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Πξφινγνο 

 Αλέθαζελ ε νηθνλνκηθή δξάζε ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ κηα δξάζε κέζα ζηε θχζε θαη πάλσ 

ζηε θχζε. Αλ θαη ζηελ πξψηε θάζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ 

κε απηήλ ην θπξίαξρν γλψξηζκα ζηάζεθε ε εμάξηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

θχζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δεχηεξε θαη πην πξφζθαηε θάζε, θαη κάιηζηα απφ ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηά, ε ζρέζε απηή κεηαβάιιεηαη έρνληαο σο θπξίαξρν 

γλψξηζκα ηελ ππνηαγή ηεο θχζεο ζηνλ άλζξσπν. Έηζη, ελψ αξρηθά θαη επί καθξφλ 

έθηνηε ε θπζηθή ηάμε θάλεθε λα επηβάιιεηαη ζηνλ άλζξσπν, ζηε ζπλέρεηα θαη ηδίσο ηα 

ηειεπηαία 200 πεξίπνπ ρξφληα ε αλζξψπηλε ηάμε (ή αηαμία) επηβιήζεθε πάλσ ζηε θχζε 

θαη ζην πεξηβάιινλ. ήκεξα δνχκε ζε έλα θφζκν ζηνλ νπνίν ε πιεζπζκηαθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε αξρίδεη λα πηέδεη ηα θπζηθά φξηα ηνπ πιαλήηε καο θαη καο ζέηεη 

κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ην πξαγκαηηθά κεγάιν θαηαζηξνθηθφ θχκα λα κελ είλαη ε 

ζεκεξηλή θξίζε πνπ βηψλνπκε αιιά ε αλεπηζηξεπηί θξίζε κηαο θνληφθζαικεο 

αλάπηπμεο, ε νπνία αγλνεί ηα ζεκάδηα θηλδχλνπ πνπ εθπέκπεη ν πιαλήηεο καο. Σν 

θπξίαξρν ππφδεηγκα αλάπηπμεο θαίλεηαη λα έρεη πιένλ αλ φρη μεπεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 

αγγίμεη πξν πνιινχ ηα φξηα αλνρήο θαη αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Τπάξρνπλ 

πνιινί πνπ πηζηεχνπλ πσο ε έμνδνο απφ ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε πξνζθέξεη ηελ 

ηδαληθή επθαηξία λα κπνπλ ηα ζεκέιηα γηα κηα βηψζηκε θαη εχξσζηε αλάπηπμε. Η 

«βηψζηκε αλάπηπμε» (sustainable development) σο ηδέα θσδηθνπνηήζεθε ην 1987 απφ 

ηελ αξκφδηα Γηεζλή Δπηηξνπή θαη ζηνρεχεη αθξηβψο λα δηνξζψζεη ηελ αξλεηηθή 

αλάδξαζε απνθαζηζηψληαο κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο κέζσ 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ ηεο αλεμέιεγθηεο αλάπηπμεο. Έηζη 

ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ην 

θαηά πφζν ε  βηψζηκε αλάπηπμε είλαη θάηη ην εθηθηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ  απνπζηάδεη φρη 

κφλν έλα ελαιιαθηηθφ ππφδεηγκα αιιά θαη νη ζηνηρεηψδεηο ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα ελφο κε δηαηξεηνχ πξνβιήκαηνο πνπ θαιείηαη 

λα ιχζεη ε αλζξσπφηεηα. ην ηξίην κέξνο εμεηάδνπκε ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε ζρέζε κε 

ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο. Ωο έλλνηα ε βηψζηκε, αεηθφξνο ,δηαηεξήζηκε ή 

πξάζηλε αλάπηπμε, ζεκαηνδνηεί ηελ αλαδήηεζε κηαο αξκνληθφηεξεο ζρέζεο νηθνλνκίαο 

θαη πεξηβάιινληνο, θαη είλαη πιένλ ζην επίθεληξν φισλ ησλ ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ. 

Αθνξά κεγάια παγθφζκηα ζέκαηα φπσο  ε θιηκαηηθή αιιαγή ,ε ηξχπα ηνπ φδνληνο, ε 

απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, νη πφιεκνη γηα ηα λεξά , ε επάξθεηα ηξνθίκσλ, ε 

εμάληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε ρξήζε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ νξγαληζκψλ. Καζψο 

θαη εζληθά θαη ηνπηθά ζέκαηα φπσο ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ε ξχπαλζε ησλ 

πνηακψλ θαη ηεο ηνπηθήο αηκφζθαηξαο , ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε , ε πξνζηαζία ησλ 

δαζψλ , ε εμάληιεζε ησλ ςαξηψλ ζηηο ζάιαζζέο καο, ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα καο.  

Δλψ ζην ηειεπηαίν κέξνο παξαζέηνληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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1.    Δηζαγσγή- Μηα Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ζ επηζηήκε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο αλαδχζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 

ζηελ Γχζε σο έθθξαζε ηεο παξάιιεια αλαδπφκελεο „πξάζηλεο ζθέςεο‟ θαη ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο πνπ πξνέθπςε. Καη απφ ηφηε ν ηνκέαο ηνλ πεξηβαιινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ. ε απηήλ ηελ πεξίνδν εμάιινπ νθείινπκε ηελ πηνζέηεζε θαη δηάδνζε ηνπ 

φξνπ Environmentalism (Πεξηβαιινληνινγία) (Ο‟ Riordan, 1983). Γελ ζα πξέπεη βέβαηα 

λα μερλάκε πσο ηα Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο είλαη έλαο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο 

Οηθνλνκίαο ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα.H άπνςε ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη θνηλσλίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ λα αλζήζεη ν ζπφξνο ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπο γνήηεπζε απφ ηελ αξρή ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ. Ο Thomas 

Robert Malthus  ήηαλ έλαο άγγινο πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο θαη δεκνγξάθνο. Ζ θχξηα 

ζπκβνιή ηνπ ήηαλ ζην φηη έδσζε πξνζνρή ζηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ ηελ αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ:  Ζ δχλακε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αθαζφξηζηα  κεγαιχηεξε απφ ηελ 

δχλακε ηεο γεο λα παξέρεη βησζηκφηεηα γηα ηνλ άλζξσπν. Έηζη ινηπφλ ην 1798 ζην έξγν 

ηνπ An Essay on the Principle of Population («έλα δνθίκην γηα ηελ αξρή ηνπ 

πιεζπζκνχ»)ην νπνίν δεκνζηεχηεθε αλψλπκα, νThomas Robert Malthus πξνέβιεςε φηη 

ζα εξρφηαλ ε ζηηγκή πνπ ην θίλεηξν γηα αλαπαξαγσγή ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ πείλα 

θαη ηνλ ζάλαην αθνχ ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ζα είρε ππεξβεί ηελ δπλαηφηεηα ηεο Γεο λα 

εμαζθαιίδεη επαξθείο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. 

 Σε δεθαεηία ηνπ 1970 άξρηζε λα εκθαλίδεηαη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ ηφζν ζηελ εζληθή 

φζν θαη ηε  δηεζλή πνιηηηθή αηδέληα ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

Σν 1972 ζηε  Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ ζηε 

ηνθρφικε, θαηά ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα  ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Environmental Programme  (UNEP))  δεκηνπξγήζεθε 

κηα ζεηξά απφ νξγαληζκνχο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε έλαλ αξηζκφ θξαηψλ.  

Σε δεθαεηία ηνπ 80 θαη ζπγθεθξηκέλα ην  1980  δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Γηεζλή Έλσζε 

γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο (International Union for the Conservation of  Nature) ε 

ηξαηεγηθή ηεο Παγθφζκηαο Γηαηήξεζεο (World Conservation Strategy). Σν 1983 Σα 

Ζλσκέλα Έζλε εγθαζηδξχνπλ ηε Παγθφζκηα Έλσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο  

Αλάπηπμεο. Δλψ ην 1987 ε έθζεζε ηνπ WCED κε ηίηιν “Σν Κνηλφ καο Μέιινλ”  

εκπεξηέρεη ηε γλσζηφηεξε δηαηχπσζε ηνπ φξνπ „αεηθνξία‟ κε βάζε ηελ νπνία : 

  

“Ζ αλζξσπφηεηα έρεη ηελ ηθαλφηεηα – λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο 

λα ππνλνκεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 
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αλάγθεο.”  
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Μέροσ Ι . Οικονομικά του περιβάλλοντοσ και Βιώςιμη 

Ανάπτυξη: Βαςικέσ Έννοιεσ. 

2. Οη πξσηεξγάηεο ηεο επηζηήκεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ επηζηήκε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο βιέπεη ηελ Οηθνλνκία σο αλνηθηφ 

ζχζηεκα. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη δειαδή ρξεηάδεηαη εμόξπμε πφξσλ απφ ην πεξηβάιινλ 

(θαχζηκα θαη πξψηεο χιεο), ηελ επεμεξγαζία ηνπο (γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 

θαηαλαισηηθά πξντφληα ή ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ) θαη ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 

απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ πίζσ ζην πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηδέα πίζσ απφ ηνλ 

φξν „ηζνξξνπία ησλ πιηθψλ’ (materials balance) ηελ άπνςε δειαδή πσο φζν 

πεξηζζφηεξε είλαη ε εμαγσγή πφξσλ απφ ην πεξηβάιινλ ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε 

απφξξηςε ηνπο πίζσ ζε απηφ, κε θίλδπλν λα ζπξψμνπκε ζηα φξηα ηελ δπλαηφηεηα 

απηφ-θαζαξηζκνχ ηεο θχζεο κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηνπο αλζξψπνπο, ρισξίδα θαη 

παλίδα (Kneese et al, 1970).  

Έηζη εξρφκαζηε ζηελ έλλνηα ησλ Οηθνινγηθψλ νξίσλ (ecological limits) ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ αληνρή ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Meadows et al, 1972). Ζ έλλνηα ησλ νηθνινγηθψλ νξίσλ ζηεξίρζεθε 

ζηελ δνπιεηά ησλ Malthus (1798), Ricardo (1817), Marx (1867). Ο Malthus κίιεζε 

γηα „απφιπηα φξηα’ (absolute limits) θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο „ζηαηηθήο κνξθήο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο‟ (stationary state, steady-state economy) θαζψο ε αχμεζε ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζπλεπαθφινπζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα ππεξζθέιηδε 

ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο θπζηθψλ πφξσλ θαη αθνκνίσζεο απνβιήησλ. Ο Ricardo 

πηνζέηεζε κηα πην αηζηφδνμή άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξαγκαηηθή απεηιή γηα 

ηελ Οηθνλνκία είλαη ηα ‘ζρεηηθά φξηα’ (relative limits). Τπνζηήξημε πσο ε 

ζπαληφηεηα/έιιεηςε θπζηθψλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ηα απμαλφκελα θφζηε άληιεζεο 

ηνπο. Καζψο ε εμάληιεζε ησλ πην νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκσλ πφξσλ ζα γίλεηαη 

αηζζεηή, ε πξνζνρή ζα ζηξαθεί ζηελ ρξήζε ησλ πφξσλ, ε άληιεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ησλ νπνίσλ δελ ζεσξνχληαλ νηθνλνκηθή. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο άληιεζεο / εθκεηάιιεπζεο (αιιά θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο 

απνθπγήο ηεο ξχπαλζεο/δηαηάξαμεο) θαη ζα νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηνχο ηνπο πφξνπο.  

Oη  θπζηνθξάηεο ήηαλ κία νκάδα νηθνλνκνιφγσλ πνπ πίζηεπαλ φηη ε επεκεξία ησλ 

εζλψλ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αμία ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ γε. Οη ζεσξίεο ηνπο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Γαιιία θαη ήηαλ 

πνιχ δεκνθηιείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 18 νπ αηψλα. Ζ 

θπζηνθξαηία είλαη ε πξψηε θαιά αλαπηπγκέλε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ . 
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Ο Marx ηνλ 19
ν
 αηψλα, ππνζηήξημε φηη ε αλάπηπμε πεξηνξίδεηαη απφ θνηλσληθέο θαη  

πνιηηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, αλαπηχζζνληαο έηζη ηελ 

έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ νξίσλ (social limits). Σελ δεθαεηία ηνπ 70, ε έλλνηα ησλ 

θνηλσληθψλ νξίσλ πξνεθηάζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη εζηθνχο παξάγνληεο φπσο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ γηα ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, άπνςε ε νπνία 

ελζαξθψλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο πνπ αλαπηχζζεηαη παξαθάησ. 

2.1.Ση είλαη ηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά; 

ηελ νπζία ηα νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο-αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

εμεηάδνπλ πσο κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηερλνινγίαο θαη 

πεξηβάιινληνο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ ηεο αλεμέιεγθηεο 

αλάπηπμεο. Σα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά αζρνινχληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο εμεηάδνπλ ηφζν ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Ζ επηζηήκε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο δελ θαιχπηεη κφλν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά  θαη ην επξχηεξν 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηεο σθέιεηαο πνπ ζπλεπάγνληαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ηεο κόιπλζεο από 

ηνμηθά απόβιεηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ. Ο θχξηνο ινηπφλ ιφγνο πνπ ηα νηθνλνκηθά 

σο επηζηήκε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ είλαη φηη παξέρνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ζπάλησλ 

πφξσλ θαη ην πεξηβάιινλ ζήκεξα απνηειεί έλαλ ζπάλην πφξν. Σα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ απνηπρία ηεο αγνξάο λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία 

ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη λα δηαζθαιίζεη ηα θαηάιιεια 

θίλεηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ επίηεπμε ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Perman, R. ,Ma,Y. and McGilvray,J.,1996). 

 

    3. Σν πεξηβάιινλ θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε 

 

Ζ ηεξάζηηα κεηάιιαμε πνπ ζπληειέζηεθε κε ηελ είζνδν ηνπ αλζξψπνπ ζην δεχηεξν θχκα 

ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δσήο απφ ηελ αγξνηηθή (agraria) ζηε 

βηνκεραληθή πεξίνδν (industria) είρε σο ζπλέπεηα ηελ εληνλφηεξε παξά πνηέ 

αλζξσπνγελή παξέκβαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Απνηέιεζε θνηλφ ηφπν 

θαζ' φιε απηή ηελ πεξίνδν ε ηδέα φηη ν «πινχηνο ησλ εζλψλ» απνξξέεη απφ ηελ θαιχηεξε 
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δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο (θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

εξγαζία, εξγνδνζία-θεθάιαην).  

Δίλαη δε αμηνζεκείσην φηη ηφζν ε θηιειεχζεξε φζν θαη ε ζνζηαιηζηηθή ζρνιή ζθέςεο 

θαη δξάζεο, παξά ηηο πνηθίιεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο θαη αληηζέζεηο (ε κία ππεξηνλίδεη ην 

θεθάιαην, ε άιιε ηελ εξγαζία), κνηξάδνληαη κηα θνηλή θαηά βάζε αληίιεςε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία, αιιά θαη κηα «εξγαιεηαθή» θαη σθειηκηζηηθή θαηά θαλφλα 

εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ θχζε, γεληθά, έγηλε 

αληηιεπηή αλ φρη πάληα σο ιεία πξνο αξπαγή, πάλησο σο πξψηε χιε θαη εκπξάγκαηε 

αμία ππνθείκελε ζε κηα επηζεηηθή απφ κέξνπο ηνπ αλζξψπνπ πξνζέγγηζε.  

3.1.Οηθνινγηθή θξίζε  

Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ην πέξαζκα ζηε δεχηεξε πεξίνδν εμέιημεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο  απφ ηελ αγξνηηθή ζηε βηνκεραληθή πεξίνδν εθείλν 

πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε ξαγδαία επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

θαη αλάπηπμεο, ηδίσο ζηνλ βηνκεραληθφ θαη ηνλ κεηαβηνκεραληθφ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, 

αξρηθά ζηνλ πξψην, θαηφπηλ ζηνλ δεχηεξν θαη αξγφηεξα αθφκε θαη ζηνλ ηξίην θφζκν.  

Ζ ζπλέπεηα ήηαλ λα εθηηλαρζεί ν πιεζπζκφο ηεο γεο απφ ην 1 δηζ. πξηλ απφ 150 πεξίπνπ 

ρξφληα ζηα 6 δηζ. ζην ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα, ελψ ηαπηφρξνλα ε άγξηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη νδεγήζεη ζε κηα δχζθνια αληηκεησπίζηκε 

νηθνινγηθή θξίζε. Δκθαλείο φςεηο απηήο ηεο θξίζεο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, 

θαηλφκελα φπσο ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, 

ε εμάληιεζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε ζπαληφηεηα πξψησλ πιψλ 

φπσο ην λεξφ, ε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε δηφγθσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

απνβιήησλ, ε εξεκνπνίεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ε ρξήζε ξππνγφλσλ ππξεληθψλ κέζσλ 

(ελίνηε θαη φπισλ).  

Παξ' φια απηά, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ άλζξσπν δελ έρεη αθφκε κεησζεί, 

αιιά ίζσο θαη λα έρεη εληαζεί, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

δηάθξηζε πινπζίσλ θαη θησρψλ παξακέλεη ηφζν κεηαμχ ησλ θξαηψλ (εθφζνλ ην 25% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο γεο θαηαλαιψλεη ην 75% ηεο ελέξγεηαο) φζν θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην εζσηεξηθφ πεδίν ηφζν ησλ πινπζίσλ φζν θαη ησλ θησρψλ 

ρσξψλ.  

Κνληνινγίο, ην θπξίαξρν ππφδεηγκα αλάπηπμεο θαίλεηαη λα έρεη πιένλ αλ φρη μεπεξάζεη 

ηνπιάρηζηνλ αγγίμεη πξν πνιινχ ηα φξηα αλνρήο θαη αληνρήο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

Φαίλεηαη έηζη φηη ε αξρηθά ζεηηθή ζπλάξηεζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε αξλεηηθή θαη αληηθαηηθή, εθφζνλ πιένλ ε 

αλάπηπμε ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ππνλνκεχεη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο.  
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Ζ δηπιή αξλεηηθή αλάδξαζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

νδεγεί ζηελ θξίζε ηεο αλάπηπμεο, εθφζνλ πξνμελεί ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη θαη άξα λα δηαζθαιίζεη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο.  

Καηά κία ηνπιάρηζηνλ εθδνρή ε θξίζε θαη ε αληίθαζε ηεο αλάπηπμεο νθείινληαη ζηε 

ζεκειηψδε αληηλνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ην θπξίαξρν νηθνλνκηθφ ππφδεηγκα επί ηνπ 

νπνίνπ απηή ζηεξίδεηαη. Σελ αδπλακία, δειαδή, λα ζπιιάβεη θαη λα απνηηκήζεη κε κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο ηηο ζρέζεηο ηεο νηθνλνκίαο κε ηνλ πεξηβάιινληα απηήλ θφζκν (ζην 

πνιηηηθφ, ην πνιηηηζκηθφ, ην εζηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην θπζηθφ πεδίν). Αληίζεηα, ε 

«νηθνλνκηθνπνίεζε» φισλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε ππνηίκεζε νπνηνπδήπνηε δελ είλαη 

πνζνηηθά κεηξήζηκν νδεγεί φρη κφλν ζηε γελίθεπζε ηεο ηζρχνο ηνπ ήδε θπξίαξρνπ 

ππνδείγκαηνο, αιιά θαη ζηελ ππνηαγή ζε απηφ φισλ ησλ έμσ νηθνλνκηθψλ  

ζπληειεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ.  

Ζ ηδέα γηα ηε «βηψζηκε αλάπηπμε» (sustainable development), φπσο 

θσδηθνπνηήζεθε ην 1987 απφ ηελ αξκφδηα Γηεζλή Δπηηξνπή, ζηνρεχεη αθξηβψο λα 

δηνξζψζεη ηελ αξλεηηθή αλάδξαζε απνθαζηζηψληαο κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αλεπηζχκεησλ 

παξελεξγεηψλ ηεο αλεμέιεγθηεο αλάπηπμεο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλάπηπμε παξεκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαηήξεζή ηεο θαη ζην κέιινλ. Άξα, βηψζηκε είλαη ε αλάπηπμε πνπ 

επηηξέπεη λα ηθαλνπνηνχκε ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο δίρσο φκσο λα ππνζεθεχνπκε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο.  

3.2.Βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο. 

Σν εξψηεκα είλαη βέβαηα πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ ηε ζηηγκή πνπ φρη κφλν απνπζηάδεη 

έλα απνηειεζκαηηθφ ελαιιαθηηθφ ππφδεηγκα αιιά θαη νη ζηνηρεηψδεηο ζεζκνί θαη νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα ελφο «κε δηαηξεηνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ θαιείηαη λα ιχζεη κηα δηαηξεκέλε αλζξσπφηεηα», φπσο έρεη επηζεκάλεη 

ν Β.Κ. Σζνπθαιάο ζην άξζξν ηνπ « κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ  επηπηψζεσλ απφ έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο» . πλάκα, δηθαηνινγεκέλα ίζσο απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά, ρψξεο θαη 

θνηλσλίεο ηεο χζηεξεο αλάπηπμεο (κεηαμχ απηψλ θαη ε δηθή καο) δελ θείδνληαη ηξφπσλ 

θαη κέζσλ γηα ηελ ηαρχηεξε θαη εθηελέζηεξε δπλαηή αλάπηπμή ηνπο κε θάζε θφζηνο 

«εδψ θαη ηψξα», κε ζπλέπεηα ην πεξηβάιινλ λα εμαθνινπζεί λα ζπζηάδεηαη ζηνλ βσκφ 

ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο δεκνθηινχο πνιηηηθήο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη επεκεξίαο.  

Απφ ηελ άιιε πάιη πιεπξά, ην γεγνλφο φηη ν πξνεγνχκελνο αηψλαο ηειείσζε κε ηε 

δηάρπηε αίζζεζε, έζησ θαη κεηαμχ ησλ πην επαηζζεηνπνηεκέλσλ ρσξψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, κηαο επηθείκελεο νηθνινγηθήο θξίζεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ έρεη θαηαζηήζεη 

ηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θνξπθαία πνιηηηθή δηαθχβεπζε ζηηο πνιηηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο. Απνηεινχλ, παξάιιεια θαη κηα νπζηψδε παξάκεηξν ηεο δηνηθεηηθήο 
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λνκνινγίαο, αιιά αθφκε θαη απηήο ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, φπσο θάλεθε θαη 

ζηε ρψξα καο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο.  

Γελ ζηεξείηαη ζεκαζίαο νχηε είλαη θπζηθά ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή 

δηάηαμε γηα «ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο» 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, νχηε φηη ε 

πξφηαζε γηα ηελ αλαζεψξεζή ηεο ζπλάληεζε ηε γεληθή δπζπηζηία θαη πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο. Απνθεχγνληαο ηηο δηραζηηθέο θαη κνλνδηάζηαηεο απινπζηεχζεηο ελφο θαη' 

εμνρήλ ζχλζεηνπ δεηήκαηνο, ζα είρε ίζσο λφεκα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηειηθφ θείκελν 

ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο κηα ζαθήο αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο σο 

γεληθνχ θξηηεξίνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο. Θα κπνξνχζε παξάιιεια λα 

πξνβιεθζεί ε ζχζηαζε κηαο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, φπσο έρεη 

ζπκβεί θαη ζε άιιεο ρψξεο, ψζηε λα ζπκβάιεη επηθνπξηθά θαη γλσκνδνηηθά ζηε δηαξθή 

εγξήγνξζε θαη επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Γηαηί αλ απηέο νη αξρέο δελ γίλνπλ πξάμε θαη θαλφλαο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

ίζσο ν βίνο καο γίλεη αβίσηνο πάλσ ζηε γε.   

Με αθνξκή ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007 έρνπλ 

αλαδεηρζεί θαη πάιη κηα ζεηξά απφ ζνβαξά εξσηήκαηα ζε φηη αθνξά ην θαηά πφζνλ ε 

θπξίαξρε νηθνλνκηθή ζεσξία είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη ηνλ νηθνλνκηθφ θφζκν αιιά 

θαη λα πξνηείλεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ζπληαγέο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηψλ καο . 

Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε έμνδνο απφ ηελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε πξνζθέξεη ηελ 

ηδαληθή επθαηξία λα κπνπλ ηα ζεκέιηα γηα κηα βηψζηκε θαη εχξσζηε αλάπηπμε. Οη 

κεγάιεο επελδχζεηο ζε έξεπλα, ηερλνινγία θαη ππνδνκέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

αιιάμνπλ ην ελεξγεηαθφ καο ζχζηεκα , αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο δνκέο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια κηα θαιχηεξε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο, θάηη 

πνπ  απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε καθξνρξφληα επεκεξία καο. 

Ζ βηψζηκε, αεηθφξνο θαη δηαηεξήζηκε ή  πξάζηλε αλάπηπμε σο έλλνηεο ζπλδένληαη 

κε ηελ αλαδήηεζε κηαο αξκνληθφηεξεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκία θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο θαηαλφεζεο φισλ ησλ παγθφζκησλ 

δεηεκάησλ. Αθνξά ηα κεγάια παγθφζκηα ζέκαηα φπσο είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή ,ε 

ηξχπα ηνπ φδνληνο, ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε θαηαζηξνθή ηνπ Ακαδνλίνπ .ε 

εμάληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ,  ε εμάπισζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο , νη πφιεκνη γηα ηα 

λεξά . ε επάξθεηα ηξνθίκσλ θαη ε ρξήζε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ νξγαληζκψλ. --Δπίζεο 

αθνξά εζληθά θαη ηνπηθά ζέκαηα φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ,ε ξχπαλζε 

ησλ πνηακψλ θαη ηεο ηνπηθήο αηκφζθαηξαο, ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε , ε πξνζηαζία 

ησλ δαζψλ  , ε εμάληιεζεο ησλ ςαξηψλ , ε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα καο. Κάζε πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα έρεη κηα 
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νηθνλνκηθή εμήγεζε θαη κέζσ απηήο ζα κπνξέζνπκε λα νδεγεζνχκε ζε κηα θαιχηεξε 

δηαρείξηζε απηνχ. 

 

  

 

 

 4.    Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 παξαηεξήζεθε κηα αιιαγή ζηελ λννηξνπία ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. 

ε δηάθνξεο έξεπλεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δήισλαλ κε ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ πνηφηεηα δσήο παξφηη νη ξπζκνί αλάπηπμεο απμάλνληαλ ξαγδαία. Απηφ έζηξεςε 

ηελ πξνζνρή ζηελ επαλεμέηαζε ησλ δεηθηψλ αλάπηπμεο (παξαδνζηαθά θαηά θεθαιή 

ΑΔΠ) θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα εμεχξεζε δεηθηψλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κε κεηξήζηκεο 

πνζνηηθά αλζξψπηλεο αμίεο φπσο ην πεξηβάιινλ θαη ε αλεξγία (OECD, 1991a; Pearce 

and Turner, 1991). Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ δελ ήηαλ ηπραία ε δηαηχπσζε ηνπ φξνπ 

„Αεηθφξνο ή Βηψζηκε Αλάπηπμε‟ απφ ηνλ Gro Harlem Brundtland ηoλ πξψελ 

πξσζππνπξγφ ηεο Ννξβεγίαο ην 1987. Ο φξνο απηφο είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

εηζεγεηέο ηεο αγξφ-νηθνινγίαο ηελ δεθαεηία ηνπ „70 (δηαρείξηζε δαζψλ) θαη πξνυπήξρε 

ηνπ Brundtland. κσο ε αίγιε θαη ε δηάδνζε ηνπ νθείιεηαη ζηελ Έθζεζε Brundtland 

(WCED, 1987) ε νπνία ππνβιήζεθε ην 1987 ζηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (WCED). Δθεί ν φξνο πεξηγξαθφηαλ σο ε αλάπηπμε πνπ 

επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ ζεκεξηλώλ αλαγθώλ ρωξίο λα ζπκβηβάδνληαη νη 

αλάγθεο ηωλ κειινληηθώλ γελεώλ γηα αλάπηπμε. Καηά βάζε ε έλλνηα ηεο Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο έρεη λα θάλεη κε ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα παξαδψζνπκε ζηα παηδηά καο ηνλ 

θφζκν φπσο ηνλ παξαιάβακε απφ ηνπο γνλείο καο. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε είλαη ηα παξαθάησ:  

 ρψξνο:  

1. θάζεηε ζεώξεζε ρώξνπ: ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, θαη δηεζλέο επίπεδν 

αλάπηπμεο (think globally, act locally),  

2. νξηδόληηα ζεώξεζε ρώξνπ: ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ ππφ αλάπηπμε ρσξψλ -

ηξίηεο ρψξεο (intra-generational equity, Pearce et al, 1990),  

 ρξφλνο: (καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη/δηάξθεηα θαη βξαρππξφζεζκε δξάζε, ηζφηεηα 

επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε αλάκεζα ζηεο ησξηλέο γεληέο θαη ηηο κειινληηθέο (inter-

generational equity, Page, 1982), ζρεηηθή είλαη εδψ ε έλλνηα ηεο „απψιεηαο αμίαο‟ 

(discounting) θαη ην πξφβιεκα ηεο ηηκήο ηνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα νξηζζεί ζην 

κεδέλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΒΑ) 

 ζεκαηνινγία: 3 ζπζηαηηθά ηεο ΒΑ (Οη παξαθάησ παξάγνληεο εμεηάδνληαη σο 

πξνο ην αληηθείκελν θάζε θνξά θαζψο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο): 

1. Οηθνλνκία (Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε) 

2. Κνηλσλία (Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε) 
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3. Πεξηβάιινλ (Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία, Constanza and Daly, 1992) 

       Οινθιήξσζε: (integration): Ζ φζν ην δπλαηφλ πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε εμέηαζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ (έλλνηα ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί ζην 5
ν
 θαη 

6
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο).   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηεο „νινθιήξσζεο‟ απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα 

ζεκειηψδε έλλνηα φκνηα ηεο ΒΑ αθνχ πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ησλ 3 

παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Θεσξείηαη φκσο πσο 

δηαδηθαζηηθά βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηελ ΒΑ, είλαη δειαδή κία έλλνηα πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ ΒΑ. Έλα παξάδεηγκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο αθνξά ζηελ κέρξη 

ηψξα δηεζλή εκπεηξία κε ηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), ηηο 

νινθιεξσκέλεο ΜΠΔ θαη ηηο Βηψζηκεο ΜΠΔ. Πνηα είλαη ε δηαθνξά?  Οη θιαζηθέο ΜΠΔ 

(ζχκθσλα κε ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία) πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

μερσξηζηά απφ ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. Παξφηη ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ, εληνχηνηο δελ παίξλνπλ κέξνο 

παξάιιεια κε ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ φπσο γίλεηαη κε ηηο νινθιεξσκέλεο ΜΠΔ. 

Δπηπξφζζεηα ε Βηψζηκε ΜΠΔ αθνχ έρεη πεξάζεη απφ ηελ θάζε ηεο νινθιήξσζεο 

πεξηιακβάλεη ηνλ ηαπηφρξνλν ζπλππνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, είηε θαηά 

ηελ δηεμαγσγή ηεο ΜΠΔ είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ 

(Zagorianakos E., 2001). 

ηελ ζπλέρεηα ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Απηή ε έλλνηα, 

παξφηη απιή ζηελ δηαηχπσζή ηεο είλαη δχζθνιή ζην λα εθαξκνζηεί θαζψο αλάινγα κε 

ηελ πηνζεηνχκελε άπνςε κπνξεί ν ηξφπνο εθαξκνγήο λα αιιάμεη ζεκαληηθά. ηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα απνηππψλνληαη νη αξρέο ηεο ΒΑ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 
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Πίλαθαο 1: Αξρέο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

(Σζάξηαο in Βαζελρφβελ  et al, 1994) 
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Τπάξρνπλ πνιιέο θαηαγεγξακκέλεο πξνζπάζεηεο ηφζν γηα λα νξηζηνχλ νη γεληθέο αξρέο 

ηεο ΒΑ φζν θαη γηα λα εθαξκνζηεί ε έλλνηα ζηελ πξάμε. ρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ, ην 5
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ ΒΑ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνζθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ φξνπ 

ζηελ Δπξψπε.   

 

  

5.    Ζ ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηεο ΒΑ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ε ΒΑ παίξλεη ην ζρήκα ηεο ηδενινγίαο θαη 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ / θνξέα πνπ πξνζπαζεί λα ηελ εθαξκφζεη. (Toman, 1992) Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ε έλλνηα αλ θαη δελ είλαη θάηη ην θαηλνχξην σο ζχιιεςε πεξηιακβάλεη 

ηηο δηάθνξεο πεπνηζήζεηο γηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζην 

παξειζφλ. Θα ήηαλ ινηπφλ ρξήζηκν εάλ εηδσζεί σο έλαο γεληθφο φξνο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ λα βξνπλ έθθξαζε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο Οηθνινγηθήο ηδενινγίαο ( Πίλαθαο 2). 

Οη θπξίαξρεο απηέο ηδενινγίεο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξαθάησ.  

