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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΑΕΠ και πέρα από αυτό 
Η µέτρηση της προόδου σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί το γνωστότερο µέτρο αξιολόγησης της 
µακροοικονοµικής δραστηριότητας1 Έχοντας αναπτυχθεί τη δεκαετία του 1930, το ΑΕΠ 
κατέστη το σύνηθες µέτρο σύγκρισης που χρησιµοποιείται από τους ανά τον κόσµο 
διαµορφωτές πολιτικής και χρησιµοποιείται ευρέως στους δηµόσιους διαλόγους. Στο ΑΕΠ 
συνεκτιµάται η προστιθέµενη αξία όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται 
στον χρηµατικό παράγοντα. Βασίζεται σε σαφή µεθοδολογία που επιτρέπει συγκρίσεις σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήµατα και µεταξύ διαφόρων χωρών και περιφερειών. 

Επίσης, το ΑΕΠ έχει καταλήξει να θεωρείται ως αντιπροσωπευτικός δείκτης της συνολικής 
κοινωνικής ανάπτυξης και εν γένει προόδου. Ωστόσο, ως εκ του σχεδιασµού και του σκοπού 
του, δεν µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία συζητήσεων χάραξης πολιτικής σε όλους τους 
τοµείς. Ειδικότερα, το ΑΕΠ δεν µετρά την περιβαλλοντική αειφορία ή την κοινωνική ένταξη 
και οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να συνεκτιµώνται όταν ο δείκτης χρησιµοποιείται σε 
αναλύσεις χάραξης πολιτικής και συζητήσεις.2 

Η ανάγκη βελτίωσης των δεδοµένων και των δεικτών προς συµπλήρωση του ΑΕΠ 
αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο και αποτελεί τον άξονα σειράς διεθνών 
πρωτοβουλιών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες επίσης αντανακλούν τις νέες κοινωνικές και 
πολιτικές προτεραιότητες. Το Νοέµβριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (από κοινού µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Λέσχη της Ρώµης, το WWF και τον ΟΟΣΑ) οργάνωσαν το 
Συνέδριο (πέραν του ΑΕΠ).3(Beyond GDP). Το συνέδριο ανέδειξε την ύπαρξη ισχυρής 
υποστήριξης εκ µέρους των διαµορφωτών πολιτικής, οικονοµικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών ειδικών και της κοινωνίας των πολιτών, στη διαµόρφωση δεικτών και τη 
συµπλήρωση του ΑΕΠ και αποβλέπει στην πληρέστερη ενηµέρωση στα πλαίσια της στήριξης 
των αποφάσεων πολιτικής. 

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει σειρά δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε βραχυ-και 
µακροπρόθεσµη βάση. Ο συνολικός σκοπός έγκειται στην ανάπτυξη αντιπροσωπευτικότερων 

                                                 
1 ΑΕΠ = ιδιωτική κατανάλωση + επενδύσεις + κυβερνητική κατανάλωση + (εξαγωγές – εισαγωγές). Το 

πλαίσιο και οι κανόνες υπολογισµού καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών (the UN 
System of Accounts) το οποίο είναι, σε γενικές γραµµές, συµβατό µε το Σύστηµα Εθνικών 
Λογαριασµών των Ηνωµένων Εθνών.  

2 Για µια πρόσφατη ανασκόπηση των περιορισµών του ΑΕΠ βλ. το έγγραφο «Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress» (επιτροπή για την µέτρηση των 
οικονοµικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου) (http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/Issues_paper.pdf). 

3 www.beyond-gdp.eu 

http://www.beyond-gdp.eu/
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δεικτών που παρέχουν µια πλέον αξιόπιστη γνωστική βάση για τη βελτίωση του εκάστοτε 
δηµόσιου διαλόγου και της χάραξης πολιτικών. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και τους εταίρους για τη διαµόρφωση δεικτών διεθνούς αναγνώρισης 
και εφαρµογής. 

2. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 

2.1. Βελτιωµένοι δείκτες που αντανακλούν ένα νέο πολιτικό και τεχνικό πλαίσιο 

Η ΕΕ στηρίζει πολλές αποφάσεις και µέσα πολιτικής στο ΑΕΠ. Στην τρέχουσα οικονοµική 
συγκυρία, η οικονοµική ανάκαµψη αποτελεί το µέγα ζητούµενο και η αύξηση του ΑΕΠ 
αποτελεί στρατηγικό δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης των κοινοτικών και εθνικών 
κυβερνητικών προγραµµάτων ανάκαµψης. 

Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαµψη της 
Οικονοµίας4, αναγνώρισε ότι η κρίση πρέπει επίσης να αποτελέσει ευκαιρία στροφής της 
οικονοµίας σε µια κατεύθυνση χαµηλών εκποµπών άνθρακα και αποδοτικών πόρων. Στα 
µέτρα αντιµετώπισης της κρίσης πρέπει να περιλαµβάνονται µέτρα προστασίας των πλέον 
πληττόµενων και ευπρόσβλητων στην κοινωνία, εξ ου και η ανάγκη καθορισµού 
περιεκτικότερων δεικτών απ' ότι µόνο η αύξηση του ΑΕΠ· εξ ου επίσης και η ανάγκη για 
δείκτες οι οποίοι ενσωµατώνουν µε συνέπεια τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιτεύγµατα 
(όπως είναι η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, της προσβασιµότητας και εφικτότητας 
απόκτησης βασικών αγαθών και υπηρεσιών, κατάρτισης, της δηµόσιας υγείας και της 
ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα) και τα βήµατα οπισθοδρόµησης (π.χ. η αύξηση της 
φτώχειας, της εγκληµατικότητας, η λεηλασία των φυσικών πόρων). Ο προβληµατισµός για 
τους δείκτες ο οποίος διαπνέει την παρούσα ανακοίνωση θα µπορούσε να συµβάλει στη 
χάραξη νέων στρατηγικών στόχων για την µετά το 2010 στρατηγική της Λισαβόνας. 

