
 

Οι Στόχοι Βιϊςιμησ Ανάπτυξησ, η επιςιτιςτική και ενεργειακή κρίςη ςτο επίκεντρο 

του Παγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ 2022 

Τησ Καθηγήτριασ Φοίβησ Κουντοφρη*, 

 

 

 

Μεταξφ 22 και 26 Μαΐου, ζλαβε χϊρα ςτο Νταβόσ, θ ετιςια ςυνάντθςθ των παγκόςμιων 

θγετϊν ςτο πλαίςιο του Παγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ (WEF), ςτθν οποία 

παραβρζκθκα, τόςο με τθν ιδιότθτα μου τόςο ωσ εκλεγμζνθσ προζδρου του EAERE, όςο και 

ωσ προζδρου UN SDSN Europe, δθλαδι του ευρωπαϊκοφ κόμβου του Δικτφου Λφςεων 

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΘΕ. 

Θ Ελλάδα ζχει ιςχυρι παρουςία ςτο περιβάλλον και το δίκτυο του Παγκόςμιου 

Οικονομικοφ Φόρουμ, μζςω του Greek House Davos. Φζτοσ φιλοξζνθςε ςθμαντικοφσ 

ομιλθτζσ, μεταξφ των οποίων ο Αντιπρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αρμόδιοσ για τθν 

Προϊκθςθ του Ευρωπαϊκοφ Σρόπου Ηωισ, Μαργαρίτησ Σχοινάσ, που μίλθςε για τισ αξίεσ 

και το όραμα τθσ Ευρϊπθσ ςτο διαμορφοφμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Επίςθσ, ο 

Τφυπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, αρμόδιοσ για τθν Ζρευνα, τθν Καινοτομία και τθν 

Σεχνολογία, Χρήςτοσ Δήμασ, ςυμμετείχε ςε κοινό πάνελ με τον CEO τθσ Pfizer, Άλμπερτ 

Μπουρλά, όπου ανζπτυξαν τισ ιδζεσ τουσ για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό και τθν 

αξιοποίθςθ του πλιρουσ δυναμικοφ του οικοςυςτιματοσ των νεοφυϊν επιχειριςεων.  

To  UN SDSN Europe και UN Global 

Sustainability Index Institute Foundation 

(UNGSII Foundation) ςυνδιοργάνωςαν SDG 

Lab, ςτα πλαίςια του οποίου ςυηθτιςαμε με 

διάφορουσ πολιτικοφσ θγζτεσ και CEOs 

επιχειριςεων και τραπεηϊν, από όλο τον 

κόςμο, ςχετικά με τθν πρόοδο που 

ςθμειϊνεται ςτθν εφαρμογι των 17 SDGs ςε 

επίπεδο πόλεων. το πάνελ που ςυμμετείχα 

τθ 2θ θμζρα επιςιμανα ότι τα SDGs είναι ζνα 

ολιςτικό πρόγραμμα μεταςχθματιςτικϊν 

επενδφςεων για τουσ εξισ ζξι τομείσ: τθν παιδεία, τθν υγεία, τθν απολιγνιτοποίθςθ και τθν 

αειφόρο βιομθχανία, τθν αειφόρο διαχείριςθ του φυςικοφ κεφαλαίου (τθσ φφςθσ και των 

οικοςυςτθμάτων), τισ αειφόρεσ πόλεισ και κοινότθτεσ και τθν ψθφιοποίθςθ.  

https://www.weforum.org/
https://www.eaere.org/
https://sdsn.eu/
https://greekhousedavos.com/
https://sdsn.eu/
https://www.ungsii.org/
https://www.sdglab.ch/
https://www.sdglab.ch/


Επειδι οι κρίςεισ που είναι ςε εξζλιξθ, δθλαδι 

κλιματική αλλαγή, πανδημία, οικονομική 

φφεςη, και κατάρρευςη τησ Βιοποικιλότητασ 

αλλθλοςυνδζονται, απαιτοφν ςχεδιαςμό 

λφςεων με ςυςτθμικό τρόπο. Αυτό κα 

βοθκιςει ςτον εντοπιςμό πικανϊν 

ςυνζργειϊν μεταξφ διαφορετικϊν τόχων 

βιωςιμότθτασ και ζτςι θ αντιμετϊπιςθ τουσ κα 

είναι ολιςτικι. το χαρτοφυλάκιο των λφςεων 

κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςφγχρονεσ και 

καινοτόμεσ τεχνολογίεσ Κυκλικήσ Οικονομίασ, 

μηδενιςμοφ των εκπομπϊν επιβλαβϊν αερίων, προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι 

κακϊσ και λφςεισ βαςιςμζνεσ ςτθ φφςθ, Ψθφιοποίθςθσ, και Προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ.  