Ξερσξίδνπλ δχν ηδενινγηθά ζηξαηφπεδα: 1.Σν ηερλνινγηθφ (technocentrism) θαη 2.Σν 

νηθνθεληξηθφ (ecocentrism) (Πίλαθαο 2). Έλαο αθξαίνο ππνζηεξηρηήο ηεο ηερλνινγηθήο 

ζρνιήο ζα επηζπκνχζε γηα παξάδεηγκα λα κελ ηεζνχλ πεξηνξηζκνί ζε θαηαλαισηέο ή 

ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη αγνξέο. Θα ππνζηήξηδε ηελ αδηαηάξαθηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο (ρσξίο παξεκβάζεηο απφ ην θξάηνο) θαη ζα ζηήξηδε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζηελ δχλακε ηεο ηερλνινγίαο γηα λα 

μεπεξάζεη ηα „πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε αλάπηπμε‟. Απηή ε ζέζε αληηζηνηρεί ζηελ 

΄ΠΟΛΤ ΗΠΙΑ ή ΠΟΛΤ ΑΘΔΝΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ’. 
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Πίλαθαο 2: Ηδενινγηθέο απνρξψζεηο ηεο Βηψζηκεο ή Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Οηθνλνκία πεξηβάιινλ θαη ΒΑ , 

Εαγνξηαλάθνο Δ. ΗΑΑΚ/ΔΚΚΔ 2002)  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ 
ΠΟΛΤ ΑΘΔΝΖ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

ΑΘΔΝΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΗΥΤΡΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΠΟΛΤ ΗΥΤΡΖ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

ΠΡΑΗΝΖ 

ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ 

Δθκεηάιιεπζε πφξσλ, 

αχμεζε ΑΔΠ 

Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη 

ηερλνθξαηηθέο απφςεηο 

Πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Αθξαίεο ζέζεηο 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

ΣΤΠΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Αδηαηάξαθηε 

ιεηηνπξγία ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο – 

Αληη-Οηθνινγηθέο 

Απφςεηο 

„Πξάζηλε Οηθνλνκία‟ – 

Γεκηνπξγία θηιν-

πεξηβαιινληηθψλ 

αγνξψλ νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζε 

νηθνλνκηθά θίλεηξα 

(ΟΚ) 

Βαζηά „Πξάζηλε 

Οηθνλνκία‟ – 

ηαζεξνί ξπζκνί 

αλάπηπμεο 

επηηπγράλνληαη κε 

ηελ ρξήζε ΟΚ θαη 

πεξηνξηζκψλ 

Πνχ βαζηά  „Πξάζηλε 

Οηθνλνκία‟ – Ηζρπξφο 

θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ 

εμάληιεζε ησλ πφξσλ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Κπξηφηεξνο ζηφρνο: 

αχμεζε ΑΔΠ 

Σξνπνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(Σξνπνπνίεζε ΑΔΠ) 

Μεδεληθή 

Οηθνλνκηθή θαη 

Πιεζπζκηαθή 

Αλάπηπμε 

Οηθνλνκηθή θαη 

Πιεζπζκηαθή κείσζε 

Τηνζέηεζε ηεο 

„αμησκαηηθήο‟ 

αληίιεςεο φηη ε 

αδηαηάξαθηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν 

ζα εμαζθαιίζνπλ  

απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο 

αλαπιήξσζεο πφξσλ 

ψζηε λα ακβιχλνπλ 

ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 

ππεξάληιεζή ηνπο   

Τπνθαηάζηαζε πφξσλ -

Τπεξηζρχεη ν θαλφλαο 

ηνπ „ζπλερνχο 

θεθαιαίνπ‟ επνκέλσο 

αιιαγέο νηθνλνκίαο 

θιίκαθαο είλαη 

αλαγθαίεο 

Τπνθαηάζηαζε 

πφξσλ – πζηεκηθή 

ζεψξεζε – 

Ηζνξξνπία φινπ ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο – 

Θεσξία ηεο Γαίαο 

Μείσζε αλαπηπμηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο – γηα 

κεξηθνχο ε Γαία έρεη 

πξνζσπνπνηεζεί (ην 

αλζξψπηλν γέλνο είλαη 

εζηθά δεζκεπκέλν 

απέλαληί ηεο)  

ΖΘΗΚΔ 

ΓΔΜΔΤΔΗ 

Δλίζρπζε ηεο 

αλζξσπνθεληξηθήο 

παξαδνζηαθήο 

ινγηθήο: ππεξάζπηζε 

δηθαησκάησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ 

κεκνλσκέλνπ αηφκνπ 

– αλαγλψξηζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αμίαο ηεο 

θχζεο αιιά απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ  

Δπέθηαζε ησλ εζηθψλ 

δεζκεχζεσλ λα 

ζπκπεξηιάβεη „ηελ 

θξνληίδα γηα ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο‟ – 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

γηα ησξηλέο θαη 

κειινληηθέο γεληέο 

(inter, 

intragenerationalequity), 

ιεηηνπξγηθή αμία ηεο 

θχζεο 

Παξαπέξα επέθηαζε 

ησλ εζηθψλ 

δεζκεχζεσλ ψζηε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ 

ζπλφινπ λα 

ζεσξνχληαη πην 

ζεκαληηθά απφ απηά 

ηνπ αηφκνπ – 

πξσηαξρηθή αμία 

δίδεηαη ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη 

δεπηεξνγελήο αμία 

ζηηο ιεηηνπξγίεο  θαη 

ππεξεζίεο ηνπο 

Απνδνρή θαλφλσλ 

„βηνεζηθήο‟ (εζηθά 

δηθαηψκαηα 

εθαξκφδνληαη ζε φια 

ηα κε-αλζξψπηλα είδε 

αθφκα θαη ζε αβηνηηθά 

κέξε ηνπ 

πεξηβάιινληνο – 

εζσηεξηθή αμία ηεο 

θχζεο (έρεη αμία απφ 

κφλε ηεο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ αλζξψπηλεο 

παξαδνρέο) 
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Μηα ιηγφηεξν αθξαία άπνςε ηνπ ίδηνπ ηδενινγηθνχ ζηξαηνπέδνπ ππνζηεξίδεη πσο ε 

ειεχζεξε αγνξά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν κεκνλσκέλνο πνιίηεο ζθέπηεηαη θαη δξα κε „πξάζηλν‟ ηξφπν. Έηζη ζε 

απηήλ ηελ θνηλσλία ησλ πξάζηλσλ πνιηηψλ, ε απνθαηάζηαζε θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ε 

ζέζπηζε νξηζκέλσλ νξίσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε πφξσλ „θξίζηκνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ‟ 

(critical natural capital) φπσο ην πεηξέιαην, είλαη ζεκαληηθά. Δπίζεο άιινη θπζηθνί πφξνη 

κπνξεί λα πξνηηκεζνχλ πξνο ρξήζε εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο γηα ππνθαηάζηαζε. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπο είηε απφ άιινπο θπζηθνχο πφξνπο (π.ρ. 

πεηξέιαην απφ θπζηθφ αέξην, βελδίλε απφ θαχζηκν πδξνγφλνπ θαη ηερλνινγία θειηψλ 

θαπζίκνπ) είηε απφ αλζξσπνγελείο (αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο, γλψζε, εθεπξεηηθφηεηα) θαη 

αλαπηπμηαθνχο πφξνπο (κεραλήκαηα). Απηόο ν λόκνο ηνπ ‘ζπλερνύο θεθαιαίνπ’ 

(constant capital) ην νπνίν κεηαζρεκαηίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο από 

θπζηθό (natural capital) ζε αλζξωπνγελέο θεθάιαην (human and man-made capital) 

απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν απηνύ πνπ νλνκάδεηαη Αεηθόξνο Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε’ 

(Sustainable Economic Development) θαη αληηζηνηρεί ζηελ ‘ΗΠΙΑ ή ΑΘΕΝΗ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ’.  

  

Έλα παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ ηδενινγίαο απνηειεί ην γεγνλφο πσο παξφηη ε ηερλνινγία 

ησλ θειηψλ θαπζίκνπ ζηα απηνθίλεηα ήηαλ ψξηκε θαη νηθνλνκηθά επηθεξδήο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2000 , ε ειάρηζηε έξεπλα πνπ επελδχζεθε απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο 

επέηξεςε κφιηο ην 2010 ηελ εκπνξηθή θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ ειεθηξηθνχ απηνθηλήηνπ 

κε θαχζηκν ην πδξνγφλν θαη κε κεδεληθνχο ξχπνπο .Καη απηφ επεηδή ην ιφκπη ηεο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ επηζπκεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ πξηλ επελδχζεη ζε άιιεο ελεξγεηαθέο 

ηερλνινγίεο κε πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ην πεξηβάιινλ.  

  

Έλα άιιν παξάδεηγκα ηεο ηερλνινγηθήο ζρνιήο είλαη απηφ ηεο βηνηερλνινγίαο, νη 

ππνζηεξηρηέο ηεο νπνίαο επαγγειίδνληαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πείλαο ηνπ 3
νπ

 

θφζκνπ (φηη δειαδή δελ θαηάθεξε ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ), θαζψο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ αθνχ ζα 

ρξεηαζηεί ιηγφηεξε γε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηξνθψλ πνπ ζα θαηαλαιψλεη ν άλζξσπνο. 

Σν παξαπάλσ ηδενινγηθφ ζρήκα παξφια απηά δελ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο πηζαλέο 

καθξνρξφληεο κε-αληηζηξεπηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα. 

  

Σελ ‘ΙΥΤΡΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ’ αληηπξνζσπεχεη ε νίθν-θεληξηθή άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ ηδέα ηεο ‘βαζηάο πξάζηλεο νηθνλνκίαο’ (deep green economy). Οη ππνζηεξηρηέο 

ηεο πηνζεηνχλ ηελ άπνςε πσο ηα ηξέρνληα επίπεδα αλάπηπμεο δελ ζα πξέπεη νχηε λα 



[19] 

 

απμεζνχλ νχηε λα κεησζνχλ. Ζ λννηξνπία ησλ νξίσλ ζηελ αλάπηπμε ππεξηζρχεη θαη 

επηηάζζεη κεδεληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (zero economic development) θαη κεδεληθή 

αχμεζε πιεζπζκνχ (zero population growth) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εγθαζίδξπζε κηαο 

„ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ζηελ νηθνλνκία‟ (steady state economy, Daly, 1977).  

Σέινο ζην άιιν άθξν ηεο έλλνηαο ηεο ΒΑ έρνπκε ηελ ηδενινγία ηεο ‘βαζηάο νηθνινγίαο’ 

(deep ecology) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ‘ΠΟΛΤ ΙΥΤΡΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ’. ε απηήλ ηελ ηάμε 

πξαγκάησλ, ν ζηφρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζηελ 

πεγή αιιά θαη ζηνπο απνδέθηεο (minimum resource-take systems). Απηφ ζα επηηεπρζεί 

κε ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κείσζε θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη 

πιεζπζκηαθή κείσζε. Απηή ε ηδενινγία ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηελ πηνζέηεζε „εζηθψλ 

θαλφλσλ‟ ε γλσζηή σο „βηνεζηθή‟. Οη θαλφλεο βηνεζηθήο ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηηο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο γηα ηζφηεηα επθαηξηψλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ζε ζεκεξηλέο 

γεληέο (φπσο κεηαμχ ηξίησλ ρσξψλ θαη αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ε αλάκεζα ζε 

αζζελέζηεξνπο θαη δπλαηφηεξνπο νηθνλνκηθά πνιίηεο κηαο ρψξαο) θαη κειινληηθέο γεληέο 

(ηζφηεηα επθαηξηψλ αλάπηπμεο αλάκεζα ζε ησξηλέο θαη κειινληηθέο γεληέο). ηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα κηα εζηθή δέζκεπζε γηαηί αλαγλσξίδεη ηελ „ιεηηνπξγηθή αμία‟ (instrumental 

value) ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ ρξήζε ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ άιισλ 

αλζξψπσλ. ηελ νπζία απηή ε ζεψξεζε ηεο δπλαηήο αεηθνξίαο καο πξνηξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχκε ιηγφηεξν σο „ηππηθνί θαηαλαισηέο‟ θαη πεξηζζφηεξν σο θνηλσληθά 

ππεχζπλνη πνιίηεο.   

Οη ππνζηεξηρηέο ηεο ΠΟΛΤ ΙΥΤΡΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαθάησ θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κε αλζξψπηλσλ πφξσλ ζεσξψληαο πσο ε ππφινηπε 

δσή ζηνλ πιαλήηε έρεη ‘εζσηεξηθή αμία’ (intrinsic value). Έηζη έρνπκε ηελ ηδέα ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δψσλ, ηεο δηαηήξεζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη - ηειηθά κε ηελ 

‘ζεσξία ηεο Γαίαο’ (Gaian theory) - νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε Γε (Boulding, 1966, 

Lovelock, 1988, Watson, 1991, Wallace and Norton, 1992).  

Ζ ζεσξία ηεο Γαίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί δείρλεη ηελ ζπζρέηηζε ηεο ζπζηεκηθήο 

ζεψξεζεο ηεο Οηθνινγίαο κε ηελ έλλνηα ηεο ΒΑ. Οη ππνζηεξηρηέο απηήο ηεο ζέζεο νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ νπαδψλ ηεο ΠΟΛΤ ΙΥΤΡΗ 

ΑΔΙΦΟΡΙΑ ή „βαζηάο Οηθνινγίαο‟ ζεσξνχλ ηελ επηβίσζε θάζε δσήο ζηνλ πιαλήηε θαη 

ην παγθφζκην πεξηβάιινλ σο δχν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Ζ Γε, ππνζηεξίδνπλ 

κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα ζχζηεκα κε έλα δίθηπν ιεηηνπξγηψλ (έλα Οηθνζχζηεκα) ην 

νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα „επηδηνξζψλεη‟1[5] ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα απηφ-ξπζκίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα παξνκνηάζνπκε ην φιν ζχζηεκα κε έλα 

                                                           
1[5] Παξαδείγκαηα επηδηφξζσζεο ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηεο Γεο: Κχθινη Άλζξαθα (C), Ομπγφλνπ 

(Ο), ξπζκηζηηθφο ξφινο σθεαλψλ κε απνξξφθεζε απνδέζκεπζε CO2 θαη δηπιφο ξφινο ζχλλεθσλ ζηελ 

ζπκβνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, μεξή θαη πγξή ελαπφζεζε αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, 

βηνδηάζπαζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θ.α. 
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απηνξπζκηδφκελν θιηκαηηζηηθφ κεραληζκφ ην νπνίν ην έρνπκε ξπζκίζεη ζε κηα κέζε 

ζεξκνθξαζία (π.ρ. 21
0
C). Δάλ αλνίμνπκε ηα παξάζπξα θαη είλαη ρεηκψλαο, ην 

θιηκαηηζηηθφ ζα δψζεη ζεξκφηεηα ζην ρψξν ελψ ζε κηα δεζηή θαινθαηξηλή κέξα κε 

θιεηζηά ηα παξάζπξα ην θιηκαηηζηηθφ ζα δξνζίζεη ην ρψξν κεηψλνληαο ηελ 

ζεξκνθξαζία. Σν ζχζηεκα Γε ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα βξεζεί εθηφο ηζνξξνπίαο ιφγσ 

αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη παξφια απηά λα ζεξαπεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Απηή φκσο ε 

δπλαηφηεηα απηφ-ξχζκηζεο ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά κφλν ην ζχζηεκα Γε 

θαη φρη ηελ επηβίσζε θάζε ζπγθεθξηκέλνπ  είδνπο, νχηε θπζηθά ηνπ αλζξψπηλνπ. Οη 

νπαδνί ηεο βαζηάο Οηθνινγίαο ππνζηεξίδνπλ πσο θάζε απφθαζή καο ε νπνία ελδέρεηαη 

λα έρεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ κηα νινθιεξσκέλε καηηά 

ησλ πξαγκάησλ αθνχ απφ ηηο πνιχ κηθξέο θαη θαζεκεξηλέο ελέξγεηεο φισλ καο 

δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε Γήηλεο αληζνξξνπίαο απφ ηελ νπνία  ην αλζξψπηλν είδνο 

κπνξεί λα βγεη ρακέλν.   

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ηδενινγηθά ζηξαηφπεδα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ αιιειεπηθαιχπηνληαη θαζψο δηάθνξεο απνρξψζεηο ηνπο 

ελππάξρνπλ ζε θάζε άλζξσπν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά.   

Ζ παξαπάλσ αλαθνξά ζηελ ηδενινγία ηεο ΒΑ καο έδσζε κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ην πψο αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη 

απηφλ ηνλ ηφζν αζαθή φξν.  

ηε ζπλέρεηα ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε πσο κπνξνχκε λα βαδίζνπκε πξνο ηελ 

Αεηθφξν-Βηψζηκε Αλάπηπμε ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθνχο φξνπο (Opschoor and 

Turner, 1993; OECD, 1991b). Σα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ΒΑ ζηελ ράξαμή πνιηηηθήο (δηεζλψλ θαη εζληθψλ 

νξγαληζκψλ φπσο ΔΔ, πλζήθε Κηφην, εζληθέο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο φπσο 

δαθηχιηνο, θνξνινγία απηνθηλήησλ πνιιψλ ίππσλ), ηελ ζχληαμε ζρεδίσλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηηο θάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο 

κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (EMAS, Tradable Permits-Δκπνξεχζηκεο 

Άδεηεο Δθπνκπψλ, Hahn and Hester, 1989; Stavins, 1988).   

 Μέροσ ΙΙ. Πόςο Εφικτή είναι η Βιώςιμη Ανάπτυξη ;  

 

6.    Οηθνλνκηθέο έλλνηεο ηεο Βηψζηκεο αλάπηπμεο (εζηίαζε ζε ξχπαλζε, 

ελέξγεηα) 

Έλα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, είλαη ην εμσηεξηθφ θφζηνο (external costs) ηεο 

ξχπαλζεο ή ην θνηλσληθφ θφζηνο (social cost) ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Coase, 

1960).   
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Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Οηθνλνκία σο έλα αλνηθηφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ νη 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμφξπμε θπζηθψλ πφξσλ, ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ-ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ φισλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηα νπνία κε 

ηνπο δηάθνξνπο θπζηθνχο θχθινπο βξίζθνπλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ηνπο πίζσ 

ζηελ θχζε. Ζ ππεξβνιηθή δηάζεζε απνβιήησλ φκσο δεκηνπξγεί κφιπλζε (βηνινγηθέο 

θαη άιιεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ) θαη ξχπαλζε (αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ, ζηελ ρισξίδα θαη παλίδα). Απηφο είλαη ν Οηθνινγηθφο νξηζκφο ηεο 

ξχπαλζεο. Θεσξνχκελε ινηπφλ απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ε ξχπαλζε είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ θπζηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απηή επηθέξεη θαζψο θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

αληηδξάζεσλ-πεπνηζήζεσλ γηα απηέο ηηο επηπηψζεηο.  

Πξψηνο ν Pigou ην 1920 κίιεζε γηα ην εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ είηε 

απηνί δηνρεηεχνληαη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ην λεξφ ή ην έδαθνο. Ήηαλ απηφο πνπ 

δηαρψξηζε ην πξνζσπηθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο (δειαδή ην θφζηνο γηα ηηο πξψηεο χιεο 

θαη ηα εξγαηηθά-αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο) θαη θαηαλάισζεο, απφ ην 

θνηλσληθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ην νπνίν ην επσκίδεηαη ε θνηλσλία 

σο ζχλνιν. Τπνζηήξημε πσο ζηελ ηηκή ελφο πξντφληνο γηα παξάδεηγκα, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ ξχπαλζε ην νπνίν δελ ην επσκίδεηαη 

απηφο πνπ ξππαίλεη γηα λα θαηαζθεπάζεη ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ, αιιά ε θνηλσλία σο 

ζχλνιν κέζα απφ ηα έμνδα λνζειείαο γηα παξάδεηγκα ιφγσ απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ην ζπλεπαθφινπζν ράζηκν εξγαηνσξψλ απφ ηελ κείσζε ηνπ 

παξαγσγηθνχ έξγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα έμνδα θαζαξηζκνχ δεκφζησλ θηηξίσλ θαη 

αγαικάησλ ιφγσ ηεο φμηλεο ελαπφζεζεο (φμηλε βξνρή), ηνπο ζαλάηνπο θαη θαξθίλνπο 

ηνπ δέξκαηνο απφ ηελ κείσζε ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο ζηε ζηξαηφζθαηξα, ηελ κείσζε 

ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο γεο ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ, ην 

ράζηκν ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο κηαο φκνξθεο αηζζεηηθά θπζηθήο πεξηνρήο ιφγσ 

θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θ.α..  

Ο Pigou ινηπφλ ππνζηήξημε πσο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη κε φξνπο νηθνλνκηθνχο θαη λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ νηθνλνκία ηηο 

αγνξάο. Απηήλ ηελ ηδέα  ελζηεξλίδνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο ΔΔ φπσο ε 

Agenda 2000 θαη ην 5
ν
 Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CEC, 1992) φηαλ 

αλαθέξνληαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ‘ν Ρππαίλσλ Πιεξψλεη’. Απηή ε αξρή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν αιιά ζε θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο 

ζεκαίλεη πσο ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο απνηειείηαη απφ 

ην πξνζσπηθφ θφζηνο (θφζηνο παξαγσγήο) ζπλ ην εμσηεξηθφ θφζηνο απφ ηηο 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. Σν πξφβιεκα ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή, είλαη πσο ε ζεζκνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ κεδεληθή 

κφιπλζε είλαη απηή ηελ ζηηγκή αδχλαηε ζηελ πξάμε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο (Pezzey, 

1988): 

 Πξψηνλ, ε ίδηα ε θχζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξνθά θάπνηα απφβιεηα,  
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 Γεχηεξνλ, επεηδή ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο ηέηνηνο θιίκαθαο είλαη 

ππέξνγθν, θαη 

 Σξίηνλ επεηδή ε ππάξρνπζα έξεπλα θαη πιεξνθνξία πνπ ζα θιεζεί λα ζηεξίμεη 

κηα ηέηνηα πνιηηηθή είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηθαλνπνηεηηθήο αμηνπηζηίαο. 

Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θχζε ησλ επηπηψζεσλ (γηα παξάδεηγκα καθξνρξφληεο  

εθζέζεηο ζε πνιχ κηθξέο δφζεηο είλαη δχζθνιν λα αληρλεπζνχλ αιιά θαη 

ζπλεξγηζηηθέο επηδξάζεηο πνιιψλ αεξίσλ πνπ απφ κφλεο ηνπο έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηπηψζεηο), φζν θαη ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. απξνζπκία 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο λα επελδχζεη ζε έξεπλα γηα ηελ ηερλνινγία Τδξνγφλνπ).   

 6.1. Ζ ΒΑ θαη ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ θαη κε πεγψλ ελέξγεηαο. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

είλαη ε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ θαη κε πεγψλ ελέξγεηαο. Οη κε αλαλεψζηκνη 

θπζηθνί πφξνη πεξηιακβάλνπλ ηα νξπθηά θαχζηκα, ηνπο ηφπνπο αιηείαο, ηα δάζε, ηελ 

γεσξγηθή γε θαη ην έδαθνο γεληθφηεξα. Ο φξνο κε αλαλεψζηκνη, δειψλεη φηη απηνί νη 

πφξνη είλαη πνζνηηθά πεξηνξηζκέλνη θαη πσο ε ρξήζε ηνπο ηψξα, ηνπο θαζηζηά κε 

ρξεζηκνπνηήζηκνπο ζην κέιινλ (π.ρ. απφ κειινληηθέο γεληέο, έηζη ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο ΒΑ ε κέρξη εμάληιεζεο ρξήζε ηνπο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αεηθνξία ). Οη 

παξάγνληεο απφ ηνπο πνίνπο εμαξηάηαη ε εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη νη παξαθάησ:  

 Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ε ρξήζε θπζηθνχ αέξηνπ έλαληη 

ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηηο θξίζεηο πεηξειαίνπ 

νδήγεζαλ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο) ζηελ φιν 

θαη απμαλφκελε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ αληηθαζηζηψληαο κεξηθψο ην πεηξέιαην. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ηα εμήο: 

1. Δίλαη θζελφηεξν γηαηί ππάξρεη ζε κεγαιχηεξα απνζέκαηα  

2. Δίλαη πην απνδνηηθφ απφ ην πεηξέιαην, 

3. ε θαχζε ηνπ εθπέκπεη ιηγφηεξνπο ξχπνπο,  

4. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή Τδξνγφλνπ θαη ηελ 

ζπλεπαθφινπζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ θειηψλ 

θαπζίκνπ (ρξήζε ζηα απηνθίλεηα θαη βηνκεραλία),  

5. είλαη ηερλνινγηθά ψξηκν δειαδή ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο 

πφιεσλ θαη απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην  (φπσο ηα αζηηθά 

ιεσθνξεία ηεο ΔΘΔΛ)  

 ηα επηηφθηα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά (αχμεζή ηνπο ηζνδπλακεί κε αχμεζε ησλ 

ξπζκψλ άληιεζεο απνζεκάησλ). Έηζη έλαο ηδηνθηήηεο θνηηαζκάησλ ζα απνθαζίζεη 

λα απμήζεη ηνλ ξπζκφ άληιεζεο εάλ ηα επηηφθηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ επελδχζεσλ 

είλαη πςειά, λα επελδχζεη ηα νθέιε απφ ηελ εμφξπμε θαη λα απνθνκίζεη κεγαιχηεξν 

θέξδνο.    

 ηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο εμφξπμεο πνπ ζα επηηξέςνπλ θζελφηεξνπο νηθνλνκηθά 

ηξφπνπο εμφξπμεο, 
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 ηελ επάξθεηα ησλ απνζεκάησλ (40 ρξφληα γηα ην πεηξέιαην θαη 70 ρξφληα γηα ην 

θπζηθφ αέξην). Ζ ζρνιή ηεο (λέν)θιαζζηθήο νηθνλνκίαο ππνζηεξίδεη πσο νη δπλάκεηο 

ηεο αγνξάο είλαη ηθαλέο λα επηηξέςνπλ ηελ εθηακίεπζε φισλ ησλ πφξσλ πεηξειαίνπ 

γηα παξάδεηγκα θαζψο νη ηηκέο ζα αλεβαίλνπλ ελψ νη πνζφηεηεο ζηα γλσζηά θαη 

νηθνλνκηθψο εκπνξεχζηκα απνζέκαηα ζα κεηψλνληαη. Ζ δήηεζε γηα πεηξέιαην είλαη 

σο γλσζηφλ αλειαζηηθή. Γειαδή ππάξρνπλ κεγάιεο απμνκεηψζεηο ζηελ ηηκή 

αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ απμνκείσζε ηεο πξνζθνξάο. Έηζη ε ζπλερήο αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ζα ηηο θάλεη απαγνξεπηηθέο πξηλ απηέο εμαληιεζνχλ θαη ζα ζηξέςεη ηελ 

ηερλνινγία ζε άιιεο κνξθέο (Απηφ ηνπιάρηζηνλ ζα ππνζηήξηδε ε ζρνιή πνπ 

επηθεληξψλεη ζηελ ηερλνινγία σο ην θνπηί ηεο Παλδψξαο πνπ ζα ζψζεη ηελ 

αλζξσπφηεηα απφ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ε ίδηα δεκηνχξγεζε). 

  

 Ο ξπζκφο εμφξπμεο ελφο κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφξνπ, εμαξηάηαη θαη απφ ηελ 

ελζσκάησζε ζηελ ηηκή  αγνξάο, ρξήζεο, δηάζεζεο ηνπ ‘θφζηνπο ρξήζηε’. Ωο φξνο 

εηζήρζεθε απφ ηνλ Gray ην 1914 θαη πξφθεηηαη γηα ηελ άπνςε πσο ε πηζαλή 

κειινληηθή ρξήζε ησλ κε-αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ ζα ζπζηαζηεί εάλ 

κνλάδεο ησλ απνζεκάησλ ησλ πφξσλ εθκεηαιιεπζνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζήκεξα. Έηζη κε θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην θφζηνο 

απφ ηελ ρξήζε κε-αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο αέξην, πεηξέιαην θαη άιια 

νξπθηά θαχζηκα απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο εμφξπμεο (π.ρ. θφζηε 

ηνπνζέηεζεο εθξεθηηθψλ, έμνδα εθζθαθψλ) θαη ηνπ θφζηνπο ρξήζηε (user cost) 

ππφ ηελ κνξθή γηα παξάδεηγκα πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ ή πνηλήο γηα παξαβίαζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ή ελζσκαησκέλν ζην νηθνλνκηθφ κάλαηδκελη ηεο 

επηρείξεζεο, κε ην θφζηνο ηνπνζέηεζεο αληηξξππαληηθψλ θίιηξσλ ζε θακηλάδα 

εξγνζηαζίνπ. Ο φξνο ηνπ ‘θφζηνπο ρξήζηε’ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ ΒΑ επεηδή 

ιακβάλεη ππφςε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη επηβάιιεη ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πηζαλήο κειινληηθήο ρξήζεο ησλ απνζεκάησλ απφ 

ηηο κειινληηθέο γελεέο, ζηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο ησξηλήο γεληάο. Φπζηθά 

απηφ πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ πηνζέηεζε απφ ηνπο πνιηηηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο νξηζκέλσλ θαλφλσλ βηνεζηθήο, 

φζν θαη ηελ αθξηβή γλψζε απηνχ ηνπ θφζηνπο, πιεξνθνξίεο πνπ ζπάληα γίλνληαη 

γλσζηέο κε αθξίβεηα ιφγσ αηεινχο γλψζεο ηφζν ηεο αγνξάο φζν θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ.  

 Ο ξπζκφο εμφξπμεο ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πφξσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ 

ηηκή ηεο απψιεηαο αμίαο (discounting) ε νπνία σο έλλνηα είλαη ζεκειηψδεο γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο ΒΑ θαη εθαξκφδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε (Pearce et al, 1989). 

Με ηελ ρξήζε ηεο „απψιεηαο αμίαο‟ ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, δερφκαζηε πσο ηα 

κειινληηθά νθέιε θαη νη δεκίεο απφ ηελ ρξήζε ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πφξσλ είλαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ησξηλά νθέιε θαη δεκίεο. Απηφ εθ πξψηεο φςεσο 

θαίλεηαη λα αληηβαίλεη ηηο αξρέο ηεο ΒΑ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ ηζρχεη. 

Τπάξρνπλ φκσο επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά απηήο ηεο άπνςεο. Με ηελ πηνζέηεζε 

γηα παξάδεηγκα ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ „απψιεηαο αμίαο‟ ζα γίλνπλ ιίγεο επελδχζεηο 

ζε αλαπηπμηαθά έξγα , πξνγξάκκαηα θαη γεληθφηεξα πνιηηηθέο πνπ ζα ζπλδξάκνπλ 
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ζηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, εηδηθά φηαλ απηά έρνπλ κεγάια αξρηθά θφζηε 

θαη κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο (π.ρ. δηαρείξηζε κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ). Έηζη ε δηαηήξεζε θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη 

πηζαλφηεξε κε απμεκέλν πνζνζηφ „απψιεηαο αμίαο‟ (ζπλήζσο είλαη 10%). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, πςειά πνζνζηά „απψιεηαο αμίαο‟ (discount rates) νδεγνχλ ζε αχμεζε 

ηεο ησξηλήο αμίαο ησλ πφξσλ (ζε ζρέζε κε ην κέιινλ) θαη έηζη αχμεζε ησλ ξπζκψλ 

εμφξπμεο. 

 Σέινο, ν ξπζκφο εμφξπμεο ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα(property rights) 
(δηθαηψκαηα ρξήζεο) πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ ή δελ ηζρχνπλ ή (ζπλεζέζηεξα) ε 

ηήξεζε ηνπο είλαη ειαζηηθή. Σν ηειεπηαίν έρεη πεξηζζφηεξε εθαξκνγή ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (δάζε, ςαξφηνπνη, ηφπνη αιηείαο). 

Ζ δνπιεηά ηνπ Hoteling (1931) θαη ηνπ Gordon (1954) έδεημαλ πσο ν ξπζκφο 

εμφξπμεο είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε ή 

ειεχζεξε. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε(free access) είλαη πηζαλή είηε ιφγσ ηεο απνπζίαο 

„ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ‟, είηε επεηδή απηά είλαη ειαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε είλαη ελλνηνινγηθά ζπγγελήο κε ην πξφβιεκα ηεο θνηλήο 

ηδηνθηεζίαο(common property problem) θαη ηελ ηξαγσδία ηεο θνηλήο 

ηδηνθηεζίαο(tragedy of the commons, Thomas Hardy).     

 

  

  7.    Μέζνδνη λνκηζκαηηθήο απνηίκεζεο 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε πξαθηηθά παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ φπνπ ε ειεχζεξε αγνξά 

θαη ην θξάηνο απνηπγράλνπλ ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε  πνιχ ζχληνκα ζηνπο 

ιφγνπο ηεο απνηπρίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαζψο θαη ζηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ακβιχλνπλ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ „απνηπρηψλ‟.   