Εξάλλου, η στρατηγική και οι τεχνολογίες των υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε να µην είναι αναγνωρίσιµες αφότου δηµιουργήθηκαν οι εθνικοί λογαριασµοί και 
το ΑΕΠ. Η ΕΕ σηµατοδοτεί σειρά ερευνητικών έργων για τους νέους δείκτες, οι οποίες 
αντανακλούν ευρύτερες (από όσους καλύπτονται σήµερα από το ΑΕΠ) ανησυχίες του κοινού. 
∆εν υπάρχουν ανυπέρβλητα τεχνικά εµπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας και του 
ισόρροπου εύρους εφαρµογής των δεικτών που χρησιµοποιούµε, ούτως ώστε οι σχετικές µε 
τη χάραξη πολιτικών αποφάσεις να βασίζονται σταδιακά σε µια πιο ολοκληρωµένη, ισόρροπη 
και επικαιροποιηµένη εικόνα των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων. 

2.2. Η αξιοποίηση των διεθνών προσπαθειών και των προσπαθειών των κρατών 
µελών 

Ο προβληµατισµός για τις ρυθµίσεις συµπλήρωσης του ΑΕΠ δεν είναι νέος. ∆ιερευνώνται 
πολλές µέθοδοι από διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς. Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων 
Εθνών για την Ανάπτυξη (ΠΗΕΑ) ανέπτυξε έναν ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (∆ΑΠ-
HDI) για τη συγκριτική αξιολόγηση χωρών βάσει συνδυασµένης εκτίµησης του ΑΕΠ, της 
υγείας και του επιπέδου κατάρτισης. Η Παγκόσµια Τράπεζα, µε τον υπολογισµό των 
πραγµατικών εξοικονοµούµενων πόρων ενσωµάτωσε, καινοτοµώντας, τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραµέτρους στην αξιολόγηση του πλούτου των χωρών. Ο ΟΟΣΑ χειρίζεται 
το Παγκόσµιο Έργο για την Μέτρηση της Προόδου των Κοινωνιών, στο οποίο προωθείται η 

                                                 
4 COM (2008) 800 τελικό 
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συµµετοχική χρήση νέων δεικτών. Πολλοί µη κυβερνητικοί οργανισµοί (ΜΚΟ) µετρούν το 
«οικολογικό αποτύπωµα» - µια µέτρηση η οποία έχει αναγνωρισθεί επίσηµα από ορισµένες 
δηµόσιες αρχές ως στόχος περιβαλλοντικής προόδου. Ερευνητές έχουν δηµοσιεύσει 
καινοτόµους δείκτες ευηµερίας και ικανοποίησης από τη ζωή. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη έχουν 
αναπτύξει και χρησιµοποιούν ευρύ φάσµα κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών, συχνά 
οµαδοποιηµένων σε σειρές δεικτών αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, η ΕΕ προάγει και στηρίζει 
τη χρήση διεθνώς αναγνωρισµένων δεικτών σε γειτονικές και σε αναπτυσσόµενες χώρες. 
Ολοκληρωµένοι οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί λογαριασµοί παρέχουν, σε ολοένα και 
µεγαλύτερο βαθµό, πλήθος πληροφοριών που στηρίζονται σε έγκυρη µεθοδολογία. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, αναζητούνται λύσεις για τη βελτίωση, προσαρµογή ή 
συµπλήρωση του δείκτη ΑΕΠ. Πιο πρόσφατα, η Γαλλία συνέστησε την υψηλού επιπέδου 
Επιτροπή για τη Μέτρηση των Οικονοµικών Επιδόσεων και της Κοινωνικής Προόδου, της 
οποίας προεδρεύει ο Joseph Stiglitz, προκειµένου να προσδιορίσει τα όρια του ΑΕΠ ως 
«∆είκτη Οικονοµικών Επιδόσεων και Κοινωνικής Προόδου» και να «εξετάσει τις 
συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται για την σκιαγράφηση µιας 
αντιπροσωπευτικότερης εικόνας». Η έκθεσή της αναµένεται για αργότερα εφέτος. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και σε πολλές περιπτώσεις 
συµβάλλει στις εν λόγω εξελίξεις, προκειµένου να διασφαλίσει την διεθνή συµβατότητα 
µεταξύ των δεικτών. 

2.3. Βελτιωµένοι δείκτες που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των πολιτών 

Οι πρωτοβουλίες αυτές ευθυγραµµίζονται µε την κοινή γνώµη, δεδοµένου ότι οι πολίτες 
προσβλέπουν σε ισόρροπη πρόοδο. 

Σε δηµοσκόπηση του Ευρωβαροµέτρου, το 2008, προέκυψε ότι άνω των δύο τρίτων των 
πολιτών της ΕΕ θεωρούν ότι οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί δείκτες πρέπει 
να χρησιµοποιούνται ισοβαρώς στην αξιολόγηση της επιτελούµενης προόδου. Μόλις το ένα 
έκτο – ή και λιγότεροι – προτιµούν να στηρίζεται η αξιολόγηση κυρίως σε οικονοµικούς 
δείκτες. ∆ιεθνής δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε το 2007 απέδωσε παρόµοια 
αποτελέσµατα.5 

Από µελέτες προέκυψε επίσης ότι οι πολίτες ενδέχεται να αισθάνονται αποξενωµένοι από τις 
στατιστικές πληροφορίες. Ακόµη και εάν το ΑΕΠ αυξάνεται, η εικόνα που έχουν οι πολίτες 
για τα διαθέσιµα εισοδήµατα και τις δηµόσιες υπηρεσίες είναι εικόνα συρρίκνωσης. Όσο 
αυξάνεται η συνθετότητα των κοινωνιών, οι δείκτες που στηρίζονται σε µέσους όρους ή στον 
«τυπικό καταναλωτή» δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενηµέρωσης των πολιτών 
και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών. Η συµπλήρωση του ΑΕΠ µε πρόσθετα ακριβή 
κριτήρια µέτρησης που αντανακλούν τον προβληµατισµό του ευρέος κοινού θα επέτρεπε τη 
σύγκλιση της πολιτικής της ΕΕ µε τις ανησυχίες των πολιτών. 

