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Η παρούσα διπλωματική εΡΥασία με τίτλο «Η Οικονομική διάσταση της

Περιβαλλοντικής Πολιτικής» πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου

(!Οο Εξάμηνο) τοο έτοος 2000 στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής

Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τη διπλωματική εργασία επέβλεψε ο καθηγητής Οικονομικών κ. Σπύρος Ι. Βλιάμος, τον

οποίο και ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις κατά τη διάρκεια

εκπόνησής της, καθώς και για την χρήσψη βιβλιογραφία την οποία μοο πρότεινε χωρίς

την οποία δε θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί Σημαντική βοήθεια μου πρόσφερε

και ο κ. Αθανάσως ΚούΥκολος μέσα από κάποιες παρατηρήσεις καθώς και με τη

βιβλιογραφία ποο μοο σύστησε για σογκεκριμένα τμήματα της εργασίας.
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ΕΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΥΧΟΠ: Υπουργείο Xωρoταξlας Οικισμού και Περιβάλλοντος

ΕΦΟΠ: Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος

ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΕΟΚ: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΟΗΕ: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΕΕ: Ευρωπα!κή Ένωση

ΟΟΣΑ Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη

ΕΤΕΡΠΣ: Ειδικό Ταμείο Εφαρμογών Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΕΕΦΠ: Ελληνική Eταψlα για την Πρσστασlα της Φύσης

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο

ΕπnΕ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΜΜΕ: Μικρο-Μεσαίες Επιχεψήσεις

ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση

ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΠΟΕ: Πσ:vKόσμΙOς Οργανισμός Εμπορίου
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Α. Β επ,λσΥή του θέματος

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι «Η οικονομική διάσταση της περιβαλλοντικής

πoλιτικής~~. Δεν αποτελεί μια έρευνα άλ/.ά ένα «revicw papen~, μια προσπάθεια να

συγκεντρωθούν οι απόψεις που κατά καψοuς αναπτίJχθηKαν για τη σχέση ανάμεσα στο

περιβάλλον και το οικονομικό σοο-τημα. καθώς και το δίλημμα ανάμεσα στην ανάπτυξη

ή την προστασία του περιβάλλοντο;. Οι κίJριoι λόγο\, αιτίες στις οποίες βασίστηκε η

επιλαΥή του θέματος είναι:

ο Η σχέση της οικονομίας με το περιβάλλον γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο

προφανής τόσο σε επiπεδo επιστημονικής έρευνας όσο και σε επίπεδο εφαρμοΥής

συγκεκριμένων πολιτικών. Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι λύσεις τους

έχουν άμεση σχέση με τα οικονομικά. Η επίδραση της παραγωγής και της

κατανάλωσης στις περιβαλλοντικές παραμέτρους αποτελεί πλ/ον σύνηθες

αντικείμενο μελέτης. Η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον

αφοί) είτε αντλεί πόρους από αυτό είτε το χρησιμοποιεί ως αποδέκτη των

απορριμμάτων της.

ο Η αρχή της περιβαλλοντικής προστασίας έχει ενσωματωθεί στις μεταβλητές που

καθορίζουν το επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων χωρών, αλλά και στους βασικούς

σκοποuς της οικονομικής πολιτικής. Όλες πλέον οι πολιτικές δράσεις λαμβάνουν

υπόψη τη διάσταση «περιβάλλον» με στόχο μια βiώσιμη ανάπτυξη.

ο Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι,

πολίτες εκφράζουν τις ανησυχίες και διαμαρτuρίες τους για την κατάσταση του

περιβάλλοντος συμβάλλοντας έτσι στο έργο τόσο των κρατών όσο και των μη

κυβερνητικών οργανώσεων για ένα φιλικό προς τον άνθρωπο και βιώσιμο

περιβάλλον.
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Β. Η δομή της ερΥασίας
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Η παρούσα Διπλωματική εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια τα οποία αναλύονται

σε αδρές γραμμές στη συνέχεια:

Ι. Περιβάλλον

Το κεφάλαω α/)τό αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται

ολόκληρη η ανάλυση της ερΥασίας. Επιχειρείται η προσέγγιση της έwοως του

περιβάλλοντος μέσα από διαφορετικές οπτικές εξέτασης, το περιβάλλον όπως ορίζεται σε

νομοθετήματα, ως περωυσιακό στοιχείο ή ως δημόσω αγαθό, καθώς και η οικονομική

θεώρηση της έννοιας - σύνδεση της έwοιας του περιβάλλοντος με τα οικονομικά.

Παράλληλα εντοπίζεται το πρόβλημα της καταστροφής - ρύπανσης του περιβάλλοντος

στις διάφορες μορφές του, όπως και αυτό της σπανιότητας των φοοικών πόρων τα οποία

συνδέονται με το αίτημα για μια αειφόρο ανάπτυξη.

2. Η Αρχή της Φέρουσας Ικανότητας του Περιβάλλοντος

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζεται η έννοια που αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα

στο οικονομικό σύστημα και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Κάθε οικονομική

δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον αφού είτε αντλεί φοοικούς πόρους

από αυτό είτε το χρησιμοποιεί ως αποδέκτη των απορριμμάτων της. Το περιβάλλον

χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να απορροφά μέρος αυτών των καταλοίπων,

ωστόσο όταν ξεπερασθεί ένα σιryKΕΙCριμένO όριο, φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος,

το περιβάλλον καθίσταται ανίκανο να αφομοιώσει μεΥαλύτερη ποσότητα καταλοίπων και

καταστρέφεται

3. Β οικονομική αποτίμηση τ/ς ρύπανσης του περιβάλλοντος

Αφού εντοπίστηκε το πρόβλημα της καταστροφής - ρύπανσης του περιβάλλοντος, το

δWΚ:OλότερO μέρος της οικονομικής ανnμετώπισης του προβλήματος, τόσο στη θεωρεία

όσο και στην πράξη, είναι ο υπολογισμός του κόστους της ρύπανσης και του κόστους

μείωσης της ρύπανσης, ο οποίος επιχεφείται στο κεφάλαω αυτό.

Εδώ, αναλύονται κάποωι τρόποι αντιμετώmσης του προβλήματος και γίνεται

προσπάθεια εντοmσμού εκείνου του επιπέδου ρύπανσης πέρα από το οποίο κάθε

προσπάθεια μείωσης της ρύπανσης ξεπερνά τα οφέλη που δημιουργούνται από την

προσπάθεια αυτ/. Τέλος αναλύονται μια σεφά από εξειδικευμένες τεχνικές (μια και οι
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περιβαλλοντικοί φυσικοί πόροι δεν αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας και δεν

παίρνουν αγοραίες τιμές) που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση του οφέλους που

προκύπτει από την αναβάθμιση του περιβάλλοντος ή αντίστροφα της βλάβης που

προκαλείται από την υποβάθμισή του.