Σν κνληέιν ηεο ηζνξξνπίαο ησλ πιηθψλ (material balance model) βαζίδεηαη ζηελ 

άπνςε φηη ην πεξηβάιινλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνλνκία πξνζθέξνληαο ζε 

απηήλ 3 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κέξνο ελφο 

γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζηεξίδεη ηε δσή ζηνλ πιαλήηε (life support system): 1. 

πξνζθέξεη ελέξγεηα θαη πφξνπο (αλαλεψζηκνπο θαη κε), 2. αθνκνηψλεη ηα απφβιεηα, 

θαη 3. πξνζθέξεη ζηνπο αλζξψπνπο πξντφληα, αγαζά θαη θπζηθέο ππεξεζίεο φπσο 

αηζζεηηθή αλαςπρή, δηαζθέδαζε θαη ζε θάπνηνπο πλεπκαηηθή νινθιήξσζε. Ζ επηζηήκε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ππνζηεξίδεη πσο φιεο απηέο νη πεξηβαιινληηθέο 

ιεηηνπξγίεο είλαη παξάιιεια θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη έηζη ε „αμία‟ ηνπο έρεη  ή 

ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα έρεη ζεηηθή ηηκή. Ζ απνηπρία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο(market 

failure) αλαδχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο δελ αλαγλσξίδνπκε σο θνηλσλία ηηο ζεηηθέο ηηκέο 

αγνξάο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ επεηδή δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο αγνξά θαη ζπλεπψο 

δελ ππάξρνπλ ηηκέο αγνξάο γηα αξθεηά απφ ηα πεξηβαιινληηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. Μαο 
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ιείπεη δειαδή ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη αλάιπζε πνπ ζα καο έδεηρλε κε αμηνπηζηία 

πφηε θαη κε πνηφλ ηξφπν κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκία είλαη ζπλεπήο κε ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη είλαη αιιειέλδεηα 

ζπλδεδεκέλνη κε απηήλ ηελ νηθνλνκία. Σν απνηέιεζκα είλαη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζε 

απηά ηα αγαζά ζαλ λα είλαη ειεχζεξα θαη ρσξίο αμία. Σν γεγνλφο φκσο φηη δελ έρεη ηεζεί 

ηηκή ζε απηά δελ ζεκαίλεη πσο δελ έρνπλ αμία γηα ηνπο αλζξψπνπο. Ζ εθηίκεζε 

(απνηίκεζε, valuation) ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ζηα νπνία δελ έρεη ηεζεί ηηκή, παίδεη αθξηβψο απηφλ ηνλ ξφιν, λα „δηνξζψζεη‟ δειαδή ηηο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ζεσξνχλ ηα πεξηβαιινληηθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο σο 

ειεχζεξεο ρξήζεο (δειαδή δσξεάλ) κε ζπλέπεηα ηελ ππεξβνιηθή ηνπο θαηαλάισζε θαη 

ρξήζε.  

Έρνπλ πξνηαζεί (αιιά ειάρηζηα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξάμε) αξθεηέο ηερληθέο θαη 

κέζνδνη θαηαγξαθήο ηεο λνκηζκαηηθήο αμίαο (monetary value) ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

αγαζψλ(Turner and Bateman, 1990; Winpenny, 1991; Turner, 1992). Μπνξνχκε λα ηηο 

θαηαηάμνπκε ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο . 1. ηηο ηερληθέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο 

θακπχιεο-δήηεζεο θαη 2. ζε απηέο πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο θαη 

έηζη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ αιεζηλή απνηίκεζε είλαη φκσο ρξήζηκεο θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπο ζηηο ηερληθέο Αλάιπζεο Κφζηνπο Οθέινπο (Cost Benefit Analysis) ηφζν γηα 

αλαπηπμηαθά έξγα φζν θαη γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε : 

 Σηο κεζφδνπο εθθξαζκέλεο πξνηίκεζεο(expressed preference methods)  
 θαη ηηο κεζφδνπο ζπλαγφκελεο πξνηίκεζεο (revealed preference methods) θαηά 

ηηο νπνίεο ζπλάγεηαη ή θαιχηεξα απνθαιχπηεηαη ε λνκηζκαηηθή αμία ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ φρη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ησξηλνχο ή πηζαλνχο ρξήζηεο 

αιιά έκκεζα.   

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο 

βξίζθνληαη νη παξαθάησ: 

 Ζ κέζνδνο ηεο αληίδξαζεο ζηελ δφζε (dose response method) ε νπνία απαηηεί 

ηελ χπαξμε δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ζπλδένπλ ηελ „αληίδξαζε‟ ησλ αλζξψπσλ, 

ρισξίδαο θαη παλίδαο, ζηελ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα παξάδεηγκα ην δεηνχκελν ζα ήηαλ ε εχξεζε ηεο αμίαο 

ηεο αχμεζεο ησλ ζαλάησλ θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο αζζελψλ πνπ νθείινληαη 

ζε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ο Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization,WHO)  έρεη εθδψζεη αξθεηέο 

ηέηνηεο εθζέζεηο. 

 Ζ κέζνδνο ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο (replacement cost method). Δδψ ην 

θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ή επαλαθνξάο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε ελφο 

πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν γηα λα 

δείμεη ην φθεινο απηήο ηεο αληηθαηάζηαζεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε 

επαλαδεκηνπξγία ηεο ιίκλεο Κάξιαο ρξφληα κεηά ηελ απνμήξαλζή ηεο γηα γεσξγηθή 
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ρξήζε ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ άπεηξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε απνηίκεζε ηεο βιάβεο πνπ ππέζηε ην νηθνζχζηεκα θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ γηα αγξνηηθέο αλάγθεο είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν απφ κηα ηηκή θαηψθιη πνπ 

δελ είλαη άιιε απφ ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο. Ζ πεξίπησζε ηεο 

„δεκηνπξγίαο ηεο Λίκλεο Κάξιαο‟ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ζχγθξηζεο 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (shadow projects) φπνπ πδξνβηφηνπνη βξίζθνληαη ππφ απεηιή 

θαη έηζη λα δψζεη κηα ηδέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαηαζηξνθήο ελφο 

πδξνβηφηνπνπ, ζε λνκηζκαηηθή φκσο κνξθή.  

 Ζ κέζνδνο ηεο ‘ζπκπεξηθνξάο κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ’ (mitigation behavior 

method). Σππηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο απηήο ηεο κεζφδνπ αθνξνχλ ηα έμνδα γηα 

αγνξά παξάζπξσλ ερνκφλσζεο θαη ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ ζηα ζπίηηα γηα ηελ 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.  

  

ηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο θακπχιεο-δήηεζεο έρνπκε: 

 Σηο κεζφδνπο ζπλαγφκελεο πξνηίκεζεο (revealed preference methods) ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο (travel cost 

method) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξαθνχλ θακπχιεο δήηεζεο γηα 

πεξηνρέο αλαςπρήο θαη έηζη λα ππνινγηζηνχλ νη αμίεο ηνπο. H κέζνδνο απηή 

δέρεηαη πσο ηα έμνδα γηα ηελ επίζθεςε ζε κηα ηέηνηα πεξηνρή αληηθαηνπηξίδνπλ 

σο έλα βαζκφ ηελ αμία ηνπ. Με ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε επηζθέπηεο 

ηέηνησλ πεξηνρψλ ππνινγίδνπκε ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπλ δηαλπζεί γηα ηελ 

επίζθεςε θαη απφ απηφ ηα έμνδα γηα ηελ θάζε επίζθεςε. Δάλ ηα έμνδα 

ζπζρεηηζζνχλ κε ηελ ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ (αξηζκφο επηζθέςεσλ ζε έλα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα) έρνπκε κηα θακπχιε δήηεζεο. Μηα ηππηθή κνξθή 

κηαο ηέηνηαο θακπχιεο δείρλεη φηη φζν απμάλνληαη νη απνζηάζεηο κεηψλεηαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ αιιά αλεβαίλεη θαη ε αμία πνπ ζέηνπλ νη ρξήζηεο.   

 

 Μηα άιιε κέζνδνο ζπλαγφκελεο πξνηίκεζεο είλαη  ε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο 

κε γλσζηήο αμίαο (hedonic pricing). Ζ πην γλσζηή εθαξκνγή ηεο είλαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ. Καηά ηελ ηερληθή απηή ζπγθξίλνληαη νη ηηκέο 

ησλ ζπηηηψλ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Λακβάλεηαη 

κέξηκλα ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη γλσζηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αμία ελφο ζπηηηνχ φπσο ν αξηζκφο δσκαηίσλ, κέγεζνο θήπνπ θηι. Ζ δηαθνξά 

ζηελ ηηκή ηνπο απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ π.ρ. κείσζε 

ηεο αμίαο ελφο ζπηηηνχ ιφγσ ηεο γεηηνλίαο ηνπ κε έλα αεξνδξφκην ή αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο θαηαξξάθηε. 
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 Σέινο, ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο θακπχιεο-δήηεζεο, 

κηα εθπξφζσπνο ησλ κεζφδσλ εθθξαζκέλεο πξνηίκεζεο (expressed 

preference methods) είλαη ε κέζνδνο ηεο εμαξηεκέλεο λνκηζκαηηθήο 

εθηίκεζεο (contingent valuation method) ε νπνία επηηξέπεη ζε κεκνλσκέλα 

άηνκα λα ζέζνπλ απεπζείαο ηηκέο ζηα πεξηβαιινληηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα ζε λνηθνθπξηά, είηε 

ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο είηε ζηελ γεηηνλία ηνπ εθάζηνηε πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ. 

Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ „πξνζπκία ηνπο λα πιεξψζνπλ‟ (willingness to pay)  

γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ. Καηφπηλ ππνινγίδεηαη ν κέζνο 

φξνο ηεο ηηκήο πνπ έρνπλ δειψζεη νη εξσηψκελνη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ απνιακβάλνπλ απηφ ην αγαζφ ψζηε λα 

έρνπκε κηα εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη γηα 

ην αγαζφ απηφ. Δθαξκνγέο απηήο ηεο κεζφδνπ αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο κηαο πεξηνρήο ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πφζηκνπ 

λεξνχ. 

 

 Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά ζηηο ηερληθέο θαη κεζφδνπο νηθνλνκηθήο-λνκηζκαηηθήο 

απνηίκεζεο, πξέπεη λα  αλαθεξζνχκε ζηελ Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο(Cost 

Benefit Analysis). Με ηελ ηερληθή απηή (Pearce, 1986), ζπγθξίλνληαη ηα ζρεηηθά 

νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή γηα παξάδεηγκα ελφο απηνθηλεηφδξνκνπ κε ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. Σν θφζηνο θαη ηα νθέιε κεηαηξέπνληαη (ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη 

δπλαηφ) ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο θαη ππνινγίδεηαη ε „απψιεηα αμίαο‟ 

(discounting) ηνπο ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ κπνξεί λα θζάζεη ηα 70 κε 100 ρξφληα). Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

απηνθηλεηνδξφκνπ είλαη νηθνλνκηθά απνδεθηή κφλν εάλ ηα νθέιε είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο. Ζ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή αλαπηπμηαθψλ έξγσλ έρεη πέζεη ζε αδξάλεηα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

„60-„70 φπνπ ηελ εκθάληζή ηνπ έθαλε έλα άιιν εξγαιείν: ε Δθηίκεζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Environmental Impact Assessment) ην νπνίν 

θάιπςε ηελ αλάγθε γηα ηελ ρξήζε φρη κφλν πνζνηηθήο πιεξνθνξίαο αιιά θαη 

πνηνηηθήο θαη επέηξεςε κηα πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθή θαη δηαθαλήο δηαδηθαζία 

(Εαγνξηαλάθνο, 2000, 2001; Pearce, 1976).   

 

Σα παξαπάλσ νηθνλνκηθά εξγαιεία, παξά ην φηη έξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν: Tελ ελζσκάησζε ησλ “εμσηεξηθψλ” γηα ηελ 

παξνχζα νηθνλνκία ιεηηνπξγηψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ην λα δψζνπλ ηηκή ζηηο αμίεο ηνπο. Γείρλνπλ επίζεο ηελ νηθνλνκηθή 

βιάβε ηελ νπνία επσκίδνληαη νη εζληθέο νηθνλνκίεο απφ ηελ εμάιεηςε ησλ πφξσλ θαη ηελ 

ξχπαλζε. 
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8.    Ζ απνηπρία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο  

Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη εάλ θαη θαηά πφζν ε ειεχζεξε αγνξά κε ην „αφξαην 

ρέξη ηεο‟ (Adam Smith) ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη απηήλ ηελ ελζσκάησζε ηεο αμίαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ιεηηνπξγηψλ; Ζ ην θξάηνο κε ηνπο εθηειεζηηθνχο θαη ειεγθηηθνχο ηνπ 

κεραληζκνχο είλαη πην θαηάιιειν γηα λα εγγπεζεί απηήλ ηελ ελζσκάησζε;  

ια απηά έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηακάρε πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

άπνςεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, θαη ηνπ κνληέινπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε 

(επηβνιή θφξσλ, πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.  

Ζ ρξήζε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ „νηθνλνκηθά ινγηθνχ 

ξππαίλνληα‟, λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζην θφζηνο απφ ηελ πιεξσκή ελφο θφξνπ γηα 

παξάδεηγκα θαη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο αληηξξππαληηθνχ θίιηξνπ.. Έλα  παξάδεηγκα είλαη ε ηδέα ησλ 

εκπνξεχζηκσλ αδεηψλ (tradable permits) πνπ πξνσζείηαη απφ ην Πξφγξακκα 

Πεξηβάιινληνο ηνπ ΟΖΔ. Δλψ θαη ε απφθαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο ην 2002 λα 

δψζεη θίλεηξα θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηαμί ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ 

ρξήζε πγξαεξίνπ απφ απηνχο , απνηειεί άιιν έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο. 

Έλα παξάδεηγκα θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη γεληθφηεξα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ 

απφ κηα θεληξηθή αξρή απνηειεί θαη ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο Καιχηεξνο Πξαθηηθφο 

Σξφπνο (Best Available Means) θαη ηεο δηαδηθαζίαο Καιχηεξε Γηαζέζηκε Σερλνινγία 

πνπ δελ πξνυπνζέηεη Τπεξβνιηθφ θφζηνο (Best Available Technology not Entailing 

Excessive Cost) θαη ζηελ Ακεξηθή ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο Καιχηεξε Γηαζέζηκε 

Σερλνινγία Διέγρνπ (Best Available Control Technology).   

ηελ πξαγκαηηθή δσή θπζηθά, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά 

νχηε απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγσγψλ νη νπνίνη θαη απνθαζίδνπλ γηα ηα πξντφληα 

πνπ ζα παξάγνπλ θαη ζα δηαζέζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά νχηε θαη απφ ηελ πνιηηηθή 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ε νπνία ζηελ αθξαία ηεο κνξθή απνθαζίδεη πνηνο ζα παξάγεη 

ηη θαη ζε πνηέο πνζφηεηεο. Απηφ πνπ ζηελ νπζία ρξεηάδεηαη είλαη λα γίλεη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ψζηε λα επηηεπρζεί ην δεηνχκελν. Πξάγκαηη, ε αδηαηάξαθηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ 

„εμσηεξηθψλ‟ επηπηψζεσλ (externalities) πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ξππαληηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγσγψλ. Με απιά ιφγηα, φηαλ κία επηρείξεζε ξππαίλεη κηα 

πεξηνρή, απηφ έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ρσξίο φκσο 

λα ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ ελζσκάησζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

ηδηνθηήηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αθνχ είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο σο πξνο 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.   
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Ζ θξαηηθή παξέκβαζε είλαη ινηπφλ απαξαίηεηε γηα λα επηβάιεη ηνπο φξνπο εθείλνπο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Οχηε φκσο ε απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή (government failure) 

απφ κφλε ηεο γηα 3 ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο (Young, 1993): Πξψηνλ, δελ κπνξνχλ λα 

απνθιεηζζνχλ ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη επεξεαζκνχ ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ απφ 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά παληνδχλακεο νκάδεο (pressure groups,lobbying) κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Έηζη ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηεο εθαξκνγήο ηεο δελ αληηθαηνπηξίδεη πάληα ηηο επηζπκίεο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ αιιά θάπνηαο ηζρπξήο κεηνςεθίαο. Γεχηεξνλ, ν θξαηηθφο κεραληζκφο 

απνηειείηαη απφ κηα κνξθή δηνίθεζεο ρσξηζκέλε ζε ηκήκαηα πνπ ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δχζθνιε. Απηή ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο είλαη εκπφδην 

ζηελ ελζσκάησζε πνιηηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη είλαη νξαηή ζην 

απνηέιεζκα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γελ είλαη Αεηθνξηθή πξαθηηθή γηα 

παξάδεηγκα λα έρνπκε κηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή ε νπνία λα κελ είλαη ελεκεξσκέλε 

ζρεηηθά κε ηελ ρσξνηαμηθή πνιηηηθή ή ηελ πνιηηηθή ησλ κεηαθνξψλ. Σξίηνλ, νη 

πνιηηηθέο απνθάζεηο είλαη εχθνιν λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπο „εηδηθνχο‟ νη νπνίνη 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θάζε θνξά θπβεξλεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Παξφηη είλαη ζεκηηφ νη 

πνιηηηθέο απνθάζεηο λα είλαη ην απνηέιεζκα δηαθάλεηαο θαη θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηελ 

πξάμε απηφ δελ είλαη πάληα δπλαηφ. 

  

  

9. Όξηα Αλάπηπμεο – Αεηθνξία / Βησζηκφηεηα. Γηαηί ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ 

αεηθνξία; 

  

Ο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ είλαη θάηη πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί. Με ηνλ φξν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αλαθεξφκαζηε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα 

ππνλνκεχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Οη θπζηθνί πφξνη ηεο γεο 

απνηεινχλ έλα  θιεξνδφηεκα ην νπνίν δίλεηαη κία θαη κφλν θνξά απφ ηε θχζε ζηνλ 

άλζξσπν. Έηζη έλα θαίξην εξψηεκα είλαη ην πψο ζα γίλεη ε θαηαλνκή απηνχ ηνπ πάγηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο κέζα ζην ρξφλν κε παξάιιειε επίηεπμε αεηθνξίαο. Ζ αλεζπρία ινηπφλ 

γηα ηελ πηζαλφηεηα ζπλέρηζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ην ζεκεξηλφ επηβαξπληηθφ 

γηα ην πεξηβάιινλ ξπζκφ ήηαλ απηφ πνπ δεκηνχξγεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθνξίαο θαη πεξηιακβάλεη δχν νηθνλνκηθά δεηήκαηα: 

  

1.Θεηηθφ (Positive): Με βάζε ηελ χπαξμε πεπεξαζκέλσλ απνζεκάησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

θαζψο θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπζηθέο πεξηβαιινληηθέο δηεξγαζίεο, 

είλαη πηζαλφ λα θηάζεη ε νηθνλνκία ζε έλα ζηάδην ζην νπνίν ε παξαγσγή θαη ε 
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θαηαλάισζε λα επζπγξακκηζηνχλ ζε κε κεηνχκελνπο  δξφκνπο ζηε δηάξθεηα αφξηζησλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ; 

  

2. Καλνληζηηθφ (Normative): Ση κνξθή πξέπεη λα πάξεη ην ζρεδηάγξακκα ηεο 

θαηαλνκήο ησλ  πφξσλ κέζα  ζην ρξφλν; 

  

·        

9.1.Λφγνη αλεζπρίαο γηα ηελ αεηθνξία. 

 Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ιφγνη αλεζπρίαο ζε ζρέζε κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε νη νπνίνη 

είλαη νη εμήο.: 

1. Ο Ζζηθφο Λφγνο :  Έρεη λα θάλεη κε ηελ εζηθή ππνρξέσζε ηεο παξνχζαο γεληάο 

απέλαληη ζηηο επφκελεο γεληέο . Γελ ζα πξέπεη ινηπφλ ε ησξηλή γεληά λα ελεξγεί θαηά 

ηξφπν πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ην δηθαίσκα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ γηα ηζφηηκεο 

επθαηξίεο κε απηέο πνπ απνιακβάλνπκε ζήκεξα. 

  

2. Ο Οηθνινγηθφο Λφγνο: Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε 

θαηά ηέηνην ηξφπν  ψζηε λα ζπληεξεί ηελ νηθνινγηθή βηνπνηθηιφηεηα.. 

  

3. Ο Οηθνλνκηθφο Λφγνο: Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αλαπηχμεη κηα νηθνλνκηθή 

ππφζεζε, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη είηε φηη ε αεηθφξνο νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε κε αεηθφξν, είηε φηη ε αεηθφξνο ζπκπεξηθνξά είλαη απηή πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηε δηαρξνληθή θνηλσληθή επεκεξία. 

Οηθνιφγνη θαη πεξηβαιινληηθνί νηθνλνκνιφγνη ακθηζβεηνχλ ην αλ θαη θαηά πφζν ην 

παξφλ κνληέιν  νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο είλαη ζπκβαηφ  κε  

ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ίζσο λα κελ είλαη αεηθφξν θαη απηφ γηαηί: 

  

·     Ζ αλζξψπηλε δσή είλαη εμαξηψκελε απφ έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν ηζηφ 

δηαηξνθηθψλ αιπζίδσλ , νη νπνίεο κπνξνχλ λα θνπνχλ ή λα δηαηαξαρζνχλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο. 

 

·      Σα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη κηα αιπζίδα απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δηαξθψο 

αλαπηχζζνληαη θαη κεηαβάιινληαη. Κάπνηα θνκκάηηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ίζσο 

νδεγεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ ηνπο. Οη κεηψζεηο απηέο ζπλήζσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο επηπέδνπ, ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ 

θαηαζηξνθηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο κεηαβνιέο. 

 

·      Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζην φηη ηα απιά θαη λεφηεξα 
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νηθνζπζηήκαηα ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν αζηαζή θαη επαίζζεηα απφ φηη ηα 

πνιχπινθα. Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ηείλεη λα απινπζηεχεη ηα νηθνζπζηήκαηα 

θαη λα κεηψλεη ηε βηνπνηθηιφηεηα δηαηαξάζζνληαο έηζη ηε ζηαζεξφηεηα απηψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. πλεπψο, ε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ίζσο νδεγήζεη 

ζηελ θαηαζηξνθηθή θαηάξξεπζε θάπνησλ νηθνζπζηεκάησλ, θάλνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε αεηθφξν ζε επίπεδα πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα 

εκθαληδφληνπζαλ βηψζηκα. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε ηεο αεηθφξνπ θαηάζηαζεο κε ην πεξηβάιινλ-

νηθνζχζηεκα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

Αεηθόξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία ε ρξεζηκόηεηα είλαη κε θζίλνπζα 

ζην ρξόλν. 

  

Σν 1974 ν Solow ππνζηήξημε φηη αεηθφξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε πνπ ηθαλνπνηεί 

θάπνην ζρεηηθφ θξηηήξην δηαρξνληθήο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηηο γεληέο.   

Δλψ ν Rawls ηζρπξίζηεθε φηη ιφγνη εζηθήο ζα νδεγνχζαλ δηαρξνληθά ζε ηέηνηα 

θαηαλνκή ηεο ρξεζηκφηεηαο ψζηε απηήλ α απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζε θάζε γεληά.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ φια απηά είλαη φηη ε κε πξνεμνθιεκέλε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή ζηνλ άπεηξν 

ρξφλν.  

Γπζηπρψο φκσο είλαη δχζθνιν λα νξηζηνχλ εκπεηξηθά νη ζπλζήθεο πνπ ζα ήηαλ 

απαξαίηεηεο ή ηθαλέο γηα λα πξνζεγγίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ε νηθνλνκία έλα ζηαζεξφ 

επίπεδν ρξεζηκφηεηαο ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο. Ζ αλάιπζε γίλεηαη αξθεηά 

πην εχθνιε αλ ην πξφβιεκα κεηαβιεζεί ζε έλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηαλάισζε 

αληί ηεο ρξεζηκφηεηαο.    

Αεηθόξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία ε θαηαλάιωζε είλαη κε θζίλνπζα 

ζην ρξόλν. 

 

Ο Hartwick (1977, 1978) φξηζε ηελ αεηθνξία σο κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε 

θαηαλάισζε δελ θζίλεη κέζα ζην ρξφλν. Ο θαλφλαο πνπ δεκηνχξγεζε καο δίλεη ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έλαο ηέηνηνο ζηφρνο ζα ήηαλ επηηεχμηκνο. 

Έηζη εάλ ηα ελνίθηα , δειαδή ηα πιενλάδνληα έζνδα πιελ ην θφζηνο παξαγσγήο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμαγσγή κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ απνηακηεχνληαη θαη κεηέπεηηα 

επελδχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε αλαπαξαγφκελν θεθάιαην, ηφηε, θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηα επίπεδα ηνπ πξντφληνο θαη ηεο θαηαλάισζεο ζα 

παξακείλνπλ ζηαζεξά ζην ρξφλν. 

Οη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη:1. Οη πφξνη λα εμάγνληαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζην ρξφλν θαη 2. Να ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ππνθαηάζηαζε 
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κεηαμχ ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ.  

Ζ αδπλακία απηνχ ηνπ θαλφλα είλαη φηη δελ επηβάιιεη πξνυπνζέζεηο γηα ην αξρηθφ 

κέγεζνο ηνπ κε κεηνπκέλνπ επηπέδνπ θαηαλάισζεο. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην πψο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ν θαλφλαο ηνπ 

Hartwick;. χκθσλα κε ηνλ  Hartwick κφλν κέζσ ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη 

εθφζνλ φινη νη αξκφδηνη θνξείο ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθά 

βέιηηζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζα ήηαλ εθηθηφ ην απαξαίηεην επίπεδν 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη απηφ ζρεδφλ ζίγνπξα δελ ζα ζπλέβαηλε ζε θακία νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο άιινο κεραληζκφο.  

  

Γηα λα επηηχρεη ην βέιηηζην πνζφ απνηακίεπζεο ζην ρξφλν: ε θπβέξλεζε ζα 

κπνξνχζε λα θνξνινγήζεη ηα κηζζψκαηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη λα επελδχζεη ηηο 

εηζπξάμεηο ζε θεθάιαην. 

Αεηθόξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία νη πόξνη δηαρεηξίδνληαη έηζη ώζηε λα 

δηαηεξεζνύλ νη παξαγωγηθέο επθαηξίεο γηα ην κέιινλ. 

 

Ζ δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ζα επηηεπρζεί κφλν εάλ 

ην απφζεκα θεθαιαίνπ βαίλεη κε κεηνχκελν ζην ρξφλν. 

Δάλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απηνχ ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο είλαη αδχλαην λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην έλα ην άιιν θαη θάζε ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

παξαγσγή, ηφηε πξνθεηκέλνπ λα  δηαηεξεζεί ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ζα πξέπεη 

θάζε έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία λα κε κεηψλεηαη ζην ρξφλν. 

χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ηα 

δηαθνξεηηθά απηά ζηνηρεία είλαη ζε θάπνην βαζκφ ππνθαηάζηαηα. Δάλ θάηη ηέηνην 

ηζρχεη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο θάζε ζηνηρείν ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο λα 

παξακέλεη ζε έλα κε κεηνχκελν επίπεδν. 

Γχν είλαη ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ππνθαηάζηαζεο.1. Με βάζε ηε κειέηε 

ησλ Dasgupta θαη Heal (1974) ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε 

έλα θαζεζηψο κε κεηνχκελεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ αλαιψζηκσλ πφξσλ εθφζνλ απηνί 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ απμαλφκελεο πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. 

2. Δλψ ζχκθσλα κε ηνπο Dasgupta Heal (1979) θαη Solow (1986) θαίλεηαη πσο νη 

κεηνχκελεο πνζφηεηεο αλαιψζηκσλ πφξσλ κπνξνχλ λα ππεξθαιπθζνχλ απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Με άιια ιφγηα απφ ηηο δχν απηέο κειέηεο 

θαηαιήγνπκε ζην φηη ε γλψζε απνηειεί έλα θαιφ ππνθαηάζηαην γηα ηνπο 

αλαιψζηκνχο πφξνπο.  
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Αεηθόξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία ην θπζηθό θεθάιαην δε θζίλεη ζην 

ρξόλν. 

  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην θπζηθφ θεθάιαην είλαη δπλαηφ λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιεο 

κνξθέο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη έλα ζέκα εκπεηξηθφ, φρη ζεσξεηηθφ. Πνιινί 

νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο είλαη πνιχ 

ρακειφηεξε απφ φηη έρνπκε ζπκπεξάλεη κέρξη ζήκεξα. Καη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη 

ηα απνζέκαηα θπζηθνχ θεθαιαίνπ κεηψλνληαη, κπνξεί επίζεο λα κεηψλεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο. 

 Δπνκέλσο: 1. Αθφκα θη αλ βξεζνχλ ζηνηρεία πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε 

δπλαηφηεηαο ππνθαηάζηαζεο, απηφ απφ κφλν ηνπ  δελ απνηειεί απαξαίηεηα ιφγν γηα 

λα πηζηέςνπκε φηη θάηη ηέηνην ζα πθίζηαηαη θαη κειινληηθά. 2. Μεξηθέο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ κφλν απφ ηα 

απνζέκαηα ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ηέηνηαο κνξθήο πνπ 

λα κελ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ ππνθαηάζηαζε. 3. Ζ νηθνλνκηθή πξφνδνο θαη αλάπηπμε 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηηο θνηλσλίεο ζην λα πξνζδψζνπλ απμαλφκελε έκθαζε θαη 

αμία ζηελ θαηαλάισζε ζειθηηθνηήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ην θπζηθφ θεθάιαην. 

Αεηθόξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε ζηελ νπνία νη πόξνη δηαρεηξίδνληαη έηζη ώζηε λα 

δηαηεξεζεί ε βηώζηκε απόδνζε ηωλ ππεξεζηώλ ηνπο. 

  

Ζ αεηθφξνο παξαγσγή νξίδεηαη σο κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε (steady state) ζηελ νπνία 

ην απφζεκα είλαη ζηαζεξφ θαη απνδίδεη κηα επίζεο ζηαζεξή ξνή ππεξεζηψλ ησλ 

πφξσλ κέζα ζην ρξφλν. Ζ κέγηζηε βηψζηκε παξαγσγή ελφο πφξνπ είλαη ε πςειφηεξε 

εθηθηή ξνή ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.   

 Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ είλαη ηα εμήο: 1. ηαλ 

θάπνηνο αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξή δηαηήξεζε ελφο απνζέκαηνο πφξσλ, ή κηαο ξνήο 

ππεξεζηψλ ησλ πφξσλ, δελ είλαη μεθάζαξν ηη ζπλεπάγεηαη απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην απφζεκα θαη ε ξνή απνηεινχληαη απφ εηεξνγελή ζηνηρεία. 2.  εκαίλεη φηη θάζε 

δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα θξαηεζεί ζηαζεξφ, ή κάιινλ φηη πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί θάπνην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα απηψλ;  

3.  Δάλ επηιερζεί ε ηειεπηαία εξκελεία, πψο ζα γίλεη ε επηινγή ηεο βαξχηεηαο ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη εάλ απηά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ζα είλαη ζηαζεξά; 

Αεηθόξνο θαηάζηαζε είλαη εθείλε πνπ ηθαλνπνηεί θάπνηεο ειάρηζηεο ζπλζήθεο 

ζηαζεξόηεηαο θαη αλζεθηηθόηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κέζα ζην ρξόλν.  

  

Γχν έλλνηεο πνπ είλαη ζεκειηψδεηο ζηελ νηθνινγηθή επηζηήκε είλαη νη εμήο: 1. Ζ 

έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηε ξνπή ελφο πξνο ηελ επηζηξνθή 
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ζε θάπνηα ηζνξξνπία κεηά απφ θάπνηα δηαηαξαρή. 2.Ζ έλλνηα ηεο  αλζεθηηθφηεηαο 

είλαη πεξηζζφηεξν κηα ηδηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζπλνιηθά παξά ησλ 

κεκνλσκέλσλ πιεζπζκψλ. Δίλαη ε ξνπή ελφο ζπζηήκαηνο λα δηαηεξήζεη ηελ 

νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαη ιεηηνπξγία χζηεξα απφ κηα ζεκαληηθή δηαηαξαρή. 

χκθσλα κε ηνπο Common θαη Perrings (1992) έλα ζχζηεκα νξίζηεθε σο 

νηθνινγηθά βηψζηκν εάλ είλαη αλζεθηηθφ. Δπαγσγηθψο, νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ κεηψλεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ελδερνκέλσο κε απνδεθηή 

ζπκπεξηθνξά. Γπζηπρψο, ε αβεβαηφηεηα εηζρσξεί ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε εθ ησλ 

πξνηέξσλ εάλ θάπνην ζχζηεκα είλαη ή δελ είλαη αλζεθηηθφ. 