Σον ερχόμενο Ιοφλιο, κα γίνει ςτθν Ακινα θ επίςθμθ ζναρξθ του Παγκόςμιου Κόμβου για 

το Κλίμα (SDSN Global Climate Hub) με επικεφαλισ εμζνα και τον Καθηγητή Jeffrey Sachs, 

πρόεδρο του SDSN Global και τθν υποςτιριξθ διακεκριμζνων επιςτθμόνων από το 

παγκόςμιο δίκτυο του SDSN. κοπόσ του κα είναι να χρθςιμοποιεί όλα τα διακζςιμα 

δεδομζνα, τθ ςφγχρονθ γνϊςθ και τισ καινοτόμεσ τεχνολογίεσ που αναπτφςςονται από 

εμπειρογνϊμονεσ και επιςτιμονεσ ςε διάφορουσ τομείσ, και να παρζχει επιςτημονικζσ 

ςυμβουλζσ ςε πολιτικοφσ, φορείσ και λήπτεσ αποφάςεων, ϊςτε τα ςχζδια δράςθσ τουσ 

για τθν αντιμετϊπιςη τθσ κλιματικήσ κρίςησ και τθν πρόληψη περαιτζρω επιδείνωςησ, να 

είναι προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ κάκε χϊρασ, και αποδεκτά από τθν κοινωνία των 

πολιτϊν.  

Είναι αιςιόδοξο ότι εκτόσ από τθν τεχνολογία, διακζτουμε και τα απαραίτθτα Κεφάλαια. 

τθν πρόςφατθ Ζκκεςθ μασ1,  ωσ Ομάδα Εργαςίασ (Senior Working Group) του Δικτφου 

Λφςεων Βιϊςιμησ Ανάπτυξησ Ευρϊπησ (SDSN Europe)  για τθν από κοινοφ εφαρμογι τθσ 

Ευρωπαϊκήσ Πράςινησ Συμφωνίασ, με τα 17 SDGs, μεταξφ άλλων, αξιολογιςαμε τα Εθνικά 

Σχζδια Ανάκαμψησ και Ανθεκτικότητασ επτά τθσ Ελλάδασ και ακόμα ζξι Κρατϊν Μελϊν. 

Ζνα βαςικό ςυμπζραςμα, ειδικά για τθν Ελλάδα, είναι ότι τα περιςςότερα μζτρα του 

Σχεδίου Ανάκαμψησ και Ανθεκτικότητασ, ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του SDG 9 «Βιομθχανία, 

Καινοτομία & Τποδομζσ», τόςο ωσ προσ τον αρικμό των ςχεδιαηόμενων μζτρων, όςο και ωσ 

προσ τον προχπολογιςμό που ξεπερνάει τα €17 δισ. Εάν οι Εκνικοί τόχοι μετατρζπονταν ςε 

ςτόχοι των Περιφερειϊν ι ακόμα και των Πόλεων, θ επιτάχυνςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ 

Ατηζντασ 2030 κα ιταν αποφαςιςτικι. 

τθν παρζμβαςθ μου τθν 3θ θμζρα, τόνιςα τθ ςθμαςία και τθν αλλθλεπίδραςθ του Φυςικοφ 

Κεφαλαίου, των Οικοςυςτθμάτων και των Φυςικϊν Πόρων με το χρθματοοικονομικό 

ςφςτθμα. Επίςθσ, παρουςίαςα μία πρακτικι μζκοδο τριϊν βθμάτων που ειςάγουμε με το 

UN Global Sustainability Index Institute Foundation (UNGSII Foundation), για τθν 

επιμζτρθςθ τθσ επίδοςθσ των εταιριϊν με βάςθ Οικονομικά, Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά 

κριτιρια (ESG Criteria) και τθν ενςωμάτωςθ των SDGs ςτθ μθ-χρθματοοικονομικι 

πλθροφόρθςθ των εταιριϊν, με βάςθ τα κριτιρια ESG. Σα αποτελζςματα μασ κα 

παρουςιαςτοφν ςτο επόμενο Φόρουμ ςτο Νταβόσ, τον Ιανουάριο του 2023. Σζλοσ, μεταξφ 

άλλων, ενθμερϊςαμε τουσ ςυμμετζχοντεσ και για το μζλλον τθσ Τγείασ μετά τθν COVID 19 

και πϊσ μπορεί θ πρόλθψθ να γίνει πιο αποτελεςματικι, για τθ Χρθματοδότθςθ των τόχων 

                                                           
1
 Financing the Joint Implementation of Agenda 2030 and the European Green Deal 

https://www.unsdsn.org/
https://resources.unsdsn.org/financing-the-joint-implementation-of-agenda-2030-and-the-european-green-deal
https://sdsn.eu/european-green-deal-senior-working-group/
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από το Just Transition Fund, και για τα αποτελζςματα του SDG Commitment Report 

(SCR500).  

