Nézzük más szemmel
Úton a Jó Állam Jelentés 2016 felé
A 2016. március 23-án megrendezésre került szakmai kerekasztal beszélgetés ékes példája volt a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elindult új gondolkodásmód tettekké válásának. A Jó Állam
Kutatóműhely 2014-ben megkezdett munkájának eredményeképpen valamennyi hatásterület körül
kialakult egy szakértői csoport, amelyek nem csak érdeklődéssel figyeli az indikátorok sorsát, hanem
arra is kész, hogy amikor lehetőség nyílik rá, akkor tevékenyen részt vállaljon a munkából. Ennek a
munkának az eredményeképp született meg tavaly májusában a kormányzati képességek átfogó
értékelésének nemzeti indikátorrendszerét felállító Jó Állam Jelentés 2015. Ennek a
mutatórendszernek a továbbfejlesztése és a 2016-os Jelentés kidolgozásának fontos mérföldkövei a
hatásterületi munkacsoportok műhelybeszélgetései, melynek első állomása a fenntarthatóság
hatásterület indikátorainak áttekintése volt.
A fenntartható fejlődés komplex és transzdiszciplináris terület. Ennek megfelelően a mérésére
kidolgozott indikátorok is sokféle tudást kell, hogy mozgósítsanak annak érdekében, hogy a lehető
legjobban szolgálják a kitűzött célt. Ez pedig nem kevesebb, minthogy a döntéshozók segítségére
legyenek a helyes diagnózis felállításában, jelezzék, ha baj van, és mutassák, azt is, ha egy
beavatkozás hatásos volt.
A szerdai megbeszélésre meghívott tudósok között volt fizikus, jogász, közgazdász, tájgazdálkodási
szakértő is, a KSH Környezeti és vidékfejlesztési statisztikai osztályának vezetője, az ÁKFI Módszertani
csoportjának szakértője és a Jó Állam Kutatás programfelelőse mellett.
A fenntarthatóság témája megában hordozza annak a lehetőségét, hogy más szemszögből nézve
másként lássunk bizonyos jelenségeket. Sokszor pedig az okoz nehézséget, hogy a komplexitás miatt
meglehetősen nehéz egy-egy mutatóval nyomon követni a jelenségeket. Éppen ezért volt nagy
szükség arra, hogy a meghívott kutatók tudásuk és tapasztalataik legjavát adva, egymást kiegészítve
alkossanak valami újat, és hasznosat, ami még azok számára is érthető és használható, akik mögött
nem áll több évtizednyi tudományos kutatás ezen a téren.
A jelenlévők egy igazi pezsgő vitának lehettek részesei, amelyben számos nézőpont és vélemény
ütközött több indikátor esetében, hogy végül kreatív megoldások révén konszenzusos eredményekre
jutva zárhassuk a megbeszélést.
A munka folyik tovább abban a hitben, hogy az eredmény eléri a célját, és az általunk megalkotott
mutatók a szerepüket betöltve döntés-előkészítő információkká válnak majd.