                                                 
5 Ειδικό Ευρωβαρόµετρο 295/ Mάρτιος 2008· ανάλογη δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε σε 10 χώρες των 

πέντε ηπείρων δείχνει ένα ακόµη υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης για την υπέρβαση του ΑΕΠ· τα τρία 
τέταρτα των ερωτηθέντων συµφωνούν. 
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3. ΠΕΝΤΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την εφαρµογή των ακόλουθων πέντε 
δράσεων, οι οποίες µπορούν να αναθεωρηθούν ή να συµπληρωθούν υπό το φως της 
αναθεώρησης που προβλέπεται να διενεργηθεί το 2012. 

3.1. Προσθήκη περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών στο ΑΕΠ 

Οι δείκτες που συνοψίζουν σηµαντικά θέµατα σε ένα ενιαίο αριθµό αποτελούν καίρια µέσα 
επικοινωνίας. Ευνοούν την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών και 
επιτρέπουν στο ευρύ κοινό να αντιληφθεί κατά πόσον επιτελείται – ή µη – πρόοδος. Το ΑΕΠ, 
καθώς και τα ποσοστά ανεργίας και πληθωρισµού είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
τέτοιων συνοπτικών δεικτών. Πλην όµως δεν προορίζονται να αντικατοπτρίζουν την 
κατάσταση σε παραµέτρους όπως είναι το περιβάλλον ή οι κοινωνικές ανισότητες. 
Προκειµένου να καλυφθεί το κενό αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται να 
αναπτύξουν έναν συνολικό περιβαλλοντικό δείκτη και να βελτιώσουν τους σχετικούς µε την 
ποιότητα ζωής δείκτες . 

3.1.1. Συνολικός περιβαλλοντικός δείκτης 

Σήµερα δεν υπάρχει ένας συνολικός περιβαλλοντικός δείκτης που να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, µαζί µε το ΑΕΠ, σε συζητήσεις χάραξης πολιτικής. Μια τέτοια ενιαία 
µέτρηση για το περιβάλλον θα προωθούσε έναν πιο ισορροπηµένο δηµόσιο διάλογο για τους 
κοινωνικούς στόχους και την κοινωνική πρόοδο. Μεταξύ των δυνατών σχετικών δεικτών 
συγκαταλέγονται το οικολογικό αποτύπωµα και το αποτύπωµα άνθρακα, πλην όµως το πεδίο 
εφαρµογής τους είναι περιορισµένο.6 ∆εδοµένου ότι έχουν πλέον ωριµάσει αρκετά οι 
σχετικές µε τους σύνθετους δείκτες και δεδοµένα µεθοδολογίες 7, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
προτίθενται να παρουσιάσουν, το 2010, µια δοκιµαστική εκδοχή ενός δείκτη σχετικού µε την 
περιβαλλοντική πίεση. 

Ο δείκτης αυτός θα αντικατοπτρίσει τη ρύπανση και άλλες περιβαλλοντικές βλάβες εντός της 
επικράτειας της ΕΕ, προκειµένου να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 
περιβαλλοντικής προστασίας. Η τυχόν πτώση του δείκτη θα σηµαίνει ότι επιτελείται πρόοδος 
όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία. Στον εν λόγω δείκτη θα συνεκτιµώνται οι 
µεγάλοι άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής: 

• αλλαγή του κλίµατος και χρήση της ενέργειας 

• φύση και βιοποικιλότητα 

• ατµοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία 

• χρήση και ρύπανση των υδάτων 

                                                 
6 Το αποτύπωµα άνθρακα αφορά αποκλειστικά τις εκποµπές αερίων των θερµοκηπίων. Το οικολογικό 

αποτύπωµα δεν συνεκτιµά ορισµένες επιπτώσεις, π.χ. τις επιπτώσεις στα ύδατα. Ωστόσο, η Επιτροπή 
το δοκιµάζει, µεταξύ άλλων δεικτών, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεµατικής στρατηγικής 
για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και του σχεδίου δράσης για την βιολογική ποικιλότητα. 

7 ΟΟΣΑ (OECD), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Handbook on Constructing Composite 
Indicators: Methodology and User Guide, 2008. 
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• παραγωγή αποβλήτων και χρήση των πόρων 

Αρχικά ο δείκτης θα δηµοσιεύεται σε ετήσια βάση για την ΕΕ και για τα κράτη µέλη, ενώ ο 
πιο µακροπρόθεσµος στόχος θα είναι – σε περίπτωση επιτυχίας – να δηµοσιεύεται 
παράλληλα µε το ΑΕΠ. Θα δηµοσιεύονται επίσης συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα 
επιµέρους θέµατα και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους σε επίπεδα ΕΕ και σε 
επίπεδα κρατών µελών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η σωστή ερµηνεία του δείκτη. Χάρις 
στον εν λόγω δείκτη, σε συνδυασµό µε το ΑΕΠ και τους κοινωνικούς δείκτες, αναµένεται ότι 
οι πολίτες θα είναι σε θέση να κρίνουν κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ και των εθνικών 
κυβερνήσεων – καθώς και οι προσπάθειες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων – επιτυγχάνουν 
το επιθυµητό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και κατά πόσον πραγµατοποιούνται 
βήµατα προόδου κατά τρόπο ισόρροπο, για την επίτευξη των κοινωνικών, οικονοµικών και 
περιβαλλοντικών στόχων. 