Χαρακτθριςτικό του φετινοφ Φόρουμ ιταν θ απουςία εκπροςϊπθςθσ από τθ Ρωςία, και θ 

όχι πολφ ενεργι ςυμμετοχι ιςχυρϊν κρατϊν όπωσ θ Ιαπωνία, θ Κίνα και θ Κορζα.  

Κατά τα άλλα, τα κζματα που κυριάρχθςαν ςτθν ατηζντα, ιταν ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία, θ 

Επιςιτιςτικι Κρίςθ και θ Ενεργειακι κρίςθ. 

Πόλεμοσ ςτην Ουκρανία: Σθ 2θ 

θμζρα του Φόρουμ, ζκανε τθν 

δικι του παρζμβαςθ ο Ουκρανόσ 

Πρόεδροσ Ηελζνςκι, ο οποίοσ 

ευχαρίςτθςε τθν παγκόςμια 

κοινότθτα για τθ μζχρι τϊρα 

ςτιριξθ ςτθν Ουκρανία για τισ 

επικζςεισ που δζχεται. Ωςτόςο, 

επιςιμανε ότι οι κυρϊςεισ προσ τθ 

Ρωςία κα ζπρεπε ζχουν 

αποφαςιςτεί νωρίτερα, οπότε 

πικανόν να είχαν λειτουργιςει αποτρεπτικά ςτο να ξεκινιςει θ Ρωςία τθν ειςβολι. Ηιτθςε 

πιο αυςτθρζσ και δραςτικζσ κυρϊςεισ, ακόμα και πλιρθ αποκλειςμό τθσ Ρωςίασ από τισ 

αγορζσ, για τα εγκλιματα τθσ εναντίον του Ουκρανικοφ λαοφ. Σζλοσ, εκτίμθςε ότι οι μζχρι 

τϊρα απϊλειεσ από τον πόλεμο ςε οικονομικοφσ όρουσ ανζρχονται ςε μιςό 

τριςεκατομμφριο ευρϊ και κάλεςε όλα τα κράτθ να ςυμμετζχουν ςτθν ανοικοδόμθςθ τθσ 

χϊρασ. Για αυτό το ςκοπό ζχει δθμιουργιςει το United24, ζνα Σαμείο προςζλκυςθσ 

δωρεϊν, για τθν ανοικοδόμθςθ των πόλεων που επλιγθςαν και τθ χρθματοδότθςθ των 

αναγκϊν τθσ Ουκρανίασ ςε αμυντικό και υγειονομικό εξοπλιςμό.    

Επιςιτιςτική κρίςη: Θ Επιςιτιςτικι κρίςθ είναι μια από τισ βαςικζσ επιπτϊςεισ του πολζμου 

ςτθν Ουκρανία, αφοφ θ παραγωγικι δυνατότθτα τθσ χϊρασ, θ οποία είναι από τουσ 

μεγαλφτερουσ παγκόςμιουσ προμθκευτζσ ςιτθρϊν, όπωσ κρικάρι, ςιτάρι και καλαμπόκι και 

ςπορζλαιο, μειϊκθκε δραματικά. Θ μείωςθ των παγκόςμιων αποκεμάτων επζφερε 

εκτόξευςθ των τιμϊν των προϊόντων αυτϊν, θ οποία αλυςιδωτά επθρζαςε και τισ τιμζσ 

όλων ςχεδόν των τροφίμων. Θ κατάςταςθ δυςκολεφει ακόμα περιςςότερο αν λθφκεί 

υπόψθ και θ ανωμαλία που προκλικθκε ςτθν παγκόςμια εφοδιαςτικι αλυςίδα από τισ 

κυρϊςεισ απζναντι ςτθ Ρωςία. 