 Κάπνηνη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ ππνζηεξίμεη πσο νξηζκέλνη δείθηεο φπσο : νη 

αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ ησλ εγγελψλ εηδψλ , νη αιιαγέο ζηε βηνκάδα κφληκσλ 

ζπγθνκηδψλ θαη νη αιιαγέο ζηα νξπθηά απνζέκαηα κηθξννξγαληζκψλ είλαη 

ρξήζηκνη σο κεραληζκνί ειέγρνπ. 

  

ηε δεθαεηία ηνπ '70 ε ζπδήηεζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θπξίσο 

αλαισλφηαλ ζηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  

  

Ζ βαζηθή ηδέα ήηαλ φηη ζα κπνξνχζε ή λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε – 

κεηξεκέλε απφ ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο - ή 

αληίζεηα ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα.   

  

Οπνηνδήπνηε κείγκα ησλ δχν πεξηειάκβαλε κηα ζρέζε αληαιιαγήο - πεξηζζφηεξε 

πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ζα ζήκαηλε ιηγφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη 

αληίζηξνθα.  

  

Ίζσο ε πην ηζρπξή, εάλ θαη ιηγφηεξν επηζηεκνληθή, έθθξαζε εθείλεο ηεο άπνςεο 

ήξζε κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Λέζρεο ηεο Ρψκεο Όξηα ζηελ Αλάπηπμε ην1972 (Club 

of Rome‟s, Limits to Growth). 

 Ζ ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε  ηείλεη λα εζηηάδεη θαη πξνο 

ηε θαηεχζπλζε ηεο πηζαλήο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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πσο ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθνινγία είλαη πηζαλψο ππεξβνιηθή φηαλ νη ζηαζψηεο 

ηεο ηνλίδνπλ ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο, έηζη θαη νη ζπλήγνξνη ηεο "πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πινχηνπ" έρνπλ ππνβαζκίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο λα βιάςεη ην πεξηβάιινλ.   

  

Δίλαη ακθηζβεηήζηκν εάλ νη ζχγρξνλνη ζπλήγνξνη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αλήθνπλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα απηφ:  

  

(i) Ζ ζεσξία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο καο ιέεη φηη ε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ζπρλά 

βειηηψλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κε:  

  

-        Σε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

  

-        Σε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην "πεξηβαιινληηθφ ηνκέα" (αλαςπρή, 

ηνπξηζκφο)  

  

-        Σε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην "ηνκέα κείσζεο ηεο ξχπαλζεο" (εμνπιηζκφο 

ειέγρνπ αέξα θαη ξχπαλζεο ησλ πδάησλ, εθζηξαηείεο θαζαξηζκνχ).  

 (ii) Ζ βηψζηκε αλάπηπμε κεηαηνπίδεη ηελ εζηίαζε απφ ηελ ζηελή έλλνηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

  

-        Μηιά γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε θαη φρη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, 

δειαδή γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη φρη κφλν γηα ηε βειηίσζε ησλ  

πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ.  

  

-        Γειαδή, ε βηψζηκε αλάπηπμε θαζηζηά ζαθέο φηη ε ίδηα ε αληίζεζε αλάπηπμεο- 

πεξηβάιινληνο δελ είλαη απηφ θαζεαπηφ ην δήηεκα.  

  

Ζ δηακάρε  "αλάπηπμε ελάληηα ζην πεξηβάιινλ" είλαη ζαθέζηαηα πξαγκαηηθή ζην 

πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

  

Θα ππάξμνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο άιινηε ε αλάπηπμε ζπζηάδεη ηε πεξηβαιινληηθή 

πνηφηεηα, θαη άιινηε ε αλάγθε γηα ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ππεξθεξάδεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

  

H ζεσξία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνζπαζεί λα κεηαηνπίζεη ηελ εζηίαζε ζηηο 
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επθαηξίεο γηα εηζφδεκα θαη απαζρφιεζε κέζα απφ ηε δηαηήξεζε, θαη λα 

εμαζθαιίζεη φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηε ζρέζε αληαιιαγήο απεηθνλίδεη 

πιήξσο ηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο επηπηψζεηο γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο κεηάβαζεο (Transition 

Economics) πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αξρηθά αλακέλεηαη λα ππάξμεη κηα έληνλε πηψζε 

ζηελ παξαγσγή, πνπ ζπλήζσο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ 

ξχπαλζεο. Ζ απφξξηςε ηνπ παιαηνχ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ  

κε θαζαξφηεξε ηερλνινγία κπνξεί λα παξαγάγεη πεξαηηέξσ χθεζε. Δλψ ε αχμεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηηκψλ απφ ηηο ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ηνπ κηθξννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζηηο 

πςειφηεξεο παγθφζκηεο ηηκέο, κεηψλεη πεξαηηέξσ ηηο εθπνκπέο, ζην βαζκφ πνπ 

ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηαθή ζπληήξεζε. Έηζη νη αιιαγέο ζηε δνκή ηεο παξαγσγήο ζηε 

κεηά ην θαζεζηψο κεηάβαζεο επνρή, κπνξνχλ είηε λα απμήζνπλ είηε λα ειαηηψζνπλ ηηο 

εθπνκπέο , αλάινγα κε ηελ ρψξα  αλαθνξάο θάζε θνξά. 

Πηζαλέο εμεγήζεηο γηα απηφ είλαη φηη : 1. H νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ κφλε ηεο ζεκαίλεη 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη 2. ηη θαζψο νη άλζξσπνη γίλνληαη πινπζηφηεξνη 

πξνζδίδνπλ απμαλφκελε αμία ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

10. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αεηθνξία. 

  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη πην πάλσ βηψζηκε είλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

θάπνην ζρεηηθφ κέγεζνο θιεξνδνηείηαη ζηελ επφκελε πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ζην ίδην 

επίπεδν κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε.   

Οπφηε ε βηψζηκε αλάπηπμε ππνλνεί φηη θάηη ηέηνην ηζρχεη νπνηεζδήπνηε δηαδνρηθέο 

πεξίνδνη θαη αλ επηιέγνληαη, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αλαθεξφκαζηε ζε απεξηφξηζηνπο 

ρξνληθνχο νξίδνληεο.  

  

10.1. Δπίηεπμε βηψζηκεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο:   

Αθφκα θη αλ ππήξρε έλα θξηηήξην βησζηκφηεηαο πνπ ζα γηλφηαλ νκνηφκνξθα απνδεθηφ, 

παξακέλεη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε λα απαληήζνπκε ζην πνηα 

ζπκπεξηθνξά  απνηειεί βηψζηκε ζπκπεξηθνξά, ζε πνην πνζνζηφ αλάπηπμεο ππάξρεη 

βησζηκφηεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ή πνην πνιηηηθφ πξφγξακκα ζα έπξεπε λα 

εγθξίλεη ε ΔΔ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε κειινληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

αεηθφξνο. 

Ζ απάληεζε ζε φια απηά πηζαλψο είλαη αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη: 1. Σα νηθνλνκηθά - 

πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα είλαη ζχλζεηεο νληφηεηεο, επαίζζεηεο ζε ηπραίεο δηαηαξαρέο, 

γηα ηηο νπνίεο ε πξφβιεςε είλαη εγγελψο αβέβαηε. 2. Ζ νξζφδνμε νηθνλνκηθή ζεσξία θαη 

αλάιπζε δελ πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Πξνζπαζεί 
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λα δεκηνπξγήζεη ηα θαηάιιεια πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα κπνξεί λα ππάξμεη 

θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

  

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε, ε νπνία πξνρσξά 

πξψηα κε ηελ πηνζέηεζε θάπνηνπ θξηηεξίνπ βησζηκφηεηαο, θαη έπεηηα κε ηελ πξνζπάζεηα 

λα ζπλαρζνχλ νη φξνη θάησ απφ ηνπο νπνίνπο απηφ ην θξηηήξην ζα κπνξνχζε λα 

ηθαλνπνηεζεί. 

10.2.Σα φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

  

Οη νηθνλνκνιφγνη ζπρλά ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ καο δνζεί έλα "ζσζηφ" ζχλνιν ηηκψλ, ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα ζα επηθέξνπλ ην απνηέιεζκα ζην νπνίν νη ξνέο ξχπαλζεο θαη ην 

επίπεδν πεξηβαιινληηθήο δεκίαο ζα είλαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθά.  

Οη ηζρπξέο εθδφζεηο απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνλίδνπλ φηη ην ζσζηφ ζχλνιν ηηκψλ ζα 

επέθεξε βηψζηκα απνηειέζκαηα. Οη ζπλήγνξνη απηήο ηεο άπνςεο δελ ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη πξαγκαηηθέο ηηκέο αγνξάο είλαη νη ζσζηέο, αιιά εηζεγνχληαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ ζσζηέο κε κηα θαηάιιειε ρξήζε πνιηηηθψλ θνξνινγίαο θαη επηρνξεγήζεσλ (ή κε 

άιιεο κεζφδνπο).   

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ καο θάλνπλ δχζπηζηνπο ζρεηηθά κε ην εάλ ε 

βηψζηκε αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο:  

  

 

Οη Μειινληηθέο γελεέο  

  

Δάλ ήηαλ δηαζέζηκνο θάπνηνο κεραληζκφο πνπ λα επηηξέπεη ζε φιεο ηηο κειινληηθέο 

γελεέο λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα εηζαρζνχλ ζηα ζπκβφιαηα ηεο αγνξάο, 

νη απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζα είραλ ηνπιάρηζηνλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη 

βηψζηκεο. Γπζηπρψο φκσο θαλέλαο ηέηνηνο κεραληζκφο δελ ππάξρεη ή ζα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη. Σα αγέλλεηα άηνκα ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αγνξέο φηαλ γελλεζνχλ, αιιά 

θπζηθά δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηξέρνπζεο αγνξέο.   

Έηζη ινηπφλ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν, είηε κέζσ ησλ αγνξψλ 

είηε αιιηψο, είλαη απηέο νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ θαηά πφζν ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη αεηθφξν κέζα ζην ρξφλν. 

 

 Πνηέο ηηκέο εγγπώληαη ηελ αλζεθηηθόηεηα; 

  

Γελ είλαη δπλαηφ λα είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ πνηά είδε νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζα απεηιήζνπλ θαη πνηά δελ ζα απεηιήζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  
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Δάλ απνζηξεθφκαζηε ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν, πηζαλψο επηηξέπεηαη ε αξρή ηεο 

πξφιεςεο. Πξέπεη λα θάλνπκε, ινηπφλ, ηελ ππφζεζε φηη ε παξέκβαζε ζηα 

νηθνζπζηήκαηα είλαη ελδερνκέλσο θαηαζηξεπηηθή, θαη σο εθ ηνχηνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε 

κε έλαλ πξνζεθηηθφηεξν θαη ζπληεξεηηθφηεξν ηξφπν απφ φηη ζα ζπλέβαηλε αιιηψο.   

Αιιά απηφ καο θέξλεη πίζσ ζην δήηεκα ηνπ πνηνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ απνηεινχλ ην 

"εκείο". Γεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο είλαη ηα δσληαλά άηνκα, 

είλαη ηνπιάρηζηνλ πηζαλφ νη ηξέρνπζεο γελεέο λα ζπκπεξηθεξζνχλ ιηγφηεξν πξνζεθηηθά 

απφ φηη ζα επηζπκνχζαλ νη απφγνλνί ηνπο. 

10.3. Αλαζηξεςηκφηεηα θαη αεηθνξία:  

  

Ζ αλαζηξεςηκφηεηα δελ ηζρχεη γηα φιεο ηηο κνξθέο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. Έηζη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εμαληιήζηκσλ πφξσλ ε ρξήζε ηνπο είλαη κε αλαζηξέςηκε ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ε εμαγφκελε πνζφηεηα αλαιψλεηαη δηαπαληφο. Δλψ ζε φηη αθνξά ηνπο 

αλαλεψζηκνπο πφξνπο εάλ νη ηξέρνπζεο πνζφηεηεο ζπγθνκηδήο νδεγήζνπλ ζε θάπνην 

επίπεδν απνζεκάησλ ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ έλα ειάρηζην κέγεζνο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή εηδψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηφηε απηά ηα είδε ζα εθιείςνπλ 

ακεηάθιεηα.   

Μηα άιιε θαηεγνξία αλεζπρίαο γηα ηε κε αλαζηξεςηκφηεηα αθνξά ηηο απνθάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε άγξησλ πεξηνρψλ ή ηε ζεκαληηθή αιιαγή ηεο ρξήζεο θάπνησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ.  

Μφιηο κηα άγξηα πεξηνρή αλαπηπρζεί, δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηε πξσζχζηεξε κνξθή 

ηεο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζφπνζν κε ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Έηζη ινηπφλ 

πξνθχπηεη κηα αζπκκεηξία. (Krutilla (1967) θαη Krutilla θαη Fisher (1975)). 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε πσο εάλ δελ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε ζην κέιινλ θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ αλζξψπσλ, ηφηε ππάξρνπλ θαινί ιφγνη γηα λα θξαηεζνχλ νη νξίδνληεο 

αλνηθηνί, λα ζπκπεξηθεξφκαζηε κε ηξφπν πξνζεθηηθφ θαη λα πεξηνξίζνπκε ηελ 

νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ζε απηή πνπ είλαη βηψζηκε.  

  

10.4. Οηθνλνκηθά θαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

  

Σα νηθνλνκηθά ξίρλνπλ θσο ζηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ιφγσ ηνπ φηη ην 

πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκία αιιειεπηδξνχλ.   

Σα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πξνζθξνχνπλ ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

πφξσλ, ηεο εθπνκπήο ησλ απνβιήησλ, ηεο αιιαγήο ησλ αηζζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ πεξηβαιιφλησλ, θαη – ζε φηη απνηειεί ηε "λέα" πεξηβαιινληηθή 

πξφθιεζε γηα ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα – ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ παγθφζκησλ  

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο δσήο απφ ηα νπνία εμαξηφκαζηε.   
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Είλαη ε βηώζηκε αλάπηπμε ηερληθώο εθηθηή;  

  

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη θάηη ην εθηθηφ. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο πξέπεη λα ππάξρεη κηα  

κεηαηφπηζε ηεο ηζνξξνπίαο , δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε νηθνλνκηθή 

πξφνδνο.    

Οη φπνηεο αλεζπρίεο ππάξρνπλ γηα ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ θαηάιιεια 

ζην κείγκα ηεο  νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ην  καθξννηθνλνκηθφ ζην κηθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν.  

Σν πεξηβάιινλ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλαο πνιχηηκνο, ζπρλά νπζηαζηηθφο, παξαγσγηθφο 

ζπληειεζηήο ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο. Έηζη βηψζηκε αλάπηπμε ζεκαίλεη αιιαγή: 

1. ε ζρέδηα θαηαλάισζεο γηα πξντφληα πνπ ζα είλαη πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Καη 

2. ε ζρέδηα επέλδπζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θεθαιαίνπ. 

  

Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο  

 

   Ζ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο: Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε πξνζδίδεη κία νινέλα θαη 

απμαλφκελε έκθαζε ζηελ αμία ηνπ θπζηθνχ, ηερλεηνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ απνθηά 

φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ 

"παξαδνζηαθψλ" ζηφρσλ αλάπηπμεο, φπσο ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα, ή απιά επεηδή ε 

πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζηφρνπ βειηίσζεο ηεο "πνηφηεηαο 

δσήο".  

Παξάιιεια κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε έρνπκε κηα επέθηαζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ησλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ. Ζ ζεσξία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο αζρνιείηαη ηφζν κε ηε 

βξαρππξφζεζκε φζν θαη ηε κεζνπξφζεζκε πεξίνδν, γηα παξάδεηγκα ηα επφκελα 5 έσο 10 

έηε ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έλα θφκκα κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα εθαξκφζεη ην 

καληθέζην ηνπ. Αζρνιείηαη φκσο θαη κε ηελ εθαξκνγή πην καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ , 

νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε  ηελ πεξίνδν  πνπ αθνξά ην κέιινλ πνιχ πέξαλ ηεο 

δεθαεηίαο θαη ζα δηακνξθψζνπλ ηνλ θφζκν ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ πνπ ζα 

θιεξνλνκήζνπλ νη κειινληηθέο γελεέο.  

  Ζ Ηζφηεηα: Ζ βηψζηκε αλάπηπμε δίλεη έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πην 

ειάρηζηα επλνεκέλσλ ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζε κηα δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ. 

 

 



[40] 

 

11. Δμσηεξηθφηεηεο θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα  

  

Μηα εμσηεξηθφηεηα πξνθχπηεη φηαλ νη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα δξαζηεξηφηεηα 

δελ επηβαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηα ζρεηηθά κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα άηνκα.  

  

Παξάδεηγκα:  

ηελ πεξίπησζε ησλ απηνθηλήησλ απηέο νη πξφζζεηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηελ ερνξξχπαλζε, ηηο νπνίεο νη νδεγνί δελ ιακβάλνπλ ππφςε 

φηαλ απνθαζίδνπλ π.ρ. πφζα ηαμίδηα ζα θάλνπλ, είηε επεηδή είλαη απιεξνθφξεηνη ζε 

ζρέζε κε απηέο ηηο εμσηεξηθφηεηεο, είηε επεηδή είλαη απξφζπκνη λα πξάμνπλ δηαθνξεηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 2: Αναποηελεζμαηικόηηηα παποςζία ηων 

εξωηεπικοηήηων  (Οικονομική πεπιβάλλονηορ & θςζικών 

πόπων Tietenberg T. Lewis L. Gutenberg 2010) 
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                  Πποζθοπά Δπαζηηπιόηηηαρ  
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Μηα απνδνηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ απαηηεί ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πιενλάζκαηνο. Οηθνλνκηθφ πιεφλαζκα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο.  

  

Δάλ έλα άηνκν θάλεη απηήλ ηελ πεξίνδν QI νδηθά ηαμίδηα, έλα πξφζζεην ηαμίδη ζα 

αχμαλε ην νηθνλνκηθφ πιεφλαζκά ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηα QI ηαμίδηα ην νξηαθφ 

φθεινο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην νξηαθφ θφζηνο.  

  

Σν άηνκν ζα ζπλερίζεη λα πξνζζέηεη ηαμίδηα έσο φηνπ ην νξηαθφ φθεινο απφ ην ηαμίδη 

είλαη ίζν κε ην θφζηνο, ην νπνίν ζπκβαίλεη ζηε ζέζε Q
*
.  

  

Δάλ φινη νη άλζξσπνη ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ επηπιένλ ηαμίδηα κέρξη ην νξηαθφ φθεινο λα 

ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θφζηνο, ηφηε φια ηα άηνκα κεγηζηνπνηνχλ ην θαηαλαισηηθφ 

πιεφλαζκα, θαη σο εθ ηνχηνπ ε θνηλσλία έρεη κεγηζηνπνηήζεη ην πιεφλαζκα. 

Δληνχηνηο, ην νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα γηα ηελ θνηλσλία δελ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ νη 

δαπάλεο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν ζηελ απφθαζε εάλ ζα θάλεη έλα αθφκα ηαμίδη δελ 

είλαη νη ίδηεο κε ηηο δαπάλεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε θνηλσλία. Απηή ε πεξίπησζε 

απεηθνλίδεηαη απφ ηελ θακπχιε νξηαθνχ θνηλσληθνχ θφζηνπο.   

  

Σν νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα γηα ηελ θνηλσλία κεγηζηνπνηείηαη ζην ζεκείν ησλ Q
** 

ηαμηδηψλ, ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην ηδησηηθφ βέιηηζην Q
*
. Σν νηθνλνκηθφ 

πιεφλαζκα κεγηζηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή 0BA0, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην ηδησηηθφ πιεφλαζκα 0AC0, κε κηα θνηλσληθή απψιεηα 0CG0.  

 

Γηα θάζε πξφζζεην ηαμίδη κεηά απφ ηα ηαμίδηα ηνπ ζεκείνπ Q
**

, ην θφζηνο γηα ηελ 

θνηλσλία είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φθεινο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ νδεγφ. Ζ απψιεηα γηα ηελ 

θνηλσλία είλαη ίζε κε ηε ζθηαζκέλε πεξηνρή BGC.  
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Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη έλαο θφξνο ίζνο κε BΔ αλά ηαμίδη ζα εμαζθαιίζεη φηη ηα 

θίλεηξα ησλ αηφκσλ δεκηνπξγνχλ ηελ ίδηα πνζφηεηα ηζνξξνπίαο γηα ηαμίδηα κε απηή πνπ 

κεγηζηνπνηεί ην θνηλσληθφ πιεφλαζκα. πλήζσο επηβάιιεηαη έλαο θφξνο ζην ελ ιφγσ 

αγαζφ, ν νπνίνο απμάλεη ην νξηαθφ ηδησηηθφ θφζηνο (MPC) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαλαισηή.  

 

Σν νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα κεηψλεηαη απφ 0CA0 θαηά έλα πνζφ πνπ ζθηαγξαθείηαη απφ 

ηελ πεξηνρή BCE. Σν πνζφ BCE αλαθέξεηαη σο "απψιεηα λεθξνχ βάξνπο ηνπ θφξνπ". 

 

 

 

Σσήμα 3: Καθαπή απώλεια εςημεπίαρ ( Οικονομική πεπιβάλλονηορ & θςζικών πόπων 

Tietenberg T. Lewis L. Guteneberg 2010)  
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Κόζηη και ωθέλειερ 

(£) 
Καμπύλη Οπιακού 

Κοινωνικού Κόζηοςρ + 

Φόποι 

 

Οπιακό Ιδιωηικό Κόζηορ 

(MPC) = Οπιακό 

Κοινωνικό Κόζηορ 

                  D        

 

      B 

 

                   C 

     E                

                                        Q
** 

         Q
**                            

                 Ποζόηηηα ηηρ Δπαζηηπιόηηηαρ  
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12. Δξγαιεία νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.   

Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη είλαη ζπλήζσο ππέξ ηεο ρξήζεο ησλ "νηθνλνκηθψλ" ή 

"αγνξαίσλ" πνιηηηθψλ σο κέζν επίηεπμεο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο νη πνιηηηθέο βξίζθνληαη: 

  

-1. ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμηζψζνπλ ην νξηαθφ θφζηνο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ έλαλ 

νκνηφκνξθν (αλά κνλάδα) θφξν ζηε ξππνγφλν δξαζηεξηφηεηα θαη φιεο νη γεληέο 

κνιχλνπλ κέρξη ην ζεκείν φπνπ ην νξηαθφ θφζηνο κείσζήο ηνπο λα είλαη ίζν κε ην θφξν. 

Απιά κηιψληαο, ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ππνδειψλεη φηη νη κεηψζεηο ζηε ξχπαλζε 

γίλνληαη εθεί φπνπ είλαη θζελφηεξεο. 

  

- 2. ηε δπλακηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ ξπζκίζεσλ. Ο θφξνο ελζαξξχλεη ηελ 

θαηλνηνκία θαη αληακείβεη ηελ αλάπηπμε ησλ κέηξσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ 

ηε ξχπαλζε κε ρακειφ θφζηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 4: Βέληιζηο επίπεδο πύπανζηρ ( Οικονομική πεπιβάλλονηορ & θςζικών πόπων 

Tietenberg T. , Lewis L. Gutenberg 2010)  
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                 QI      Ποζόηηηα πςπογόναρ δπαζηηπιόηηηαρ 
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Έηζη κε βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα εάλ νη απηνθηλεηηζηέο κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ην 

πεξηβάιινλ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζα απαηηήζνπλ ηαμίδηα κέρξη ην ζεκείν πνπ 

δελ ζα ππάξρεη πιένλ θαζφινπ νξηαθφ φθεινο απφ ην ηαμίδη. Απηφ αληηζηνηρεί ζην 

ζεκείν QI, εθεί φπνπ επηβάιιεηαη ην QIC νξηαθφ εμσηεξηθφ θφζηνο.  

  

Σν θφζηνο ησλ απηνθηλεηηζηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο κφιπλζεο απφ ηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ηαμηδηψλ απεηθνλίδεηαη απφ ηελ Κακπχιε Οξηαθήο Μείσζεο. ην ζεκείν QI ην 

νξηαθφ εμσηεξηθφ θφζηνο πνπ επηβάιιεηαη απφ ην ηαμίδη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην νξηαθφ 

θφζηνο κείσζεο ηνπ λα κείλεη ζην ζπίηη. Σν νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα απνθνκίδεηαη κε ηε 

κε ιήςε ηνπ ηαμηδηνχ.  

  

Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα ηαμίδηα κέρξη ηνλ αξηζκφ Q
* 
ηαμηδηψλ. 

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη δαπαλεξφηεξν γηα ηνπο απηνθηλεηηζηέο λα ζηακαηήζνπλ ηα 

επηπιένλ ηαμίδηα απφ νπνηνδήπνηε φθεινο πνπ απνξξέεη απφ ηε κεησκέλε ξχπαλζε. 

13. Σερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο  

  

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί κηα ζηξαηεγηθή έηζη ψζηε  νη νδηθνί ρξήζηεο λα ρξεψλνληαη 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχλ, είλαη αλαγθαίν λα νξηζζνχλ ηηκέο 

πεξηβαιινληηθνχ θάιινπο.  

  

Απηφ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αληαιιαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πιηθψλ αγαζψλ 

θαη ηεο θαηαλάισζεο έλαληη ηεο κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο λα κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ θάησ απφ κηα θνηλή ζπληζηακέλε.  

  

Σα νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηαμηλνκήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο αμίαο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο. Ζ πλνιηθή Οηθνλνκηθή Αμία (TEV) 

ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην πνζφ ηεο αμίαο ρξεζηψλ, ηεο έκκεζεο αμίαο, 

ηεο αμίαο επηινγήο θαη ηεο αμίαο χπαξμεο.   

Οη ηηκέο ρξεζηψλ είλαη ηα άκεζα θαη ηδησηηθά νθέιε, ηα νπνία νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ 

απφ κηα πεξηβαιινληηθή ζειθηηθφηεηα.  

Οη έκκεζεο ηηκέο είλαη νηθνινγηθέο ηηκέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

εθηεινχλ νξηζκέλα νηθνζπζηήκαηα (π.ρ. έλαο ζπγθεθξηκέλνο βηφηνπνο ππνζηεξίδεη 

ζπγθεθξηκέλα είδε δψσλ).  

 

Οη ηηκέο επηινγήο πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ην κέιινλ. Οη 

άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ νξηζκέλα είδε αζθαιίζηξσλ 
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πξνθεηκέλνπ λα δνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνηεξήκαηα λα ζπληεξνχληαη αθφκα θαη φηαλ 

ππνςηάδνληαη φηη θακία ρξήζε δελ είλαη εθηθηή. Ζ πιεξσκή γίλεηαη γηα λα δηαηεξεζεί ε 

επηινγή σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο.   

  

Οη ηηκέο χπαξμεο πεξηιακβάλνπλ ηα νθέιε πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ζπκπφληα γηα ηα 

δψα, ηα δψξα ζε άιινπο αλζξψπνπο ή ηηο κεηαγελέζηεξεο γεληέο, θαζψο θαη ηηο εγγελείο 

ηηκέο.  

  

Τπάξρνπλ πνηθίιεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δνζεί ρξεκαηηθή ηηκή ζηηο 

αιιαγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. Οη απινχζηεξεο απφ απηέο πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ. 

13.1. Ζδνληθή ηηκνιφγεζε [ Griliches, 1971  Rosen, 1974 ]  

  

Με ηελ ηερληθή ηεο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο ππνινγίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ δηαθνξνπνηνχλ ιεπηνκεξψο ηα ζπζρεηηδφκελα αγαζά.  

  

Έζησ ινηπφλ φηη ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε ( λα ιάβνπκε κηα ζθηψδε ηηκή) γηα  έλα 

πεξηβαιινληηθφ πφξν γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αγνξά θαη δελ θπθινθνξεί 

ζην εκπφξην, ελδερνκέλσο επεηδή ν πφξνο απηφο κπνξεί λα είλαη έλα δεκφζην αγαζφ. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη θακία ηηκή αλαθνξάο κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ 

λα κπνξεί λα απνθαιχςεη ηηο πξνηηκήζεηο ή ην βαζκφ πξνζπκίαο γηα πιεξσκή απηνχ ηνπ 

πφξνπ.  

  

Καη έζησ φηη ν πφξνο απηφο κπνξεί λα νξηζηεί ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη ή 

κε βάζε κηαο ηδηφηεηαο πνπ ελζσκαηψλεη. Απηή ε ηδηφηεηα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε 

άιια αγαζά ή πξνηεξήκαηα πνπ πσινχληαη, θαη πνπ έρνπλ παξαηεξήζηκεο ηηκέο. 

Παξαδείγκαηα:  

  

1. Ζ αμία ηνπ θαζαξνχ αέξα. Απηή είλαη κηα ηδηφηεηα, ε νπνία θέξεηαη λα επεξεάδεη ηηο 

ηηκέο ηδηνθηεζίαο. Έηζη ε εμέηαζε ησλ ηηκψλ ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ 

θνζηνιφγεζε ηνπ θαζαξνχ αέξα.  

  

2. Κίλδπλνο ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ. Οη εξγαζίεο πςειφηεξνπ θηλδχλνπ ζπλδένληαη - ηα 

άιια ίζα - κε πςειφηεξα πνζνζηά ακνηβψλ. Οη εδνληθέο ηερληθέο ηηκνιφγεζεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ απμαλφκελνπ θηλδχλνπ 

ηξαπκαηηζκνχ, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη κέζσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ακνηβψλ.   

Ζ ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εδνληθή αλάιπζε είλαη απηή ηεο 

αλάιπζεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα πξνζδηνξίζεη 
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ηε ζπκβνιή, ηελ νπνία έρεη ε ελ ιφγσ ηδηφηεηα, ζηελ ηηκή ηνπ εκπνξηθνχ αγαζνχ. 

Καηφπηλ, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κηα ππνλννχκελε ή ζθηψδεο αμία ησλ ηδηνηήησλ γηα 

ηηο νπνίεο ελδηαθεξφκαζηε, θαη λα ζεσξεζεί σο εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πφξνπ. 

13.2. Σερληθή Σαμηδησηηθνχ Κφζηνπο (Travel Cost Technique) (Hotelling, 1931;  

Clawson, 1959)  

  

Ζ ηερληθή ηνπ ηαμηδησηηθνχ θφζηνπο είλαη κηα κέζνδνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηηκψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε κε αγνξαίεο ςπραγσγίεο ή πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

  

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία θαη 

ζε άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηηκέο ησλ απνζεκάησλ & ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.   

  

Ζ ειινρεχνπζα αξρή απηήο ηεο ηερληθήο είλαη λα πξνθχςεη ε ρξεκαηηθή αμία ελφο 

ζπλφινπ ηδηνηήησλ απφ ηηο δαπάλεο γηα κηα άιιε αγνξά. Π.ρ. νη επηζθέπηεο ζηηο 

ππαίζξηεο ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο απφ ηελ άπνςε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ απαηηεί ην ηαμίδη ζε ηέηνηεο πεξηνρέο. Ζ γλψζε γηα απηέο 

ηηο δαπάλεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηηκνινγεζνχλ απηνί νη πεξηβαιινληηθνί 

πφξνη. Έλα παξάδεηγκα γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ηερληθήο ηηκνιφγεζεο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε δηαθχιαμε κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κε άγξηα θχζε.  

 

 

  

 

 

13.3.Δλδερφκελε αμηνιφγεζε: Ζ Δξεπλεηηθή Μέζνδνο (Contingent Valuation: The 

Survey Method) 

  

Ζ βαζηθφηεξε κέζνδνο γηα λα αλαθαιχςνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε ζρέζε 

κε  ηηο πεξηβαιινληηθέο ζειθηηθφηεηεο θαη ηα άιια δεκφζηα αγαζά είλαη ε πξνζέγγηζε 

ησλ ππνζεηηθψλ αγνξψλ (δεισκέλε πξνηίκεζε) (hypothetical markets stated preference 

approach). ε φηη έρεη λα θάλεη ινηπφλ κε ηελ πξνζέγγηζε απηή έρνπκε κηα ζεηξά απφ 

δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο ε θπξηφηεξε απφ ηηο νπνίεο είλαη ε Mέζνδνο ηεο 

Eλδερφκελεο Aμηνιφγεζεο (Contingent Valuation Method)(CVM).   
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Ζ Μέζνδνο ηεο Δλδερφκελεο Αμηνιφγεζεο CVM επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξνζπκίαο πξνο πιεξσκή (willingness to pay WTP) γηα κηα βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ή 

ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο, ή εθηίκεζεο ηεο πξνζπκίαο πξνο απνδνρή απνδεκίσζεο 

(willingness to accept WTA) γηα ηελ επηδείλσζε ηεο παξνρήο ελφο αγαζνχ.  

