inevitable and irreversible – IPCC’s starkest warning yet

https://www.theguardian.com/science/2021/aug/09/humans-have-caused-unprecedented-and-irreversible-change-to-climate-scientists-warn?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1628496924
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Μετα-covid εποχή: αφετηρία για ανάκαμψη 
με μετασχηματισμό; 

Η πανδημία COVID-19 συνιστά μια παγκόσμια υγειονομική κρίση που 
εξελίχθηκε σε οικονομική και κοινωνική αναδεικνύοντας εγγενείς 
συστημικές αδυναμίες καθώς και το σημαντικό και αναντικατάστατο 

ρόλο του δημόσιου τομέα ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας, της πολιτικής και 
κοινωνικής προστασίας και της εξασφάλισης των βασικών αγαθών. Με αυτή 
παρουσιάζεται μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη χάραξη νέων πολιτικών 
και την προώθηση μετασχηματισμών προς πιο ανθεκτικές και βιώσιμες 
οικονομίες και κοινωνίες8. Η σύγχρονη πανδημία κινητοποίησε ιστορικά επίπεδα 
δημοσίων δαπανών με πιο ευέλικτα δημοσιονομικά πλαίσια9 και αυξημένη 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τον αντίκτυπο του τρόπου ζωής στο περιβάλλον10. 
Επιπλέον, οι κοινωνίες απέδειξαν τη δυνατότητά τους να προσαρμόζονται και 
να αλλάζουν τις συνήθειες τους, ενώ έγινε αντιληπτό ότι καμία μεμονωμένη 
χώρα δεν είναι απρόσβλητη από παγκόσμιους, καθολικούς κινδύνους και ούτε 
μπορεί να τους αντιμετωπίσει μόνη της11. Επομένως, η ανάκαμψη από την κρίση 
εμπεριέχει μια ευκαιρία να μετασχηματιστούν τομείς, να αντιμετωπιστεί η

8  ΟΟΣΑ, 2020. Building a coherent response for a sustainable post-COVID-19 recovery
9 Τα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν παγκοσμίως για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας και 
των αυστηρών απαγορεύσεων κυκλοφορίας υπολογίζονται έως τις αρχές του Ιουνίου 2021 σε πάνω από 16 τρισ. 
δολάρια ΗΠΑ (IMF Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pan-
demic, July 2021)
10 Μια έρευνα γνώμης που πραγματοποιήθηκε σε 30 χώρες εκφράζει ότι η πανδημία δημιούργησε μια κίνηση 
προς πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες συμπεριφορές, ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι το κοινό δεν υπολογίζει να 
επιστρέψει σε λιγότερο βιώσιμες συμπεριφορές, με το 1/3 του να αναμένει να κάνει περισσότερα για να ελαττώσει 
τη σπατάλη τροφίμων, τις εκπομπές διοξειδίου κ.α.. Μάλιστα, εντοπίζεται και ισχυρή συμφωνία αναφορικά με 
την ατομική ευθύνη αλλά και την ευθύνη τόσο των κυβερνήσεων όσο και των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής κρίσης (IPSOS, 22 Απριλίου 2021. Earth Day 2021)
11 Το σχέδιο κατανομής εμβολίων Covid-19, με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γνωστό ως 
COVAX, έχει δημιουργηθεί για να διασφαλίσει ότι η έρευνα, η αγορά και η διανομή οποιουδήποτε νέου εμβολίου 
μοιράζεται εξίσου μεταξύ των πλουσιότερων χωρών του κόσμου και εκείνων του αναπτυσσόμενου κόσμου 
(Beaumont, P., 2020, ‘Landmark moment’: 156 countries agree to Covid vaccine allocation deal)

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-a-coherent-response-for-a-sustainable-post-covid-19-recovery-d67eab68/#section-d1e3578
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/earth-day-2021-only-3-10-britons-think-government-has-clear-plan-tackle-climate-change
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/21/landmark-moment-156-countries-agree-to-covid-vaccine-allocation-deal


ενδότερη πηγή της κρίσης12 και να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα σε επόμενα σοκ13, 
με μια ολιστική προσέγγιση, που δεν θα περιορίζεται μόνο στην οικονομική 
ανθεκτικότητα αλλά και στην κοινωνική,  περιβαλλοντική, δημοσιονομική και 
ατομική14. Οι ΣΒΑ μπορούν να λειτουργήσουν ως πλαίσιο καθοδήγησης των 
εθνικών και υπερεθνικών προσπαθειών ανάκαμψης καθώς στοχεύουν ακριβώς 
στον μετασχηματισμό των συστημικών συνθηκών που υπονομεύουν την ευημερία 
και διαιωνίζουν την ευαλωτότητα.