4. Η ρόθμιση της αγοράς

Σημαντικότατο τμήμα της δΊΠλωματικής εργασίας αποτελεί το κεφάλαω aυτό. Εδώ

αποσαφηνίζονται οι όροι οικονομική μεγέθυνση, οικονομική ανάπτυξη και

ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αναλύεται το κατά πόσο κάθε μία από τις προαναφερθείσες

ΈWoιες, είτε αυτή αναφέρεται σε ανεπτυγμένες είτε σε αναπruσσόμενες χώρες,

αντιτίθεται στο αίτημα 'για προστασία του περιβάλλοντος και περωρισμό της

υποβάθμισής του, για να καταλήξουμε τελικά στη διεύρυνση του όρου «ανάπτυξηρ> σε

«aυτoσυντηρoύμενη» ή «αειφόρο» ή «βιώσιμη» προκειμένου να συμπεριληφθούν και

άλλες διαστάσεις της όπως 'η οικολογική. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της

λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς και του κατά πόσο·η ελεύθερη, ανταγωνιστική

αγορά είναι σε θέση να προστατέψει από μόνη της το περιβάλλον ή οι ατέλειες της

συμβάλουν σημαντικά στην καταστροφή του.

5. Ο ρόλος του κράτους

Μετά τη διαπίστωση ότι η ελεύθερη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, λόγω των

πρακτικών ατελειών της, δεν προστατεύει αυτόματα το περιβάλλον κρίθηκε αναγκαία η

κρατική παρέμβαση και η εφαρμογή κρατικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του

περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζεται η διαχρονική εξέλιξη των νόμων ή

άJJ..AiJν εργαλείων που θεσμοθετήθηκαν και είχαν ως άμεσο ή έμμεσο στόχο την

προστασία του περιβάλλοντος από τη δεκαετία του '50 έως σήμερα. Στη συνέχεια η

κριτική στην κρατική παρέμβαση με τη μορφή νόμων, οι οποίοι συχνά μένουν

ανεφάρμοστο1, οδήγησε στην ανάλυση των Περιβαλλοντικών Μελετών - Μελέτες

Περιβαλ/οντικών Επιπτώσεων - οι οποίες αποτέλεσαν ίσως το σημαντικότερο εργαλείο

άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας καθώς και στο κατά πόσο είναι

δυνατόν η φορολογία (πράσινη φορολογία) να χρησιμοποιηθεί σαν τμήμα μιας

ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του

περιβάλλοντος..
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Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται επίσης ο ρόλος των περιφερειακών υπηρεσιών στην

προστασία του περιβάλλοντος, η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου

δικτύοο εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχοο στην εξέλιξη της περιβαλλονπκής

διοίκησης καθώς και ο ρόλος της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που παίρνει η

διοίκηση και που συνδέονται με κοινωνικά ζητήματα και προσδιορίζουν 'tις συνθήκες

ζωής.

6. Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον συμπληρωματικό ρόλο των μη κυβερνητικών

οργανισμών στην προστασία του περιβάλλοντος. Πότε έκαναν την εμφάνισή τους στην

Ελλάδα, ποιοι δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα μας καθώς και ορισμένα

χαρακτηριστικά τους. ενώ αναλύεται και η σχέση του ρόλου τους σε συνδυασμό με

αυτόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

7. Β κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος

Γνωρίζοντας και κατανοώντας το γεγονός ότι το περιβάλλον όπως και η ρύπανση δεν

έχει σύνορα, μετά το ρόλο του κράτους στην προστασία του περιβάλλοντος, τονίζεται

στο κεφάλαω αυτό η ανάγκη κοινών δράσεων σε Ευρωπαϊκό πια επίπεδο. Επιχειρείται

μια ανάλοση τοο νομικού πλαισίοο της Εορωπα·Ικής Περιβαλλοντικής Πολιπκής καθώς

και των βασικών χρηματοδοτικών μέσων της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής

συνοχής που ακολουθεί η ΕΕ. Τέλος αναλύεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας

αφού η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά όλο και περισσότερο παγκόσμια διάσταση

και κανένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπερΊλαμβανομένων και αυτών που

αφορούν άμεσα την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μόνο σε κοινοτικό επίπεδο.

8. Η ανάγκη άσκησης περιβαλλοντικήςπολιτικής

Στο παρόν κεφάλαω επιχειρείται, με τη μορφή ανακεφαλαίωσης, ο εντοπισμός των

σημαντικότερων εκείνων σημείων της ανάλυσης της εργασίας που οδήγησαν στη

διαπίστωση της σημαvnκότηταςτοο προβλήματοςτης περιβαλλονπκήςοποβάθμισηςγια

την ανθρώmvη υγεία αλλά και εκείνων που τονίζουν έμμεσα ή άμεσα την ανάγκη

άσκησηςπεριβαλλονπκήςπολιπκής.
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Μεθοδολογικά τόσο στην ανάπτυξη των κεφαλαίων όσο και στα συμπεράσματα

ακολουθήθηκε μια σεφά κλιμάκωσης ωrό τις γενικές, θεωρητικές αρχές (εντοπισμός του

προβλήματος της καταστροφής - ρύπανσης του περιβάλλοντος) σε πιο πρακτικά θέματα

(επίλυση μέσω του μηχανισμού της αγοράς, της κρατικής πολιτικής, της κοινής

Ευρωπαϊκής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας). Ακολουθήθηκε δηλαδή

μια κλιμάκωση από το τοπικό επίπεδο, κράτος, σε ευρύτερα επίπεδα ΠΡοσέΥγισης της

οικονομικής διάστασης της περιβαλλοντικής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό θεωρεΙται ότι

διασφαλίζεται η εσωτερική συνέχεια και συνοχή στην εργασία και αποφεύγονται

επαναλήψεις και εσωτερικές αντιφάσεις.

Δ. Προβλήματα κατά την εκπόνηση της εργασίας

Σημαντικά προβλήματα κατά την εκπόνηση της εργασ(ας δεν εντοπίστηκαν. Η

βιβλιαγροφία που χρησιμοποιήθηκε κρΙθηκε επαρκής για την κάλυψη του θέματος παρά

το γεγονός ότι η σύνδεση του περιβάλ/.oVΤOς με τα οικονομικά αποτελεί σχετικά νέο

θέμα προβληματισμού, με αναφορές σε ελληνικά έντυπα κυρiως με τη μορφή

μεμονωμένων άρθρων.

Ωστόσο, η βααική, Ισως, δυσκολία στη διεξαγωγή της εργασίας έγκειται στην επαρκή

κάλυψη όλων των διαστάσεων του θέματος στην περιορισμένη έκταση μιας

διπλωματικής, αποφεύγοντας τις ελλεΙψεις, τις επικαλύψεις αλλά και τις αντιφάσεις,

εξασφαλίζοντας την εσωτερική συνέχεια και φυσικά όλα αυτά σε συνδυασμό με το να

απoφειryχεί να κουράσει τον αναγνώστη αφού πρόκειται για μια βιβλιογραφική εργασία

και όχι μια έρευνα.
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Σχήμα 1: Περιγραφή της λογικής της ανάπτυξης του θέματος
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Ορισμός του Περιβάλλοντος και εντοπισμός το'

προβλήματος της Ρύπανσης (κ:εφ. 1,2)

Σύνδεση των Οικονομικών και του .

nepιβάλλovroς (Κεφ. 3,4)

Πολιτικές 1φοστασίας του περιβάλλοντος

Αγορά - Κράτος - ΕΕ - Διεθνής Συνεργασία.