Πέραν του συνολικού αυτού δείκτη για τις περιβαλλοντικές βλάβες και πιέσεις, είναι επίσης 
δυνατόν να αναπτυχθεί συνολικός δείκτης περιβαλλοντικής ποιότητας, ο οποίος αναφέρει, 
π.χ., τον αριθµό των ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε υγιές περιβάλλον. Οι σχετικές έρευνες 
θα ενταθούν.  

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διαµόρφωση δεικτών που θα επιτρέπουν την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτός της επικράτειας της ΕΕ (π.χ. δείκτες που 
θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεµατικής στρατηγικής για τη βιώσιµη 
φύση των φυσικών πόρων) και θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη βελτίωση του 
οικολογικού αποτυπώµατος. 

3.1.2. Ποιότητα ζωής και ευηµερία 

Οι πολίτες ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωής και την ευµάρειά τους. Τα εισοδήµατα, οι 
δηµόσιες υπηρεσίες, η υγεία, η ψυχαγωγία, ο πλούτος, η κινητικότητα και το καθαρό 
περιβάλλον συνιστούν µέσα επίτευξης και διατήρησης των ανωτέρω. Οι δείκτες για τις εν 
λόγω «εισροές» είναι λοιπόν σηµαντικοί για τις κυβερνήσεις και για την ΕΕ. Επιπλέον, οι 
κοινωνικές επιστήµες αναπτύσσουν ολοένα και πιο αντιπροσωπευτικές άµεσες µετρήσεις της 
ποιότητας ζωής και της ευµάρειας και οι εν λόγω δείκτες «εκροών» θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα χρήσιµο συµπλήρωµα στους δείκτες «εισροών». 

Tο Ευρωπαϊκό ίδρυµα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας δραστηριοποιείται 
σχετικά. Επιπλέον, η Επιτροπή δροµολόγησε µελέτες σκοπιµότητας για τους δείκτες 
ευµάρειας και για την υπευθυνοποίηση του καταναλωτή και, σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, 
για την εικόνα που έχουν οι πολίτες όσον αφορά την ευµάρεια.  

3.2. Πληροφορίες σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο για τη λήψη αποφάσεων  

Παράγοντες όπως η παγκοσµιοποίηση και η αλλαγή του κλίµατος προκαλούν µια επιτάχυνση 
της εξέλιξης της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η χάραξη πολιτικών 
απαιτεί ισοδύναµες πληροφορίες σχετικά µε όλες αυτές τις πτυχές – ακόµη και εις βάρος της 
ακρίβειας – επειδή είναι αναγκαίο να υπάρχει ταχεία αντίδραση στις νέες εξελίξεις. Σήµερα 
παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την επικαιρότητα των στατιστικών σε 
διάφορους τοµείς. Τα στοιχεία του ΑΕΠ και της ανεργίας δηµοσιεύονται τακτικά τις 
εβδοµάδες που έπονται της περιόδου στην οποία αναφέρονται, γεγονός που επιτρέπει την 
λήψη αποφάσεων σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο. Αντιθέτως, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
δεδοµένα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι απηρχαιωµένα και δεν προσφέρουν αξιοποιήσιµες 
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πληροφορίες, λ.χ. για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων ή για τα 
µοντέλα εργασίας, που αποτελούν ταχέως εξελισσόµενα µεγέθη. Η Επιτροπή θα καταβάλει 
προσπάθειες να βελτιώσει την επικαιρότητα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
δεδοµένων, ούτως ώστε να ενηµερώνονται καλύτερα οι αποφασίζοντες στην ΕΕ.  

3.2.1. Αυξηµένη επικαιρότητα των περιβαλλοντικών δεικτών 

Οι δορυφόροι, οι σταθµοί αυτόµατης µέτρησης και το Ίντερνετ επιτρέπουν σε ολοένα και 
µεγαλύτερο βαθµό την παρατήρηση του περιβάλλοντος σε πραγµατικό χρόνο. Η Επιτροπή 
εντείνει τις προσπάθειές της προκειµένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτές. Με τις 
οδηγίες INSPIRE8 και GMES9, θέσπισε σηµαντικά µέτρα για τη χρήση των εν λόγω 
τεχνολογιών. Πέρυσι, η Επιτροπή παρουσίασε το Ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών για το 
Περιβάλλον (SEIS), πρωτοβουλία που επιτρέπει τον επιγραµµικό συνδυασµό των 
παραδοσιακών και σύγχρονων πηγών δεδοµένων και την ταχύτερη δυνατή απόδοσή τους στο 
κοινό. Το σχέδιο ozone web του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για το Περιβάλλον (ΕΟΠ) συνιστά 
ένα πρώτο παράδειγµα ενός τέτοιου συστήµατος αναφοράς σε «σχεδόν πραγµατικό χρόνο». 
Παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις επιβλαβείς συγκεντρώσεις τροποσφαιρικού όζοντος, που 
στηρίζουν τη λήψη καθηµερινών αποφάσεων σχετικών µε την επιλογή µεταξύ του 
αυτοκινήτου και των δηµοσίων µέσων µεταφοράς ή µε την ανάληψη - ή όχι - υπεύθυνων 
δραστηριοτήτων.10 

Πλέον επίκαιρα δεδοµένα µπορούν επίσης να συγκεντρωθούν µε τη βοήθεια του «µοντέλου 
διόρθωσης», το οποίο χρησιµοποιεί στατιστικές τεχνικές παρόµοιες µε αυτές που 
χρησιµοποιούνται στον τοµέα των προβλέψεων για την ενέργεια αξιόπιστων εκτιµήσεων. Επί 
παραδείγµατι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος προβλέπει να προβεί σε 
βραχυπρόθεσµες εκτιµήσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, βάσει υφιστάµενων 
βραχυπρόθεσµων ενεργειακών στατιστικών. Η Eurostat προβλέπει την επέκταση της χρήσης 
του µοντέλου προσαρµογής στους περιβαλλοντικούς λογαριασµούς. 