Προτεραιότητες των πολιτικών ανάκαμψης στην Ε.Ε.

Τον Μάιο 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το προσωρινό σχέδιο ανάκαμψης 
«NextGenerationEU» ύψους άνω των 800 δισ. ευρώ. Σε συνδυασμό με το 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας 
συνολικά 2,018 τρισ. ευρώ15. Το NextGenerationEU εστιάζει στη συνοχή, την 
ανθεκτικότητα και τις αξίες (777,5 δισ. ευρώ), τους φυσικούς πόρους και το 
περιβάλλον (18,9 δισ. ευρώ) και την ενιαία αγορά, την καινοτομία και την ψηφιακή 
οικονομία (11,5 δισ. ευρώ). Πυρήνα του σχεδίου αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, με 723,8 δισ. ευρώ σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις 
για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που πραγματοποιούν 
οι χώρες της ΕΕ. Επίσης, το σχέδιο περιλαμβάνει 50,6 δισ. ευρώ για τη Συνοχή 
και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU), μια νέα πρωτοβουλία που συνεχίζει 
και επεκτείνει την απόκριση στην κρίση και τα μέτρα αποκατάστασης των 
επιπτώσεων της κρίσης που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Επιπλέον, προβλέπει τη 
συνεισφορά πρόσθετων κονδυλίων σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή ταμεία, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το InvestEU, η αγροτική ανάπτυξη και το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ). 
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12 Οι ειδικοί χαρακτήρισαν τον COVID-19 ως μια ξεκάθαρη προειδοποίηση της φύσης ότι η καταστροφή της 
άγριας ζωής και η κλιματική κρίση που προκύπτουν από τις παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες 
βλάπτουν την ανθρωπότητα (Carrington, D., 2020. Coronavirus: ‘Nature is sending us a message’, says UN en-
vironment chief)

13 Η επόμενη παγκόσμια κρίση θα μπορούσε να αφορά ξηρασίες έχοντας πολλαπλές περιβαλλοντικές, κοινωνικές 
και οικονομικές επιπλοκές (Harvey, F., 2021. ‘The next pandemic’: drought is a hidden global crisis, UN says)
14  Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΝΑ), 2020. Σενάρια & πολιτικές ανάκαμψης της οικονομίας στη μετά-
Covid19 εποχή
15  Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/the-next-pandemic-drought-is-a-hidden-global-crisis-un-says
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A3%CF%85%CC%81%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7_%CE%95%CE%9D%CE%91_Final_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CC%81%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/%CE%A3%CF%85%CC%81%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7_%CE%95%CE%9D%CE%91_Final_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CC%81%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el


Συμπερασματικά, επιδιώκεται η προώθηση οικονομικών και κοινωνικών 
μετασχηματισμών με ένα όραμα για μια πράσινη, ψηφιακή, υγιή, ισχυρή 
και δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Κομισιόν, η 
συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών είναι ζωτικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής και ενός αντίκτυπου που να 
διαρκεί στο χρόνο. Επομένως, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, τις επιχειρήσεις, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς σύμφωνα με το εθνικό τους νομικό πλαίσιο. Μάλιστα, 
μια περίληψη αυτής της διαβούλευσης πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε εθνικού 
σχεδίου μαζί με ενδείξεις για το πώς η συμβολή αυτών των ενδιαφερομένων 
μερών αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο16. Εναρμονισμένο με τους στόχους της ΕΕ 
είναι και το ελληνικό εξαετές σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0»17, το οποίο θέτει παρόμοιους πυλώνες όπως αυτός της πράσινης ανάπτυξης 
και της ψηφιακής μετάβασης αλλά και του κοινωνικού και οικονομικού 
μετασχηματισμού, εστιάζοντας στην κινητοποίηση δυνάμεων από τον ιδιωτικό 
τομέα. Σε ό,τι αφορά την περίληψη της διαβούλευσης στην ελληνική περίπτωση
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16 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EU-
ROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF 
THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Economic policy coordination in 2021: overcom-
ing COVID-19, supporting the recovery and modernising our economy

17 Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6966bba-c3b2-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6966bba-c3b2-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6966bba-c3b2-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6966bba-c3b2-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://government.gov.gr/parousiasi-tou-ethnikou-schediou-anakampsis-ke-anthektikotitas-ellada-2-0/
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αυτή δημοσιεύτηκε18 τον Μάρτιο του 2021 αλλά έχει δεχτεί έντονη κριτική. 
Αντιπροσωπευτική μια ανοιχτή επιστολή19 που υπογράφεται από 70 οργανώσεις 
και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας στην ανάπτυξη πολιτικών.