(Κεφ.4,5,6,7)

Συμπεράσματα

Η ΑναΥκαιότητα Άσκησης ΠεριΡαλλοντΙΚ1ίς

ΠολΙΤΙΚ1ίς (Κεφ. 8)

Πη-Υή: Ιδία επεξεργασίαι
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Η Οικονομική Διάσταση τ/ς Περιβαλλοντικής Πολιτικής

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17

Προκειμένου να ορισθεί το περιβάλλον απαντώνται σημαντικές δυσκολίες που

οφείλονται ιcυρίως στην πληθώρα των ορισμών που υπάρχουν. Έτσι, διαφορετικοί

ορισμοί του αποδίδονται ανόλοΥα με τη θεματική οπτική εξέτασης (οικολογική,

γεωγραφική, οικονομική, κοινωνική), τη γωνία εξέτασης (σφαιρική, τομεακή), τις όψεις

του υλικού κόσμου (φυσική, λειτουργική διάσταση) και τις εκφάνσεις της ανθρώπινης

δράσης (ιστOpιιcΉ, KOινωνιΙCΉ, πoλιτισπΙCΉ διάσταση). (Μπεριάτος, 1999)

Άλλωστε όπως προκύπτει και από την

ετυμολσΥία της λέξεως, «περιβάλλον»

είναι αυτό που μας περιβάλλει, αυτό

δηλαδή που υπάρχει Υίιρω μας. Σε

ελληνικό νομοθέτημα ως περιβάλλον

ορίζεται «...0 περιβάλλων τον άνθρωπο

χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος,

μετά των εν αυτό χλωρίδας και πανίδας,

των φυσικών πόρων και στοιχείων

πολιτισμού, ως ταύτα διαμορφώθηκαν εκ

της δραστηριότητας του ανθρώπου» r.

Στον ορισμό αυτό ειcτός του φυσικού

περιλαμβάνεται και το ανθρωΠοΥενές

περιβάλλον.

] Π.Δ. 1 Ι 8018 Οκτωβρίου 198 Ι. άρθρο 1.

Εικόνα 1: Το φυσικό περιβάλλον ως ο

χώρος που μας περιβάλει

Πηγή: European Commission, Caήng For Our

Future. Action For Europe's Enνironment. Brussels

- Luxembourg Ι 999
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Γενικότερα ως περιβάλλον θα μπορούσε να ορισθεί ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε και

δραστηριοποιούμαστε και ο οποίος διέπεται από ένα πολύπλοκο σύνολο σχέσεων. Τα

στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον δεν είναι στατικά αλλά μεταβάλλονται

διαχρονικά. Ωστόσο και παρά nς μεταβολές αυτές το περιβάλλον βρίσκεται σε μια

διαρκή κατάσταση ισορροπίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ

των στοιχείων του είναι τέτοιες που επιτρέπουν στο περιβάλλον να αποκαθίσταται και να

ανανεώνεται μετά από οποιαδήποτε αλλαΎή ή και καταστροφή, στο μέτρο που αυτό είναι

δυνατό, ακόμη και μετά από ανθρώmνες παρεμβάσεu; και να λειτουργεί με ένα μοναδικά

αρμονικό τρόπο.

Στη οικονομική επιστήμη το περιβάλλον θεωρείται ως ένα ι:ruνθετO περιουσιακό στοιχείο

που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες. Αν και πρόκειται για ένα ειδικό περιουσιακό

στοιχείο, αφού μας παρέχει τα συστήματα επιβίωσης που εξασφαλίζουν την ίδια μας την

ύπαρξη, όπως και με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία εmθυμούμε να εμποδίσουμε μια

αδικαιολόγητη απαξίωσή του, έτσι ώστε να συνεχίσει να ικανοποιεί τόσο tu; αισθητικές

μας ανάγκες όσο κι εκείνες της ίδιας μας της εmβίωσης. (Tietenberg Τ, Τόμος Α',σελ.46,

1997)

Το περιβάλλον εφοδιάζει την οικονομία με πρώτες ύλες που μέσω της παραγωγικής

διαδικασίας μετατρέπονται σε καταναλωτικά αγαθά - προϊόντα και ενέργεια που

χρησιμοποιείται για τη μετατροπή αυτή. Οι πρώτες ύλες και η ενέργεια επιστρέφουν

τελικά στο περιβάλλον ως απόβλητα, Η σχέση του περιβάλλοντος με το οικονομικό

σύστημα φαίνεται στο σχήμα (2) που ακολουθεί. Το περιβάλ.λον παρέχει άμεσα

υπηρεσίες στους καταναλωτές. Ο αέρας που αναπνέουμε, τα τρόφιμα που

καταναλώνουμε, τα είδη ρουχισμού και πολλά αλλά προέρχονται από το περιβάλλον.

Εκτός όμως από τα υλικά αγαθά, μας προσφέρει και απολαύσεu; ανεκτίμητης αξίας που

δεν επιδέχονται υποκατάστατα.

Αν στο περιβάλλον δοθεί μια ευρεία έννοια, η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και

οικονομικού συση1ματος μπορεί να θεωρηθεί ως κλειστό κύκλωμα, στο οποίο δεν

υπάρχουν εισροές από έξω και δε μεταφέρονται εκροές έξω από αυτό. Έτσι

σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής, κατά τον οποίο η ενέργεια και η

ύλη δεν μπορούν ούτε να δημιουργηθούν ούτε να καταστραφούν, οι υλικές εισροές

που εισέρχονται από το περιβάλλον στο οικονομικό σύστημα είτε συσσωρεύονται

μέσα σ' αυτό είτε επιστρέφουν στο περιβάλλον με τη μορφή αποβλήτων. Στο τέλος
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της διαδικασίας η μάζα των υλικών εισροών στο οικονομικό σύστημα ισούται με τη

μάζα των αποβλήτων. Όταν η μάζα των αποβλήτων υπερβαΙνε. κάποιο όριο

(φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος) μειώνεται η αξία του περιβά)J..oντoς ως

περιουσιακού στοιχείου και φυσικά η ποιότητα των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

(Σχήμα 2)

Σχήμα 2: Το οικονομικό σύστημα και το περιβάλλον

ΤΟ ΠΕΡΙ8ΑΜΟΝ

ΕΝΕΡΓΈΙΑ
ΑΤΜΟΙΦΑΙΡΙΚΗ

PVrlANIH

ΑΤΜΟΣΦΑIΡικο:ε Eπιx.εφήσεlς ΠΕΡΕΑ
ΑΕΡΜ IΠαραγωγή) ΑΠΟΒΛΗΤΑ

HOJKONOMIA

ΑΧΡΗΠΉ

ΝΕ"ΡΟ Νοιr;οκuριά
θεΡΜIΚΗ

(Koτmιάλωση)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

χΡΗΙΗ ΡΥΠΑΝΙΗ
ΠΕΡιΒΑΜΟΝηΚΩΝ VΔAnΚΩN ΠΟΡΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΠΑ ΛΟΓΌΥΣ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΡΩΤΕΙΥΛΕΙ

Πηγή: Tietenberg Τ., Οικονομική του Πεoιf3άλ/.oντoς και των Ανθρώπινων Πόρων. Τόμος Α', σελ.46,

Gutι-.nberg. Αθήνα., 1998

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ του οικονομικού συστήματος και του

περιβάλλοντος μπορούμε να εφαρμόσουμε δί>ο διαφορετικούς τύπους οικονομικής

ανάλυσης:

a Η θετική οικονομική περιγράφει τις ροές των υπηρεσιών και δείχνει πως οι ροές αυτές