3.2.2. Πιο επικαιροποιηµένοι κοινωνικοί δείκτες 

Τα κοινωνικά δεδοµένα συνήθως συγκεντρώνονται µέσω ερευνών που στηρίζονται σε 
προσωπικές συνεντεύξεις, συνοδευόµενες από µεγάλο αριθµό δυσκολιών ή µε τη χρήση 
διοικητικών πηγών δεδοµένων (π.χ. φορολογικά µητρώα ή µητρώα κοινωνικής ασφάλισης). 
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, δραστηριοποιείται στον εξορθολογισµό και 
στη βελτίωση των ερευνών, καθώς και στον περιορισµό του χάσµατος µεταξύ συγκέντρωσης 
και δηµοσιοποίησης των δεδοµένων. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για το εργατικό δυναµικό 
συγκεντρώνει δεδοµένα ενός τριµήνου για την απασχόληση και τα αποτελέσµατα 
δηµοσιεύονται εντός εξαµήνου. Συγκεντρώνονται επίσης και κοινοποιούνται, σε ετήσια 
βάση, δεδοµένα για το προσδόκιµο ζωής σε καλή κατάσταση υγείας. Κάθε φορά που αυτό θα 
είναι εφικτό και αποδοτικό, θα βελτιώνεται η επικαιρότητα των κοινωνικών δεδοµένων, π.χ. 
χάρις στο νέο ευρωπαϊκό σύστηµα ενοτήτων κοινωνικής ή στατιστικής έρευνας.  

                                                 
8 Οδηγία 2007/2/EΚ 
9 Παγκόσµια παρακολούθηση για το περιβάλλον και την ασφάλεια (Global Monitoring Environment ana 

Security) 
10 http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map 
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3.3. Αύξηση της ακρίβειας των εκθέσεων για την κατανοµή και τις ανισότητες 

Η οικονοµική και η κοινωνική συνοχή συνιστά γενικό στόχο της Κοινότητας. Το ζητούµενο 
είναι ο περιορισµός των ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών και των κοινωνικών 
κατηγοριών. Επιπλέον, οι µεγάλης κλίµακας µεταρρυθµίσεις, όπως αυτές που είναι αναγκαίες 
για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος για την προώθηση νέων καταναλωτικών 
προτύπων, δεν µπορούν να ευοδωθούν παρά µόνο εφόσον οι προσπάθειες και τα οφέλη 
θεωρούνται ως δικαίως κατανεµηµένα µεταξύ χωρών, περιφερειών, οικονοµικών οµάδων και 
κοινωνικών κατηγοριών. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ζήτηµα της κατανοµής καθίσταται ολοένα και 
κεντρικότερο. Π.χ., ακόµη και αν το ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξάνεται σε µια χώρα, µπορεί 
ταυτόχρονα να αυξάνεται και ο αριθµός των ατόµων που εκτίθενται στον κίνδυνο της 
φτώχειας. Τα υφιστάµενα δεδοµένα που προέρχονται από εθνικούς λογαριασµούς, όσον 
αφορά, π.χ., τα εισοδήµατα των νοικοκυριών, ή που προέρχονται από κοινωνικές έρευνες 
όπως αυτοί της EU-SILC11, επιτρέπουν στο εξής µια ανάλυση των κυριότερων ζητηµάτων 
που συνδέονται µε την κατανοµή. Οι πολιτικές που επιδρούν στην κοινωνική συνοχή πρέπει 
να µετρούν τόσο τις ανισότητες, όσο και σύνθετα µεγέθη, όπως είναι το ΑΕΠ ή το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ. 

Στην ανακοίνωσή της «Μια ανανεωµένη κοινωνική ηµερήσια διάταξη: ευκαιρίες, πρόσβαση 
και αλληλεγγύη»,12 η Επιτροπή ανανέωσε τη δέσµευσή της στην καταπολέµηση της φτώχειας, 
του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων. Προκειµένου να τονώσει την ανταλλαγή 
πείρας µεταξύ των κρατών µελών, η Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις σχετικές µε οµάδα 
δεικτών οι οποίοι έχουν συµφωνηθεί µε τα κράτη µέλη, ώστε να ενηµερώνονται οι 
αποφασίζοντες για τις διαφορές όσον αφορά τα εισοδήµατα και ειδικότερα όσον αφορά την 
κατάσταση στις κατώτερες βαθµίδες της κλίµακας των εισοδηµάτων. Η ανάλυση της 
κατάστασης στα κράτη µέλη περιλαµβάνει επίσης την κατάρτιση, την υγεία, το προσδόκιµο 
ζωής και διάφορες, µη οικονοµικές, πτυχές του κοινωνικού αποκλεισµού. ∆ιαµορφώνονται 
επίσης οι δείκτες για την ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης σε κατοικία ποιότητας, στις 
µεταφορές και σε άλλες υπηρεσίες και υποδοµές που είναι απαραίτητες για την πλήρη 
συµµετοχή στην κοινωνία - και κατ' επέκτασιν - στην κοινωνική και οικονοµική πρόοδο. 

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση µεταξύ του κοινωνικού αποκλεισµού και της 
στέρησης των περιβαλλοντικών αγαθών. Η καθαρότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και των 
υδάτων, η διατήρηση των τοπίων και ο πλούτος της βιοποικιλότητας αφενός και η ρύπανση 
και ο θόρυβος αφετέρου, δεν κατανέµονται ισοµερώς. Από πρόσφατη µελέτη13 που ανέθεσε η 
Επιτροπή, επιβεβαιώθηκε η διαπίστωση ότι τα φτωχότερα άτοµα, ενώ ρυπαίνουν λιγότερο, 
ζουν σε περιβαλλοντικά υποβαθµισµένες περιοχές, γεγονός που συµβάλλει στην υποβάθµιση 
της υγείας, στην εµφάνιση στρες και στην έκθεση σε φυσικές καταστροφές. 