Πολιτικές Ειδικού Σκοπού

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης θέτει το στόχο της πράσινης μετάβασης, 
συμπληρώνοντας το όραμα της καθιέρωσης της ΕE ως της πρώτης οικονομίας 
με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου20. Η ΕΕ τα τελευταία χρόνια 
πρωτοστατεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που αποσκοπούν στην 
ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις εσωτερικές και στις εξωτερικές 
πολιτικές της. Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε την 01/07/2021 από την 
ολομέλειά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τονίζει ότι η 
πανδημία έχει καταδείξει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι οι ΣΒΑ 
μπορούν να βοηθήσουν στην πορεία προς ένα συνεκτικό, ολιστικό όραμα 
στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη της ΕτΠ 
επισημαίνει την έλλειψη ρητής και διαφανούς αναφοράς στους ΣΒΑ σε πολλά 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας21. Για παράδειγμα στο σχέδιο 
«Ελλάδα 2.0» δεν εντοπίζεται καμία ρητή αναφορά στους ΣΒΑ.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και κατ’ επέκταση οι ΣΒΑ, 
είναι αναγκαία η αναβάθμιση του ρόλου του κράτους σε συνδυασμό με τη διεθνή 
συνεργασία και την εφαρμογή ολιστικών προσεγγίσεων. Η οικονομολόγος και 
καθηγήτρια στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου M. Mazzucato στέκεται 
κριτικά απέναντι στην καθιερωμένη νεοκλασική οικονομική προσέγγιση που 
αντιμετωπίζει το κράτος ως επιδιορθωτή των «αποτυχιών της αγοράς» και 
επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του ρόλου του στη δημιουργία καινοτομιών 
που δεν θα υπήρχαν καν εάν η αγορά επιχειρούσε να τις προωθήσει από μόνη 
της ή αν η κυβέρνηση δεν συμμετείχε ουσιαστικά22. Συγκεκριμένα, γράφει:

18 http://www.opengov.gr/minfin/?p=10013
19  WWE Hellas, 23/3/2021, Η Κοινωνία των Πολιτών απαιτεί το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης να προτεραιοποιήσει 
τη δημιουργία μιας πιο πράσινης και δίκαιης κοινωνίας

20 EU climate action and the European Green Deal
21 ECR, 1/7/2021. The UN 2030 Sustainable Development Goals should guide the European Recovery
22 Μazzucato, M., 2015. Το Επιχειρηματικό Κράτος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

http://www.opengov.gr/minfin/?p=10013
https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=2633391
https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=2633391
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/UN-sustainable-development-goals-should-guide-the-European-Recovery.aspx
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Η καθιερωμένη οικονομική θεωρία δικαιολογεί την κρατική παρέμβαση, όταν η 
κοινωνική απόδοση της επένδυσης είναι υψηλότερη από την ιδιωτική απόδοση – κάτι 

που καθιστά όχι πιθανό το ενδεχόμενο μια ιδιωτική επιχείρηση να επενδύσει. Προσφέρει 
προς τούτο παραδείγματα από την καταπολέμηση της ρύπανσης (μια «εξωτερική 

οικονομία» που δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό κόστος), μέχρι τη χρηματοδότηση 
της βασικής έρευνας (ένα «δημόσιο αγαθό» που είναι δύσκολο να ιδιοποιηθείς). Και πάλι 

αυτό εξηγεί λιγότερο από το 1/4 των επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης που έγιναν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλα οραματικά σχέδια, όπως το να στείλεις «άνθρωπο 

στη Σελήνη» ή να δημιουργήσεις το όραμα πίσω από το Διαδίκτυο, απαιτούν πολύ 
περισσότερα από τον προϋπολογισμό των κοινωνικών και ιδιωτικών αποδόσεων. Τέτοιες 
προκλήσεις χρειάστηκαν ένα όραμα, μια αποστολή και, πάνω από όλα, εμπιστοσύνη για 

το ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην οικονομία.