θα επηρεάζονταν από μια αλλαγή στο σύστημα. όπως εΙναι η ανακάλυψη μιας νέας

παραγα/Ύικής διαδικασίας, ωστόσο δεν μπορεί να δώσει κάποια κατεύθυνση για το αν

οι ροές αυτές είναι βέλτιστες
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a Η δεοντολογική προσέΥγιση επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αξία του περιβάλλοντος

ως περιουσιακού στοιχείου δημωυργώντας μια ισορροπία μεταξύ της διατήρησης και

της χρησιμοποίησης του στοιχείου αυτού. Όσο 9α υπάρχουν οι άνθρωποι , δεν

μπορούν να αποφεύγουν να επηρεάζουν το περιβάλλον. Έτσι το επίμαχο ζήτημα δεν

είναι βέβαια το κατά πόσο οι άνθρωποι θα πρέπει να ασκούν κάποια επίδραση στο

περιβάλλον, αJJ..ό. ο καθορισμός του άριστου εmπέδου της επίδρασης αυτής.
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Στην πράξη βασική προϋπόθεση για να μπορεί ο μηχανισμός των τιμών να κατευθύνει

παραγωγικούς πόρους στην παραγωγή ενός αγαθού είναι η δυνατότητα εκείνου που

παράγει το αγαθό αυτό να αποκλείει από το όφελός του όσους πολίτες δεν είναι

διατεθειμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο του αγαθού. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των

αγαθών αυτών είναι ότι το όφελος που παρέχουν μπορεί να διαιρεθεί και να

εξατομικευτεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή η απόλαυσή του μόνο από ορισμένους πολίτες,

ενώ άλλοι μπορεί εύκολα να αποκλεισθούν. Τα αγαθά αυτά καλούνται ιδιωτικά αγαθά.

Εκτός όμως από τα ιδιωτικά αγαθά,

υπάρχουν ορισμένα άλλα που δεν έχουν

αυτή την ιδιότητα, να επιτρέπουν, δηλαδή,

τον αποκλεισμό ορισμένων ατόμων από τη

χρήση και το όφελός τους. Στην

κατηγορία αυτή ανήκουν πολλοί

περιβαλλοντικοί πόΡΟL Το όφελος από τα

αγαθά αυτά δεν μπορεί να διαιρεθεί και να

εξατομικευτεί, ώστε να είναι δυνατή η

απόλαυσή του από ορισμένα μόνο άτομα,

ciλλά διαχέεται σε ολόκληρο το κοινωνικό

σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν τα αγαθά

αυτά είναι διαθέσιμα για μια κατηγορία

πολιτών, γίνονται αυτόματα διαθέσιμα σε

όλους ανεξαίρετα τους πολίτες,

ανεξάρτητα από το αν ορισμένοι από

αυτούς δεν είναι διατεθειμένοι να

καταβάλουν το αντίτιμό τους. Τα αγαθά

αυτά στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα

αποκλεισμού (nonexciudability)

καλούνται δημόσια αγαθά και οι ανάγκες

που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες.

Εικόνα 2: Οι περιβαλλοντικοί πόροι ως

δημόσια αγαθά

Πηγή: EυρωπαϊΙCΉ Ένωση, Περιβάλλον και

Περιφέρειες: για μια αειφόρο ανάπτυξη,

EυρωπαϊΙCΉ Επιτροπή 2000
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Έτσι, ορισμένοι φυσικοί πόροι, θεωρούνταν ανέκαθεν ως δημόσια αγαθά γιατί λόγω της

UΠΕρεπάΡKειάς τους σε σχέση με nς ανάγκες δεν είναι δυνατή η nμOλόγησή τους. Στα

πρώτα στάδια της οικονομικής ανάπtυξης ορισμένων χωρών οι ανάγκες σε νερό, καθαρό

ατμoσφαΙΡ~Kό αέρα ακόμη και γεωργική γη ήταν μικρές σε σχέση με τα συνολικά

αποθέματά τους. Με την αύξηση, όμως του πληΘUσμo" και των αναγκών η ζήτηση για

διάφορα δημόσια αγαθά αυξήθηκε βαθμιαία. Πολλοί πόροι που στο παρελθόν

θεωρήθηκαν υπεράφθονοι αρχίζουν να σπανίζουν είτε γιατί η σταθερή προσφορά τους

εξαντλείται είτε γιατί, και αυτό είναι περισσότερο συνηθισμένο, η αύξηση του

πληθυσμοu, της παραγωγής και του βιοτικο» επιπέδου αρχίζει να ασκεί σοβαρές πιέσεις

στην προσφορά πόρων που εξασφαλίζει η φUση.

Η νοοτροπία που σε μεγάλο βαθμό εmκρατεί ακόμη και σήμερα, (ότι δηλαδή το

περιβάλλον είναι ανεξάντλητος τροφοδότης. κάτι το διαρκές και άφθαρτο και ότι η

ανθρώπινη ευημερία ταυτίζεται με τη μεγιστοποίηση του Εθνικού Προϊόντος) σχετικά

με τη διαχείριση φυσικών πόρων όπως το νερό, ο αέρας, τα δάση Κ.α. καθώς και σχετικά

με τον υπολογισμό του Εθνικού Προϊόντος και του βιοτικού επιπέδου, είναι

επηρεασμένη από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο παρελθόν. όταν οι πόροι αυτοί

πλεόναζαν ενώ τα βωμηχανικά και άλλα παραγόμενα αγαθά ήταν πολύ περιορισμένα και

θεωρούνταν ως πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη ευημερία. Η παραγωγή αγαθών

έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα με αποτέλεσμα να υπάρχουν τάσεις κορεσμού των

βασικών αναγκών και πίεση για δημωυργία νέων προκειμένου να εξακολουθήσει η

αύξηση της παραγωγής και της υλικής ευημερίας. Στο μεταξ» η ζήτηση για φυσικοuς

πόρους αυξήθηκε δραματικά.

Αν για τους φυσικούς πόρους λειτουργούσαν κανονικές ανταγωνιστικές αγορές η τιμή

της χρήσης τους θα είχε αυξηθεί αντίστοιχα και τα άτομα θα αναγκαζόταν να κάνουν

οικονομικότερη χρήση τους. Δεδομένου ότι τέτοιες αγορές δε λειτούργησαν οι φυσικοί

πόροι εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται αλόγιστα με αποτέλεσμα τη σπατάλη τους

και την υπερβολική ζήτηση λόγω της μη τιμολόγησής τους. ΔημιoυpΎείτα~ επομένως

ανάγκη πιο ορθολογικής χρήσης των εν λόγω πόρων που άρχισαν να σπανίζουν η οποία

μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη μεταβολή τους σε αντικείμενα ιδιωτικής ιδωκτησίας και

την τιμολόγησή τους, είτε με τον έλεγχο της χρήσης τους μέσω του μηχανισμο» της

αγοράς ή με άλλες τεχνικές μεθόδους.
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Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της παρουσίας του στη γη ο άνθρωπος αντιμετώπισε το

περιβάλλον ως εχθρό που έπρεπε να υποτάξει Οι πλημμύρες και οι καταστροφές που

προκαλούσαν ήταν ίσως το χαρακτηριστικότερο φυσικό φαινόμενο που τον οδήγησε να

επιθυμεί να «δαμάσευ> τα στοιχεία της φύσης. Το περιβάλλον αντιμετωπίσθηκε ως

ανεξάντλητος τροφοδότης αναγκαίος για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Ο

άνθρωπος έμαθε να χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού και του αέρα για την παραγωγή

ενέργειας (μύλοι, σκάφη) και εξάρτησε άμεσα τη διατροφή και την συνολική επιβίωσή

του από τη γη, το νερό και τον αέρα,

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας παρατηρήθηκαν περιστατικά ληστρικής καταστροφής

του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο λόγω της μικρής πληθυσμιακής συγκέντρωσης,

καθώς και του χαμηλού επιπέδου ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών, το

περιβάλλον είχε την ευκαιρία να απορροφά τα απορριπτόμενα κατάλοιπα, να

αντικαθιστά τα δάση που καταστρέφονταν και να αποκαθιστά το οξυγόνο της

ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τα περιστατικά αυτά να θεωρούνται μεμονωμένα.

