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Deloitte: Στην 33η θέση του Δείκτη Κοινωνικής
Προόδου η Ελλάδα ανάμεσα σε 128 χώρες από όλο τον
κόσμο
•
•
•

Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώ ρες Υψηλής Κοινω νικής Προόδου
Υπερτερεί σε σχέση με χώ ρες αντίστοιχου κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τομείς όπω ς η
πρόσβαση σε ανώ τερη εκπαίδευση και σε υγειονομική περίθαλψη
Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της κοινωνικής προόδου και της προσέλκυσης ξένω ν
επενδύσεω ν

Την 33 η θέση του Δείκτη Κοινω νικής Προόδου, μία θέση χαμηλότερα σε σχέση με το
2016, καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα σε 128 χώ ρες από όλο τον κόσμο, σύμφω να με
την έρευνα “Social Progress Index 2017” που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Social
Progress Imperative με την υποστήριξη της Deloitte, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσμα από
κοινω νικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης κατατάσσουν τις 128 χώ ρες σε έξι ομάδες,
ανάλογα με το επίπεδο κοινω νικής προόδου. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην ομάδα Υψηλής
Κοινω νικής Προόδου, τη δεύτερη κατά σειρά μετά την ομάδα Πολύ Υψηλής Κοινω νικής
Προόδου, η οποία περιλαμβάνει τις πρώ τες 14 χώ ρες της λίστας, με την πρώ τη τετράδα να
συμπληρώνουν χώ ρες της Σκανδιναβίας (Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία).
Τα κριτήρια με βάση τα οποία προκύπτει η συνολική βαθμολογία των χω ρών χω ρίζονται σε
3 κατηγορίες, Βασικές Ανθρώ πινες Ανάγκες (τροφή, στέγη, νερό, ιατρική περίθαλψη,
προσω πική ασφάλεια), Θεμέλια Ευημερίας (πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση, πρόσβαση
σε πληροφορίες και τηλεπικοινω νίες, υγεία, περιβαλλοντική ποιότητα) και Ευκαιρίες
(προσω πικά δικαιώματα, προσωπική ελευθερία και επιλογή, ανοχή και ένταξη, πρόσβαση σε
ανώ τερη εκπαίδευση).
Η Ελλάδα σημειώ νει υψηλές βαθμολογίες σε κριτήρια όπως η πρόσβαση σε ανώ τερη
εκπαίδευση, η υγεία και το προσδόκιμο ζωής, καθώς και η πρόσβαση σε υγειονομική
περίθαλψη, ω στόσο υστερεί σε σχέση με χώ ρες παρόμοιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε
παραμέτρους όπως η προσωπική ελευθερία και επιλογή, καθώς και η πρόσβαση στη βασική
εκπαίδευση. Αξίζει να σημειω θεί ότι η βαθμολογία της χώ ρας στον τομέα της «Ελευθερίας
στις επιλογές ζω ής» είναι από τις χαμηλότερες της λίστας του Δείκτη Κοινω νικής
Προόδου, κατατάσσοντας την Ελλάδα ανάμεσα σε χώ ρες όπως η Ουκρανία και η Υεμένη. Η
Ελλάδα επίσης υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις λοιπές χώ ρες στον τομέα της «ανοχής
στην υποδοχή μεταναστώ ν», λόγω της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης, η οποία
δημιούργησε ελλείψεις στους διαθέσιμους πόρους (φυσικούς και οικονομικούς).
Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά του 2014, ο δείκτης
κοινω νικής προόδου έχει σημειώ σει βελτίω ση σε 113 από τις 128 χώ ρες. Το
μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίω σης εντοπίζεται σε χώ ρες της νότιας Ασίας και της
δυτικής Αφρικής, οι οποίες κατατάσσονται παραδοσιακά στις ομάδες “Κατώτερης Μέσης” ή
“Χαμηλής” Κοινω νικής Προόδου.
Στον αντίποδα βρίσκεται ένα μικρό group 15 χω ρώ ν, το οποίο εμφανίζει μειω μένο
δείκτη κοινω νικής προόδου σε σχέση με το 2014, συμπεριλαμβανομένων χω ρών της

κεντρικής Αφρικής αλλά και της Ουγγαρίας, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση
από τις χώ ρες της Ευρώ πης.
Αξίζει επίσης να σημειω θεί ότι, βάσει της ανάλυσης του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, έχει
αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της Κοινω νικής Προόδου και της
προσέλκυσης ξένω ν επενδύσεω ν (FDI), και μάλιστα η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη: οι
συνιστώ σες του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, όπως η απρόσκοπτη παροχή νερού και
ηλεκτρικής ενέργειας και οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση, υποστηρίζουν την προσέλκυση
ξένω ν επενδύσεω ν παρέχοντας τις υποδομές, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και το
ασφαλές πολιτικό περιβάλλον που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεω ν.
Παράλληλα, οι ξένες επενδύσεις οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών και
εκπαίδευσης, ενώ υποστηρίζουν ενεργά τη βελτίω ση του επιπέδου παροχής κοινωνικών
υπηρεσιώ ν.
Σχετικά με το Δείκτη Κοινωνικής Προόδου:
Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου αποτελεί την πρώτη ολιστική μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής απόδοσης
μιας χώρας και είναι ανεξάρτητος από οικονομικούς παράγοντες. Ο δείκτης βασίζεται σε μια σειρά
κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών που καταγράφουν τρεις διαστάσεις κοινωνικής προόδου: βασικές
ανθρώπινες ανάγκες, θεμέλια ευημερίας και ευκαιρίες. Ο δείκτης κοινωνικής προόδου 2017 παρουσιάζει
δεδομένα από 128 χώρες σε 50 δείκτες. Περιλαμβάνει το 98% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχει σχεδιαστεί
ως συμπλήρωμα του ΑΕΠ και άλλων οικονομικών δεικτών για την παροχή μιας ολιστικής αντίληψης για τις
συνολικές επιδόσεις των χωρών.
Σχετικά με την Deloitte στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions
Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services
A.E.» (από κοινού εφεξής «Deloitte Ελλάδας») είναι υπό- αδειούχοι της Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η Deloitte Ελλάδας μαζί με την Deloitte Ιταλίας ανήκουν
πλέον και λειτουργούν υπό την εταιρία μέλος του δικτύου της Deloitte στην Κεντρική Μεσόγειο.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο
δίκτυο των εταιριών μελών μας.
To δίκτυο της Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Το δίκτυο της Deloitte
προσφέρει υπηρεσίες σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500® μέσω ενός παγκόσμιου
διασυνδεδεμένου δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες
συνεισφέροντας παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε
περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει
παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit)
υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte
Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory),
φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance &
Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα
προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζει σε όλους τους
κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της
τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και
ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr.
Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του
διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το
δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου,
οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα
οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία
νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί
οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν.
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