Προτείνει, λοιπόν, την υιοθέτηση πολιτικών «ειδικού σκοπού» για την επίλυση 
των κεντρικών προκλήσεων23. Η καθιέρωση ξεκάθαρων και φιλόδοξων στόχων 
μέσω μιας «αποστολής» που εμπεριέχει ένα χαρτοφυλάκιο με πρότζεκτ και 
υποστηρίζεται από σχετικά μέτρα είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Προκειμένου 
οι αποστολές να δημιουργήσουν αντίκτυπο με κοινωνική μορφή είναι αναγκαία 
η ευελιξία στον καθορισμό τους. Ορισμένες αποστολές πρέπει να προωθήσουν 
την επιτάχυνση της τεχνολογικής προόδου για την αύξηση του κοινωνικού 
αντίκτυπου τους, ενώ άλλες θα πρέπει να προωθήσουν συστημικές αλλαγές. 
Η επιτυχία τους βασίζεται στις «από τα κάτω» (bottom-up) διαδικασίες που 
ενθαρρύνουν την καινοτομία και οι στόχοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από 
πολλαπλούς δρώντες, με νέες μορφές εταιρικών σχέσεων μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Η θέσπιση μιας 
κατεύθυνσης χωρίς την υπόδειξη συγκεκριμένων προσεγγίσεων παρέχει την 
απαιτούμενη ευελιξία στους δρώντες, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης 
ενός ευρύτερου φάσματος λύσεων.

23 Mazzucato, M., 2018. Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A 
problem-solving approach to fuel innovation-led growth

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mazzucato_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mazzucato_report_2018.pdf
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Πολυμερείς Συμπράξεις

Η προσέγγιση της Mazzucato βασίζεται στην ιδέα της διεπιστημονικής, 
διατομεακής συνεργασίας πολλαπλών παραγόντων, την οποία θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν οι πολυμερείς συμπράξεις, όπως εντοπίζονται στον ΣΒΑ 17 
που αφορά στη «Συνεργασία». Οι πολυμερείς συμπράξεις ορίζονται ως «εν 
εξελίξει συνεργατικές σχέσεις μεταξύ οργανισμών από διαφορετικούς τύπους 
ενδιαφερόμενων μερών, που ευθυγραμμίζουν τα ενδιαφέροντά τους γύρω από 
ένα κοινό όραμα, συνδυάζοντας τους συμπληρωματικούς τους πόρους και τις 
ικανότητές τους καθώς και μοιράζοντας τον κίνδυνο, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη 
δημιουργία αξίας προς τους ΣΒΑ και να αποδώσουν όφελος σε κάθε ένα από τους 
εταίρους»24. Πρόκειται για κάτι παραπάνω από μια απλή σύντομη συνεργασία 
και απαιτούν ξεκάθαρη ευθυγράμμιση συμφερόντων. Σε αυτό το σημείο πρέπει 
να αποσαφηνιστεί ότι οι ρυθμιζόμενες, βάσει συμβάσεων ΣΔΙΤ, διαφέρουν 
ουσιαστικά από τις παρούσες πολυμερείς συμπράξεις καθώς είναι περισσότερο 
σχέσεις παροχής υπηρεσιών που βασίζονται σε συμβάσεις παρά μια αυθεντική 
εταιρική σχέση. Τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη που μπορούν να συμμετέχουν σε 
αυτές είναι οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών, διεθνείς 
οργανισμοί καθώς και άλλοι φορείς και δρώντες που μπορούν να προωθήσουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως π.χ. η ακαδημαϊκή κοινότητα, εργασιακά συνδικάτα, 
τοπικές κοινότητες κ.α..

Γίνεται αντιληπτό ότι ο ευρύς ορισμός των πολυμερών συμπράξεων περιλαμβάνει 
πολλαπλούς τύπους, επομένως προτείνεται η κατηγοριοποίησή τους σε ένα 
φάσμα κατά τον σκοπό και τα αποτελέσματά τους.