  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηνπο ελαγνκέλνπο ησλ εξεπλψλ εμαξηψληαη απφ 

θάπνην ηδηαίηεξν ππνζεηηθφ πιαίζην αγνξάο, ην νπνίν θαζνξίδεη:1. Σε θχζε ηεο 

αιιαγήο.2. Πψο πξφθεηηαη απηή λα εθαξκνζηεί.  3.Πνην ζα είλαη ην θφζηνο θαζψο θαη 4. 

Σν πψο ζα γίλνληαη νη πιεξσκέο. 

Βαζηθή αξρή φισλ απηψλ είλαη νη ππνζεηηθέο λνκηζκαηηθέο πξνζθνξέο ( bids) λα 

αληιεζνχλ-ζπγθεληξσζνχλ απφ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ  ην 

νπνίν ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή. Οη πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ππνινγηζηεί ε ζθηψδεο ηηκή θάπνηνπ πεξηβαιινληηθνχ θέξδνπο ή απψιεηαο. 

Δθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ απηήο βξίζθνπκε ζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ νθέινπο απφ ηε κείσζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο , ηελ αμία ησλ άγξησλ πεξηνρψλ ή ησλ νηθνινγηθά 

ζεκαληηθψλ εηδψλ θαζψο θαη ηελ αμία ησλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζκνχ.  

14. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Δπξσπατθή Έλσζε. 

πσο έγηλε εκθαλέο θαη απφ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πιεξνθφξεζεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ γηα ην 

Δπξσβαξφκεηξν ( Νν 30, Γεθέκβξηνο 2007) νη πνιίηεο ηεο ΔΔ είλαη αξθεηά 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπνζεηψληαο ην 

σο ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ πνιηηηθφ πξφβιεκα ζηελ ΔΔ  κπξνζηά απφ πξνβιήκαηα 

φπσο απηά ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο κείσζεο ησλ εμνπιηζκψλ  θαη κφλν δεχηεξν πίζσ 

απφ απηφ ηεο αλεξγίαο. 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο Πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξψπε θαηαδεηθλχεηαη 

θαη απφ κηα ζεηξά ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ φπσο  :1.  Ζ 

Δλνπνηεκέλε Γηαρείξηζε Τδάησλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηνλ Σνκέα 

ησλ Τδάηηλσλ Πφξσλ.2. Απνξξίκκαηα θαη Γεκνηηθή Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. 3. 

Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. 4. Ζ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή.        5.Σν Κπθινθνξηαθφ 

Πξφβιεκα. 6. Σξνραία Αηπρήκαηα θαη ην Δμσηεξηθφ Κφζηνο ησλ Μεηαθνξψλ. 

7.  Δλεξγεηαθή Απνηειεζκαηηθφηεηα. 8. Ζ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν.  
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Μέροσ ΙΙΙ . Βιώςιμη Ανάπτυξη και Φυςικοί Πόροι. 
 

 

15. Μειινληηθέο Πεξηβαιινληηθέο Πξνθιήζεηο                         

Οη κειινληηθέο θνηλσλίεο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ βέβαην φηη ζα έξζνπλ αληηκέησπεο κε 

ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηελφηεηαο-ζπαληφηεηαο πφξσλ αιιά  θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ξχπσλ. 

Πην θάησ ζα εμεηάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη έλα πξφβιεκα ξχπαλζεο 

( ε θιηκαηηθή αιιαγή) θαη έλα πξφβιεκα ζηελφηεηαο πφξσλ ( ε πξφζβαζε ζην λεξφ). 

15.1. Κιηκαηηθή αιιαγή   

Ζ ειηαθή ελέξγεηα θαζνξίδεη ηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα ηεο Γεο. Οη ειηαθέο αθηίλεο 

ζεξκαίλνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη αθηηλνβνινχλ ελέξγεηα πξνο ην δηάζηεκα, ελψ ηα 

αέξηα ηνπ «ζεξκνθεπίνπ» ζηελ αηκφζθαηξα (πδξαηκνί, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιια 

αέξηα) παγηδεχνπλ κέξνο ηεο αθηηλνβνινχκελεο ελέξγεηαο. ηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απμάλεηαη πέξα απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα ην απνηέιεζκα 

είλαη ε ζπγθέληξσζε ππεξβνιηθήο ζεξκφηεηαο . Μεηά ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο λα παγηδεχεη 

ζεξκφηεηα. χκθσλα κε ηελ επηηξνπή γηα ηελ επηζηήκε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (2001) ε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο απμήζεθε θαηά έλα πεξίπνπ βαζκφ Φαξελάηη κέζα 

ζηνλ πξνεγνχκελν αηψλα , ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ κεγαιχηεξνο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Ζ κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα νθείιεηαη ζε αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο θαη νη αθξαίεο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε πγεία , φπσο επίζεο θαη νη ξχπνη ζκφγθ πνπ επηδεηλψλνληαη απφ ηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κε ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ θαη 

ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ζεξκνχ λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ζηελ έληαζε ησλ 

θαηαηγίδσλ, αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ πιεκκχξεο ζηηο παξαιηαθέο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. Κάπνηα νηθνζπζηήκαηα ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκνζηνχλ κεηαλαζηεχνληαο 

ζε θαηλνχξγηεο πεξηνρέο ελψ άιια κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκνζηνχλ 

έγθαηξα. 
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Ζ θιηκαηηθή αιιαγή έρεη θαη κηα ζεκαληηθή εζηθή δηάζηαζε αθνχ πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ επζχλνληαη γηα ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ην ηζρπξφηεξν πιήγκα θαζψο ην θιίκα αιιάδεη 

ιφγσ ησλ πην πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πξνζαξκνγήο πνπ δηαζέηνπλ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα ρξεηαζηεί κηα 

ζπληνληζκέλε δηεζλή αληίδξαζε θαη απηφ απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα έλα 

παγθφζκην ζχζηεκα ζην νπνίν ηνλ πξψην ιφγν έρεη ην θξάηνο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

είλαη ζρεηηθά αλίζρπξνη. 

15.2.  Ζ πξφζβαζε ζην λεξφ   

Μία άιιε θαηεγνξία απεηιψλ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο απμαλφκελεο 

δήηεζεο πφξσλ ελφςεη κηαο πεπεξαζκέλεο πξνζθνξάο. ην λεξφ απνηειεί έλα πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε απηφ. 

χκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ ην 40% πεξίπνπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε πεξηνρέο 

κε κέηξηα έσο θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελφηεηαο λεξνχ. Ζ ζηελφηεηα απηή δελ 

θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξε ηελ Γε. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Κίλα θαη ηελ Ηλδία ν ξπζκφο θαηαλάισζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ είλαη πην γξήγνξνο απφ 

ην ξπζκφ αλαπιήξσζήο ηνπο κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή κείσζε ζηα απνζέκαηα ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πεξηνξίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κνιχλνπλ ηα πεπεξαζκέλα απνζέκαηα. χκθσλα 

κε ηνλ ΟΖΔ, ην 90% ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ  θαη ην 70% ησλ βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ απνξξίπηνληαη ρσξίο λα ππνζηνχλ 

επεμεξγαζία.   

 

15.3. Αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ                                       

Καζψο ε θιίκαθα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αθνινπζεί ζπλερή αλνδηθή πνξεία, 

ην πεδίν ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα έρεη μεπεξάζεη 

ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη ηα φξηα ησλ γελεψλ. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ φπσο ε θηψρεηα ,ε 

θιηκαηηθή αιιαγή, ε εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ φδνληνο , θαη ε απψιεηα ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο πξνυπνζέηεη δηεζλή ζπλεξγαζία. Οη πνιηηηθέο πνπ ζα επηβιεζνχλ πξέπεη 

λα εκπεξηέρνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο ζεκεξηλήο γεληάο λα κηιήζεη εμ νλφκαηνο ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 
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15.4. Πσο ζα αληηδξάζνπλ νη θνηλσλίεο    

Έλα ζεκειηψδεο εξψηεκα είλαη ην πψο ζα αληηδξάζνπλ νη θνηλσλίεο ζηηο πξνθιήζεηο 

απηέο. Πξνυπφζεζε γηα λα ζθεθηνχκε ζπζηεκαηηθά απηφ ην πξφβιεκα είλαη ε χπαξμε 

θχθισλ αλαηξνθνδφηεζεο. 

Θεηηθνί θχθινη αλαηξνθνδφηεζεο είλαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο νη δεπηεξεχνπζεο 

επηπηψζεηο ηείλνπλ λα εληζρχζνπλ ηε βαζηθή ηάζε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε 

δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Οη θαηλνχξγηεο επελδχζεηο δεκηνπξγνχλ 

κεγαιχηεξε παξαγσγή πνπ φηαλ πνπιεζεί δεκηνπξγεί θέξδε. Απηά κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ πξφζζεηεο λέεο επελδχζεηο νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζε κηα απηφ- 

εληζρπφκελε δηαδηθαζία αλάπηπμεο. κσο νη ζεηηθνί θχθινη αλαηξνθνδφηεζεο παίδνπλ 

ξφιν ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε ησλ εθπνκπψλ κεζαλίνπ θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο ζεηηθφο θχθινο 

αλαηξνθνδφηεζεο. κσο επεηδή ην κεζάλην είλαη έλα αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ νη απμήζεηο 

ζηηο εθπνκπέο κεζαλίνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Αληίζεηα έλαο αξλεηηθφο θχθινο είλαη πνιχ πην απηφ-πεξηνξηζηηθφο παξά απηφ-

εληζρπηηθφο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ππφζεζε Γαία πνπ αλέπηπμε ν άγγινο 

επηζηήκνλαο James Lovelock (1972) . χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ε Γε είλαη έλαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο ν νπνίνο δηαζέηεη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

απαηηεί θαη αλαδεηεί έλα άξηζην θπζηθφ θαη ρεκηθφ πεξηβάιινλ. Κάζε απφθιηζε απφ 

απηφ ελεξγνπνηεί κεραληζκνχο θπζηθήο κε αλζξψπηλεο αληίδξαζεο πνπ απνθαζηζηνχλ 

ηελ ηζνξξνπία. ηελ νπζία ην πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε ραξαθηεξίδεηαη απφ αξλεηηθνχο 

θχθινπο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπλεπψο είλαη κηα απηφ-πεξηνξηζηηθή δηαδηθαζία κέζα ζε 

θάπνηα φξηα. 

15.5. Ο ξφινο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο                

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε παξέρεη έλα ρξήζηκν ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ καο βνεζάεη ζην λα 

εληνπίζνπκε αιιά θαη λα απνζαθελίζνπκε ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ( 

θαη ππνζάιπνπλ ηελ ππνβάζκηζε ) ην πεξηβάιινλ. 

Απηή ε θαηαλφεζε θαη ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα γηα ην 

ζρεδηαζκφ θηλήηξσλ πνπ ζα ελαξκνλίδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Οη δπλάκεηο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

βηψζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ απνηειεζκάησλ. Δθφζνλ απηέο αγλνεζνχλ κπνξεί λα 

ππνζηνχκε ηηο ζπλέπεηεο ε επηδηφξζσζε ησλ νπνίσλ φρη κφλν κπνξεί λα έρεη πνιχ 

πςειφηεξν θφζηνο αιιά λα είλαη θαη κε αλαζηξέςηκε. 
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16. Απνηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο        

Θα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο , φπσο απηέο εθδειψλνληαη 

κέζσ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ 

ελεξγεηψλ. Δλψ ζηε ζπλέρεηα ζα θαζνξίζνπκε ηα θξηηήξηα γηα λα δνχκε πφζν επηζπκεηά 

είλαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζρέζεο. Σα θξηηήξηα απηά παξέρνπλ κηα βάζε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο θχζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ , θαζψο 

θαη ηηο βάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ηα αληηκεησπίζνπλ. 

 

16.1.Ζ ζρέζε κε ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ-Σν πεξηβάιινλ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν     

Σν πεξηβάιινλ παξέρεη ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο ηεο δσήο πνπ εμαζθαιίδνπλ απηή 

θαζαπηή ηελ χπαξμή καο , αιιά εθηφο απηνχ είλαη θαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν , θαη γηα 

ην ιφγν απηφ επηζπκνχκε λα βειηηψζνπκε ή ηνπιάρηζηνλ λα απνηξέςνπκε ηελ πεξηηηή 

ππνβάζκηζε ηεο αμίαο απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη λα 

παξέρεη ππεξεζίεο θαιαηζζεζίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο δσήο. 

Σν πεξηβάιινλ παξέρεη ζηελ νηθνλνκία ηηο πξψηεο χιεο, νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα , θαζψο θαη ηελ ελέξγεηα ε 

νπνία ζηεξίδεη απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. Δλ ηέιεη πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα 

επηζηξέθνπλ πάιη ζην πεξηβάιινλ σο απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα. 

Σν πεξηβάιινλ παξέρεη θαη απεπζείαο ππεξεζίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Ο αέξαο πνπ 

αλαπλένπκε , ε ηξνθή πνπ εμαζθαιίδνπκε ηα πνηά θαη ε πξνζηαζία πνπ καο πξνζθέξεη ε 

ζηέγαζε θαη ε ελδπκαζία είλαη φια νθέιε πνπ αληινχκε είηε άκεζα είηε έκκεζα απφ ην 

πεξηβάιινλ. 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα 

θιεηζηφ ζχζηεκα. Γειαδή έλα ζχζηεκα ζην νπνίν θακία εηζξνή ( ελέξγεηα, πιηθά θαη 

νχησ θαζεμήο ) δελ ιακβάλεηαη έμσ απφ απηφ θαη θακία εθξνή δελ κεηαθέξεηαη έμσ 

απφ απηφ. Αληίζεηα έλα αλνηρηφ ζχζηεκα είλαη εθείλν ζην νπνίν ην ζχζηεκα εηζάγεη ή 

εμάγεη πιηθά θαη ελέξγεηα. 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πιαλήηε καο θαη ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ σο θιεηζηνχ 

ζπζηήκαηνο έρεη κηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα πνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ πξψην λφκν ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο , φηη δειαδή ε ελέξγεηα θαη ε χιε δελ κπνξνχλ νχηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ νχηε θαη λα θαηαζηξαθνχλ. χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν ε κάδα ησλ 

πιηθψλ πνπ εηζξένπλ ζην νηθνλνκηθφ καο ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ , πξέπεη είηε λα 

ζπζζσξεχεηαη ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα , είηε λα επηζηξέθεη ζην πεξηβάιινλ σο 

απνξξίκκαηα-απφβιεηα. ηαλ ζηακαηήζεη ε ζπζζψξεπζε ε κάδα ησλ πιηθψλ πνπ ξένπλ 
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ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ίζε ζε κέγεζνο κε ηε κάδα ησλ απνξξηκκάησλ-απνβιήησλ 

πνπ ξένπλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Ζ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ εμαξηάηαη θαη απφ άιινλ έλαλ θπζηθφ λφκν, 

ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο.Ο λφκνο απηφο είλαη επξχηεξα γλσζηφο σο ν 

λφκνο ηεο εληξνπίαο . Δληξνπία είλαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ δελ πξνζθέξεηαη 

πξνο αμηνπνίεζε. Ο λφκνο απηφο φηαλ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ελέξγεηαο , 

ζεκαίλεη φηη θαλέλαο κεηαζρεκαηηζκφο απφ ηε κία κνξθή ελέξγεηαο ζηελ άιιε δελ 

είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθφο θαη φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη κηα κε 

αλαζηξέςηκε δηαδηθαζία. 

Δπίζεο ν δεχηεξνο λφκνο ζεκαίλεη φηη φηαλ δελ ππάξρνπλ λέεο εηζξνέο εξγαζίαο , θάζε 

θιεηζηφ ζχζηεκα πξέπεη ηειηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ δηαζέηεη. Γεδνκέλνπ 

φηη ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή , ε δσή ζηακαηάεη φηαλ ζηακαηνχλ νη 

δηαζέζηκεο ξνέο ελέξγεηαο.   

Ο πιαλήηεο καο δελ είλαη νχηε θαηά πξνζέγγηζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ζε φηη αθνξά ηελ 

ελέξγεηα. Αληινχκε ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην , φκσο κε βάζε ηνλ λφκν ηεο εληξνπίαο 

έρνπκε έλα αλψηαην φξην ζηε ξνή δηαζέζηκεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί . Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο ( φπσο ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ε ππξεληθή 

ελέξγεηα ) εμαληιεζνχλ , ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο δηαζέζηκεο γηα ρξήζηκε εξγαζία 

θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ειηαθή ξνή θαη ηελ πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ( π.ρ . θξάγκαηα , δέληξα). πλεπψο καθξνρξνλίσο ε αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ζα πεξηνξίδεηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά καο λα ηελ αμηνπνηήζνπκε.     

16.2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δπν ηχπνπο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο. 

Ο έλαο ηχπνο είλαη ε ζεηηθή νηθνλνκηθή ε νπνία επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηη είλαη , ηη 

ήηαλ ή ηη ζα είλαη.  Καη ε θαλνληζηηθή νηθνλνκηθή ε νπνία αζρνιείηαη κε ην ηη ζα 

έπξεπε λα είλαη. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα φηαλ ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην εκπφξην θαη 

ην πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζεηηθή νηθνλνκηθή γηα λα 

πεξηγξάςνπκε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα είρε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ ην 

εκπφξην. 
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Δλψ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαλνληζηηθή νηθνλνκηθή γηα λα ζπκπεξάλνπκε θαηά πφζν 

ην εκπφξην ζα ήηαλ επηζπκεηφ ή φρη.   

16.3.Πξνζηαζία ή αλάπηπμε ; 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηακάρεο πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

παξαηεξείηαη φηαλ κπαίλεη ζην ζηφραζηξν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έλα ηκήκα 

εδάθνπο πνπ είλαη ζήκεξα ειαθξψο αμηνπνηεκέλν, αιιά έρεη νηθνινγηθή ζπνπδαηφηεηα. 

Δθφζνλ αμηνπνηεζεί νηθηζηηθά ην ηκήκα απηφ κπνξεί λα απνθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο , 

πινχην ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ θαη αγαζά γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά κπνξεί θαη λα 

ππνβαζκίζεη ην πεξηβάιινλ κε κε αλαζηξέςηκν ηξφπν. Αθνχ κπνξεί λα ραζεί γηα πάληα 

θάπνην θαηαθχγην άγξησλ δψσλ, κπνξεί λα εμαθαληζηνχλ πγξνβηφηνπνη θαη λα ραζνχλ 

γηα πάληα επθαηξίεο γηα αλαςπρή. 

Αληίζεηα αλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα εδάθνπο πξνζηαηεπζεί ζα ππάξρεη εθ λένπ 

δπλαηφηεηα γηα αμηνπνίεζε ηνπ νθέινπο πνπ απνξξέεη απφ ηα νηθνζπζηήκαηα, αιιά ζα 

ραζεί ε επθαηξία γηα απμεκέλν εηζφδεκα θαη γηα απαζρφιεζε. 

17. Μέζνδνη απνηίκεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο   

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε 

ιήςε πιεξνθνξηψλ απνηίκεζεο. 

Μηα απφ απηέο , ε αλάιπζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο  έρεη απνθηήζεη πνιχ 

κεγάιε ζπνπδαηφηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. Απηή έρεη 

αλαδεηρζεί ζηελ ηερληθή πνπ επηιέγνπλ φζνη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο πξνβιεκαηηζκφο κε ηελ ηερληθή 

απηή είλαη ην αλ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη νη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα λα απνηηκήζνπλ 

ρξεκαηηθά ηελ αμία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

 

17.1.Απνηίκεζε ηνπ νθέινπο   

Ζ βιάβε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ξχπαλζε κπνξεί λα έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 

Ζ πξψηε θαη πηζαλφλ θαη ε πην πξνθαλήο είλαη ν αληίθηππνο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ν κνιπζκέλνο αηκνζθαηξηθφο αέξαο θαη ηα κνιπζκέλα λεξά 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηεο φηαλ εηζέιζνπλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Άιιεο 

κνξθέο βιάβεο είλαη κεηαμχ άιισλ ε απψιεηα ηεο απφιαπζεο απφ δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ππαίζξηνπο ρψξνπο θαζψο θαη ε βιάβε ζηε βιάζηεζε ηα δψα θαη ζηα πιηθά. 
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Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο απηήο ηεο βιάβεο πξνυπνζέηεη :1.Σνλ εληνπηζκφ ησλ 

επεξεαδφκελσλ θαηεγνξηψλ.2.Σελ εθηίκεζε αλάκεζα ζηηο ξππνγφλεο εθπνκπέο θαη ηε 

βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζηηο επεξεαδφκελεο θαηεγνξίεο.3. Σελ εθηίκεζε ησλ 

αληηδξάζεσλ εθ κέξνπο ησλ ζηγφκελσλ πιεπξψλ κε ζθνπφ ηνλ κεηξηαζκφ ή ηελ 

απνηξνπή ζε έλαλ βαζκφ ηεο βιάβεο θαη 4.Σνλ θαζνξηζκφ κηαο ρξεκαηηθήο αμίαο επί ησλ 

πιηθψλ δεκηψλ.   

Μφιηο γίλεη ν εληνπηζκφο ησλ πιηθψλ δεκηψλ , ην επφκελν βήκα πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη 

λα θαζνξηζηεί ε ρξεκαηηθή ηηκή ηνπο. 

 

17.2. Σα είδε ησλ αμηψλ    

Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε , ίζσο ρξεηαζηεί λα θαζνξίζνπκε κηα αμία είηε ζε θάπνην 

απφζεκα είηε ζε θάπνηα ξνή. Γηα παξάδεηγκα, έλα δάζνο πνπ ήδε ππάξρεη ζεσξείηαη 

απφζεκα δέληξσλ, ελψ ε ζπγθνκηδή μπιείαο απφ απηφ ην δάζνο απνηειεί κηα ξνή 

ππεξεζηψλ. Οη δχν απηέο έλλνηεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηελ άπνςε φηη ε αμία ελφο 

απνζέκαηνο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ παξνχζα αμία ηεο ξνήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφ ην απφζεκα. Αλ έρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξνχζαο αμίαο ηφηε 

ιέκε φηη ν πφξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν , θαη απηφ ηζνδπλακεί κε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο απηνχ ηνπ πφξνπ. 

Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αμία πνπ δηαζέηνπλ νη πφξνη αλαιχεηαη ζε ηξείο θχξηεο 

ζπληζηψζεο :1.Σελ αμία ρξήζεο. 2.Σελ αμία επηινγήο θαη 3.Σελ αμία κε 

ρξήζεο. 

1.Ζ αμία ρξήζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ άκεζε ρξήζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πφξνπ. ρεηηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ε αιίεπζε ςαξηψλ απφ ηε ζάιαζζα , ε μπιεία πνπ ιακβάλεηαη απφ ην 

δάζνο , ην λεξφ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην πνηάκη γηα άξδεπζε θαζψο θαη ε φκνξθε ζέα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ην θπζηθφ ηνπίν. Αληίζεηα ε ξχπαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

απψιεηα ηεο αμίαο ρξήζεο φπσο φηαλ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απμάλεη ηελ εππάζεηα 

απέλαληη ζε κηα αζζέλεηα ή φηαλ ε αηζαινκίριε θαιχπηεη έλα φκνξθν θπζηθφ ηνπίν. 

2.Ζ   αμία επηινγήο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αμία πνπ θαζνξίδνπλ νη άλζξσπνη ζε κηα 

κειινληηθή δπλαηφηεηα γηα αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξνζπκία λα πξνζηαηέςνπκε κηα επηινγή γηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ην πεξηβάιινλ ζην 

κέιινλ αθφκα θαη φηαλ δελ ην ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ηψξα. 

Ζ αμία ρξήζεο δείρλεη ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζεκεξηλή ρξήζε, ελψ ε αμία 

επηινγήο δείρλεη ηελ επηζπκία γηα πξνζηαζία ηνπ ελδερνκέλνπ γηα πηζαλή κειινληηθή 

ρξήζε. 
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3.Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αμίαο είλαη ε αμία κε ρξήζεο  ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνηλή παξαηήξεζε φηη νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξν απφ πξφζπκνη 

λα πιεξψζνπλ γηα ηε βειηίσζε ή ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ πνπ δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηέ. Ζ ακηγήο αμία κε ρξήζεο νλνκάδεηαη θαη αμία ύπαξμεο.   

Απηέο νη θαηεγνξίεο αμίαο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα νδεγήζνπλ ζηε ζπλνιηθή 

πξνζπκία γηα πιεξσκή (total willingness to pay TWP): TWP=Αμία ρξήζεο + 

Αμία επηινγήο + Αμία κε ρξήζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη αμίεο κε ρξήζεο πξνθχπηνπλ απφ θίλεηξα άιια πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο 

ρξήζεο, είλαη ιηγφηεξν ρεηξνπηαζηέο απφ ηηο αμίεο ρξήζεο . 

17.3. Σαμηλφκεζε ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο           

            Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ αμηψλ απηψλ ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί βιέπνπκε πνηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο κέζνδνη κέηξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη ησλ αμηψλ πφξσλ. 

 

Μέζνδνη    Απνθαιπθζείζα πξνηίκεζε                                                                         Γεισζείζα πξνηίκεζε 

Άκεζε       Αγνξαία ηηκή 

                  Πξνζνκνησκέλεο αγνξέο 

                   πγθπξηαθή απνηίκεζε 

 

 

  

Έκκεζε     Μεηαθνξηθφ θφζηνο 

                   Ζδνληθέο αμίεο πεξηνπζηαθψλ  

                   ζηνηρείσλ        

                   Ζδνληθέο αμίεο κηζζψλ  

                   Γαπάλεο απνθπγήο     

                   Μνληέια βαζηζκέλα ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

                   πλδπαζκέλε αλάιπζε        

 

                   Πεηξάκαηα επηινγήο 

                   πγθπξηαθή ηεξάξρεζε       

 

 

  

  

  

  

 

Ζ κέζνδνο ηεο ζπγθπξηαθήο απνηίκεζεο καο παξέρεη έλα κέζν ιήςεο ησλ αμηψλ πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. ηελ απινχζηεξε 

εθδνρή ηεο απηή ε κέζνδνο ξσηάεη ηνπο εξσηψκελνπο πνηα αμία ζα έδηλαλ ζε κηα 

πεξηβαιινληηθή αιιαγή φπσο π.ρ. ε απψιεηα ησλ πγξνβηφηνπσλ ή ε απμεκέλε 

έθζεζε ζηε ξχπαλζε ή ζηε δηαηήξεζε ηνπ πφξνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε. 

Πην πεξίπινθεο εθδνρέο απηήο ηεο κεζφδνπ ξσηνχλ θαηά πφζν ν εξσηψκελνο ζα 

πιήξσλε έλα  ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα απνηξαπεί ε κεηαβνιή ή ε δηαηήξεζε ηνπ 
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είδνπο . Οη απαληήζεηο απνθαιχπηνπλ είηε έλα άλσ φξην φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αξλεηηθή απάληεζε είηε έλα θάησ φξην ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο. 

            Ο κεγαιχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθπξηαθήο 

απνηίκεζεο αθνξά ην ελδερφκελν απηνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα λα δψζνπλ 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Πέληε είδε πηζαλψλ ζθαικάησλ απνηέιεζαλ ην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο έξεπλαο :1. ην ζηξαηεγηθφ 

ζθάικα.2.ην ζθάικα πιεξνθφξεζεο.3. ην ζθάικα ειέγρνπ εθθίλεζεο 4. ην 

ππνζεηηθφ ζθάικα θαη 5. ε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ πξνζπκία 

πξνο πιεξσκή (WTP) θαη ηελ πξνζπκία πξνο απνδνρή (WTA). 

Σα  ζηξαηεγηθά ζθάικαηα αλαθχπηνπλ φηαλ ν εξσηψκελνο δίλεη κηα ιαλζαζκέλε 

απάληεζε πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Αλ γηα 

παξάδεηγκα ε απφθαζε γηα ηελ πξνζηαζία ελφο ηκήκαηνο θάπνηνπ πνηακνχ 

εμαξηάηαη απφ ην αλ ή φρη ε έξεπλα νδεγήζεη ζε κηα αξθεηά κεγάιε αμία γηα ηελ 

αιηεία νη εξσηψκελνη πνπ απνιακβάλνπλ ην ςάξεκα κπνξεί λα κπνχλε ζηνλ 

πεηξαζκφ λα δψζνπλ κηα απάληεζε πνπ εμαζθαιίδεη κηα κεγάιε αμία κάιινλ 

παξά κηα ρακειή πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή απνηίκεζή ηνπο. 

Σν ζθάικα πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα αλαθχςεη φπνηε νη εξσηψκελνη ππνρξεψλνληαη λα 

απνηηκήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία έρνπλ ειάρηζηε ή θαη θαζφινπ 

εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα γηα θάπνηνλ πνπ απνιακβάλεη ηελ ελαζρφιεζε κε 

αζιήκαηα ζην πδάηηλν ζηνηρείν ε απνηίκεζε ηεο ρεηξνηέξεπζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ λεξνχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ επθνιία κε 

ηελ νπνία κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πδάηηλε πεξηνρή κε κηα 

άιιε γηα ηελ αλαςπρή ηνπ. Αλ ν εξσηψκελνο δελ έρεη εκπεηξία ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεχηεξεο πδάηηλεο πεξηνρήο ηφηε ε απνηίκεζε ζα είλαη 

ιαλζαζκέλε ιφγσ ηεο ιάζνο εηθφλαο πνπ ζα έρεη. 

Σν ζθάικα ζεκείνπ εθθίλεζεο  κπνξεί λα αλαθχςεη ζε εθείλα ηα εξγαιεία έξεπλαο 

φπνπ έλαο εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ απάληεζή ηνπ απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν πηζαλνηήησλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη απηφ ην 

εχξνο απφ απηφλ πνπ ζρεδίαζε ηελ έξεπλα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ. Έηζη έλα εχξνο απφ  0 έσο 100 επξψ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηα απνηίκεζε εθ κέξνπο ησλ εξσησκέλσλ πνπ δηαθέξεη γηα παξάδεηγκα απφ 20 

έσο 100 επξψ αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ πξνζθνξέο ζην εχξνο 0-20 επξψ. 

Σν ππνζεηηθφ ζθάικα κπνξεί λα εκθαληζηεί ζην πξνζθήλην επεηδή ν εξσηψκελνο 

θαιείηαη λα εμεηάζεη έλα ππνζεηηθφ παξά έλα πξαγκαηηθφ ζχλνιν επηινγψλ. Έηζη 

κε δεδνκέλν ην φηη ν εξσηψκελνο δελ ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη κηα εθηηκεζείζα 

αμία , ν εξσηψκελνο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ έξεπλα κε θάπνηα 
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πξνρεηξφηεηα θαη λα δψζεη απαληήζεηο πνπ δελ ζθέθηεθε θαιά. Μηα έξεπλα ηνπ 

Hanemman (1991) δηαπίζησζε φηη δέθα κειέηεο ζχγθξηλαλ άκεζα ηηο εθηηκήζεηο 

γηα ηελ πξνζπκία πξνο πιεξσκή πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο κε πξαγκαηηθέο 

δαπάλεο. Παξφιν πνπ κεξηθέο απφ ηηο κειέηεο δηαπίζησζαλ φηη νη εθηηκήζεηο γηα 

ηελ πξνζπκία πξνο πιεξσκή πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο ππεξέβαηλαλ ηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο , δηαπίζησζαλ φηη νη δηαθνξέο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Ζ ηειεπηαία πεγή ζθάικαηνο αζρνιείηαη κε ηα παξαηεξνχκελα θελά αλάκεζα ζηελ 

πξνζπκία πξνο πιεξσκή θαη ηελ πξνζπκία πξνο απνδνρή ηεο απνδεκίσζεο. Οη 

εξσηψκελνη ζην πιαίζην εξεπλψλ γηα ζπγθπξηαθή απνηίκεζε ηείλνπλ λα 

δειψλνπλ πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο φηαλ ηνπο ξσηνχλ γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

απνδερζνχλ απνδεκίσζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δεκία απφ φηη αλ εξσηεζνχλ γηα 

ηελ πξνζπκία ηνπο λα πιεξψζνπλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα 

ή ηελ πνζφηεηα. χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηα δχν απηά κεγέζε πξέπεη 

λα είλαη ίζα.  

 

17.4.Δθηίκεζε ηνπ νθέινπο 

            Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο ν αξκφδηνο 

αλαιπηήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα φπσο: Πνηεο ζα είλαη νη 

Πξσηεχνπζεο θαη νη δεπηεξεχνπζεο επηδξάζεηο . Σα πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα ζπλήζσο ππξνδνηνχλ πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο επηδξάζεηο. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ν θαζαξηζκφο κηαο ιίκλεο ζα έρεη σο πξσηεχνπζα επίδξαζε 

ηελ αχμεζε ησλ ρξήζεσλ ηεο ιίκλεο απηήο γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο. Απηή ζα 

πξνθαιέζεη κηα δεπηεξεχνπζα επίδξαζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη πξνο ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ ηεο ιίκλεο. 