Η φυσική αυτή αποκατάσταση έκανε το περιβάλλον να μοιάζει διαρκές και άφθαρτο και

τον άνθρωπο να ενδιαφέρεται όχι για την προστασία του, αΑλά για την όσο το δυνατόν

μεγαλύτερη χρήση του, ώστε να αυξηθεί η υλική ευημερία των καταναλωτών και τα

κέρδη των παραγωγών.

Τις τελευταίες δεκαετίες, με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, την ολοένα και

μεγαλύτερη συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, τη γρήγορη βιομηχανική ανάπτυξη και

την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, οι ανθρώπινες ανάγκες για τις υπηρεσίες του φυσικού

περιβάλλοντος αυξήθηκαν με τρομακτικό ρυθμό. Η ρύπανση του περιβάλλοντος

αποτελεί mov ένα πρόβλημαόχι μόνο οξύ αJ.λά. και παγκόσμιο
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Εικόνα 3: Δεν υπάρχει περιοχή του

πλανήτη που να στερείται μόλυνσης

Αξιοσημείωτο είναι ότι η περιβαλλοντική

ρύπανση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό

μόνο των πλούσιων. ανεπτυγμένων

χωρών, αλλά και των φτωχών. Δεν

υπάρχει περιοχή του πλανήτη που να

στερείται περιβαλλοντικής ρύπανσης ή

υποβάθμισης.

Πηγή: European Commission, Caring For Our

Future, Action For Europe's EnvironmenI, Brussels

- Luxembourg 1999

1 Ι εννοούμε όμως με τον όρο ρύπανση του περιβάλλοντος; Γενικά δεν υπάρχει ένας

αποδεκτός ορισμός για τη ρύπανση. Σε ελληνικό νομοθέτημα2 ως ρύπανση αναφέρεται

«η άμεση ή έμμεση εκπομπή στο περιβάλΜν ουσιών, θορύβου ή άλλης μορφής

ενέργειας σε ποσότητες, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην

υγεία του ανθρώπου, υλικές ζημιές, δυσμενή επίδραση σε ζώντες οργανισμούς ή

οικοσυστήματα, γενικά δε να καταστήσει το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επωφελείς

χρήσεις για τις οποίες προορίζεταυ). Έχουν βέβαια δοθεί και άλλοι ορισμοί' για την

ρύπανση του περιβάλλοντος, που ωστόσο αποτελούν παραλλαγές αυτού που

αναφέρθηκε.

Συχνά, εκτός από τον όρο ρύπανση χρησιμοποιείται και ο όρος μόλυνση του

περιβάλλοντος. Η μόλυνση είναι ειδικός τύπος ρύπανσης και θεωρείται η ύπαρξη στο

περιβάλλον παθογόνων μικροοργανισμών ή στοιχείων, η παρουσία των οποίων είναι

δυνατόν να ενέχει κινδύνους.

! Π.Δ. 118018 Οκτωβρίου 1981, άρθρο 1

] Π.χ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικf.ς ΠεΡιβάλλοντoc έτους 1987, Αθήνα, ΕΣΥΕ,

1990, σελ.8. Κιί)πης Γ.• Οικονομική της Προστασ[ας το" ΠεριBάλλovτoc, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση,

1975, σελ. 32
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Θεωρείται ότι υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση όταν ο αέρας περιέχει στερεές, ιryρές ή

αέριες ουσίες σε ποσότητες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ιryεία του

ανθρώπου ή άλλες ενοχλήσεις ή όταν λείπουν από αυτόν ποσότητες φυσικών του

συστατικών ή ιδιότητες απαραίτητες για τον άνθρωπο ή τέλος όταν ο αέρας μπορεί να

διαταράξει την οικολογική ισορροπία της γης σε οποιαδήποτε κλίμακα. (Κώττης Γ.,

σελ.49,1994)

Η καθαρότητα της ατμόσφαιρας συνδέεται με την ύπαρξη σε αυτή ατμοσφαιρικών

ρύπων, ουσιών δηλαδή που διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο

και σε ποσότητες τέτοιες που προκαλοuν μεταβολές στη σύσταση, τη δομή και τα

χαρακτηριστικά της. Οι ατμοσφαιρικοί ρuποι μπορεί να προέρχονται είτε από φυσικές

είτε από τεχνητές πηγές. Ως φυσικές πηγές χαρακτηρίζονται τα ηφαίστεια που εκπέμπουν

στην ατμόσφαιρα αέρια ή σωματίδια, οι πυρκαγιές κτλ και οι ρύποι που εκπέμπουν είναι

συνήθως λιγότερο βλαβεροί για τον άνθρωπό από αυτούς που προέρχονται από τεχνητές

πηγές. Οι τεχνητές πηγές συνδέονται με τις ρυπογόνες ανθρώπινες δραστηριότητες και η

παραγωγή ατμοσφαιρικών ρύπων από αυτές είναι εντονότερη στις περιπτώσεις μεΥάλης

συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα

μεγάλα αστικά κέντρα.

Εικόνα 4: Η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα

nηγή: European Commission, Caring For Our Future. Action For Europe's Environment. Brussels 

Luxembourg 1999
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Οι κυρώτεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι το Διοξείδιο του θείου (802), το Μονοξείδιο

του άνθρακα (CO), το Διοξείδιο του αζώτου (Ν02), το όζον (03), οι Υδρογονάνθρακες

και κάποιοι άλλοι αέριοι ρύποι και τα σημαντικότερα ατμοσφαιρικά φαινόμενα

ρύπανσης που απασχολούν ολοένα και περισσότερο είναι το φαινόμενο του

«Θερμοκηπίου)), το φαινόμενο της «Τρύπας του ΌζοντΟζ)) και' αυτό της «Οξινης

βραχής».

Ι .3.2 Η ρύπανση των υδάτων

Η ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας εξαρτάται άμεσα από το νερό. Οι χρήσεις του

είναι πολλές. Ως πόσιμο είναι απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων και των

ζώων. Τα φυτά στηρίζουν την ανάπτυξη και συντήρησή τους στην ύπαρξη του νερού. Το

υγρό στοιχείο είναι αναγκαίο και για τις υδρόβιες μορφές ζωής. Πέρα όμως από αυτά το

νερό βρίσκει πολλαπλές χρήσεις και σε πολλές από εις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η

άρδευση είναι βασικό στοιχείο της γεωργίας. ενώ χρησιμοποιείται στην παραγωγή και σε

πολλές βιομηχανικές ή άλλες διαδικασίες.