24 Stibbe, D. & Prescott, D., 2020. THE SDG PARTNERSHIP GUIDEBOOK: A practical guide to 
building high-impact multi-stakeholder partnerships for the Sustainable Development

Συμπράξεις που σκοπεύουν στην ανταλλαγή και στην αξιοποίηση των 
εταιρικών πόρων. Σε αυτή την περίπτωση οι εταίροι ανταλλάσσουν πόρους 
με σκοπό την απόδοση κέρδους στον καθέναν από αυτούς. Για παράδειγμα, 
μια ΜΚΟ λαμβάνει χρηματοδότηση από μια επιχείρηση για ένα πρόγραμμα 
και η επιχείρηση αναβαθμίζει τη φήμη της. Σε αυτόν τον τύπο αυτοί που 
ωφελούνται είναι κυρίως οι εταίροι, και δεν υπάρχει ουσιαστική προώθηση 
των ΣΒΑ. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26627SDG_Partnership_Guidebook_0.95_web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26627SDG_Partnership_Guidebook_0.95_web.pdf
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Καλύτερη εφαρμογή της «παραδοσιακής» ανάπτυξης. Εδώ οι εταίροι συνδυάζουν 
τους συμπληρωματικούς τους πόρους έτσι ώστε να έχουν ένα πιο αποδοτικό, 
καινοτόμο και ίσως σε μεγαλύτερη κλίμακα αντίκτυπο παραδοσιακής ανάπτυξης 
είτε άμεσα είτε έμμεσα, καθώς από κοινού μπορούν να καταφέρουν περισσότερα από 
το σύνολο των μερών τους. Για παράδειγμα, αρκετοί οργανισμοί συγκεντρώνονται 
για μια προωθητική καμπάνια, δημιουργώντας την αναγκαία κριτική μάζα για να 
πετύχουν μια αλλαγή.

Συμπράξεις που αφορούν τη «μετασχηματιστική» ανάπτυξη. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι παράγοντες συλλέγουν τους απαραίτητους συμπληρωματικούς 
πόρους που απαιτεί μια συστημική αλλαγή, η οποία θα ήταν διαφορικά ανέφικτη. 
Για παράδειγμα, η σύγκληση προμηθευτών, αγροτών και μεγάλων αγοραστών 
στοχεύοντας στον μετασχηματισμό μιας αλυσίδας τροφίμων με σκοπό τη χρήση βιο-
ενισχυμένων, πιο θρεπτικών καλλιεργειών με αποτέλεσμα την βελτιωμένη υγεία. 
Αυτού του είδους συμπράξεις έχουν τη δυναμική να οδηγήσουν τις αναγκαίες 
αλλαγές που απαιτεί η βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. απανθρακοποίηση).

Το κύριο κίνητρο συνεργασίας μέσω πολυμερών συμπράξεων είναι η παραγωγή 
αξίας (όχι αποκλειστικά οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικής και κοινωνικής). 
Προκειμένου οι συμπράξεις να μην αποτύχουν είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
όλοι οι εταίροι να εστιάζουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της 
εταιρικής σχέσης και στην παραγωγή αξίας για καθέναν από τους εταίρους. Μια 
τέτοια συνεργασία χαρακτηρίζεται από το Συνεργατικό Πλεονέκτημά της, δηλαδή 
την επιπλέον δύναμη που επιτρέπει σε μια ομάδα αναπτυξιακών παραγόντων να 
αποδώσει συλλογικά περισσότερα από το άθροισμα των τμημάτων των επενδύσεών 
τους. Έτσι προκύπτει ένας Πρόσθετος Αντίκτυπος που περιλαμβάνει όλες τις 
επιπτώσεις της εταιρικής σχέσης σε άτομα, οργανισμούς, τομείς, συστήματα και 
κανόνες. To «Πλαίσιο Συνεργατικού Πλεονεκτήματος»25  (Collaborative Advantage 
Framework) σκοπεύει να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν τα 
συνεργατικά πλεονεκτήματά τους.

25 Stibbe, D., Reid, S. & Gilbert, J., 2019. Maximising the impact of partnerships for the SDGs: 
A practical guide to partnership value creation

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Maximising_the_impact_of_partnerships_for_the_SDGs.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Maximising_the_impact_of_partnerships_for_the_SDGs.pdf
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Μπορεί να μην αποδεικνύονται όλες οι συμπράξεις καρποφόρες αλλά 
λόγω του διαμοιρασμένου κινδύνου αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν 
αναγκαία αρνητικές – ή τουλάχιστον μεγάλης έντασης ή έκτασης σε σχέση με 
μεμονωμένα εγχειρήματα – συνέπειες για τους εταίρους. Επιπλέον, υπάρχει το 
ενδεχόμενο ανάδειξης συγκρουόμενων συμφερόντων μέσα στις συμπράξεις. 
Για παράδειγμα, μπορεί τα εμπορικά κέρδη μιας σύμπραξης να αρχίσουν να 
υπερτερούν των κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών ή μια επιχείρηση να 
απολαμβάνει ενισχυμένη φήμη δίχως να το αξίζει. Η δημιουργία μια ισχυρής 
βάσης εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την ορθή επικοινωνία και τη διαφάνεια 
μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη τέτοιων ζητημάτων αλλά προτείνεται και η 
μέριμνα για ξεκάθαρες διαδικασίες διαχείρισης τους, καθώς κινδυνεύει η θεμιτή 
λειτουργία των συμπράξεων.