Υεηξνπηαζηά θαη κε ρεηξνπηαζηά νθέιε.  Υεηξνπηαζηά νθέιε είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ 

εχινγα λα απνηηκεζνχλ ρξεκαηηθά. Με ρεηξνπηαζηά νθέιε είλαη φζα δελ 

κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ρξεκαηηθά, είηε επεηδή δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία , είηε 

επεηδή απηά δελ είλαη αξθεηά αμηφπηζηα , είηε επεηδή δελ είλαη μεθάζαξν πψο λα 

κεηξεζεί ε αμία ηνπο αθφκε θαη φηαλ απηά ππάξρνπλ. 

17.5.Μέζνδνη εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο. Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο πην εχθνιε απφ φηη ε εθηίκεζε ηνπ νθέινπο. Έλα πξφβιεκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζπρλά έρεη λα θάλεη κε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο 

, φηαλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ειέγρεηαη απφ κηα επηρείξεζε 
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πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην απνηέιεζκα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξείο  κέζνδνη. 

 Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο. Έλαο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςνπκε ην θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε κηα πνιηηηθή είλαη λα ξσηήζνπκε απηνχο πνπ επσκίδνληαη ην 

θφζηνο , θαζψο θαη λα γλσξίδνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

απηνχο ,έηζη ψζηε λα αλαθαιχςνπκε ην κέγεζνο ηνπ θφζηνπο  ζηνπο αξκφδηνπο 

γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο. Ζ κέζνδνο απηή παξαθάκπηεη ηελ πεγή 

πνπ ππνβάιιεηαη ζε ξχζκηζε ρξεζηκνπνηψληαο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηερλνινγία παξαγσγήο γηα λα θαηαγξαθνχλ νη πηζαλέο ηερλνινγίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ αιιά θαη ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θαη ρξήζεο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. 

 Ζ ζπλδπαζκέλε κέζνδνο. Γηα λα παξαθάκςνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα νη αλαιπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο θαη ηεο κεζφδνπ 

ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο. Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο πηζαλέο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

επηρείξεζε. Ζ κέζνδνο ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνινγηζηεί ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ κε βάζε ηηο εηδηθέο 

ζπλζήθεο. Ζ ζπλδπαζκέλε απηή κέζνδνο επηρεηξεί λα εμηζνξξνπήζεη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη άξηζηα απφ ηελ πεγή κε εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

θαιχηεξα απφ αλεμάξηεηεο πεγέο. 

 

18. Γηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο , εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα 

            Πην πάλσ αλαθεξζήθακε ζε ζπγθεθξηκέλα θαλνληζηηθά θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ινγηθψλ επηινγψλ ζε φηη αθνξά ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ην πεξηβάιινλ. Με βάζε ηα 

θξηηήξηα απηά ππάξρεη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα φηαλ νη θαηαλνκέο πφξσλ είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο. 

18.1. Γηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη παξαγσγνί θαη νη 

θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο εμαξηάηαη απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο πνπ δηέπνπλ απηνχο ηνπο πφξνπο. Ο φξνο δηθαίσκα 

ηδηνθηεζίαο αθνξά έλα ζχλνιν ηίηισλ πνπ δίλνπλ  ηνλ νξηζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ, ησλ πξνλνκίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ πφξνπ. Αθνχ εμεηάζνπκε απηνχο ηνπο ηίηινπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά , ζα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην 
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πψο αλαθχπηνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο αγνξάο. Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα αλήθνπλ είηε ζην θξάηνο , 

φπσο ζπκβαίλεη ζε κηα θεληξηθά ζρεδηαδφκελε νηθνλνκία , είηε ζε άηνκα φπσο 

ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 

18.2. Απνηειεζκαηηθέο δνκέο δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. Μηα απνηειεζκαηηθή δνκή 

ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο παξνπζηάδεη ηα εμήο ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1.Απνθιεηζηηθφηεηα: ια ηα νθέιε θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο 

θαηνρήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ πξέπεη λα ηα επσκίδεηαη ν ηδηνθηήηεο θαη 

κφλνλ απηφο, είηε άκεζα είηε έκκεζα κέζσ ηεο πψιεζεο ζε άιινπο.  

2.Μεηαβηβαζηκφηεηα: ια ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο πξέπεη λα είλαη κεηαβηβάζηκα 

απφ ηνλ έλαλ ηδηνθηήηε ζηνλ άιιν κέζσ κηαο εθνχζηαο αληαιιαγήο. 

3.Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο: Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο πξέπεη λα κελ θηλδπλεχνπλ απφ 

ηελ εθνχζηα θαηάζρεζε ή ηελ ππνλφκεπζε απφ άιινπο. 

            Ο ηδηνθηήηεο ελφο πφξνπ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο (δειαδή 

έλα δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο πνπ πιεξνί  ηα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά) έρεη έλα 

ηζρπξφ θίλεηξν λα ρξεζηκνπνηήζεη απνθιεηζηηθά απηφλ ηνλ πφξν, επεηδή κηα 

κείσζε ηεο αμίαο απηνχ απνηειεί κηα πξνζσπηθή απψιεηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

νη αγξφηεο πνπ θαηέρνπλ γε έρνπλ θάπνην θίλεηξν λα ηε ιηπαίλνπλ θαη λα ηελ 

αξδεχνπλ επεηδή ε απμεκέλε παξαγσγή πνπ πξνθχπηεη απμάλεη ην εηζφδεκά ηνπο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν έρνπλ θίλεηξν λα θάλνπλ θπθιηθή ελαιιαγή ησλ 

θαιιηεξγεηψλ φηαλ απηφ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο ηνπο. 

            ηαλ αληαιιάζζνληαη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο φπσο ζηελ πεξίπησζε  κηαο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ε αληαιιαγή απηή δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ έρνπκε έλα θαιψο θαζνξηζκέλν ζχζηεκα 

δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ν πσιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εκπνδίζεη ηνλ 

θαηαλαισηή λα θαηαλαιψζεη ην πξντφλ φηαλ δελ ππάξρεη πιεξσκή. Ο 

θαηαλαισηήο πξέπεη λα πιεξψζεη γηα λα παξαιάβεη ην πξντφλ. Έρνληαο ινηπφλ 

κηα δεδνκέλε ηηκή αγνξάο ν θαηαλαισηήο επηιέγεη πφζε πνζφηεηα λα αγνξάζεη 

επηιέγνληαο απηή πνπ κεγηζηνπνηεί ην θαζαξφ αηνκηθφ φθειφο ηνπ.    

18.3.Οη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο σο πεγή απνηπρίαο ηεο αγνξάο. Έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο απνηειεζκαηηθήο δνκήο δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο είλαη θαη 

ε απνθιεηζηηθφηεηα. Μηα επξχηεξε θαηεγνξία παξαβηάζεσλ ζπκβαίλεη φηαλ έλαο 

θνξέαο πνπ ιακβάλεη κηα απφθαζε δελ επσκίδεηαη φιεο ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ. 
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            Έζησ ινηπφλ φηη έρνπκε δπν επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε έλαλ πνηακφ. 

Ζ πξψηε παξάγεη ράιπβα , ελψ ε δεχηεξε πην θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ 

είλαη κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Καη νη δχν ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πνηακφ , αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε θαζεκία. Ζ πξψηε ηνλ ρξεζηκνπνηεί σο ρψξν απφξξηςεο 

ησλ απνβιήησλ ηεο , ελψ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ηνλ ρξεζηκνπνηεί σο πφιν 

έιμεο πειαηψλ νη νπνίνη αλαδεηνχλ ηελ αλαςπρή κέζσ ησλ ζπνξ πνχ ζρεηίδνληαη 

κε ην λεξφ. Δάλ νη δχν απηέο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηδηνθηήηεο 

είλαη απίζαλν λα ππάξμεη κηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ. Δπεηδή ε 

ραιπβνπξγηθή επηρείξεζε δελ επσκίδεηαη ην θφζηνο ηεο κεησκέλεο θίλεζεο ζηελ 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ιφγσ ησλ απνβιήησλ πνπ απνξξίπηνληαη ζηα λεξά ηνπ 

πνηακνχ, είλαη απίζαλν λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε απέλαληη ζε απηφ ην θφζηνο 

φηαλ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο . Ωο απνηέιεζκα ζα πεξίκελε  θάπνηνο φηη ε 

επηρείξεζε ραιπβνπξγίαο ζα απέξξηπηε πάξα πνιιά απφβιεηά ηεο ζηνλ πνηακφ 

θαη δελ ζα επηηπγράλνληαλ κηα απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ηνπ πνηακνχ. Έρνπκε 

δειαδή κηα θαηάζηαζε φπνπ ε επεκεξία ελφο θνξέα επηρείξεζεο ή λνηθνθπξηνχ 

εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπ , αιιά θαη απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ειέγρνληαη απφ θάπνηνλ άιιν θνξέα. Ζ θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη εμωηεξηθή 

επίδξαζε.   

Είδε εμωηεξηθώλ επηδξάζεωλ: Οη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ρσξίδνληαη ζε ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο . Απφ παιηά νη φξνη εμωηεξηθέο αξλεηηθέο νηθνλνκίεο θαη εμωηεξηθέο 

νηθνλνκίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα αλαθεξφκαζηε ζε πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε 

επεξεαδφκελε πιεπξά δεκηψλεηαη ή σθειείηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επίδξαζε. Έηζη 

ην πην πάλσ παξάδεηγκα απνηειεί κηα εμσηεξηθή αξλεηηθή νηθνλνκία φκσο φηαλ 

νη ηδηψηεο αγνξάδνπλ κηα πεξηνρή κε πνιχ φκνξθε ζέα παξέρνπλ κηα εμσηεξηθή 

νηθνλνκία ζε φινπο φζνη δηέξρνληαη απφ εθεί. Καηά θαλφλα έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

κηαο (ζεηηθήο) εμσηεξηθήο νηθνλνκίαο είλαη φηη ε αγνξά ζα ππφ - πξνζθέξεη ηνπο 

πφξνπο. Μηα άιιε θαηεγνξία εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ είλαη νη ρξεκαηηθέο 

εμωηεξηθέο επηδξάζεηο νη νπνίεο θαη αλαθχπηνπλ φηαλ ν εμσηεξηθφο αληίθηππνο 

κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ηηκψλ. Έζησ ινηπφλ φηη κηα επηρείξεζε 

κεηαθηλείηαη ζε κηα πεξηνρή θαη σζεί πξνο ηα πάλσ ηελ ηηκή ελνηθίνπ ηεο γεο. 

Απηή ε αχμεζε δεκηνπξγεί έλαλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζε φινπο φζνη πιεξψλνπλ 

ελνίθηα θαη απνηειεί κηα αξλεηηθή εμσηεξηθή νηθνλνκία. Απηή φκσο ε αξλεηηθή 

ρξεκαηηθή νηθνλνκία δελ απνηειεί απνηπρία ηεο αγνξάο επεηδή ηα πςειφηεξα 

ελνίθηα πνπ πξνθχπηνπλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζηελφηεηα ηεο γεο. Ζ αγνξά γεο 

παξέρεη έλαλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα δηαγσληζκφ γηα ηελ αγνξά γεο. Οη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αμία ηεο γεο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο. Υσξίο ηηο 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο , ηα ζήκαηα ησλ ηηκψλ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηεξήζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή.  Σν πην πάλσ παξάδεηγκα ηεο 
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ξχπαλζεο φκσο δελ είλαη κηα ρξεκαηηθή εμσηεξηθή επίδξαζε επεηδή ν αληίθηππνο 

δελ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ηηκψλ κηαο θαη απηέο δελ πξνζαξκφδνληαη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην απμεκέλν θνξηίν απνβιήησλ. 

18.4. Με ζσζηά ζρεδηαζκέλα ζπζηήκαηα δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. 

            Δθηφο απφ ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο δηθαησκάησλ επί 

ηεο ρξήζεο πφξσλ. Σέηνηεο είλαη ηα θαζεζηψηα θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο (κε ηελ 

θπβέξλεζε λα έρεη ηελ θπξηφηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο), ηα θαζεζηψηα 

θνηλφθηεηεο πεξηνπζίαο ( ε πεξηνπζία αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

ζπληδηνθηεηψλ ε νπνία θαη ηε δηαρεηξίδεηαη) , θαη θαζεζηψηα αλνηθηήο 

πξφζβαζεο res nullius  (φπνπ θαλέλαο δελ έρεη ηελ θπξηφηεηα , νχηε θαη αζθεί 

έιεγρν επί ησλ πφξσλ) . ια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα 

ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ. Σα θαζεζηώηα θξαηηθήο πεξηνπζίαο ππάξρνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Έλα ζρεηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ θαη ηα πάξθα θαη ηα δάζε ηα νπνία ζπρλά αλήθνπλ ζην 

θξάηνο πνπ έρεη θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο ηφζν ζε θαπηηαιηζηηθέο φζν θαη ζε 

ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο 

κε ηα θίλεηξα ησλ γξαθεηνθξαηψλ πνπ πινπνηνχλ ή θαη δηαηππψλνπλ ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηα νπνία κπνξεί λα απνθιίλνπλ απφ ηα 

ζπιινγηθά ζπκθέξνληα. Κνηλφθηεηνη πφξνη  είλαη εθείλνη πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο 

δελ γίλεηαη αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά. Οη ηίηινη γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλφθηεησλ 

πφξσλ κπνξεί λα είλαη επίζεκνη , λα πξνζηαηεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

λνκηθνχο θαλφλεο , ή λα είλαη αλεπίζεκνη θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ 

παξάδνζε ή ην έζηκν.  Έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα είλαη ην ζχζηεκα θαηαλνκήο 

δηθαησκάησλ βνζθήο ζηελ Διβεηία . Αλ θαη ε αγξνηηθή γε αληηκεησπίδεηαη σο 

ηδησηηθή πεξηνπζία, ηα δηθαηψκαηα βνζθήο ζηα ιηβάδηα ησλ Άιπεσλ εδψ θαη 

αηψλεο αληηκεησπίδνληαη σο θνηλφθηεηε πεξηνπζία. Ζ ππεξβνιηθή βνζθή 

πξνζηαηεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ απνθαζίδνληαη απφ κία νκάδα 

ρξεζηψλ, ε νπνία πεξηνξίδεη ησλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα 

βφζθνπλ ζην ιηβάδη. Σα δηθαηψκαηα θαη νη επζχλεο δηαβηβάδνληαη απφ ηε κηα 

γεληά ζηελ άιιε θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ είλαη κέιε απηήο ηεο νκάδαο είλαη 

δεδνκέλεο δηαρξνληθά. Απηή ε ζηαζεξφηεηα δηεπθνιχλεη ηελ ακνηβαηφηεηα θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη κία βάζε γηα ζπλερή ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο. 

Οη πφξνη ηδηνθηεζίαο resnullius αμηνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ θαλφλα 

πξνηεξαηφηεηαο « εμππεξεηείηαη  πξψηνο απηφο πνπ έξρεηαη πξψηνο», επεηδή 

θαλέλα άηνκν ή νκάδα δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απαγνξεχζεη ηελ πξφζβαζε. 

Γχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θαηαλνκήο ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

είλαη:1. „Oηη πξνθαιεί  ππεξεθκεηάιιεπζε πφξσλ εμαηηίαο ηεο ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο θαη 2. H πξφζνδνο ζηελφηεηαο δηαρέεηαη , θαλέλαο δελ θαξπψλεηαη 
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ηελ πξφζνδν θαη ζπλεπψο απηή ράλεηαη. Ζ ειεχζεξε ,απεξηφξηζηε πξφζβαζε 

θαηαζηξέθεη ην θίλεηξν γηα πξνζηαζία. 

18.5.Γεκφζηα αγαζά. Ωο δεκφζηα αγαζά ραξαθηεξίδνπκε εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ 

αδηαηξεηφηεηα ζηελ θαηαλάισζε θαη κε απνθιεηζηκφηεηα θαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαηεγνξία. 

Πνιινί θνηλνί πεξηβαιινληηθνί πφξνη είλαη δεκφζηα αγαζά φπσο ν θαζαξφο αέξαο 

ην θαζαξφ λεξφ θαη ε βηνπνηθηιφηεηα. Ζ βηνπνηθηιφηεηα  πεξηιακβάλεη δχν 

ζπλαθείο έλλνηεο : 1. Tελ πνζφηεηα γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαη  2. Tν πιήζνο ησλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα 

θνηλφηεηα νξγαληζκψλ. ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα παξάγεη ηελ απνηειεζκαηηθή πνζφηεηα δεκνζίσλ 

αγαζψλ φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή!.Απηφ νθείιεηαη ζην 

θαηλφκελν ηνπ «δσξεάλ επηβάηε» free rider problem, δειαδή θάπνηνο ν νπνίνο 

είλαη ζε ζέζε λα απνθνκίδεη ηα νθέιε απφ έλα αγαζφ ρσξίο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ. Λφγσ ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ φπσο ε κε 

δηαηξεηφηεηα ζηελ θαηαλάισζε θαη ε κε απνθιεηζηκφηεηα νη θαηαλαισηέο 

απνθνκίδνπλ ηα νθέιε θάζε κνλάδαο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ αγνξάδνπλ νη άιινη . 

Θα ππάξρεη ηάζε γηα κείσζε ησλ θηλήηξσλ γηα ζπλεηζθνξά θαη απηέο δελ ζα είλαη 

αξθεηά κεγάιεο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή πνζφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ αγαζνχ θαη έηζη απηφ ζα ππφ-πξνζθέξεηαη. 

18.6.Αηειείο δνκέο ηεο αγνξάο. Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φκσο εκθαλίδνληαη θαη 

φηαλ έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα αληαιιαγή δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο 

είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη πνιχ κεγάιεο πηέζεηο επί ηνπ απνηειέζκαηνο. Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ έλα πξντφλ πσιείηαη απφ έλαλ κφλν πσιεηή ή 

κνλνπψιην. ηελ πεξίπησζε απηή ινηπφλ ζα πξνζθέξεηαη κηα αλαπνηειεζκαηηθά 

κηθξή πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ απηνχ. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη νη αηειείο αγνξέο 

ζπλεηζθέξνπλ ζε θάπνην βαζκφ ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα νη ρψξεο ηνπ OPEC έρνπλ ζρεκαηίζεη έλα θαξηέι πνπ νδεγεί ζε 

ηηκέο πςειφηεξεο απφ ηηο θαλνληθέο θαη ζε παξαγσγή κηθξφηεξε απφ ηελ 

θαλνληθή. 

18.7.Ζ απνηπρία ηνπ θξάηνπο. Δμίζνπ ππεχζπλεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο σο 

πεγέο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη θαη νη πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Όπσο κε ηελ 

απνηπρία ηεο αγνξάο έηζη θαη κε ηελ απνηπρία ηνπ θξάηνπο ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη θνηλή θαη έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηα αθαηάιιεια 

θίλεηξα. Έηζη δηάθνξεο νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δηαδηθαζία πνπ είλαη γλσζηή σο αλαδήηεζε πξνζόδνπ. Γειαδή ηε ρξήζε πφξσλ 

γηα ηνλ επεξεαζκφ θαη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηελ 
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εμαζθάιηζε λνκνζεηεκάησλ πξνζηαηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ επηηπρήο 

δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο πξνζφδνπ ζα απμήζεη ην θαζαξφ φθεινο ηεο νκάδαο 

εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά ζπρλά κεηψλεη θαη ην θαζαξφ φθεινο γηα ηελ 

θνηλσλία ζπλνιηθά. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ δελ εμεγείξνληαη φζνη είλαη δεκησκέλνη 

γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηελ άγλνηα ηνπ 

ςεθνθφξνπ. Δίλαη νηθνλνκηθά ινγηθφ νη ςεθνθφξνη λα παξακείλνπλ 

αλελεκέξσηνη γηα πνιιά ζέκαηα εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο πιεξνθφξεζήο 

ηνπο θαη ηεο κηθξήο πηζαλφηεηαο λα θάλεη ηε δηαθνξά κηα κεκνλσκέλε ςήθνο. 

Δπηπιένλ είλαη δχζθνιν λα ζεκεησζεί δηάρπζε νκάδσλ αηφκσλ θάζε έλα απφ ηα 

νπνία επεξεάδεηαη ζε κηθξφ κφλν βαζκφ γηα λα νξγαλψζεη κηα ζπλεθηηθή θαη 

εληαία αληίδξαζε. Ζ επηηπρεκέλε αληίδξαζε θαηά θάπνην ηξφπν απνηειεί έλα 

δεκφζην αγαζφ θαη ππάξρεη ην ελδερφκελν θάπνηνη λα ελεξγήζνπλ σο «δσξεάλ 

επηβάηεο» αθήλνληαο θάπνηνπο άιινπο λα εθδειψζνπλ πξψηνη αληίδξαζε. Οπφηε 

ε αληίδξαζε πξνο εηδηθά ζπκθέξνληα ζα ππφ-ρξεκαηνδνηείηαη. Ζ αλαδήηεζε 

πξνζφδνπ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο φπσο αλαδήηεζε πξνζηαζίαο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο απφ αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ αζθνχλ νη εηζαγσγέο ή ε επηδίσμε 

θαηψηαησλ ηηκψλ γηα λα θξαηήζνπλ ηηο ηηκέο πάλσ απφ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο 

επίπεδα. Οη νκάδεο θαηαλαισηψλ κπνξψλ λα αλαδεηήζνπλ αλψηαηεο ηηκέο ή 

εηδηθέο επηδνηήζεηο γηα λα κεηαβηβάζνπλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπο ζην επξχηεξν 

ζψκα ησλ θνξνινγνχκελσλ. κσο ε αλαδήηεζε πξνζφδνπ δελ είλαη ε κφλε 

πεγή αλαπνηειεζκαηηθήο θξαηηθήο πνιηηηθήο. Όηαλ ηα θξάηε ελεξγνχλ 

ρσξίο λα έρνπλ πιήξε πιεξνθφξεζε εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο πνπ ηειηθά είλαη 

πνιχ αλαπνηειεζκαηηθέο. Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα είλαη θαη ε ρεκηθή νπζία 

ΜΣΒΔ σο πξνζζήθε ζηε βελδίλε ζηα πιαίζηα κηαο ηερλνινγηθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ επηιέγεηαη απφ ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ξχπαλζε απφ ηα 

απηνθίλεηα. κσο ην πξφζζεην απηφ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν λα βνεζήζεη ηελ πην 

θαζαξή θαχζε , απνδείρζεθε φηη πξνθαιεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξχπαλζεο ησλ 

πδάησλ.  

18.8.Ζ επηδίσμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ 

ζηηο νπνίεο καο νδεγνχλ νη πνιηηηθνί θαη νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί. Δπίζεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ αλαδήηεζε δηεμφδσλ δηεπθνιχλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ ξπζκηζηηθψλ, 

δηθαζηηθψλ ή λνκνζεηηθψλ ιχζεσλ. 

 

19.Γπλακηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη βηψζηκε αλάπηπμε.   

            Πην πάλσ αλαπηχμακε δχν ζπγθεθξηκέλα κέζα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Η. Ζ ζηαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα καο 
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επηηξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηηο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξφλνο δελ είλαη κηα 

θξίζηκε πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαηαλνκήο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ κεηαμχ άιισλ ε θαηαλνκή πφξσλ φπσο ην λεξφ θαη 

ε ειηαθή ελέξγεηα φπνπ ε ξνή ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο 

επηινγέο απηήο ηεο ρξνληάο. ΗΗ. Ζ δπλακηθή απνηειεζκαηηθφηεηα  είλαη 

θαηάιιειε γηα εθείλεο ηηο πεξηζηάζεηο φπνπ ν ρξφλνο είλαη  κηα θξίζηκε πηπρή. 

Έλα παξάδεηγκα είλαη ε θαχζε εμαληιήζηκσλ πφξσλ φπσο ην πεηξέιαην , αθνχ νη 

πνζφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο κειινληηθέο 

γεληέο. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ρξήζηκα φρη κφλν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθάιπςε ησλ πεγψλ ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο, αιιά θαη γηα λα παξαζρεζεί κηα βάζε γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθφξσλ 

δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ. Μπνξνχλ αθφκα λα βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ 

πνιηηηθήο γηα λα απνθαηαζηαζεί θάπνηα αίζζεζε ηζνξξνπίαο. Γεληθά ηα θξηηήξηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνηξαπεί ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε 

λα ελδηαθεξζνχκε φρη κφλν γηα ηελ αμία ηνπ  πεξηβάιινληνο , αιιά θαη γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηκεξίδεηαη απηή ε αμία. Οπφηε νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε ή ηε δηθαηνζχλε πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.   

19.1. Ζ δηαρξνληθά ηζφηηκε κεηαρείξηζε.   Παξά ην φηη δελ ππάξρνπλ γεληθά απνδεθηά 

πξφηππα γηα ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ή δηθαηνζχλε κεξηθά είλαη πην απνδεθηά 

απφ άιια. Έλα ηέηνην έρεη λα θάλεη κε ηε κεηαρείξηζε ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

Πνηα δειαδή είλαη ε θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα αθήζνπλ νη πξνεγνχκελεο 

γεληέο ζηηο επφκελεο. Ζ δπζθνιία ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα είλαη φηη νη 

κειινληηθέο γεληέο δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο ή λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηηο ζεκεξηλέο γεληέο. Ο θηιφζνθνο John Rawls (1971) 

ζην έξγν ηνπ A Theory of Justice (Μηα ζεσξία πεξί δηθαηνζχλεο) ππνζηεξίδεη 

πσο κία κέζνδνο γηα λα αληιήζνπκε γεληθέο αξρέο πεξί δηθαηνζχλεο είλαη λα 

ηνπνζεηήζνπκε φια ηα άηνκα αξρηθά πίζσ απφ έλα πέπιν άγλνηαο ην νπνίν ζα ηα 

εκπνδίδεη λα γλσξίδνπλ ηελ ηειηθή ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Απφ εθεί ηα άηνκα 

ζα κπνξνχζαλ λα απνθαζίζνπλ γηα ηνπο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ θνηλσλία 

απηή ζηελ νπνία θαη κεηά ηελ απφθαζε ζα ππνρξεψλνληαλ λα θαηνηθήζνπλ. ην 

πιαίζην δηθήο καο κειέηεο κηα ηέηνηα κέζνδνο ζα ζήκαηλε ηελ ππνζεηηθή 

ζχζθεςε φισλ ησλ κειψλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ηνπο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο γεληέο. Έλα ελδερφκελν είλαη χζηεξα απφ κία 

ηέηνηα ζχζθεςε λα πξνέθππηε ην θξηηήξην ηεο βηωζηκόηεηαο. Με βάζε απηφ 

ινηπφλ νη επφκελεο γεληέο ην ειάρηζην πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ζα είλαη λα 

κελ νδεγεζνχλ ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ φηη νη ζεκεξηλέο γεληέο. Έηζη 
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θαηαλνκέο πνπ θάλνπλ θησρφηεξεο ηηο κειινληηθέο γεληέο είλαη νινθάλεξα 

άδηθεο. ηελ νπζία ινηπφλ ην θξηηήξην βησζηκφηεηαο ππνζηεξίδεη φηη νη 

πξνγελέζηεξεο γεληέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πφξνπο πνπ ζα ηνπο 

ζηεξεζνχλ νη κειινληηθέο γεληέο εθφζνλ φκσο ε επεκεξία ηνπο παξακέλεη ζηα 

ίδηα πςειά επίπεδα φπσο απηή φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ. Αληίζεηα εάλ απηή ε 

αθαίξεζε πφξσλ απφ ηε κειινληηθή ρξήζε κείσλε ηελ επεκεξία ησλ 

κειινληηθψλ γεληψλ θάησ απφ ην επίπεδν ησλ πξνεγνχκελσλ , ζα παξαβίαδε ην 

θξηηήξην βησζηκφηεηαο. 

19.2.Πφζν δίθαηεο είλαη νη απνηειεζκαηηθέο θαηαλνκέο.   Αλ θαη νη δπλακηθέο 

απνηειεζκαηηθέο θαηαλνκέο δελ ηθαλνπνηνχλ απηφκαηα ηα θξηηήξηα ηεο 

βησζηκφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηε βησζηκφηεηα, αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε κηαο νηθνλνκίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζηνπο εμαληιήζηκνπο 

πφξνπο. 

19.3. Ζ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο βησζηκφηεηαο.  Μία απφ ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ βησζηκφηεηαο έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαρξνληθψλ θαηαλνκψλ θαζψο θάηη ηέηνην είλαη 

δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. Γηα λα αλαθαιχςνπκε εάλ ε επεκεξία ησλ κειινληηθψλ 

γεληψλ είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ ζεκεξηλψλ πξέπεη λα γλσξίδνπκε θάηη φρη 

κφλν γηα ηε δηαρξνληθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ αιιά θαη γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

κειινληηθψλ γεληψλ. Ο Δπνλνκαδφκελνο «θαλφλαο ηνπ Hartwick» καο βνεζάεη 

λα θαηαθέξνπκε θάηη ηέηνην. Ο John Hartwick (1977) έδεημε φηη έλα ζηαζεξφ 

χςνο θαηαλάισζεο ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί ζην άπεηξν απφ έλα αξρηθφ 

πεξηβαιινληηθφ απφζεκα πφξσλ , εάλ φιε ε πξφζνδνο ζηελφηεηαο απφ πφξνπο 

πνπ εμνξχζζνληαη ή αληινχληαη απφ ην απφζεκα απηφ επελδχεηαη ζε 

θεθάιαην. Με ην χςνο ηεο επέλδπζεο λα είλαη ηέηνην πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ε 

αμία ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ δελ ζα κεησζεί. Με βάζε ηε λέα 

απηή εξκελεία ηνπ θξηηεξίνπ βησζηκφηεηαο πξνθχπηνπλ δπν ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Η. Μπνξνχκε λα θξίλνπκε ηε βησζηκφηεηα κηαο θαηαλνκήο 

εμεηάδνληαο αλ ε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ δελ κεηψλεηαη. Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ρξφλν ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηηο 

κειινληηθέο θαηαλνκέο ή πξνηηκήζεηο. ΗΗ. Ζ αλάιπζε απηή δείρλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν βαζκφ κνηξαζηάο πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεηνο γηα λα πξνθχςεη έλα 

βηψζηκν απνηέιεζκα , εάλ δειαδή πξέπεη λα επελδπζεί φιε ε πξφζνδνο 

ζηελφηεηαο. 

19.4. Οη ζπλέπεηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.   Πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ 

ρξήζηκνπο νδεγνχο γηα ηελ πνιηηηθή ηα θξηηήξηα ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ πξέπεη λα είλαη ζπλψλπκα αιιά νχηε θαη 
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αζχκβαηα. Έηζη νη θαηαλνκέο ηεο αγνξάο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ή κε 

θαη αληίζηνηρα βηψζηκεο ή κε βηψζηκεο. Οη δηαθνξέο απηέο θαζνξίδνπλ θαη ηε 

ζηξαηεγηθή σο πξνο ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη. Έηζη αλάκεζα ζηηο πηζαλέο 

ρξήζεηο ησλ πφξσλ πνπ πιεξνχλ ην θξηηήξην βησζηκφηεηαο επηιέγνπκε εθείλε 

πνπ κεγηζηνπνηεί είηε ηε δπλακηθή , είηε ηε ζηαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα σο 

θαηάιιειε. ηε πεξίπησζε απηή ην θξηηήξην βησζηκφηεηαο ελεξγεί σο έλαο 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο επί ησλ θνηλσληθψλ απνθάζεσλ. Δπεηδή φκσο απφ κφλν 

ηνπ δελ είλαη αξθεηφ λα δψζεη ηελ φπνηα θαζνδήγεζε κε βάζε ηελ νπνία λα 

επηιεγεί έλαο απεξηφξηζηνο αξηζκφο δηαηεξήζηκσλ θαηαλνκψλ είλαη αλαγθαίν λα 

εθαξκφζνπκε  ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηφ καο παξέρεη έλα κέζν 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ πνπ αληιείηαη απφ φιεο ηηο πηζαλέο βηψζηκεο 

θαηαλνκέο. Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο είλαη 

πνιχ ρξήζηκνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή. Ζ 

κεηαθίλεζε απφ κηα αλαπνηειεζκαηηθή ζε κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή απμάλεη 

ην θαζαξφ φθεινο κε απνηέιεζκα θαη νη δχν πιεπξέο λα βγαίλνπλ θεξδηζκέλεο. 

Απηή ε αχμεζε ζην θαζαξφ φθεινο παξέρεη έλα κέζν γηα απνδεκίσζε φζσλ 

δεκηψλνληαη κεηψλνληαο ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη θαζηζηψληαο ηελ πην 

πηζαλή. 

20.Πιεζπζκφο θαη Πεξηβάιινλ. 