Οι αναλύσεις αυτές επικαιροποιούνται τακτικά και δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατά τους. 

                                                 
11 Στατιστικές της ΕΕ για τα εισοδήµατα και τις συνθήκες διαβίωσης 
12 COM (2008) 412 
13 «Αντιµετώπιση των κοινωνικών διαστάσεων της περιβαλλοντικής πολιτικής» (Addressing the social 

dimensions of environmental policy), µελέτη που ανέθεσε η Γ∆ Απασχόλησης (DG EMPL), Ιούλιος 
2008· βλ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=145. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=145
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3.4. Η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσµάτων όσον αφορά την αειφόρο 
ανάπτυξη 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί γενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνίσταται στη 
διαρκή βελτίωση τη ποιότητας ζωής και ευµάρειας στον πλανήτη µας, τόσο για τις σηµερινές, 
όσο και για τις µελλοντικές γενεές. Οι δείκτες βιώσιµης ανάπτυξης της ΕΕ (SDI)14 
αναπτύχθηκαν από κοινού µε τα κράτη µέλη προκειµένου να παρακολουθείται η πρόοδος 
όσον αφορά την πληθώρα των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 
(SDS) και αντικατοπτρίζονται στη διετή έκθεση προόδου της Επιτροπής. 

Ωστόσο, το εν λόγω µέσο παρακολούθησης δεν ενσωµατώνει τις πρόσφατες εξελίξεις σε 
σηµαντικούς τοµείς που δεν καλύπτονται ακόµη επαρκώς από τις επίσηµες στατιστικές (όπως 
είναι η αειφόρος (βιώσιµη) παραγωγή και κατανάλωση ή διακυβέρνηση). Για διάφορους 
λόγους, οι δείκτες βιώσιµης ανάπτυξης (SDI) δεν µπορούν πάντοτε να βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα δεδοµένα. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να µην αντανακλούν πλήρως τις προσπάθειες 
που ο επιχειρηµατικός κόσµος, η κοινωνία ή οι κυβερνήσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο 
καταβάλλουν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 

Πίνακας αποτελεσµάτων της αειφόρου ανάπτυξης 

Προκειµένου να τονωθεί η ανταλλαγή πείρας όσον αφορά τις δυνατές λύσεις άσκησης 
πολιτικής µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, πρέπει να 
υπάρχει ένα σύνολο ακριβέστερων και επικαιροποιηµένων δεδοµένων. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο η Επιτροπή διερευνά, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις δυνατότητες 
κατάρτισης ενός πίνακα αποτελεσµάτων της αειφόρου ανάπτυξης. Ο πίνακας αποτελεσµάτων 
της αειφόρου ανάπτυξης, ο οποίος στηρίζεται στο σύνολο των δεικτών βιώσιµης ανάπτυξης 
(SDI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα µπορούσε, επίσης, να περιλαµβάνει άλλες δηµοσιεύσιµες 
ποιοτικές και προσθετικές πληροφορίες, σχετικές, λ.χ., µε τις επιχειρήσεις και τα µέτρα 
άσκησης πολιτικής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προβλέπουν να καταθέσουν, εντός του 2009, 
µια δοκιµαστική εκδοχή του πίνακα αποτελεσµάτων της αειφόρου ανάπτυξης. 

Κατώτατα όρια περιβαλλοντικής αειφορίας 

Η στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης έχει ως κύριο στόχο τον σεβασµό των αντοχών των 
φυσικών πόρων του πλανήτη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η περιορισµένη δυνατότητα της 
φύσης να παρέχει ανανεώσιµες πηγές και να απορροφά τους ρύπους. Οι επιστήµονες 
προσπαθούν να καθορίσουν τις τιµές κατωφλίου των αντίστοιχων τύπων φυσικού 
περιβάλλοντος και υπογραµµίζουν τις ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες επιπτώσεις ή τις µη 
αναστρέψιµες συνέπειες της υπέρβασής τους. Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο του καθορισµού 
των πολιτικών, να είναι γνωστές οι «ζώνες κινδύνου» προτού προσεγγιστεί το κρίσιµο σηµείο 
µη αναστρεψιµότητας και να καθορίζονται, προς το σκοπό αυτό, κατώτατα όρια συναγερµού. 
Η συνεργασία µεταξύ των τοµέων της έρευνας και των επίσηµων στατιστικών θα ενισχυθεί, 
προκειµένου να καθοριστούν τα εν λόγω κατώτατα όρια – και να επικαιροποιούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα – όσον αφορά τους κυριότερους ρύπους και τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενηµέρωση των συµµετεχόντων σε 
συζητήσεις χάραξης πολιτικής και η προώθηση του καθορισµού των στόχων και της 
αξιολόγησης των πολιτικών. 

