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Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην εξέταση του εννοιολογικού περιεχοµένου της έννοιας
της ανάπτυξης τόσο µέσω των θεωρητικών ρευµάτων όσο και από την προσπάθεια
αποτύπωσης της µε τη χρήση δεικτών. Η ανάπτυξη ως µια κανονιστική έννοια
υπόκειται σε διάφορες κρίσεις και αξιολογήσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
ιδεολογικό σύστηµα, ένα σύστηµα αξιών, µία µεθοδολογική προσέγγιση, µία πολιτική
επιλογή, µια ηθική κατάσταση
Μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη της, η αφηρηµένη και γενικού περιεχοµένου έννοια,
διαπέρασε και εισχώρησε σε διάφορα εννοιολογικά πλαίσια
τιθέµενη σε
αντιπαραβολή κυρίως µε τις έννοιες της οικονοµικής εξέλιξης και της κοινωνικής
µεταβολής και προόδου. Σε ένα αρχικό επίπεδο ανάλυσης, ένας από τους πλέον
βασικούς διαχωρισµούς της έννοιας αποτελεί η διάκριση ενός στατικού και ενός
δυναµικού
εννοιολογικού
πλαισίου,
εντός
των
οποίων
δύναται
να
αποκρυσταλλωθούν µε περισσότερη σαφήνεια και επάρκεια οι διαφορετικές
προεκτάσεις της έννοιας της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη υπό τη στατική της έννοια
περιγράφει την ενισχυµένη κατάσταση µια χώρας/περιφέρειες επί µιας αρχής ή µιας
επί µέρους δραστηριότητας. Αντίθετα, η δυναµική εκδοχή της ανάπτυξης
χρησιµοποιείται για την απόδοση καταστάσεων που σχετίζονται µε σταδιακές
εξελίξεις είτε πάλι επί µιας αρχής είτε µιας επί µέρους δραστηριότητας.
Τα περισσότερα αναπτυξιακά ρεύµατα της κλασικής σκέψης εξέταζαν περισσότερο
πρακτικά ζητήµατα (όπως προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονοµικής µεγέθυνσης,
η αξία του ανταγωνισµού και του εµπορίου κ.α.). Οι σύγχρονες προσεγγίσεις
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην οικονοµική µεγέθυνση, την κεφαλαιακή
συσσώρευση, το δοµικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας, τον εκσυγχρονισµό των
κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών θεσµών).Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις (βλ.
Ανθρώπινη Ανάπτυξη) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον Άνθρωπο ως τελικό στόχο
της όλης αναπτυξιακής διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση η έννοια της ανάπτυξης, µέσα από τη διαχρονική της εξέλιξη
εµπλουτίστηκε και από την ταύτισή της από την αµιγώς οικονοµική ανάπτυξη
(αύξηση εθνικής εκροής/εισοδήµατος αύξηση συνολικής παραγωγικότητας, αύξηση
συσσώρευσης κεφαλαίου, εκβιοµηχάνιση, αύξηση συµµετοχής στο διεθνές εµπόριο)
εξελίχθηκε στο να εξετάζει διάφορες άλλες σφαίρες της ανθρώπινης δράσης όπως
την κοινωνική (εξασθένιση παραδοσιακών θεσµών και δοµών εξουσίας αύξηση
ατοµικής κινητοποίησης - επέκταση επιχειρηµατικότητας αύξηση διαθέσιµων
ατοµικών πόρων -µείωση φτώχειας, βελτίωση κοινωνικών δεικτών – υγεία), την
πολιτική (αύξηση πολιτικών ελευθεριών µείωση εµποδίων πρόσβασης στα κέντρα
αποφάσεων προώθηση πολιτικών ισότητας), τη βιώσιµη (διεύρυνση ατοµικών
ελευθεριών /επιλογών, ορθή διαχείριση πόρων - ίσες ευκαιρίες στις µελλοντικές
γενιές) ή την ανθρώπινη ελευθερία (επέκταση ανθρώπινων δυνατοτήτων, διεύρυνση
ατοµικών ελευθεριών /επιλογών).