            Απφ παιηά ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ζεσξνχληαλ σο κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη ζε επίπεδν 

ρψξαο έρνπλ εκθαληζηεί κεξηθά πνιχ ζεκαληηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε φηη 

αθνξά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο εηδηθά φηαλ 

ζπλδπαζηεί κε ηε θηψρεηα. ε πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ νη δαζψδεηο εθηάζεηο 

κεηψλνληαη θαζψο ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ηα δέληξα θφβνληαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ θαχζηκε χιε ή γηα λα απμεζεί ε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε απφ ηελ 

νπνία ζα πξνθχςνπλ ηξφθηκα. Λφγσ απηήο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα ηξφθηκα 

έρεη κεησζεί θαη ε πεξίνδνο ηεο αγξαλάπαπζεο αθνχ εδάθε πνπ αθήλνληαλ λα 

αλαπαπζνχλ επί εθηά ή πεξηζζφηεξα ρξφληα γηα λα αλαθηήζνπλ ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά ηνπο απφ αλάγθε απνδίδνληαη πξνο θαιιηέξγεηα πξηλ ηε ιήμε απηήο 

ηεο πεξηφδνπ. Καζψο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ δελ ζπλεπάγεηαη θαη 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ εδάθνπο δηαζέζηκνπ πξνο θαιιηέξγεηα νη λέεο γεληέο 

πξέπεη λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ζηα πθηζηάκελα εδάθε ή λα 

απνδψζνπλ νξηαθά εδάθε ζηελ αγξνηηθή θαιιηέξγεηα. πρλά ηα ζπζηήκαηα 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ κεξηζκφ ηεο θιεξνλνκηάο κνηξάδνπλ ηελ πθηζηάκελε 

νηθνγελεηαθή πεξηνπζία ζηα παηδηά θαη ζπλήζσο κφλν ζηα αγφξηα , κε 

απνηέιεζκα νη πξνθχπηνληεο θιήξνη έπεηηα απφ κεξηθέο γεληέο λα είλαη ηφζν 

κηθξνί θαη εληαηηθά θαιιηεξγνχκελνη πνπ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 
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επαξθή ηξνθή γηα κηα νηθνγέλεηα. Σν ίδην πξνβιεκαηηθή φκσο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί θαη ε κεηαλάζηεπζε ζε νξηαθά εδάθε. ε γεληθέο γξακκέο ηα εδάθε 

απηά πξνζθέξνληαη γηα θάπνην ιφγν ζηελ θαιιηέξγεηα . Πνιιά απφ απηά είλαη 

άθξσο δηαβξψζηκα , ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ππνβαζκίδνληαη δηαρξνληθά θαζψο ην 

αλψηεξν ζηξψκα ηνπ εδάθνπο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη 

απνκαθξχλνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εδάθε απηά βξίζθνληαη πξνο ηα δέιηα 

ησλ πνηακψλ αλ θαη  αξρηθά κπνξεί λα απνδεηρζνχλ παξαγσγηθά ιφγσ ηνπ 

γφληκνπ εδάθνπο , είλαη επάισηα ιφγσ ζέζεο ζηηο πιεκκχξεο πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ησλ θπθιψλσλ. 

20.1. Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε.    Έρεη 

δηαηππσζεί ε άπνςε, ε νπνία εληζρχεηαη θαη απφ θάπνηα επηπιένλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, πεξί ηεο χπαξμεο κηαο αληίζηξνθεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε. Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο 

έρνπλ πεξάζεη απφ ηξείο θάζεηο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

πνπ νξγαλψλεη απηά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία νλνκάδεηαη ζεσξία ηεο 

δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο . Βάζε ηεο ζεσξίαο απηήο θαζψο νη ρψξεο 

αλαπηχζζνληαη θηάλνπλ ζε θάπνην ζεκείν φπνπ ν ξπζκφο γελλήζεσλ κεηψλεηαη. 

ηελ 1
ε
 θάζε  ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εθβηνκεράληζε, ην πνζνζηφ ησλ γελλήζεσλ 

είλαη ζηαζεξφ θαη ειαθξψο πςειφηεξν απφ απηφ ησλ ζαλάησλ δηαζθαιίδνληαο 

ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 2
ε
 θάζε είλαη ε πεξίνδνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

εθβηνκεράληζεο. Τπάξρεη ζεακαηηθή κείσζε ζην πνζνζηφ ζαλάησλ ρσξίο 

αληίζηνηρε κεηαβνιή ζην πνζνζηφ ησλ γελλήζεσλ. Ζ κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ζε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ γελλήζεσλ. Ζ εθηίκεζε είλαη φηη ζηε Γπηηθή Δπξψπε ε θάζε απηή έρεη 

δηαξθέζεη ζρεδφλ 50 ρξφληα. Ζ 3
ε
 θάζε είλαη ε πεξίνδνο ηεο δεκνγξαθηθήο 

κεηάβαζεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κεγάιεο κεηψζεηο ζην πνζνζηφ γελλήζεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλερείο κεηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ ζαλάησλ. Οπφηε ε πεξίνδνο ηεο 

δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ απμήζεηο ζην πξνζδφθηκν δσήο 

, αιιά κε κηθξφηεξα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ εθείλα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε δεχηεξε θάζε. 

20.2. Ο Έιεγρνο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο.  Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην θαηά πφζν ν ζεκεξηλφο ξπζκφο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, θαη παξάιιεια βηψζηκνο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ, ειέγρεη έκκεζα ηνλ πιεζπζκφ κεηψλνληαο ην επηζπκεηφ 

κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο. Κάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ 

αιιαγή απηψλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν απηή ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπκε ηηο ζπληζηψζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε 
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γνληκφηεηα απφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη ε νηθνγέλεηα. Σν πην 

ζεκαληηθφ κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ απφ κηα νηθνλνκηθή ζθνπηά είλαη ε 

κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία ηεο γνληκφηεηαο.  Σν βαζηθφ ζεκείν απηήο ηεο 

ζεσξίαο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ηέθλσλ κηαο νηθνγέλεηαο σο δηαξθή 

θαηαλαισηηθά αγαζά. Σν θεληξηθφ κήλπκα είλαη φηη ε δήηεζε γηα παηδηά φπσο 

θαη κε ηα πεξηζζφηεξα ζπκβαηηθά αγαζά ζα έρεη θαζνδηθή θιίζε. Δθφζνλ ινηπφλ 

φια ηα άιια παξακείλνπλ ζηαζεξά φζν πην αθξηβά γίλνληαη ηα παηδηά ηφζν πην 

κηθξή ζα είλαη ε δήηεζή ηνπο.   Αθνχ ινηπφλ νη κεηαβνιέο ζην θφζηνο ησλ 

παηδηψλ επεξεάδνπλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο , νη κεηαβνιέο ζην 

θφζηνο αλαηξνθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν ειέγρνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Οη κέζνδνη φκσο απηνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πξνζνρή. 

Αθνχ ην λα  παξαθηλείο κηα νηθνγέλεηα λα απνθηήζεη ιηγφηεξα παηδηά ρσξίο λα 

ηελ βνεζάο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ απηά ζα ηεο θάιππηαλ είλαη 

θάηη άδηθν. Ζ Κίλα απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ρψξαο πνπ 

εθαξκφδεη νηθνλνκηθά θίλεηξα απηνχ ηνπ είδνπο. Οη γνλείο πνπ έρνπλ κφλν έλα 

παηδί ιακβάλνπλ επηδφηεζε γηα ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπίζεο 

έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο , πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

απφθηεζεο ζηέγεο, θαη πξφζζεηε επηδφηεζε γηα ηα ηξφθηκα. Οη γνλείο κε δχν 

παηδηά πθίζηαληαη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαηά 5% ζε πεξίπησζε πνπ 

απνθηήζνπλ ηξίην παηδί θαη απηή απμάλεηαη θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα γηα 

θάζε επηπιένλ παηδί. Δλψ νη νηθνγέλεηεο δελ δηθαηνχληαη επηδφηεζε γηα ζηηεξά 

εάλ απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν παηδηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ρψξεο πνπ 

επηζπκνχλ λα κεηψζνπλ ηελ γνληκφηεηα δελ είλαη αλάγθε λα θαηαθεχγνπλ ζε 

ηφζν αθξαία κέηξα. Πνιηηηθέο φπσο ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ , ε παξνρή ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εμαζθάιηζεο ησλ ειηθησκέλσλ 

αηφκσλ θαη επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ εμηζψλνπλ ηηο δηαλνκέο εηζνδήκαηνο 

είλαη θαη αλζξψπηλεο θαη απνηειεζκαηηθέο. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα επηβξάδπλζε ζηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ. Μείσζε ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη ζηε Γεξκαλία θαη αλακέλεηαη 

θάηη ηέηνην ζην εγγχο κέιινλ ζε κηα ζεηξά απφ ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο. Δλψ 

θαη νη ΖΠΑ έρνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο θάησ απφ ην επίπεδν 

αληηθαηάζηαζεο. Οη ρψξεο πνπ δηαπηζηψλνπλ θάκςε ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο 

ζα γλσξίζνπλ θαη κηα αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Κάηη 

ηέηνην ζα απμήζεη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, επηηξέπνληαο ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πινχηνπ λα εζηηαζηεί ζηελ δηαηξνθή ηελ πγεία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Δλψ ην φηη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε δελ είλαη ε 

απνθιεηζηηθή ή ίζσο ε πην ζεκαληηθή πεγή κε βησζηκφηεηαο παίδεη ζαθψο 

ζεκαληηθφ ξφιν. Δάλ ππάξρεη έλα κέγηζην χςνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
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κπνξεί λα δηαηεξεζεί ρσξίο λα ππνλνκεπηεί ε βάζε πφξσλ απφ ηελ νπνία 

εμαξηάηαη, ε πιεζπζκηαθή αχμεζε είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη πσο ζα γίλεη ν 

κεξηζκφο ησλ θαξπψλ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Έλαο κηθξφηεξνο παγθφζκηνο 

πιεζπζκφο ζα κπνξνχζε λα γλσξίζεη ζρεηηθά πςειφ αηνκηθφ βηνηηθφ επίπεδν, 

ελψ έλαο κηθξφηεξνο ζα πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί κε θάηη θαηψηεξν. 

21.Ζ θαηαλνκή ησλ εμαληιήζηκσλ θαη αλαλεψζηκσλ πφξσλ . 

            Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ εμαληιήζηκσλ πφξσλ ζα ζηεξηρζνχκε 

ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο : 1. Σα ηξέρνληα απνζέκαηα. 2. Σα δπλεηηθά 

απνζέκαηα θαη 3. Σν αξρηθό απόζεκα. Ζ ηαμηλφκεζε απηή έρεη δχν δηαζηάζεηο ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηε γεωινγηθή.  Ωο ηξέρνληα απνζέκαηα νξίδνληαη νη γλσζηνί 

πφξνη ε εμφξπμε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη κε 

επηθεξδή ηξφπν. Σα δπλεηηθά απνζέκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ κηα ζπλάξηεζε παξά απφ έλαλ αξηζκφ φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηα ηξέρνληα απνζέκαηα. Έηζη νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηπιένλ 

πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα αληιεζεί απφ ηηο ππάξρνπζεο 

πεηξειαηνπεγέο κε ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ άληιεζεο δηαπηζηψλνπλ φηη 

φηαλ απμάλεηαη ε ηηκή απμάλεηαη θαη ε πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ αληιείηαη κε 

νηθνλνκηθφ ηξφπν. Απφζεκα πφξσλ είλαη ηα δπλεηηθά απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ 

κέζα ζην θινηφ ηεο Γεο. Με δεδνκέλν φηη νη ηηκέο απηέο δελ έρνπλ θακία ζρέζε 

κε ην κέγεζνο ηνπ αξρηθνχ απνζέκαηνο πφξσλ, ε έλλνηα απηή έρεη πην πνιχ 

γεσινγηθφ παξά νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν. Καη είλαη ζεκαληηθή γηαηί 

αληηπξνζσπεχεη έλα άλσ φξην ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε 

Γε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξίδνπκε απηέο ηηο ηξείο έλλνηεο αθνχ έλα 

ζπλεζηζκέλν ιάζνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηα ηξέρνληα 

απνζέκαηα ζαλ λα αληηπξνζψπεπαλ ηα κέγηζηα δπλεηηθά απνζέκαηα. Κάηη ηέηνην 

απνηειεί κεγάιν ιάζνο αθνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε ππνηίκεζε ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ζα κεζνιαβήζεη γηα λα επέιζεη ε εμάληιεζε ησλ πφξσλ. Δληφο ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ πφξσλ είλαη ρξήζηκνη θαη άιινη δηαρσξηζκνί . ηελ πξψηε 

θαηεγνξία θαηαηάζζνπκε φινπο ηνπο εμαληιήζηκνπο , αλαθπθιώζηκνπο πφξνπο. 

Σέηνηνη είλαη φινη απηνί γηα ηνπο νπνίνπο ν θχθινο θπζηθήο αλαπιήξσζεο κπνξεί 

κε αζθάιεηα λα αγλνεζεί αθνχ είλαη ηφζν κηθξφο πνπ δελ πξνζθέξεηαη γηα 

πηζαλή αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο κέζα ζε έλα ινγηθφ ρξνληθφ πιαίζην. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί ν ραιθφο. Αλαθπθιώζηκνο πόξνο είλαη απηφο ν νπνίνο 

παξφηη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ππάξρεη ζε κηα 

κνξθή πνπ επηηξέπεη ηε κειινληηθή άληιεζε/εμφξπμή ηνπ γηα θάπνηνλ άιιν 

ζθνπφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζθνπφο απηφο δελ είλαη πιένλ αλαγθαίνο ή 

επηζπκεηφο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ θαη νη θαισδηψζεηο ραιθνχ ζε έλα 
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απηνθίλεην πνπ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ φηαλ ην απηνθίλεην δνζεί γηα 

θαηαζηξνθή. 

21.1 Απνηειεζκαηηθέο δηαρξνληθέο θαηαλνκέο. ε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ησλ 

θαηαλνκψλ ηεο αγνξάο πξέπεη λα νξίζνπκε ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ 

εμαληιήζηκσλ θαη αλαλεψζηκσλ πφξσλ. Δπεηδή ην θξίζηκν δήηεκα είλαη ε 

δηαρξνληθή θαηαλνκή, ην θξηηήξην ηεο δπλακηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππνζέηεη 

φηη ν ζθνπφο ηεο θνηλσλίαο είλαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ παξνχζα αμία ηνπ 

θαζαξνχ νθέινπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πφξν. Γηα έλαλ εμαληιήζηκν , κε 

αλαθπθιψζηκν πφξν θάηη ηέηνην απαηηεί κηα εμηζνξξφπεζε ηεο ηξέρνπζαο θαη 

ηεο κεηαγελέζηεξεο ρξήζεο ηνπ πφξνπ. 

21.2.Οη θαηάιιειεο δνκέο ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. πλήζσο φζνη πηζηεχνπλ 

φηη αθφκα θαη κηα ηέιεηα αγνξά δελ κπνξεί λα πεηχρεη κηα απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ζεσξνχλ πσο νη παξαγσγνί επηζπκνχλ λα αληινχλ θαη λα πσινχλ ηνπο 

πφξνπο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ψζηε λα θαξπψλνληαη ηελ αμία απφ απηνχο. 

κσο εάλ δνζεί ζσζηά  ν νξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο πνπ δηέπνπλ 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο , ηεο 

κεηαβαζηκφηεηαο θαη ηεο επηβνιήο, ηφηε νη θαηαλνκέο ηεο αγνξάο γηα ηνπο 

εμαληιήζηκνπο πφξνπο κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο 

21.3.Σν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

νη δνκέο ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα κελ είλαη θαιά νξηζκέλεο είλαη 

φηαλ ε εμφξπμε/άληιεζε ελφο θπζηθνχ πφξνπ επηβάιιεη έλα εμσηεξηθφ 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζηελ θνηλσλία ην νπνίν δελ επσκίδνληαη νη παξαγσγνί. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξνχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη θαηαλνκέο ηεο αγνξάο 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο . Ζ αγνξαία ηηκή ηνπ εμαληιήζηκνπ πφξνπ ζα είλαη 

πνιχ ρακειή θαη ζα εμνξχζζεηαη/αληιείηαη πνιχ κεγάιε πνζφηεηα ηνπ πφξνπ. 

Κάηη ηέηνην καο δείρλεη πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλεο είλαη νη απνθάζεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο.   

            Ζ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ εμαληιήζηκσλ θαη αλαλεψζηκσλ πφξσλ 

εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο. Όηαλ ινηπφλ ν πφξνο απηφο κπνξεί λα εμνξπρζεί 

- αληιεζεί   κε ζηαζεξφ νξηαθφ θφζηνο ε απνηειεζκαηηθή πνζφηεηα ηνπ 

εμαληιήζηκνπ πφξνπ δηαρξνληθά ζα κεηψλεηαη. Δθφζνλ δελ ππάξρεη 

ππνθαηάζηαην ε πνζφηεηα ζα κεηψλεηαη νκαιά κέρξη λα κεδεληζηεί . Δάλ 

ππάξρεη ππνθαηάζηαηνο πφξνο ε πνζφηεηα ζα κεησζεί νκαιά θαη ζα εμηζσζεί 

κε ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα απφ ηνλ αλαλεψζηκν πφξν. Ζ απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ελφο πφξνπ κε απμαλφκελν νξηαθφ θφζηνο είλαη παξφκνηα κε ηε 

πνζφηεηα πνπ εμνξχζζεηαη/αληιείηαη δηαρξνληθά αιιά δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ρξήζεο θαη ηελ αζξνηζηηθά αληινχκελε 

πνζφηεηα.. ηελ πεξίπησζε απηή ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη νπσζδήπνηε αζπκβίβαζηα.  

22.Δλέξγεηα : Απφ ηνπο εμαληιήζηκνπο ζηνπο αλαλεψζηκνπο πφξνπο. 

            Ζ  ελέξγεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην θξίζηκεο ζεκαζίαο πφξνπο κηαο θαη ρσξίο 

απηή ε δσή φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα ζα έπαπε λα ππάξρεη. Ο άλζξσπνο αληιεί 

ελέξγεηα κέζα απφ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιψλεη. Δλψ ε ρισξίδα πνπ εκείο 

θαηαλαιψλνπκε εμαξηάηαη έκκεζα θαη άκεζα κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο απφ ηελ 

ελέξγεηα πνπ παίξλεη απφ ηνλ ήιην. Σα αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

παξαγάγνπκε ηα πιηθά πνπ θαηαλαιψλνπκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηα ζπίηηα 

καο πξνέξρνληαη απφ ην θινηφ ηεο γεο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 

ηειηθά πξντφληα , δαπαλψληαο ελέξγεηα. Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο 

εμαξηψληαη απφ ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπο. ε παγθφζκηα θιίκαθα νη δχν απηνί πφξνη καδί 

πξνζθέξνπλ ην 62% ηεο ζπλνιηθά θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Σα 

απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ βξίζθνληαλ ζην κέγηζην θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 , ελψ γηα ην θπζηθφ αέξην θάηη ηέηνην ζπλέβε ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 ηνπιάρηζηνλ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε .Έθηνηε ε 

αληινχκελε πνζφηεηα ζηαζεξά ππεξβαίλεη ηηο πξνζζήθεο ζηα απνζέκαηα. 

22.1. Ζ ζρέζε θξάηνπο αγνξάο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο.   Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην θξάηνο 

θαη ηελ αγνξά δελ είλαη πάληα αξκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή. ην παξειζφλ νη 

έιεγρνη επί ησλ ηηκψλ είραλ ηελ ηάζε λα κεηψλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο ελέξγεηαο , 

λα απνζαξξχλνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ πξνζθνξά , θαη λα νδεγνχλ ζηελ ηήξεζε 

κεξνιεπηηθήο ηάζεο φζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ελφο ηχπνπ θαπζίκνπ κε 

θάπνην άιιν. Κάηη ηέηνην ηηκσξεί ηνπο κειινληηθνχο θαηαλαισηέο, θαη  

δεκηνπξγεί απφηνκεο , αζπλερείο κεηαβάζεηο πξνο αλαλεψζηκεο πεγέο. Απηφ 

δηθαηνινγεί ηελ άπνςε γηα χπαξμε ιηγφηεξσλ αληί πεξηζζφηεξσλ ξπζκίζεσλ. 

κσο ππάξρνπλ άιιεο πηπρέο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο φπσο ε θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηα ζέκαηα εζληθήο αζθαιείαο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε γηα λα 

παίμεη ην θξάηνο θάπνην ξφιν. Δπηπιένλ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο φρη κφλν ην πηζαλά κεγάιν πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο αιιά θαη απηφ ηεο εζληθήο αζθαιείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμάξηεζή καο 

απφ μέλεο πεγέο ελέξγεηαο. Αθφκα ε δξάζε ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη 

φηη νη κε απνηειεζκαηηθέο επηδνηήζεηο δελ ζα ππνλνκεχζνπλ ηε ζηξνθή πξνο 

βηψζηκνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο.  Με βάζε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θακία 

ζηξαηεγηθή απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο. Έηζη εάλ γηα παξάδεηγκα επηδνηνχζακε ηελ 
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εγρψξηα πξνζθνξά απηφ ζα κείσλε ην κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ επί ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο , αιιά δελ ζα κείσλε νχηε ηελ θαηαλάισζε νχηε ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Απηή ε επέθηαζε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο ζα επέθεξε άιιν έλα αλαπνηειεζκαηηθφ απνηέιεζκα αθνχ ζα 

εμαληιήζεη κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο ηα εγρψξηα απνζέκαηα θάλνληαο ην 

θξάηνο πην επάισην. Απφ ηε άιιε φκσο πιεπξά ε πξνζηαζία ηεο ελέξγεηαο πνπ 

επηβάιιεηαη γηα παξάδεηγκα κε έλαλ ελεξγεηαθφ θφξν ζα κείσλε ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ , αιιά δελ ζα πεηχραηλε έλα 

απνηειεζκαηηθφ κεξίδην επί ησλ εηζαγσγψλ , αθνχ έλαο ελεξγεηαθφο θφξνο 

επηβαξχλεη ην ζχλνιν ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο , αθνχ έλαο ελεξγεηαθφο 

θφξνο αθνξά ην ζχλνιν ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο , ελψ απηφ ηεο εζληθήο 

αζθάιεηαο αθνξά κφλν ηηο εηζαγσγέο. 

22.2.Μεηάβαζε πξνο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  Καζψο ε νηθνλνκία νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηξέθεηαη πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνζθέξεη έλα 

κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ πνπ κεηαμχ άιισλ είλαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα , 

ε ελεξγφο θαη ε παζεηηθή ειηαθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή ελέξγεηα , ε ελέξγεηα ησλ 

παιηξξντθψλ (ζαιάζζησλ) ξεπκάησλ, ηα θαχζηκα βηνκάδαο, ε γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα θαη ην πδξνγφλν. Αλ θαη δελ είλαη μεθάζαξν πην ζα είλαη ζην ηέινο ην 

ηειηθφ κείγκα , είλαη ζαθέο φηη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή είλαη έλα απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ ζε θάζε νκαιή κεηάβαζε πξνο έλα βηψζηκν ελεξγεηαθφ κέιινλ. Με 

δεδνκέλν φηη πνιιά απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε θφζηνπο νθείινληαη ζε 

εμσηεξηθέο επηδξάζεηο κηα απνηειεζκαηηθή ζηξνθή πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο δελ ζα ζπκβεί παξά κφλν εάλ ππάξμνπλ ηζφηηκεο ζπλζήθεο. 

23.Αλαθπθιψζηκνη πφξνη: Μέηαιια , ραξηί , γπαιί θαη ειεθηξνληθά 

απνξξίκκαηα. 

 Αθνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πεξηζζφηεξνη ελεξγεηαθνί πφξνη κεηαηξέπνληαη ζε 

ζεξκηθή ελέξγεηα θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθπθισζνχλ. Αληίζεηα άιινη πφξνη 

δηαηεξνχλ ηηο θπζηθέο θαη ηηο ρεκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη θάησ 

απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ ή λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Καηά ηελ δηεξεχλεζε ινηπφλ απηήο ηεο μερσξηζηήο 

θαηεγνξίαο, ησλ αλαθπθιψζηκσλ πφξσλ ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 1. 

Πην ζα είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ χςνο ηεο αλαθχθισζεο 2. Δάλ απηφ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί απηφκαηα απφ ηελ αγνξά ρσξίο θξαηηθή παξέκβαζε , θαζψο θαη 3. 

Ωο πξνο ηη δηαθέξεη δηαρξνληθά ε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή αλάκεζα ζηνπο 

αλαθπθιψζηκνπο θαη ηνπο κε αλαθπθιψζηκνπο πφξνπο.  

 Μία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο  ζε φηη αθνξά ηε 

δηαπίζησζε ηεο ζηελφηεηαο ησλ πφξσλ αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 
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αληηδξάζεη ζε απηή , έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο ζην λα 

ελζσκαηψζεη ηα δηάθνξα είδε πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο απφ ηελ απμαλφκελε 

ρξήζε ηνπ πφξνπ, είηε απηφ είλαη θάπνηα αθηηλνβνιία, ε απψιεηα ηεο γελεηηθήο 

πνιπκνξθίαο ή ηεο θαιαηζζεζίαο , ε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα ή ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο.  

 Δάλ φια απηά ηα είδε πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο δελ ιεθζνχλ ππφςε νη δείθηεο 

εληνπηζκνχ θαη αλίρλεπζεο ζα ζηέιλνπλ ιαλζαζκέλα αηζηφδνμα κελχκαηα θαη ε 

αγνξά ζα νδεγείηαη ζε επηινγέο πνπ ζα εθζέηνπλ ηελ θνηλσλία ζε θίλδπλν κε 

αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δμαηηίαο απηνχ θαη παξά ην φηη νη κεραληζκνί ηεο 

αγνξάο δεκηνπξγνχλ πηέζεηο γηα αλαθχθισζε θαη εθ λένπ ρξεζηκνπνίεζε πνπ 

είλαη γεληθά πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε δελ έρνπλ πάληα ηε ζσζηή έληαζε. Ζ 

απμαλφκελε ζηελφηεηα ησλ πξσηνγελψλ πιηθψλ θαη  ην πςειφηεξν θφζηνο 

απφξξηςεο θάλνπλ φιν θαη πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αλαθχθισζε. Κάηη 

ηέηνην ζπκβαίλεη ήδε γηα κηα ζεηξά πξντφληα , φπσο απηά πνπ πεξηέρνπλ ραιθφ ή 

αινπκίλην. Παξ‟ φια απηά κηα ζεηξά απφ αηέιεηεο ηεο αγνξάο δείρλνπλ φηη ε 

έθηαζε ζηελ νπνία γίλεηαη ζήκεξα αλαθχθισζε είλαη ιηγφηεξν απφ επαξθήο. 

Σν ηερλεηά ρακειφ θφζηνο απφξξηςεο θαη νη θνξναπαιιαγέο ησλ κεηαιιεπκάησλ 

ζπλδπάδνληαη γηα λα ζπκπηέζνπλ ηνλ ξφιν πνπ ζα έπξεπε λα παίμεη ην παιηφ 

ζθξαπ. Πξνβιήκαηα φπσο ε ηηκνιφγεζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ απνθνκηδήο 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη νη θνξναπαιιαγέο ησλ πξσηνγελψλ κεηαιιεπκάησλ είλαη 

απνηέιεζκα θξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Δπνκέλσο,  ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ν θαιχηεξνο 

ξφινο γηα ην θξάηνο είλαη ε επηιεθηηθή απεκπινθή ηνπ ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη κε 

θάπνηεο πξνζαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία. 

 Απηφ φκσο δελ είλαη θαη ε ζπληαγή γηα ηε βιάβε πνπ δεκηνπξγεί ζην πεξηβάιινλ 

ε απεξίζθεπηε απφξξηςε απνξξηκκάησλ , ε κφιπλζε ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνχ θαη ε 

δεκηνπξγία ιαηνκείσλ αλνηθηνχ ηχπνπ. ηαλ έλα πξντφλ παξάγεηαη κε πξσηνγελή 

πιηθά αληί κε αλαθπθισκέλα ή κε πιηθά πνπ κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη ην θφζηνο ηεο φπνηαο ζρεηηθήο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ δελ ην αλαιακβάλεη ν 

ππεχζπλνο , ίζσο ρξεηαζηεί ε ιήςε θάπνησλ θξαηηθψλ κέηξσλ. Ζ επηιεθηηθή 

απεκπινθή ηνπ θξάηνπο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ δίθαηε αλάιεςε ηνπ θφζηνπο ηεο βιάβεο ζε 

βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

24.Δμαληιήζηκνη πφξνη: To λεξφ. 

 Σν λεξφ απνηειεί έλα παξάδεηγκα άςπρνπ , αιιά αλαπιεξψζηκνπ πφξνπ. ε 

παγθφζκηα θιίκαθα ε δηαζέζηκε πνζφηεηα πδάησλ ππεξβαίλεη ηε δήηεζε, ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο φκσο ηφπνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ε 

ζηελφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ έρεη ήδε αξρίζεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα. ηηο πεξηνρέο απηέο ε ρξήζε ηνπ λεξνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα 
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αλαπιεξψζηκα απνζέκαηα , θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο 

πιήηηεηαη αλεπαλφξζσηα. 

 Με βάζε ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηα αλαπιεξψζηκα χδαηα ζα 

πξέπεη λα θαηαλέκνληαη έηζη ψζηε λα εμηζψλνληαη κε ηα νξηαθά θαζαξά 

νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ αθφκε θαη φηαλ ηα απνζέκαηα είλαη 

κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα απφ ηα θαλνληθά. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

θφζηνο ρξήζεο απηνχ ηνπ εμαληιήζηκνπ πφξνπ. Όηαλ ην νξηαθφ θφζηνο πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ην νξηαθφ θφζηνο ρξήζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο 

ηηκνιφγεζεο ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά δείρλεη κηα απνηειεζκαηηθή 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε ζεκεξηλή θαη ηε κειινληηθή ρξήζε. πλήζσο ην 

νξηαθφ θφζηνο άληιεζεο ζα απμάλεηαη δηαρξνληθά κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ην νξηαθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ην λεξφ ή κέρξη λα 

αδεηάζεη ηειείσο ε (θπζηθή) δεμακελή λεξνχ. 

 ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νη ηηκέο πνπ ρξεψλνληαη γηα ην 

λεξφ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο χδξεπζεο ζπλήζσο είλαη θάησ ηνπ θφζηνπο , ελψ 

ηα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο δελ είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ πφξνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ, ζπάληα ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο ρξήζεο , ελψ γηα φιεο ηηο πεγέο 

λεξνχ ε ηηκνιφγεζε πνπ εθαξκφδεηαη δελ αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο ηεο 

ππεξεζίαο. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε θαηά 

ηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε ηε κέγηζηε ρξεζηκφηεηα απφ ην λεξφ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη δελ θπιάζζνπκε επαξθείο πνζφηεηεο γηα ην κέιινλ.  

 Οξηζκέλνη ηξφπνη πνπ ζα καο βνεζήζνπλ  λα πεηχρνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε  θαη πξνζηαζία ηνπ λεξνχ είλαη νη εμήο :1. Να 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε απηνχο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην λεξφ λα πνπιήζνπλ ηελ 

πνζφηεηα λεξνχ πνπ εμνηθνλνκνχλ θαη λα θαξπσζνχλ ηελ αμία ηεο.2. Ζ 

δεκηνπξγία εηδηθψλ αιηεπηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ λα κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ ή λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ πδάησλ πνπ κεηά ηελ ρξήζε ηνπο λα 

επηζηξέθνπλ ζηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ, ζα απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνηακψλ πνπ είλαη θπζηθφ θαηαθχγην ςαξηψλ.3. Πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο χδξεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ ζπζηήκαηα θιηκαθσηήο 

ηηκνιφγεζεο , ζπλδένληαο έηζη επζέσο ηελ θαηαλάισζε κε ηελ ηηκνιφγεζε ζα 

ππνρξέσλαλ ηνπο θαηαλαισηέο λα επσκηζηνχλ θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φιν ην 

θφζηνο πξνζθνξάο ηνπ λεξνχ. 
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25. Ο ξφινο ηνπ εδάθνπο. 

 Σν έδαθνο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ πφξν φρη κφλν εάλ ην 

εμεηάζνπκε κεκνλσκέλα , αιιά θαη φηαλ ην δνχκε σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν ζε πνιιά ζπλαθή νηθνζπζηήκαηα. Σν έδαθνο πξνζθέξεη θπζηθφ 

θαηαθχγην γηα ηα άγξηα δψα, ρψξν γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 

κε λεξφ , ελψ απνηειεί θαη ηε βάζε γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ εληαηηθά ην έδαθνο φπσο ε δαζνπνλία θαη ε γεσξγία. Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο ιφγνπο ε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο απνηειεί ην επίθεληξν γηα 

κηα αξκνληθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. ηαλ 

εκπηζηεπζνχκε ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο απηή θαηαλέκεη ην έδαθνο 

κε γλψκνλα ηελ άξηζηε ρξήζε θαη ηελ πςειφηεξε αμία. Καηά θαλφλα ε αγνξά 

θαηαλέκεη ην έδαθνο κε γλψκνλα ηελ άξηζηε ρξήζε θαη ηελ πςειφηεξε αμία. 