Η ρύπανση των υδάτων είναι συνάρτηση της καθαρότητάς τους. Ωστόσο, οι ανάγκες για

καθαρό νερό διαφέρουν από χρήση σε χρήση. Έτσι, οι απαιτήσεις για καθαρότητα στο

πόσιμο νερό είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από ότι για αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στην

άρδευση. Το νερό που θεωρείται ακατάλληλο για μία χρήση δεν αποκλείεται να

θεωρηθεί κατάλληλο για κάποια άλλη.
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Εικόνα 5: Η ρύπανση των υδάτων από

βωμηχανικά απόβλητα

-
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, Περιβάλλον και

Περιφέρειες: για μω Αειφόρο Ανάπτυξη,

Ευρωπαϊκή Εmτροπή 2000

Σημαντική οικολογική καταστροφή έχει

σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις

θάλασσες όχι μόνο από τις διαρροές

πετρελαίου σJJJ:J. και από τα λύματα των

πόλεων που χύνονται τόσο σ' αυτές όσο

και τα ποτάμια χωρίς καθόλου ή

τουλάχιστο χωρίς επαρκή επεξεΡΎασία.

Πηγή ρύπανσης των υδάτων είναι φυσικά

και οι βιομηχανίες καθώς και τα διάφορα

φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα που

χρησιμοποιούνται στη γεωργία και έχουν

σαν αποδέκτη τα ποτάμια και τις

θάλασσες. Αποτέλεσμα αυτής της

ρύπανσης οι μαζικοί θάνατοι ψαριών και

πτηνών, η ανυπολόγιστη υποβάθμιση του

φυσικού τοπίου και η ακαταλληλότητα

των υδάτων για κολύμβηση. Ήδη στην

περίπτωση της Μεσογείου που

πρόκειται για μια «κλειστή» θάλασσα, της οποίας τα νερά δύσκολα ανανεώνονται, οι

ανησυχίες τα τελευταία χρόνια γίνονται εντονότερες.

1.3.3 Η ρύπανση του εδάφου,

Η εδαφική ρύπανση περιορίζεται συνήθως σε σιryKεKριμένες τοποθεσίες ή περιοχές και

δεν εξαπλώνεται εύκολα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση ή αυτή των υδάτων γι αυτό κατά

κανόνα δεν προκαλεί έντονες ανησυχίες. Συνήθως τα κατάλοιπα που δημιουΡΎούνται από

τη διάθεση απορριμμάτων στο έδαφος μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα ή σε υδάτινους

αποδέκτες με αποτέλεσμα η ρύπανση να χαρακτηρίζεται ως ατμοσφαιρική ή ρύπανση
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των υδάτων παρά ως εδαφική. Ωστόσο δεν παύει να υφίσταται και να αποτελεί ένα

σοβαρό πρόβλημα.

Το έδαφος ρυπαίνεται κυρίως από στερεά απόβλητα ή από νερά ρυπασμένα με

εντομοκτόνα ή όλλες χημικές ουσίες που διεισδύουν σ' αυτό. Ο βαθμός ρύπανσης του

εδάφους εξαρτάται από τη διαπερατότητά του. Εδάφη ή πετρώματα με μεγάλη

διαπερατότητα κινδυνεύουν περισσότερο από ρύπανση σε μεγαλύτερο βάθος.

Ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους αυξάνεται από τη διάθεση σ' αυτό στερεών

αποβλήτων οικιακής ή παρεμφερούς προέλευσης, από απορρίμματα νοσοκομείων, από

απορρΙμματα βιομηχανικής προέλευσης ή ορύχευσης, από εγκατάλειψη παλαιών

διαρκών αγαθών όπως παλαιών οικιακών ηλεκτρικών. συσκευών καθώς και από

εντομοκτόνα ή λιπάσματα κατάλοιπα της γεωργικής παραγωγής.

1.3.4 Η Ηχητική ρύπανση

Η ηχητική ρύπανση γίνετοι ένα συνεχώς και mo σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας και

ειδικά στις σύ'γχρονες μεγαλουπόλεις. σnς οποίες συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου και

δραστηριοτήτων. Ο θόρυβος είναι μέρος της ζωής μας τόσο που η υπερβολική ησυχία

καθίσταται συχνά ανησυχητική. Ωστόσο δεν μπορούν όλα τα είδη θορύβου να

χαρακτηρισθούν ως ηχητική ρύπανση. Η ηχητική ρύπανση πρέπει να έχει ορισμένα

χαρακτηριστικά όπως το να είναι οι ήχοι ενοχλητικοί, να μην είναι ευχάριστοι.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ηχητικής ρύπανσης εΙναι ο βαθμός έντασης των θορύβων.

Η έYtuwr μετράται με μια ειδική μονάδα μέτρησης, τα decibcl. Η μονάδα αυτή μετράει

σχετικό και όχι απόλυτο θόρυβο. Όταν ο ήχος βρίσκεται στο όριο του να γίνει ακουστός

από τον άνθρωπο παίρνει την τιμή μηδέν. Ένας ήχος έντασης 10 decibel είναι 10 φορές

εντονότερος από έναν μηδέν dccibcl, ενώ ένας έντασης 20 decibel 100 φορές

εντονότερος από αυτόν.

Οι πηγές ηχητικής ρύπανσης στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις εΙναι ποικ(λες. Μπορεί να

είναι είτε γραμμικές όπως για παράδειγμα ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος είτε

σημειακές όπως ο θόρυβος που προκαλείται από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται
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Ύ1α την κατασκευή μιας οικοδομής ή ακόμη και από τ/ν απΟ'Υείωση ή προσγείωση των

αεροπλάνων σε ένα αεροδρόμιο.
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1.4 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

3Ο

Ως φυσικοί πόροι θεωρούνται όλα εκείνα τα προϊόντα που λαμβάνει ο άνθρωπος από τη

φύση και χαρακτηρίζονται ως αναγκαία για την επιβίωση και τον πολιτισμό του. Οι

φυσικοί πόροι δε δημιουργούνται από τον άνθρωπό, ο μόνος τρόπος επέμβασης του σ'

αυτούς είναι η διαχείρισή τους που πρέπει όμως να χαρακτηρίζεται από ορθολογισμό και

να συνδέεται με την αειφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη

και η χρήση τους από τις επόμενες γενιές στο μέλλον.

Ι-Ι αντίληψη για το ποια από τα «φυσικά προϊόντω> θεωρούνται και φυσικοί πόροι άλλαξε

με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, και μετά τον αδικαιολόγητο αφανισμό και τη

διαπίστωση της πολυτιμότητας για την ομαλή επιβίωση του πλανήτη και κατ' επέκταση

του ανθρώπινου είδους, ορισμένα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας χαρακτηρίζονται

σήμερα ως «εν δυνάμει πόροφ. και πραγματοποιούνται εντατικές προσπάθειες για τη

διατήρηση και εξέλιξή τους.

Εικόνα 6: Οι φυσικοί πόροι

Πηγή: Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, Περιβάλλον και Περιφέρειες: για μια Αειφόρο Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή

Επιτροπή 2000
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Η άξια των φυσικών πόρων, επίσης, ποικίλ/ει ανάλογα με το βαθμό σπανιότητας τους σε

διαφορετικούς τόπους και 'ΧΡονικές στιγμές καθώς και τη δυνατότητα ανανέωσής τους

μετά από ανθρώπινες παρεμβάσεις. 'Ετσι, ο αέρας και το ηλιακό φως θεωρούνται πολύ

μικρότερης αξίας από ότι το νερό σε μια όαση της ερήμου ή τα πολύτιμα μέταλλα.