Θ επιςιτιςτικι αναςφάλεια είναι ζνα ηιτθμα που απαιτεί ςυνδυαςμό τεχνολογίασ και 

πρακτικϊν λφςεων για να λυκεί. Από τισ ςυηθτιςεισ ςτο Φόρουμ, προκφπτει ότι κάνοντασ 

τθν τεχνολογία πιο προςιτι ςτουσ αγρότεσ κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν επίλυςθ τθσ 

παγκόςμιασ κρίςθσ πείνασ και επιςιτιςτικισ αναςφάλειασ. Ο ςτόχοσ πρζπει να είναι θ 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ γθσ, θ καλλιζργεια περιςςότερων τροφίμων ςε λιγότερθ 

γθ και, για να γίνει αυτό, οι αγρότεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν βζλτιςτεσ πρακτικζσ 

τόςο από τθ ςυμβατικι όςο και από τθ βιολογικι γεωργία, όπωσ είναι για παράδειγμα θ 

καινοτόμοσ τεχνικι τθσ αναγεννθτικισ γεωργίασ. Σεχνικζσ όπωσ θ θ εναλλαγι των 

καλλιεργειϊν ανάλογα με τθν εποχι (αμειψιςπορά) και θ καλλιζργεια τθσ γθσ ακόμα και 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ, προςτατεφει το ζδαφοσ και βοθκά τουσ αγρότεσ να αυξιςουν τθν 

απόδοςθ τουσ, με λιγότερα λιπάςματα. φμφωνα με τον Ινδο Τπουργό χθμικϊν και 

λιπαςμάτων, ερευνθτικζσ ομάδεσ από πανεπιςτιμια τθσ Ινδίασ ιδθ εργάηονται για τθν 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_en
https://www.ungsii.org/research
https://u24.gov.ua/


ανάπτυξθ υβριδικϊν ςπόρων, που παράγονται από μζςω επικονίαςθσ δφο ςυγκεκριμζνων 

ποικιλιϊν. Σζλοσ, θ ψθφιακι τεχνολογία δίνει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ μεγάλων εκτάςεων εδάφουσ με χριςθ αιςκθτιρων. 

Οι παραπάνω καινοτομίεσ μπορεί να αποδειχκοφν ςωτιριεσ για τθν αναμόρφωςθ του 

γεωργικοφ τοπίου παγκοςμίωσ. Όμωσ, για να είναι αποτελεςματικζσ κα πρζπει να είναι 

προςιτζσ και να ζχουν χαμθλό κόςτοσ για τον κάκε αγρότθ. Επιπλζον, χρειάηεται κατάρτιςθ, 

ςτισ νζεσ γεωργικζσ τεχνολογίεσ και προϊόντα, όπου ειδικά ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο 

μπορεί να υπάρχει υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ ανεπτυγμζνεσ. Θ επζκταςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε 

αυτοφσ τουσ πόρουσ παγκοςμίωσ επιτρζπει ςτουσ αγρότεσ μικρισ κλίμακασ να 

ξεκλειδϊςουν νζεσ δυνατότθτεσ και να αυξιςουν ςθμαντικά τθν παραγωγικότθτά. 

Ενεργειακή κρίςη: Εκτόσ από πολφ ςθμαντικόσ προμθκευτισ τροφίμων, θ Ουκρανία είναι 

και από τουσ μεγαλφτερουσ εξαγωγείσ άνκρακα, χάλυβα και πετρελαιοειδϊν, δθλαδι 

αγακϊν που είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τον ενεργειακό τομζα. Ο Ρωςο-Ουκρανικόσ 

πόλεμοσ, ζχει προκαλζςει δραματικι άνοδο των τιμϊν του πετρελαίου και του φυςικοφ 

αερίου, δθμιουργϊντασ αναςτάτωςθ ςτισ αγορζσ και αναγκάηοντασ πολλζσ χϊρεσ να 

επανεξετάςουν τθν πολιτικι τουσ γφρω από τθν προμικεια ενζργειασ.  