                                                 
14 Βλ. Στατιστικό Βιβλίο της Eurostat «Measuring progress towards a more sustainable Europe – 2007» (η 

µέτρηση της προόδου προς µια Ευρώπη µεγαλύτερης αειφορίας—2007). 
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3.5. Επέκταση των εθνικών λογαριασµών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών αποτελεί τον κύριο πόλο αναφοράς των οικονοµικών 
στατιστικών της ΕΕ και πολλών άλλων οικονοµικών δεικτών (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΑΕΠ). Για τη χάραξη των πολιτικών κατά τρόπο συνεκτικό, πρέπει να διαθέτουµε δίκτυο 
δεδοµένων το οποίο να συνεκτιµά, σε συστηµατική βάση, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
παραµέτρους, καθώς και τις οικονοµικές πτυχές. Στα συµπεράσµατά του Ιουνίου 2006, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της να επεκτείνουν 
τους εθνικούς λογαριασµούς στις κυριότερες πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης. Προς το σκοπό 
αυτό, οι εθνικοί λογαριασµοί θα συµπληρωθούν από ολοκληρωµένη οικονοµικο-
περιβαλλοντική λογιστική που θα παράγει συνεκτικά δεδοµένα. Όταν εγκριθούν οι µέθοδοι 
και αρχίσουν να διατίθενται τα δεδοµένα, το εν λόγω σύστηµα θα συµπληρωθεί, σε πλέον 
µακροπρόθεσµη βάση, µε πρόσθετους λογαριασµούς σχετικούς µε τις κοινωνικές πτυχές. 

Αυτό θα επιτρέψει την αξιοποίηση βάσης δεδοµένων ικανής να στηρίξει την ανάλυση 
πολιτικών και τον εντοπισµό των δυνατών συνεργειών και συµβιβασµών µεταξύ των 
διαφόρων στόχων πολιτικής, τροφοδοτώντας, π.χ., την εκ των υστέρων εκτίµηση των 
επιπτώσεων των προτάσεων πολιτικής. Η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε η εν λόγω εργασία 
να συνεκτιµηθεί στο πλαίσιο των µελλοντικών αναθεωρήσεων του διεθνούς συστήµατος 
εθνικών λογαριασµών και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών. Σε πιο 
µακροπρόθεσµη βάση, µια πιο ολοκληρωµένη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική 
λογιστική αναµένεται να αποτελέσει το θεµέλιο διαµόρφωσης νέων δεικτών υψηλότερου 
επιπέδου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να µελετούν, µέσω της 
συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς, του διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών και 
ερευνητικών έργων, τους τρόπους µε τους οποίους τέτοιοι µακροσκοπικοί δείκτες θα 
µπορούσαν να σχεδιαστούν και να χρησιµοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

3.5.1. Ολοκληρωµένη οικονοµικοπεριβαλλοντική λογιστική 

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη στρατηγική της για την "πράσινη λογιστική" το 1994.15 
Έκτοτε η Eurostat και τα κράτη µέλη – σε συνεργασία µε τα ΗΕ και τον ΟΟΣΑ ανέπτυξαν 
και δοκίµασαν µε επιτυχία µεθόδους λογιστικής, µε αποτέλεσµα πολλά κράτη µέλη να 
διαβιβάζουν τώρα – σε τακτική βάση – τις πρώτες σειρές περιβαλλοντικών λογαριασµών. 

Συνηθέστεροι είναι οι λογαριασµοί που αφορούν τη φυσική ροή των ατµοσφαιρικών 
εκποµπών (συµπεριλαµβανοµένων των αερίων θερµοκηπίου) και της υλικής κατανάλωσης, 
καθώς και οι οικονοµικοί λογαριασµοί οι σχετικοί µε τις δαπάνες και τους φόρους 
περιβαλλοντικής προστασίας. Ως επόµενο βήµα, η Επιτροπή προτίθεται να επεκτείνει τη 
συγκέντρωση δεδοµένων των τοµέων αυτών σε όλα τα κράτη µέλη. Στη συνέχεια, θα 
µπορούσαν να δηµιουργηθούν φυσικοί περιβαλλοντικοί λογαριασµοί για την ενεργειακή 
κατανάλωση, την παραγωγή και επεξεργασία αποβλήτων, καθώς και οικονοµικοί 
λογαριασµοί για επιχορηγήσεις σχετιζόµενες µε το περιβάλλον. Η Επιτροπή υπολογίζει να 
έχει το αργότερο το 2013 έτοιµους τέτοιους λογαριασµούς για την ανάλυση πολιτικών. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των λογαριασµών, η Επιτροπή προτίθεται 
να προτείνει, στις αρχές του επόµενου έτους, ένα νοµικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική 
λογιστική. 
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Μια δεύτερη κατηγορία περιβαλλοντικών λογαριασµών αφορά το φυσικό κεφάλαιο και 
ειδικότερα τις µεταβολές σε επίπεδο αποθεµάτων (πόρων). Μεταξύ των λογαριασµών αυτών, 
οι αποδοτικότεροι είναι αυτοί που αφορούν τα δάση και την αλιεία. Η Επιτροπή θα συµβάλει 
στις τρέχουσες σχετικές εργασίες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΗΕ. 

Ένα άλλο πρόβληµα στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής λογιστικής έγκειται στην ανάγκη 
συµπλήρωσης των φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασµών µε οικονοµικά δεδοµένα, βάσει 
της εκτίµησης των βλαβών που προκλήθηκαν και που αποφεύχθηκαν, των µεταβολών σε 
επίπεδο αποθεµάτων φυσικών πόρων και των αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται µε το 
οικοσύστηµα, κατά τρόπον ώστε να λαµβάνονται αντιπροσωπευτικά, έγκυρα, συγκρίσιµα και 
αξιόπιστα οικονοµικά µέτρα, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο16. Η οικονοµική εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών βλαβών και του οφέλους της περιβαλλοντικής προστασίας µπορεί να 
συµβάλει στην επικέντρωση του πολιτικού διαλόγου στο γεγονός ότι η ευηµερία και 
ευµάρειά µας εξαρτώνται από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προέρχονται από τη φύση. Σε 
µικροεπίπεδο, µια τέτοια εκτίµηση είναι σωστή όσον αφορά τη σύλληψή της. Καλύπτεται 
από σειρά µελετών, ιδιαίτερα από τη µελέτη TEEB (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – Οι οικονοµικές πτυχές των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας), µία 
διαρκή και εκτεταµένη εκτίµηση των συνδεόµενων µε τα οικοσυστήµατα υπηρεσιών, 
εκπονούµενης από κοινού από το UNEP (πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το 
περιβάλλον), από διάφορες χώρες και από την Επιτροπή. Η εκτίµηση αυτή χρησιµοποιείται 
ευρέως στο πλαίσιο των εκτιµήσεων των επιπτώσεων που διενεργεί η Επιτροπή.17 Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος προβλέπει να εξακολουθήσει την δραστηριοποίησή 
του στην εκτίµηση των αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται µε τα οικοσυστήµατα, καθώς 
και σχετικά µε τη συνδεόµενη λογιστική, προκειµένου να επεξεργαστεί διεθνώς αποδεκτές 
µεθόδους. Ωστόσο, η έγκυρη υλοποίηση τέτοιων µελετών σε µακροεπίπεδο απαιτεί 
συµπληρωµατικές έρευνες και δοκιµές. Η Επιτροπή προβλέπει να εντείνει τις προσπάθειές 
της σχετικά µε την οικονοµική εκτίµηση, καθώς και την µελλοντική ανάπτυξη εννοιολογικών 
πλαισίων. 