Η εννοιολογική διεύρυνση της έννοιας της ανάπτυξης αποτυπώνεται και στο τρόπο
αποτύπωσης της. Το ΑΕΠ, ο κύριος εκφραστής της οικονοµικής ανάπτυξης,
παραµένει ο πρωταγωνιστής στο υλικού σταδίου και µέσω της εξέλιξης των
ρευµάτων του αναπτυξιακού κλάδου, την ανάδειξη των αδυναµιών και των
περιορισµών του καθώς και µελετών και προβληµατισµών διεθνών και εθνικών
οργανισµών περί της ανάπτυξης καθώς και την βιβλιογραφία της ευτυχίας και της
υποκειµενικής ευηµερίας – που φαίνεται να αποσπά την προσοχή της επιστηµονικής
κοινότητας, όλο και περισσότεροι δείκτες προστίθενται στην αναπτυξιακή συζήτηση.
Οι δείκτες αυτοί επιδιώκουν να περιγράψουν το πολυδιάστατο πλέον υπόβαθρο της
ανάπτυξης «διορθώνοντας (Green GDP ή Green National Accounting, Index of
Sustainable Economic Welfare, κ.α.), αντικαθιστώντας (Human development index,
Happy Planet Index , κ.α.) ή
ενισχύοντας το ΑΕΠ (System of Economic
Environmental Accounts, Millennium Development Goals, κ.α.).
Η ανθρώπινη ανάπτυξη, που αποτελεί παράγωγη κατάσταση της προσέγγισης των
ανθρώπινων δυνατοτήτων, εστιάζει σε όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες το
άτοµο επιθυµεί να πραγµατώσει διαθέτοντας την ελευθερία προκειµένου να επιλέξει
το σύνολο εκείνο των λειτουργικοτήτων που επιθυµεί (capabilities). Κάποιες από
αυτές τις δυνατότητες µπορεί να σχετίζονται µε βασικές ανάγκες (επαρκής διατροφή
ή µείωση πρόωρης θνησιµότητας) ενώ άλλες µπορεί να σχετίζονται µε περισσότερο
σύνθετες καταστάσεις (επαρκής µόρφωση ικανή για την συµµετοχή στην πολιτική
ζωή). Οι θεωρητικές ρίζες της συγκεκριµένη προσέγγισης εντοπίζονται στη
φιλοσοφική διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση
στην επίτευξη του τελικού στόχου που δεν είναι άλλος από την ανθρώπινη ανάπτυξη
Οι ανθρώπινες δυνατότητες, οι οποίες στην ουσία αποτελούν συνδυασµούς
λειτουργικοτήτων στοιχειοθετούν όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες το άτοµο
επιθυµεί να πραγµατοποιήσεις αποδίδοντας παράλληλα σε αυτές ιδιαίτερη αξία. Εδώ
θα πρέπει να γίνει και διαχωρισµός ανάµεσα στην ικανότητα προς επίτευξη και το
πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα διαχωριστική γραµµή των οποίων αποτελεί η έννοια
της ελευθερίας, κεντρικός άξονας της όλης θεωρητικής προσέγγισης µιας και η
ελευθερία είναι αυτή που µπορεί να οδηγήσει στην πραγµατική επέκταση του εύρους
των επιλογών. Η ελευθερία η οποία µπορεί να οδηγήσει στη διεύρυνση των
ανθρώπινων δυνατοτήτων αποτελεί κεντρικό ζητούµενο των αναπτυξιακών
πολιτικών, οι οποίες επιδιώκουν τη συνεχή ενίσχυση της θεωρώντας ότι κατά αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.