Όμωσ, ςτθν πραγματικότθτα, θ ενεργειακι κρίςθ είχε αρχίςει νωρίτερα. Καταρχάσ, 

παρατθρικθκε διαταραχι ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα κατά τθν επάνοδο των κρατϊν ςτθν 

κανονικότθτα μετά τον Covid-19. Θ αυξθμζνθ ηιτθςθ τουσ για ενζργεια, λόγω ςφοδροφ 

κρφου τουσ χειμερινοφσ μινεσ και ακραίων κερμοκραςιϊν το καλοκαίρι, ςυνζπειεσ και τα 

δφο τθσ κλιματικισ αλλαγισ, δεν μποροφςε να καλυφκεί από τθν παραγωγι που είχε 

αδρανιςει τα προθγοφμενα ζτθ κατά κφριο λόγο εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ. Παράλλθλα, οι 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ δεν ιταν δυνατόν να καλφψουν το κενό παραγωγισ. Για παράδειγμα, 

το Θνωμζνο Βαςίλειο, παρά τθν αφξθςθ ςτθν παραγωγικι δυνατότθτα, το 2021 παριγαγε 

14% λιγότερθ αιολικι ενζργεια ςε ςχζςθ με το 2020.2 

Θ ευρωπαϊκι θγεςία, ωσ ανταπόκριςθ ςτθν ενεργειακι 

κρίςθ και προκειμζνου να απεξαρτθκεί ενεργειακά από 

τθ Ρωςία, ανζλαβε πρωτοβουλία για τθν ανάπτυξθ μιασ 

Ενεργειακισ πλατφόρμασ (REPowerEU)3 μζςω τθσ 

οποίασ τα Κράτθ Μζλθ κα ςυντονίηουν τα μζτρα τουσ 

για τθν εξαςφάλιςθ του εφοδιαςμοφ τουσ ςε φυςικό 

αζριου, LNG και υδρογόνο. Σο ςχζδιο REPowerEU 

βαςίηεται ςε τρεισ Πυλϊνεσ: 1. Εξοικονόμηςη ενζργειασ, που είναι ο ταχφτεροσ και 

φκθνότεροσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ τρζχουςασ ενεργειακισ κρίςθσ και μείωςθσ των 

λογαριαςμϊν, 2. Κλιμάκωςθ και επιτάχυνςη των ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ ςτθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, τθ βιομθχανία, τα κτίρια και τισ μεταφορζσ και 3. 

Διαφοροποίηςη τησ προμήθειασ ενζργειασ και υποςτιριξθ των διεκνϊν μασ εταίρων. Σο 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο αποτζλεςε και ζνα βαςικό ςθμείο τθσ ομιλίασ τθσ Προζδρου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Ursula von 

der Leyen, θ οποία ανζφερε ότι θ 

Επιτροπι ζχει αποφαςίςει να 

διακζςει €300 δισ, για τθ ςταδιακι 
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 https://www.ref.org.uk/ref-blog/371-constraint-payments-to-wind-power-in-2020-and-2021  

3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://www.ref.org.uk/ref-blog/371-constraint-payments-to-wind-power-in-2020-and-2021
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κατάργθςθ χριςθσ ορυκτϊν καυςίμων από τθ Ρωςία και για τθν επιτάχυνςθ τθσ πράςινθσ 

μετάβαςθσ. Επίςθσ ανζφερε ότι ιδθ ζχει ξεκινιςει θ ςφναψθ νζων ςυμφωνιϊν τθσ 

Ευρϊπθσ με αξιόπιςτουσ προμθκευτζσ ςε όλο τον κόςμο.  

Θ Ενζργεια αποτζλεςε και ζνα βαςικό κζμα ςτθ ςυηιτθςθ του Πρωκυπουργοφ Κ. 

Μητςοτάκη, με τον Πρόεδρο του World Economic Forum, Børge Brende. Μεταξφ άλλων, 

αναφζρκθκε και ςτισ ςυηθτιςεισ για επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ελλάδασ με τισ ΘΠΑ και 

ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, και το ςτρατθγικό ρόλο που κα μποροφςε να ζχει θ 

Αλεξανδροφπολθ ςτθν παροχι ενζργειασ όχι μόνο ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα αλλά ςε όλα τα 

Βαλκάνια. Ο ΓΓ του ΟΘΕ, António Guterres, διλωςε ότι οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

είναι ο μόνοσ δρόμοσ για πραγματικι ενεργειακι αςφάλεια, ςτακερζσ τιμζσ ενζργειασ και 

βιϊςιμεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ. Με ςυλλογικι δράςθ και ςυνεργαςία, ο 

μεταςχθματιςμόσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ μπορεί να είναι το ειρθνευτικό ζργο 

του 21ου αιϊνα. Ο ειδικόσ απεςταλμζνοσ του Προζδρου των ΘΠΑ για το Κλίμα και μζλοσ 

του υμβουλίου Εκνικισ Αςφάλειασ, John Kerry, ανζδειξε για ακόμα μια φορά το 

πρόβλθμα τθσ κλιματικισ κρίςθσ και τόνιςε το ρόλο που μποροφν να παίξουν οι 

επιχειριςεισ ςτθν επίτευξθ των φιλόδοξων παγκόςμιων ςτόχων για το κλίμα. Επίςθσ, 

επιςιμανε ότι θ τεχνολογία για να πετφχουμε μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου κατά 45% τα επόμενα οκτϊ χρόνια, υπάρχει. Αυτό που χρειάηεται είναι 

περαιτζρω ανάπτυξθ και κλιμάκωςθ των υποδομϊν με βάςθ αυτι τθν τεχνολογία.  