3.5.2. Εντονότερη χρήση των υφιστάµενων κοινωνικών δεικτών που προέκυψαν από την 
εθνική λογιστική 

Το υφιστάµενο ευρωπαϊκό σύστηµα λογαριασµών περιλαµβάνει ήδη δείκτες οι οποίοι 
αντικατοπτρίζουν θέµατα κοινωνικής ευαισθησίας, όπως είναι τα διαθέσιµα εισοδήµατα των 
νοικοκυριών και τα αναχθέντα ποσά του εισοδήµατος των νοικοκυριών, λαµβανοµένων 
υπόψη των υφισταµένων διαφορών όσον αφορά τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας των 
διαφόρων χωρών. Τα εν λόγω µεγέθη18 αντανακλούν καλύτερα από ό,τι το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ τα ποσά που ο κόσµος µπορεί να καταναλώσει και να αποταµιεύσει. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής προβλέπουν την ένταση της χρήσης των εν λόγω δεικτών. 

                                                 
16 Το ερευνητικό έργο EXIOPOL αποβλέπει στη δηµιουργία ενός εκτεταµένου πλαισίου "εισροών-

εκροών" µε στόχο την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του εξωτερικού κόστους των 
οικονοµικών τοµέων, της τελικής κατανάλωσης και της χρήσης των πόρων εκ µέρους των κρατών 
µελών της ΕΕ· http://www.feem-project.net/exiopol/. 

17 Βλ επίσης: Εγχειρίδιο για την εκτίµηση του εξωτερικού κόστους στον τοµέα των µεταφορών 
(Handbook on estimation of external costs in the transport sector), Φεβρουάριος 2008, 
http://ec.europa.eu/transport/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf. 

18 Ωστόσο, οι εν λόγω δείκτες δεν αντανακλούν ακόµη το κόστος επίτευξης του εν λόγω επιπέδου 
εισοδηµάτων, π.χ. υπό µορφήν απώλειας ψυχαγωγίας ή δραστηριοτήτων που δεν αυξάνουν πραγµατικά 
τις δυνατότητες κατανάλωσης, όπως είναι η πρόληψη ή διόρθωση των βλαβών που προκαλούνται από 
τις οικονοµικές δραστηριότητες. 

http://ec.europa.eu/transport/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί έναν έγκυρο και ευρέως αποδεκτό δείκτη 
για την παρακολούθηση των βραχυ- έως µεσοπρόθεσµων διακυµάνσεων της οικονοµικής 
δραστηριότητας, ιδίως στην τρέχουσα ύφεση. Παρά τις ελλείψεις του, αποτελεί ακόµη το 
καλύτερο ανεξάρτητο µέτρο των επιδόσεων της οικονοµίας της αγοράς. Πλην όµως, το ΑΕΠ 
δεν σχεδιάστηκε για να µετρά µε ακρίβεια την µακροπρόθεσµη οικονοµική και κοινωνική 
πρόοδο και ιδίως την ικανότητα µιας κοινωνίας να διαχειριστεί προβλήµατα όπως είναι η 
αλλαγή του κλίµατος, η αποδοτική χρήση των πόρων ή η κοινωνική ενσωµάτωση. Είναι 
προφανώς αναγκαία η συµπλήρωση του ΑΕΠ µε στατιστικές που καλύπτουν άλλες 
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, από τις οποίες εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό η ευµάρεια του ανθρώπου. 

Από ετών επιχειρείται η συµπλήρωση του ΑΕΠ, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να εντείνει τις εν προκειµένω προσπάθειες, καθώς και την 
επικοινωνία της. Στόχος της, η διαµόρφωση δεικτών ικανών να προσφέρουν στους πολίτες 
αυτό που επιθυµούν πραγµατικά: να µετρούν την επιτευχθείσα πρόοδο επιτυγχάνοντας, σε 
βιώσιµη βάση, τους τεθέντες στόχους στον κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό τοµέα. 
Σε τελευταία ανάλυση, οι εθνικές και κοινωνικές πολιτικές θα κριθούν από την ικανότητά 
τους να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους και να βελτιώσουν την ευµάρεια των ευρωπαίων 
πολιτών. Για το λόγο αυτό, οι µελλοντικές πολιτικές πρέπει να στηρίζονται σε ακριβή, 
επικαιροποιηµένα και κοινώς αποδεκτά δεδοµένα, τα οποία να καλύπτουν όλα τα βασικά 
ζητήµατα. Η Επιτροπή προτίθεται να συντάξει, το αργότερο µέχρι το 2012, έκθεση για την 
εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των δράσεων που περιεγράφησαν στο πλαίσιο της παρούσας 
ανακοίνωσης. 