Η δεύτερη ενότητα, χρησιµοποιώντας την έννοια της ανθρώπινης ανάπτυξης
επιδιώκει να σχηµατοποιήσει το πλαίσιο εντός του οποίου αναλύεται το διευρυµένο
εννοιολογικό περιεχόµενο της ανάπτυξης. Προκειµένου να επιτευχτεί το παραπάνω
χρησιµοποιούνται οι έννοιες της ανθρώπινης τρωτότητας και ανθεκτικότητας, ως οι
δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Η ανθρώπινη τρωτότητα σχετίζεται µε την µείωση
της ποιότητας της ζωής, ιδίως όταν αυτή είναι παρατεταµένη και µειώνεται κάτω από
ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο. Ο κύριος στόχος της ανθρώπινης ανάπτυξης είναι η
επέκταση των επιλογών ενώ αντίθετα η ανθρώπινη τρωτότητα στοιχειοθετείται από
τον περιορισµό τους. Με τον όρο επιλογές εννοούνται όλες εκείνες που επηρεάζουν
καταλυτικά την ανθρώπινη ανάπτυξη όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η υλική ευηµερία
ή η προσωπική ασφάλεια. Οι επιλογές µε τη σειρά τους εξαρτώνται από τις
δυνατότητες. Οι ανθρώπινες δυνατότητες προσδιορίζουν όλα εκείνα που το άτοµο
επιθυµεί να πραγµατώσει και στα οποία προσδίδει ιδιαίτερη αξία.

Η φύση της ανθρώπινης τρωτότητας είναι πολυδιάστατη και δυναµική. Αν
εστιάσουµε αποκλειστικά και µόνο σε µία διάσταση, από την αναµένουµε να
εντοπίσουµε δυσµενείς και τρωτές καταστάσεις τότε αντιµετωπίζουµε τον κίνδυνο να
χάσουµε όλες εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες µας παρέχει η έννοια και η φύση
της Ανθρώπινης Τρωτότητας. Έτσι αν για παράδειγµα εστιάσουµε στην οικονοµική
τρωτότητα , δηλαδή προσεγγίσουµε την έννοια εξαιρετικά στενά, και µελετήσουµε
καταστάσεις που συνδέονται µε µία µόνο διάσταση της ανθρώπινης τρωτότητας ,
όπως οικονοµική ανισότητα, φτώχεια, ανεργία ή υπο-απαχόληση τότε δε θα είµαστε
σε θέση να µελετήσουµε το υπόλοιπο πλήθος των περιορισµένων πλέον επιλογών.
Η διεύρυνση και ενσωµάτωση στη µελέτη της τρωτότητας και των υπολοίπων
διαστάσεων της ανθρώπινης ανάπτυξης είναι αυτή η διαδικασία που θα µας
επιτρέψει να δούµε πληρέστερα τη διευρυµένη φύση της υπό εξέτασης έννοιας. Η
ανθρώπινη τρωτότητα στο πλαίσιο της προσέγγισης των ανθρώπινων δυνατοτήτων
(επιλογών και ελευθεριών) προσφέρει ένα ολοκληρωµένο εργαλείο ανάλυσης της
ανθρώπινης ανάπτυξης από την πλευρά της υστέρησης.
Αντίθετα η ανθρώπινη ανθεκτικότητα σχετίζεται µε την επέκταση των ελευθεριών και
την προστασία των επιλογών, µε τη δηµιουργία και ισχυρή παρουσία κρατικών και
κοινωνικών θεσµών, τον µετασχηµατισµό κοινωνικών νορµών και πρακτικών και
γενικότερα µε τις καταστάσεις εκείνες που προωθούν την ενίσχυση των αµυνών σε
πιθανή απώλεια ανθρώπινων επιλογών και δηµιουργίας ανθρώπινης τρωτότητας.
Η τρίτη ενότητα, προχωρά στην εµπειρική διερεύνηση της ανθρώπινης ανάπτυξης
για το περιφερειακό επίπεδο της Ελλάδας (NUTS 2) για τη χρονική περίοδο 20012011, χρησιµοποιώντας κοινά αποδεκτούς δείκτες της βιβλιογραφίας της
ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI και GII) καθώς και υποκειµενικές µετρήσεις (οι οποίες
βασίζονται στις βασικές εκείνες ανθρώπινες δυνατότητες που είναι ικανές να
εξασφαλίσουν την ελάχιστη κοινωνική δικαιοσύνη – σωµατική ακεραιότητα, λογική,
συναισθήµατα, κοινωνικές σχέσεις κ.α.) που αντλούν τα δεδοµένα µέσα από
πρωτογενή πηγή. Η εµπειρική διερεύνηση αποτυπώνει την µικρή βελτίωση της
ανάπτυξης (σε όρους ανθρώπινης ανάπτυξης) σε περιφερειακό επίπεδό από την
εκδήλωση της κρίσης και µετά καθώς και τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα
στις περιφέρειες.