Αντί Επιλόγου

Όπως εξετάστηκε προηγουμένως, παράγοντες όπως η υιοθέτηση μιας 
μακροπρόθεσμης οπτικής, η αξιοποίηση συνεργειών, η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών, η δραστηριοποίηση περιφερειακών κυβερνητικών 
επιπέδων και η ενίσχυση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των 
ασκούμενων πολιτικών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο για την υποστήριξη μιας 
διαδικασίας μετασχηματιστικής ανάκαμψης των οικονομιών με στόχο την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, την αντιμετώπιση της 
κλιματικής κρίσης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με όχημα τους 
ΣΒΑ. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης, σε αντιδιαστολή με τα σύγχρονα σημεία 
αναφοράς της χάραξης πολιτικής,  έχει δεχτεί κριτική για τον «από τα πάνω» 
(top-down) σχεδιασμό του από τον οποίο απουσιάζει η συμμετοχή σημαντικών 
ενδιαφερόμενων μερών όπως εκπροσώπων παραγωγικών κλάδων, συνδικάτων, 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών φορέων μεταξύ 
άλλων26. Φυσικά, οι παραπάνω προβληματισμοί δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα 
αλλά αντικαθρεπτίζουν μια γενικότερη κριτική σκέψη στον τρόπο εφαρμογής 
πολιτικών.

11 Passet, O., 2021. La Grèce, archétype des aberrations du plan de relance européen

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-La-Grece-archetype-des-aberrations-du-plan-de-relance-europeen_3749695.html


Κατά τη λογική πολιτικών «ειδικού σκοπού», οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν τις πολυμερείς συμπράξεις θέτοντας έναν ορισμένο σκοπό και 
αναζητώντας εταίρους οι οποίοι θα συμβάλλουν στην πραγματοποίησή του, 
μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο μεγάλων μετασχηματισμών και 
δραστηριοποιώντας τόσο κοινωνικό κεφάλαιο όσο και δυνάμεις της αγοράς. 
Με αυτόν τον τρόπο επίσης η διαδικασία γίνεται πιο αποτελεσματική λόγω της 
επικράτησης του Συνεργατικού Πλεονεκτήματος και της συμμετοχικής της 
φύσης. Εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο στο ολοένα 
και περιπλοκότερο πεδίο της παγκοσμιοποίησης και της αμοιβαίας εξάρτησης.

Η ανάκαμψη είναι μια ευκαιρία για την εφαρμογή συμπράξεων για την 
προώθηση και την επιτάχυνση της υλοποίησης των ΣΒΑ τη στιγμή που υπάρχει 
ένας εξαιρετικά ισχυρός δεσμός βασισμένος στην κοινή εμπειρία της πανδημίας. 
Ήδη παρατηρείται μια αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής αξίας με την αυξημένη 
διάθεση για τη δημιουργία κοινής αξίας μέσω πρακτικών της συνεργατικής 
οικονομίας, οι οποίες επίσης καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες 
κοινωνικές προκλήσεις σε περιόδους ανάγκης και ερευνάται το μοντέλο του 
«Κράτους-Εταίρου» (Partner State)27. Η συνεργασία, λοιπόν, είναι καθοριστική 
για την εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής στο μέλλον. Είναι αναγκαία η 
προώθησή της κυρίως με πρωτοβουλία του δημόσιου τομέα, για παράδειγμα μέσω 
των αποστολών όπως προτείνει η Mazzucato ή των πολυμερών συμπράξεων σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί 
η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον. Σήμερα, βρισκόμαστε 
στο σημείο καμπής για την εξέταση νέων εργαλείων και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του συμμετοχικού σχεδιασμού και της συνεργασίας.
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11 Kotsaka, T., ENA Institute, 2021. Governing Knowledge Commons into the Framework of 
4th Industrial Revolution

https://enaforce.eu/governing-knowledge-commons-2/
https://enaforce.eu/governing-knowledge-commons-2/
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