ηελ πξάμε φκσο πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηειέζκαηα πνπ είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθά κε βηψζηκα ή θαη άδηθα.  Πεγέο απηήο ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη κεηαμχ άιισλ:1. Σα ειιηπψο θαζνξηζκέλα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο 2. Ζ δχλακε ηεο αγνξάο θαη νη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο 

αιιά θαη 3. Ζ αλαπνηειεζκαηηθή θνξνιφγεζε θαη δνκή ησλ ηειψλ γηα ηε ρξήζε 

ηεο γεο.4. Έλαο επηπιένλ επηβαξπληηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη άδηθε θαηαλνκή ηεο γεο , είλαη θαη ε θηψρεηα ε νπνία 

πεξηνξίδεη ην πιήζνο ησλ επηινγψλ. 

 Τπάξρνπλ θάπνηα εξγαιεία πνιηηηθήο πνπ είλαη ηθαλά λα αληηζηαζκίζνπλ ηα 

θνηλσληθά αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. Έηζη 1. Ζ επηζεκνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο απνηειεί έλαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνζηαζίαο 

ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο θαηαπαηήζεηο. 2. Ο νηθνηνπξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη 

κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε γε. 3.Σα 

κεηαβηβάζηκα δηθαηψκαηα αμηνπνίεζεο θαη ε δεκηνπξγία κηαο Σξάπεδαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πδξνβηφηνπσλ θαη ηεο γεο ζα εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξε επειημία 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. 4.Οη δηεπθνιχλζεηο βησζηκφηεηαο 

θαη νη ζπλεηαηξηζκνί γεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη λα 

απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο , ζε ζπλδπαζκφ κε 

αιιαγέο ζηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο θιεξνλνκηάο θαζψο 

θαη 5. Ζ θαζηέξσζε ηειψλ αληηθηχπνπ πνπ ζα εμαιείςνπλ ηα αλαπνηειεζκαηηθά 

θίλεηξα θαη ζα πξνσζήζνπλ απνθάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γεο. 

 Ζ πην πάλσ δέζκε επηινγψλ πνιηηηθήο είλαη ηθαλή λα δηνξζψζεη αξθεηέο απφ ηηο 

αληζνξξνπίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα θαηαλνκήο ηεο γεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο απνηεινχλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κία θίλεζε πξνο ηε 
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ζσζηή θαηεχζπλζε, θαη φρη ηε ιχζε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηεο βησζηκφηεηαο. 

26. Ζ γεσξγία θαη ν ξφινο ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπαξάμηκνπο ηδησηηθνχο πφξνπο. 

 ήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ αληηκεησπίδνπλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα 

ππνζηηηζκνχ. Σν πξφβιεκα ηεο  πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ έρεη θηάζεη πηα λα 

απνηειεί έλα πξφβιεκα παγθφζκηαο θιίκαθαο. Απνηειεί κηα ρξφληα θαηάζηαζε 

κε ηηο ξίδεο ηεο λα βξίζθνληαη ζηε θηψρεηα, δειαδή ζηελ αδπλακία λα 

θαιχςνπκε νηθνλνκηθά ην απμαλφκελν θφζηνο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή 

εληείλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη άιπηα αιιά νχηε θαη ζπλεπάγνληαη ηελ 

αλάγθε γηα κηα καδηθή πεξηθνπή δαπαλψλ απφ ηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν. Σα 

εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εχξεζε κηαο ιχζεο έρνπλ λα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξν κε ιφγνπο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεο παξά κε θπζηθνχο 

παξάγνληεο.  

 χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(FAO) νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα κπνξνχζαλ ζην κέιινλ λα απμάλνπλ ηελ 

εηήζηα παξάγσγε ηξνθίκσλ θαηά 4% , ην νπνίν σο πνζνζηφ είλαη πςειφηεξν απφ 

ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Κάηη ηέηνην φκσο κπνξεί λα ζπκβεί κφλν εάλ 

νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη πξφζπκεο λα κνηξαζηνχλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη 

ηηο αγνξέο ηνπο κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο , θαζψο θαη εάλ νη ηειεπηαίεο είλαη 

πξφζπκεο λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο νη νπνίεο δελ ζα πεξηνξίδνπλ ην 

χςνο ηεο παξαγσγήο. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο λα εθηεζνχλ 

ζε θίλδπλν ηα πην αδχλακα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ επηδνηήζεσλ γηα ηελ 

αγνξά ηξνθίκσλ π.ρ. κε εηδηθά πξνγξάκκαηα θνππνληψλ(vouchers), παξά κε 

έιεγρν επί ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 Δπεηδή φκσο ην πξφβιεκα ηεο παγθφζκηαο θηψρεηαο δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε 

πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ αιιά θαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ θησρψλ λα 

θαιχπηνπλ νηθνλνκηθά ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην νινέλα θαη απμαλφκελν θφζηνο ησλ 

αγξνηηθψλ εηζξνψλ φπσο ηνπ ιηπάζκαηνο. Ζ κείσζε ηεο θηψρεηαο είλαη θάηη 

πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απμάλνληαο ηηο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε ζε κε 

αγξνηηθέο εξγαζίεο αιιά θαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ απνδφζεσλ ησλ 

κηθξφηεξσλ αγξνηψλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζε φηη 

αθνξά ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπκςεθηζκφο αλάκεζα 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα. Οη κηθξνί θαιιηεξγεηέο κπνξνχλ λα 

αληαγσληζηνχλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθά εάλ ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηηο πηζησηηθέο αγνξέο θαζψο θαη λέεο βειηησκέλεο ηερλνινγίεο. Κάζε 

πξφγξακκα πνπ παξέρεη αζθάιεηα ζε ζέκαηα ηξνθίκσλ είλαη απαξαίηεην λα έρεη 
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θάπνηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ ηα νπνία αλ θαη ππάξρνπλ δελ είλαη αθφκα πιήξσο 

απνηειεζκαηηθά. 

  

27. Απνζεθεχζηκνη θαη αλαλεψζηκνη πφξνη :  Σα δάζε . 

 Σα δάζε απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα  αλαλεψζηκνπ θαη απνζεθεχζηκνπ 

ηδησηηθνχ πφξνπ. Ζ δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πφξνπ δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ 

πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ αζπλήζηζηα καθξά πεξίνδν αλακνλήο γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή ζπγθνκηδή. Δλψ επίζεο απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή πνιιψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ εθηφο ηεο πξνκήζεηαο μπιείαο. Παξνπζηάδνπλ 

ηξείο επδηάθξηηεο θάζεηο αλάπηπμεο. 1. Σελ αξγή αχμεζε ηνπ φγθνπ 2. Σελ 

γξήγνξε αλάπηπμε ζην κέζν ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 3.Σελ αξγή αλάπηπμε θαζψο ην 

δέληξν πιεζηάδεη ζηελ πιήξε σξηκφηεηα. Ο ηδηνθηήηεο πνπ πξνρσξεί ζηε 

ζπγθνκηδή ηεο μπιείαο εηζπξάηηεη ην εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζή ηεο ελψ απηφο 

πνπ θαζπζηεξεί ηε ζπγθνκηδή ζα επηηχρεη κηα επηπξφζζεηε αλάπηπμε. Βιέπνληαο 

ην ζέκα απφ ηελ θαζαξά νηθνλνκηθή ζθνπηά , ε απνηειεζκαηηθή ρξνληθή 

ζηηγκή γηα ηε ζπγθνκηδή ηεο μπιείαο είλαη φηαλ ε παξνχζα αμία ηνπ θαζαξνχ 

νθέινπο κεγηζηνπνηείηαη. Όηαλ δειαδή ην νξηαθφ φθεινο απφ ηε 

θαζπζηέξεζε ηεο ζπγθνκηδήο θαηά έλα αθφκε ρξφλν είλαη ίζν κε ην νξηαθφ 

θφζηνο ηεο θαζπζηέξεζεο. Δάλ ην επηπξφζζεην θφζηνο ππεξθαιχπηεη ην 

απμεκέλν φθεινο έρνπκε θαζπζηεξήζεηο πνπ είλαη κε απνηειεζκαηηθέο. Δλψ ζε 

πεξίπησζε πην γξήγνξεο ζπγθνκηδήο πνπ θαη απηή δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, ηα 

ζπζηαδφκελα νθέιε είλαη κεγαιχηεξα απφ ην εμνηθνλνκνχκελν θφζηνο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή ειηθία ζπγθνκηδήο γηα πνιιά είδε δέληξσλ είλαη ηα 25 ρξφληα. 

Απηή φκσο εμαξηάηαη θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν 

ηδηνθηήηεο .ηαλ ινηπφλ ε έθηαζε αθεζεί σο έρεη κεηά ηε θνπή ησλ δέληξσλ ε 

απνηειεζκαηηθή ζπγθνκηδή επηηπγράλεηαη αξγφηεξα απφ φηη φηαλ ην έδαθνο 

δεληξνθπηεχεηαη ακέζσο γηα λα μεθηλήζεη έλαο θαηλνχξγηνο θχθινο. 

 Δθφζνλ ινηπφλ έρνπκε άκεζε δέλδξνθχηεπζε , ε θαζπζηέξεζε ηεο ζπγθνκηδήο 

επηβάιιεη έλα επηπιένλ θφζηνο πνπ είλαη ην θφζηνο θαζπζηέξεζεο ηεο επφκελεο 

ζπγθνκηδήο θάηη πνπ φηαλ ην ιάβνπκε ππφςε καο ζηελ αλάιπζε απνδεηθλχεη φηη 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ε ζπγθνκηδή λσξίηεξα. κσο ην κέγεζνο ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ θχθινπ επεξεάδεηαη θαη απφ κία ζεηξά άιινπο παξάγνληεο. 

Καηά θαλφλα φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο πξνεμφθιεζεο ηφζν πην λσξίο 

γίλεηαη θαη ε ζπγθνκηδή.   

 28. Διεχζεξα πξνζβάζηκνη πφξνη θαη ε δεκφζηα πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο  

ςαξφηνπνπο. 



[78] 

 

 Οη ςαξφηνπνη απνηεινχλ έλαλ έκςπρν θαη ειεχζεξα  πξνζβάζηκν πφξν πνπ 

ζπλδέεηαη κε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ. Έηζη ε ειεχζεξε ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

πξφζβαζε ζε εκπνξηθά πνιχηηκα είδε ζα νδεγήζεη θαηά θαλφλα ζε ππέξ-

αιίεπζε. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ππέξ-εθκεηάιιεπζε ζε 

ζπκπηεζκέλα εηζνδήκαηα γηα ηνπο ςαξάδεο θαη ζε εμάληιεζε απνζεκάησλ. Δλψ 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξρεη θαη αθαληζκφο θάπνησλ εηδψλ ηδηαίηεξα γηα απηνχο 

ηνπο πιεζπζκνχο  πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο αιίεπζεο. 

Οη δεκηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ νθειψλ απφ ηελ 

ζηξνθή πξνο έλα απνηειεζκαηηθφ χςνο ρξήζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

έλα ζεκαληηθφ φπιν ζην νπινζηάζην κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ κηα επξεία θαηεγνξία βηνινγηθψλ πφξσλ απφ ηελ ππέξ-αιίεπζε. 

Δλψ ε απμαλφκελε ζηήξημε ζηηο αηνκηθέο κεηαβηβάζηκεο πνζνζηψζεηο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πξνζηαζία ησλ απνζεκάησλ ρσξίο λα δηαθηλδπλεχνπλ ηα εηζνδήκαηα 

φζσλ εθκεηαιιεχνληαη απηά ηα απνζέκαηα. 

29. Σα νηθνλνκηθά ηνπ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. 

 Ο έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο απνηειεί έλα ηνκέα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ν νπνίνο 

έρεη θαηαιήμεη λα ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο επηζπκεηήο αληίδξαζεο. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη ξχπσλ νπφηε ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ 

πνιηηηθή ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο απηή ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά 

ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο , θαη λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο ξχπαλζεο. 

 Οη απνζεκαηνπνηνχκελνη ξχπνη είλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ δηαρξνληθά θαη 

ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα. Ζ παξαγσγή ελφο αγαζνχ πνπ δεκηνπξγεί έλαλ 

ηέηνην ξχπν ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε φηη ζα κεηψλεηαη δηαρξνληθά , κέρξη λα 

θηάζεη ζε θάπνην ζεκείν φπνπ φινη νη ξχπνη ζα αλαθπθιψλνληαη. Μεηά ην ζεκείν 

απηφ ε πνζφηεηα ηνπ ξχπνπ ζην πεξηβάιινλ ζα ζηακαηήζεη λα απμάλεηαη. Ζ ήδε 

ζπζζσξεπκέλε πνζφηεηα ζα ζπλερίζεη λα πξνθαιεί  επ‟αφξηζηνλ δεκηά εθηφο αλ 

θάπνηα θπζηθή δηαδηθαζία κπνξνχζε λα κεηψζεη ηε πνζφηεηα ηνπ ξχπνπ 

δηαρξνληθά. Ζ απνηειεζκαηηθή πνζφηεηα ελφο απνξξνθψκελνπ ξχπνπ ζα 

είλαη απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ηεο δεκηάο θαη ην θφζηνο ειέγρνπ.  

 Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ ην απνηειεζκαηηθφ επίπεδν ξχπαλζεο ζα δηαθέξεη 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη θαηά θαλφλα δελ ζα είλαη κεδεληθφ παξά ην φηη ζα 

κπνξνχζε ζε κεξηθέο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο λα είλαη. Με δεδνκέλν φηη ε ξχπαλζε 

απνηειεί κηα θιαζηθή εμσηεξηθφηεηα νη αγνξέο γεληθψο παξάγνπλ κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή , ηφζν απφ απνζεκαηνπνηνχκελνπο φζν θαη 

απφ απνξξνθψκελνπο ξχπνπο . Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη νη δεκηέο ζα είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη ην θφζηνο ειέγρνπ κηθξφηεξν απφ ην 

απνηειεζκαηηθφ. Έηζη γηα ηνπο απνζεκαηνπνηνχκελνπο ξχπνπο κία ππεξβνιηθή 
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πνζφηεηα ξχπαλζεο ζα ζπζζσξεχνληαλ ζην πεξηβάιινλ , επηβάιινληαο κηα 

επηδήκηα εμσηεξηθφηεηα ηφζν ζηηο ζεκεξηλέο φζν θαη ζηεο κειινληηθέο γεληέο. ε 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ελφο ζπάληνπ θπζηθνχ πφξνπ ε αγνξά δελ ζα παξείρε 

θακία απηφκαηε αληίδξαζε κεηξηαζκνχ ζηε ζπζζψξεπζε ηεο ξχπαλζεο.  

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηρεηξνχλ λα ειέγμνπλ κε ηξφπν εληαίν ηε ξχπαλζε ηνπο 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγεζνχλ ζε αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα , γηα ην ιφγν 

απηφ ην επηρείξεκα ππέξ θάπνηαο κνξθήο θξαηηθήο παξέκβαζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ξχπαλζεο είλαη πνιχ ηζρπξφ. Ζ πνζφηεηα φκσο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη νη ειεγθηηθέο αξρέο γηα λα νξίζνπλ ηα αλαγθαία εξγαιεία πνιηηηθήο 

πνπ ζα  πεηχρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ επίπεδν ξχπαλζεο γηα θάζε πεγή 

ξχπαλζεο είλαη δπζαλάινγα κεγάιε. 

 Μία έμνδν απφ ην δίιιεκα απηφ πξνζθέξεη ε αλάιπζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο. ηαλ νη ξχπνη είλαη νκνηφκνξθα 

απνξξνθψκελνη ζα κπνξνχζακε λα πεηχρνπκε κηα απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην 

θφζηνο θαηαλνκή κε ηελ εθαξκνγή εληαίσλ ηειψλ ξχπαλζεο , ή ελφο ζπζηήκαηνο 

δηθαησκάησλ πνπ ζα είλαη εζηηαζκέλν ζηηο εθπνκπέο θαη φρη ζηηο κειινληηθέο 

επηπηψζεηο  , αθφκα θαη εάλ ε ειεγθηηθή αξρή δελ έρεη θακία πιεξνθφξεζε γηα ην 

θφζηνο ειέγρνπ ή δεκίαο. 

 ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ έιεγρν ησλ κε νκνηφκνξθα αλακεκηγκέλσλ ξχπσλ 

νη ειεγθηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηφζν ηελ πνζφηεηα φζν θαη 

ηε ζέζε φπνπ γίλνληαη νη εθπνκπέο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ επηβνιή 

πεξηβαιινληηθψλ ηειψλ ή ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο πεξηβαιινληηθψλ 

δηθαησκάησλ. Καη ηα δχν απηά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα 

απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην θφζηνο θαηαλνκή αθφκε θαη εάλ νη ειεγθηηθέο αξρέο 

δελ έρνπλ θακία πιεξνθφξεζε σο πξνο ην θφζηνο ειέγρνπ. 

 Πνιηηηθέο πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηα είδε ησλ 

ξχπσλ , φπσο απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηα πξφηππα ησλ εθπνκπψλ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ην θφζηνο. Έηζη ε ρξήζε ελφο εληαίνπ ηέινπο εθπνκπψλ 

ή ε εκπνξία απηψλ γηα ηελ θαηαλνκή ηεο επζχλεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ ή κε 

νκνηφκνξθα αλακεκεηγκέλνπ επηθαλεηαθνχ ξχπνπ δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή 

σο πξνο ην θφζηνο φπνηε δηαθέξνπλ νη ζπληειεζηέο κεηαβίβαζεο.  

30.Αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ. 

 Απφ παιηά νη απμήζεηο ζηηο εηζξνέο θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο απνηεινχζαλ 

ζεκαληηθέο πεγέο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο γηα ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο. ην 

κέιινλ νξηζκέλνη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο φπσο ε εξγαζία δελ ζα κπνξνχλ λα 

απμάλνληαη ην ίδην γξήγνξα φπσο ζην παξειζφλ. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο κείσζεο 

ζα εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην λφκν ηεο νξηαθήο 

παξαγσγηθφηεηαο , ηηο πηζαλφηεηεο ππνθαηάζηαζεο θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. 
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Με βάζε ην λφκν ηεο θζίλνπζαο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο ζα έρνπκε 

κηθξφηεξα πνζνζηά νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο  θαη νη κφλνη παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ απηή ηε κείσζε είλαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε 

χπαξμε δπλαηνηήησλ ππνθαηάζηαζεο. 

 Σα εκπεηξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ν απμεκέλνο ζήκεξα πεξηβαιινληηθφο 

έιεγρνο δελ έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία παξά ηα πιήγκαηα πνπ έρνπλ 

ππνζηεί δηάθνξνη θιάδνη. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κέρξη ζήκεξα έρεη 

πξνθαιέζεη κία κηθξή κφλν αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πιεζσξηζκνχ θαη κηα ήπηα 

κείσζε ηεο κεγέζπλζεο . Δίλαη πξνθαλέο πσο ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή έρεη 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο παξά έρεη πξνθαιέζεη θάπνην θφζηνο. 

Αλάινγε είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα. Αλ θαη ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1970 ζεκεηψζεθαλ κεγάιεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο σο απνηέιεζκα ησλ απμήζεσλ απηψλ δελ είλαη κεγάιε. Οπφηε 

είλαη πξφσξν λα ζεσξνχκε φηη νη απμαλφκελεο ηηκέο ελέξγεηαο καο έρνπλ 

νδεγήζεη ζε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 Παξφια απηά ε νηθνλνκία κεηαζρεκαηίδεηαη . εκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή απηή 

παίδνπλ:1.Ζ κείσζε ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη 2.Ζ αχμεζε ηνπ ξφινπ 

ησλ πιεξνθνξηψλ σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκίαο. Απηνί νη δχν 

παξάγνληεο ηείλνπλ λα κεηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα θπζηθά φξηα 

εκπνδίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη λα απμήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα 

είλαη βηψζηκα ηα ζεκεξηλά επίπεδα επεκεξίαο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδεη θαη 

ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ εηαηξηψλ ζηε βησζηκφηεηα ηεο εηαηξίαο , αθνχ φζν 

απμάλεηαη ε πιεξνθφξεζε νη πνιίηεο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακή ηνπο 

σο θαηαλαισηέο , κέηνρνη θαη εξγνδφηεο γηα λα δείμνπλ ζηηο εηαηξίεο φηη 

ππνζηεξίδνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ηα 

βηψζηκα απνηειέζκαηα. Απηφ απνηειεί θαη  έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ 

πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ παίδνπλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ  

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Μειέηεο πνπ έγηλαλ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε κεγέζπλζε ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο 

έθεξε δηαρξνληθή βειηίσζε ζηελ θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ ηνπο , έδεημαλ φηη ε 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δεκηνχξγεζε ηειηθά πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν , 

κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο θαη πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο κε 

απνηέιεζκα λα θξίλεηαη σο επσθειήο. Άιινη δείθηεο φκσο φπσο ην νηθνινγηθφ 

απνηχπσκα δείρλνπλ φηη ε ηθαλφηεηα καο λα θαηαλαιψλνπκε δελ είλαη 

απεξηφξηζηε αθνχ έρνπκε ήδε ππεξβεί ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο γεο θαη πσο ζα 

ήηαλ θαιχηεξα λα παξακείλνπκε κέζα ζε θάπνηα φξηα. Σν γεγνλφο φηη δελ 

κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε επαθξηβψο ηα φξηα απηά , δελ κεηψλεη κε θαλέλα ηξφπν 

ηελ χπαξμε αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ. 
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 Ζ άπνςε ινηπφλ φηη ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο σθειείηαη απηφκαηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κπνξεί λα ζεσξεζεί αθειήο. Ζ κεγέζπλζε έρεη 

απνδεδεηγκέλα βνεζήζεη θάπνηνπο θησρνχο ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο , αιιά απηφ 

ζίγνπξα δελ είλαη αλαπφθεπθην. Οη πην επηηπρεκέλεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

αλάπηπμε σο έλα κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζηελ παηδεία 

θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δηαρένληαο έηζη ηα νθέιε απηήο ζε έλα 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Νέεο βηψζηκεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο είλαη 

δπλαηέο αιιά δελ ζα πηνζεηεζνχλ απηφκαηα είηε ζηηο ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα 

είηε ζε εθείλεο κε πςειφ. Οη ππέξκαρνη ηεο αλάπηπμεο έρνπλ απφ παιηά δεη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο σο εκπφδηα πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απμήζνπλ ζεκαληηθά ην βηνηηθφ επίπεδν ,  έηζη νη ζπγθξνχζεηο θαη νη 

αληηπαξαζέζεηο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο  έγηλαλ έλα ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν θαηά ηε ζχγθξνπζε ησλ ζηφρσλ. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θιίκα εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά βειηησκέλν , αθνχ νη 

ππέξκαρνη ηεο αλάπηπμεο έκαζαλ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα βξαρπρξφληα 

πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηνπ πινχηνπ πνπ ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ είλαη ζε 

ηειηθή αλάιπζε αληηπαξαγσγηθά , αιιά θαη νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε θηψρεηα απνηειεί κηα ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλψ ε άπνςε πνπ επηθξαηνχζε ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ πσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απνηεινχλ αληίπαιεο έλλνηεο έρεη πηα πάςεη λα ηζρχεη. Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη πην 

πνιχ πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ 

κεηξηαζκφ ηεο θηψρεηαο θαη παξάιιεια ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Μέροσ IV: Συμπεράςματα 
 

 

31. Ζ επηδίσμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο – κεξηθά ζπκπεξαζκαηηθά ζρφιηα. 

 

 Ζ επηηπρεκέλε αλάπηπμε , ηδηαίηεξα ε βηψζηκε αλάπηπμε πξνυπνζέηεη κηα 

ζπκβησηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα. Γηα λα 

ιεηηνπξγεί σο ηζφηηκνο εηαίξνο ν δεκφζηνο ηνκέαο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή 

θεθάιαηα. Δάλ δελ κπνξέζεη λα απμήζεη αξθεηά ηα έζνδα ιεηηνπξγεί σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο 
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θαη απφ ηελ άιιε εάλ απμήζεη ηα έζνδα θαηά ηξφπν πνπ παξακνξθψλεη ηα 

θίλεηξα ηφηε θαη πάιη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. Έηζη 

γηα παξάδεηγκα ηα ηέιε γηα αέξηεο ή πγξέο εθπνκπέο παξέρνπλ κηα ξεαιηζηηθή 

επθαηξία γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα , ελψ κεηψλνπλ ηνλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ απνηεινχλ νη παξακνξθσηηθνί θφξνη.       

  Ζ δεκφζηα πνιηηηθή θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ πξνο 

κηα ζρέζε ακνηβαίαο ππνζηήξημεο. Σν θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε 

αγνξά ζηέιλεη ηα ζσζηά ζεκάδηα πξνο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο , ψζηε ην 

βηψζηκν απνηέιεζκα λα είλαη ζπκβαηφ πξνο ηνπο άιινπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο. ε ζρέζε κε ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα , φηαλ 

ππάξρεη δεκηνπξγηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο ηα θίλεηξα 

ησλ ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ θνηλσληψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπκβαηά. Υξήζηκε 

ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί θαη ε κέζνδνο ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. Ζ εκπνξία 

εθπνκπψλ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδνληαη απνηειεζκαηηθέο αληηδξάζεηο σο 

πξνο ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν έιεγρν. 

 Ο φξνο βηψζηκε αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

ηεο ζεκεξηλήο γεληάο θαη εηδηθφηεξα φζσλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο 

ρσξίο λα ζπζηαζηεί ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Ζ πηζαλφηεηα βηψζηκεο αλάπηπμεο κεηψλεηαη απφ ηηο αηέιεηεο 

ηεο αγνξάο. Έηζη νη εμσηεξηθφηεηεο φπσο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο , 

ζπλεπάγνληαη επηπιένλ θφζηνο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Δλψ ε ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε βηνινγηθνχο θνηλφθηεηνπο πφξνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ππεξβνιηθή εθκεηάιιεπζε ή αθφκα θαη αθαληζκφ ησλ εηδψλ. Αθφκα θαη αγνξέο 

πνπ ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο δελ παξάγνπλ απαξαίηεηα βηψζηκε αλάπηπμε , 

κηαο θαη ε ππνθαηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν επηζπκεηή θαη ρξήζηκε 

θαη αλ είλαη απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο σο κέζν επίηεπμεο βηψζηκσλ επηπέδσλ 

επεκεξίαο. Αλ θαη νη δπλακηθά απνηειεζκαηηθέο θαηαλνκέο έρνπλ έλα πξνθίι 

εμφξπμεο- ζπγθνκηδήο γηα ηνπο εμαληιήζηκνπο πφξνπο ζπκβαηφ κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη πάληα ζηελ 

πξάμε.  

 ε φηη έρεη λα θάλεη κε ην εκπφξην φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά αθνχ νη επηπηψζεηο 

ηνπ ζην πεξηβάιινλ δελ είλαη νχηε φιεο θαιέο αιιά νχηε θαη αξλεηηθέο νπφηε έρεη 

ζεκαζία ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηηο εμεηάδνπκε. Σα εκπεηξηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην εκπφξην θαη ην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ζηείινπλ δπν ζεκαληηθά 

κελχκαηα γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.: 1.Ζ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνηχπσλ κε απψηεξν ζηφρν ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ γηα ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

κηα ζηξαηεγηθή πνπ αθπξψλεηαη απφ κφλε ηεο.2.Δάλ ππάξρεη ε πεπνίζεζε πσο ηα 
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πςειά εηζνδήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ζα απνηειέζνπλ θαη ηε 

ιχζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ην απνηέιεζκα ζα είλαη λα απμεζεί 

ζεκαληηθά ην θφζηνο επίιπζήο ηνπο. 

 Τπάξρεη ειπίδα γηα λέεο βηψζηκεο κνξθέο αλάπηπμεο , αιιά απηέο δελ ζα 

πηνζεηεζνχλ απηφκαηα. Ζ κεηάβαζε απφ ηηο κε βηψζηκεο πξνο ηηο βηψζηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ πνιηηηθψλ παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

νη νπνίεο φκσο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε έλα πιαίζην πέληε αξρψλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο κεηάβαζεο. 

1. ινη νη ρξήζηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ην 

πιήξεο θφζηνο ηνπο γηα λα δηαζθαιηζηεί έλα ηζφξξνπν πεδίν αλάκεζα ζηνπο 

πφξνπο πνπ δεκηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ ην δεκηψλνπλ. 

2. Οη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ 

σο πξνο ην θφζηνο ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ιακβάλεηαη ε κέγηζηε 

πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα γηα ηε δαπάλε. 

3. Σα δηθαηψκαηα επί ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαηά 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνάγνπλ κηα ηζφηηκε κεηαρείξηζε. 

4. ιεο νη ζεκεξηλέο ρξήζεηο πφξσλ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αλάγθεο 

ησλ κειινληηθψλ γελεψλ , ελψ ην θξηηήξην ηεο παξνχζαο αμίαο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεηαη ε επηινγή αλάκεζα ζε θαηαλνκέο πνπ 

πιεξνχλ απηφ ην θξηηήξην βησζηκφηεηαο. 

5. ινη νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη κε πξαθηηθφ ηξφπν γηα ηηο 

κειινληηθέο ζπλέπεηεο ησλ κειινληηθψλ απνθάζεσλ έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ζηε κεηάβαζε πξνο 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

6. Ζ αλαδήηεζε ιχζεσλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο. Δλψ νη απφπεηξεο γηα 

επίηεπμε ζπκθσληψλ κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

κπινθάξνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο ή νη απφπεηξεο γηα δξαζηηθή αληηκεηψπηζή 

ηνπο είλαη θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ. Δίλαη φκσο δπλαηφ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε ζπκθσλίεο πνπ ζα ηηζαζεχνπλ απηέο ηηο δπλάκεηο θαη ζα 

ηηο δηνρεηεχνπλ πξνο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

δηεζλή ζπλεξγαζία.  Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε 

απνθαηάζηαζε κηαο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηερλνινγίαο θαη 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ ηεο 

αλεμέιεγθηεο αλάπηπμεο. 
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 Ζ δηπιή αξλεηηθή αλάδξαζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο νδεγεί ζηελ θξίζε ηεο αλάπηπμεο, εθφζνλ πξνμελεί ζπλέπεηεο θαη 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη , θαη λα δηαζθαιίζεη 

πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Λχζε ζην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ε αλάπηπμε πνπ παξεκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαηήξεζή ηεο θαη ζην κέιινλ. Έηζη βηψζηκε 

είλαη ε αλάπηπμε πνπ ζα καο επηηξέπεη λα ηθαλνπνηνχκε ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο ρσξίο λα ππνζεθεχνπκε ηηο ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο. Υξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ κεγάιεο επελδχζεηο ζε έξεπλα , ηερλνινγία θαη ππνδνκέο γηα λα 

αιιάμνπκε ην ελεξγεηαθφ καο ζχζηεκα , αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο δνκέο 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια κηα θαιχηεξε ζρέζε 

νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο ην νπνίν είλαη θαη απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε γηα 

ηελ καθξνρξφληα επεκεξία.  

32. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

32.1. Παξίζη 2015. Ζ ζπκθσλία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.   

            ηηο 13 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 νη 195 ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παγθφζκηα 

ζχλνδν ηνπ  Παξηζηνχ γηα ην θιίκα ελέθξηλαλ ην ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ ζπκθσλία ζεσξείηαη ηζηνξηθή εάλ  θπζηθά ηεξεζεί. 

Σα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ απνβιέπνπλ ζηελ επηβξάδπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο εληφο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. Ζ ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ ζα 

αληηθαηαζηήζεη ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ην νπνίν ππεγξάθε ην 1992. 

Ζ ζπκθσλία ζα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2020 θαη θηινδνμεί λα κεηψζεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε θάησ απφ ηνπο δχν βαζκνχο θειζίνπ κε ζηφρν ηνπο ελάκηζε βαζκνχο. 

Οη παγθφζκηεο εθπνκπέο άλζξαθα ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα κεηψλνληαη ην ηαρχηεξν 

δπλαηφ έηζη ψζηε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ αηψλα λα κεησζνχλ ζε επίπεδα πνπ λα κπνξνχλ 

λα απνξξνθνχλ ηα δάζε ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία κεδεληθψλ θαζαξψλ 

εθπνκπψλ. 

Δπηπιένλ απφ ην 2020 νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα πξνζθέξνπλ βνήζεηα 100 δηο δνιαξίσλ 

ην ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα ζηξαθνχλ ζε 

θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηαζηξνθέο πνπ θέξλεη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή κε ηελ ππφζρεζε φηη ην θνλδχιη απηφ ζα απμεζεί ζην κέιινλ. 

Δλψ δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ησλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο ιφγν αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο.          
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