υμπεραςματικά, ςτο φετινό Παγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ, υπιρξε θ κοινι διαπίςτωςθ 

ότι ςιμερα, περιςςότερο από ποτζ πριν, αποδεικνφεται ότι το ενεργειακό ςφςτθμα δεν 

είναι άτρωτο, αλλά είναι ευάλωτο ςε μακροοικονομικζσ και γεωπολιτικζσ αναταράξεισ.  

Σο βαςικό μινυμα είναι ότι ςτο εξισ οι προςπάκειεσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και 

ανάπτυξθσ πρζπει να γίνονται μελετθμζνα και με ιςορροπθμζνο τρόπο, δθλαδι να 

λαμβάνουν υπόψθ όλεσ τισ κρίςιμεσ παραμζτρουσ, όπωσ είναι για παράδειγμα θ 

ενεργειακι αςφάλεια, θ πρόςβαςθ ςε προςιτι κακαρι ενζργεια από όλουσ και θ 

διαςφάλιςθ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. Με αυτό τον τρόπο, οι χϊρεσ κα είναι πιο 

κωρακιςμζνεσ και ανκεκτικζσ κατά το μεταςχθματιςμό τουσ  τθ μετάβαςθ τουσ ςε ζνα 

βιϊςιμο και κοινωνικά δίκαιο οικονομικό μοντζλο, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ Ατηζντασ 

2030 του ΟΘΕ. 

 

 

Μπορείτε να παρακολουκιςετε τθν Ομιλία μου 

για τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ των SDGs ςτα ESG 

κριτιρια από τισ επιχειριςεισ, ςτο ςφνδεςμο Day 

4 SDG Lab Davos. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gV4dxHYw3QY
https://youtu.be/gV4dxHYw3QY


 

* Θ Φοίβθ Κουντοφρθ είναι Κακθγιτρια ςτθ χολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διευκφντρια ςτο 

"Εργαςτιριο Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικό-Οικονομικι και Περιβαλλοντικι Αειφορία" (ReSEES) ςτο 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Διευκφντρια τθσ Μονάδασ Αειφόρου Ανάπτυξθσ (SDU) και του EIT 

Climate-KIC Hub Ελλάδοσ ςτο Ερευνθτικό Κζντρο Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ "ΑΘΘΝΑ", Πρόεδροσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Οικονομολόγων Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων (EAERE), 

Μζλοσ τθσ Παγκόςμιασ Ακαδθμίασ Σεχνϊν και Επιςτθμϊν (WAAS), ςυμπρόεδροσ του Δικτφου 

Λφςεων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ Ευρϊπθσ (UN SDSN Europe) και Ελλάδοσ (UN SDSN Greece) και 

Κακθγιτρια ςτο Σμιμα Σεχνολογίασ, Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν του Denmark Technical University. 

Επίςθσ είναι μζλοσ τθσ Eκνικισ Eπιτροπισ για τθ Κλιματικι Αλλαγι του Τπουργείου Ενζργειασ και 

Περιβάλλοντοσ, μζλοσ τθσ ςυγγραφικισ ομάδασ τθσ Ζκκεςθσ Πιςςαρίδθ και Πpόεδροσ του Alliance of 

Excellence for Research and Innovation on Aephoria (AE4RIA-https://ae4ria.org/). Προςωπικι 

ιςτοςελίδα: www.phoebekoundouri.org  

https://www.aueb.gr/en/faculty_page/koundouri-phoebe
https://www.dept.aueb.gr/el/ReSEES
https://www.athenarc.gr/el/sdu
https://www.climate-kic.org/countries/greece/
https://www.climate-kic.org/countries/greece/
https://www.athenarc.gr/el
https://www.eaere.org/
http://www.worldacademy.org/
https://sdsn.eu/
http://www.unsdsn.gr/
https://orbit.dtu.dk/en/organisations/department-of-technology-management-and-economics
https://ae4ria.org/
http://www.phoebekoundouri.org/