Eιcrός από τη διάκρισή τους με βάση την αξία τους οι φυσικοί πόροι υποδιαφούνται σε

ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους.

1.4.1 Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

Ως ανανεώσιμοι ορίζονται όλοι εκείνοι οι φυσικοί πόροι που έχουν τη δυνατότητα να

αναγεννηθούν μέσα από φυσικές διαδικασίες. Τέτοιοι είναι το νερό, ο αέρας, το έδαφος,

η άγρια χλωρίδα και πανίδα.

Εικόνα 7: Η καταστροφή των ανανεώσιμων φυσικών πόρων - Η ρύπανση των

υδάτων

Πηγή: Εuρωπαϊιcή Ένωση, Ένα μέλλον χωρίς σύνορα, Η Εuρώπη Ύtα τοuς νοοuς, Εuρωπαϊιcή Emτpoπή

1999

Ωστόσο, το γεγονός ότι μπορούν να ανανεωθούν φυσικά δε σημαίνει ότι είναι

ανεξάντλητοι παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αναγέννησή

τους. Αναγκαία προϋπόθεση για να μην εκλείψουν ή για να αποκατασταθούν

ανεπανόρθωτες βλάβες που προκαλεί η παρατεταμένη ανθρώπινη δραστηριότητα
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αποτελεί η ορθολσΥική διαχείριση τους. Σήμερα, και μετά από τη χρόνια και μανιώδη

επιδίωξη του ανθρώπου για μεΥιστοποίηση της παραγωγής και του προσωmκού κέρδους

ακόμη και αυτοί οι πόροι κινδυνεύουν από καταστροφή ή αφανισμό (τρύπα του όζοντος.

φαινόμενο του θερμοκηπίου κλπ.). Ωστόσο δεν είναι αργά για να αλλάξει η ανθρώπινη

συμπεριφορά και νοοτροπία προκειμένου να αποκατασταθοuν οι βλάβες του

παρελθόντος σε ικανοποιητικό βαθμό.

1.4.2 Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

Ως μη ανανεώσιμοι πόροι ορίζονται αυτοί που δεν μπορούν να αναγεννηθοuν μέσα από

φυσικές διαδικασίες, ή καλuτερα ανανεώνονται με τόσο αργούς ρυθμούς που σε

συνδυασμό με τη συνεχή χρησιμοποίησή τους δε θεωρείται ότι ανανεώνονται.

Διακρίνονται σε ανακυκλώσιμους, που σημαίνει ότι η κοινωνία με τη συνεχώς

εξελισσόμενη τεχνολσΥία που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να επέμβει για να τους

επαναχρησιμοπcιήσει και σε μη ανακυκλώσιμους. Στην περίπtωση των μη

ανακυκλώσιμων μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων η χρήση τους συνεπάγεται αδυναμία

στην επαναχρησιμοποίησή τους και ανάγκη να βρεθούν υποκατάστατα.

Οι πιο χαρακτηριστικοί για την κατηγορία των μη ανανεώσιμων και ταυτόχρονα

ανακυκλώσιμων πόρων είναι τα μέταλλα. ενώ για την κατηγορία των μη ανανεώσιμων

σJ.λά και μη ανακυκλώσιμων, το πετρέλαιο.

Σχηματικά η ταξινόμηση των φυσικών πόρων φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας]: Π ταξινόμηση των φυσικών πόρων
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Ανανεώσιμοι Μη ανανεώσιμοι

Ανακυκλώσιμοι Νερό Μέταλλα

Οικοδομική ξυλεία Πετρώματα (μάρμαρο,

γρανίτης, κλπ.)

Μη ανακυκλώσιμοι Καύσιμη ξυλεία Ορυκτά καύσιμα

Τροφή (Πετρέλαιο,

Άγρια ζωή Κάρβουνο,

Φυσικό αέριο,

Ουράνιο)

Πηγή: Γεωργόπουλος Α., Γη: Ένας μυφΌC κω εύθραυστος πMνiιmc. σελ. 158, Gutenberg, Αθήνα 1998

Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους όρους «πόρoς>~ και «απόθεμω~ η οποία πρέπει να

διευκρινισθεΙ Πόρος είναι η συνολική ποσότητα ενός ορυκτού που βρίσκεται για

παράδειγμα στον φλοιό τ/ς γης και είναι απολύτως καθορισμένη γεωλογικά και σε

σtYyKεKριμένη ποσότητα. Αντίθετα, τα αποθέματα συνιστούν την ποσότ/τα εκείνη του

ίδιου ορυκτού, τ/ς οποίας η εκμετάλλευση είναι οικονομικά συμφέρουσα.. Αυτό

σημαίνει ότι τα αποθέματα είναι μεταβλητά, εξαρτώμενα όχι μόνο από τον εvτοmσμό

καινούΡΎιοον, αλλά και από την πμή του ορυκτού αυτού στην αΥΟΡά, το κόστος εξόρυξής

του και ης πολιτικοοικονομικές συνθήκες που εmκρατούv στις χώρες που Ελέγχουν τα

αποθέματα. (Γεωργόπουλος Α., σελ.158, 1998)
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1.5 Η ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

34

Οι ανησυχίες σχετικά με την σπανιότη!~ των φυσικών πόρων δεν γεννήθηκαν τα

τελευταία χρόνια. Η πρώτη εθνική απογραφή των φυσικών πόρων πραγματοποιήθηκε

στις ΗΠΑ το 1908 ωτό την ΕΟνική Emτpomi Προσταοω,; της Φύσης. Η ίδρυση της

ΕΠιτροπής αυτής ήταν αντίδραση στις όλο και περισσότερες ανησυχίες που

διατυπώνονταν για το ενδεχόμενο να αρχίσει να παρατηρείται σπανιότητα στους

φυσικούς πόρους των ΗΠΑ. Την πρώτη αυτή ερευνητική προσπάθεια ακολούθησαν και

αρκετές όλλες.

γπόρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι παρόλο που τα ποσοστά γεννητικότητας έχουν αρχίσει να

μειώνονται, η σημερινή ηλικιακή διόΡΟΡωση του παγκόσμιου πληθυσμού δημιουργεί μια

τάση αύξησης του πληθυσμού η οποία δε θα επιτρέψει, ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες

προβολές, τη σταθεροποίηση του πληθυσμού της γης στο αμέσως προσεχές μέλλον. Οι

πληθυσμιακές αυτές αυξήσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για φυσικούς

πόρους, που θα είναι μεγαλύτερη από ότι θα ήταν αν ο πληθυσμός παράμενε σταθερός.

Παρόλο που ο μηχανισμός της αγοράς θέτει αυτόματα σε λειτουργία ορισμένα

διαρθρ<οτικά μέτρα για την ανημετώπιση της σπανιότητας, η αποτελεσματικότητα της

αντίδρασης της αγοράς μειώνεται λόγω ατελειών που χαρακτηρίζουν την ίδια την αγορό

ή λόγω ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας της κρατικής πολιτικής. Στις ατέλειες και

αδυναμίες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι τιμών, η κοινοκτημοσύνη των φυσικών

πόρων, διάφορες εξωτερικότητες και η φορολογική αντιμετώπιση των φυσικών πόρων.

Δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης, κάποια συγκεκριμένα ορυχεία ή φρέατα εξόρυξης

θα εξαντλήσουν τα αποθέματά τους. Πρόκειται όμως για μεμονωμένα περιστατικά ή

μήπως οι περιπτώσεις αυτές διαμορφώνουν συνολικά συνθήκες σπανιότητας φυσικών

πόρων; Μια γενικευμένη σπανιότητα θα είχε αρνητικές ΕΠιπτώσεις στην ποιότητα ζωής

όχι μόνο της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών (opJ(l\ της βιώσιμης

ανάπτυξης).

Η ικανότητα της-αγοράς να αντιμετωπίσει την πίεση που δέχεται το περιβά.\λον είτε από

την αύξηση του πληθυσμού είτε από την προσπάθεια επίτευξης οικονομικής μεγέθυνσης
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έγκειται στο κατά πόσο αυτή κρίνεται ικανή να εντοπίσει εναλ/ακτικές λύσεις που θα

μετριάσουν την πίεση αυτή. Ανάμεσα στις λύσεις αυτές σημαντικές είναι η έρευνα και

ανακάλυψη νέων φυσικών πόρων, η τεχνολογική πρόοδος και η υποκατάσταση.

(Tietenberg Τ., Τόμος Β·,σελ.16, 1997)

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα τ/ς σπανιότητας των φυσικών

πόρων, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα εντοπισθεί η

σπανιότητα αυτή. Για το σκοπό αυτό έχουν διαμορφωθεί ορισμένοι δείκτες σπανιότητας

που όμως θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από κάποιες ιδιότητες. Έτσι ένας ιδανικός

δείκτης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

ο Προβλεπτική ικανότητα. Ο δείκτης σπανιότητας πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές

εξελίξεις, με την έwοια να προβλέπει την εμφάνιση σπανιότητας και να την

εντοπίζει και όχι μόνο να την καταγράφει αφού έχει εμφανισθεί.

ο Συγκρισιμότητα. Ο δείκτης πρέπει να επιτρέπει τη <ηΥΥκριση μεταξύ διαφόρων,
φυσικών πόρων με στόχο τον εντοπισμό των σοβαρότερων προβλημάτων. Έτσι δε

θα εντοπίζεται μόνο ο βαθμός σπαν ίότητας ενός πόρου rf).)..ά και η σοβαρότητα της

σπανιότητας αυτής καθώς και η διαθεσιμότητα ή όχι υποκατάστατων του ίδιου

πόρου.

ο Δυνατότητα ποσοτικής εκτίμησης. Ο δείκτης πρέπει είτε να εκτιμάται εύκολα με τη

βοήθεια αξιόπιστων δημοσιευμένων πηγών πληροφόρησης είτε να καταρτίζεται

βάσει πληροφοριών που μπορούν εύκολα να σvyKεντρωθoύν.

Δύο μοντέλα αντιδιαμετρικά αντίθετα έχουν προταθεί για να διατυl1ωθούν κάποιες

συστηματικές σκέψεις για την σπανιότητα των φυσικών πόρων στο μέλλον. Παρόλο που

τα υποδείγματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για την πρόβλεψη

μεMoVΤΙKών προβλημάτων, αυτό δε συμβαίνει πάντοτε. Μπορεί οι μακροπρόθεσμες

προβλέψεις να μας ευαισθητοποιούν σε ενδεχόμενα αποτελέσματα., δεν πρέπει όμως ποτέ

να αντιμετωπίζονται ως γtΎOνότα. Τα υποδείγματα είναι τα εξής

ο Το απαισιόδοξο υπόδειγμα Τα Όρια Της Οικονομικής Μεγέθυνσης, σύμφωνα με το

οποίο, σε λιγότερο από 100 χρόνια, και με την προϋπόθεση ότι οι υλικές, οικονομικές

και κοινωνικές σχέσεις που διέπουν ιστορικά την ανάπτυξη της παγκόσμιας

οικονομίας δεν θα μεταβληθούν σε σημαντικό βαθμό, οι μη ανανεώσιμοι φυσικοί

πόροι από τους οποίους εξαρτάται η βιομηχανική παρα-Υωγική βάση θα εξαντληθούΥ,
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με συνέπεια την απότομη κατάρρευση τσυ οικονομικού συστήματος. Παράλληλα στο

ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί και το γεΥονός ότι οι αποσπασματικές προσπάθειες για

επίλυση απομονωμένων προβλημάτων δεν θα είναι εmτuχείς (σύμφωνα με το

υπόδειγμα) με τη διαφορά όπ η αιτία τώρα είναι η UΠΕρβOλΙKή μόλυνση του

περιβάλλοντος, που προκαλείται από την εmτάχuνση της εκβιομηχάνισης. Τέλος το

υπόδειγμα καταλήγει στο ότι η παραβίαση των θεμιτών ορίων και η κατάρρευση

μπορούν να αποφευχθούν μόνο με τον άμεσο περωρισμό του πληθυσμού και της

μόλυνσης καθώς και τη διακοπή της οικονομικής μεγέθwσης. (Τίetenberg Τ., Τόμος

Α"σελ.27,29,1997)

ι:ι Από την άλλη πλευρά το αισιόδοξο μοντέλο του Καν δίνει μια αισιόδοξη οπτική, η

οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια αδιάκοπη εξέλιξη ενός είδους τεχνολογικής

προόδου που χρησιμοποιείται για να διευρύνει τα φυσικά όρια που περwρίζοw την

ανάπτυξη μέχρι του σημείου όπου τα όρια αυτά παύουν ma να υπάρχουν. Το βασικό

συμπέρασματης μελέτης (7α Επόμενα200 Χρόνια: Ένα Σενάριο για την Αμερική και

τον Κόσμο) διατυπώνεταιως εξής σnς πρώτες σελίδες του βιβλίου: Πριν 200 χρόνια,

οχεδόν παντού οι άνθρωποι ήταν ολΙΥάριθμοι, φτωχοί-και στο έλεος των δυνάμεων της

φύσης. Σε 200 χρόνια από σήμερα αναμένουμεότι οχεδόν παντού οι άνθρωποι θα είναι

πολυάριθμοι, πλούσιοι και θα έχουν θέσει τις δυνάμειςτης φύσης κάτω από τον έλεΥχό

τους. Ουσιαστικά ο Καν και οι συνεΡΎάτες του θεωρούν ότι η συνέχιση της

μεΥέθυνσης θα βελτιώνει διαρκώς τη θέση των φτωχότερων κατοίκων τόσο των

αναπτυσσόμενων όσο και των αναπτυγμένων κρατών, αν και, λόΥω της

αναμενόμενηςμείωσης του χάσματος που χωρίζει nς πλούσιεςχώρες αιτό nς φτωχές,

ΟΙ κάτοικοι των φτωχότερων χωρών θα ωφεληθούν περισσότερο από τη

συνεχιζόμενη οικονομική μεγέΘWση. (Tietenberg Τ., Τόμος Α"σελ.33, ]997)
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1.6 Η ΟIΚΟΝΟΜ-ΚΠ θΕΩΡlΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ DΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ'

Όπως έχει αναφερθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος με οποιαδήποτε μορφή έχει φτάσει

σε ορισμένες περιοχές σε τέτοια επiπεδα που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν

εmκίνδυνα. Γ1α να υπάρξει σοβαρή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος θα

πρέπει να παρθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα δραστικά μέτρα, γεγονός που όμως

κρίνεται ανέφικτο αλ/.ά και αν ήταν δυνατό θα προκαλούσε άλλες πολύ σοβαρές

οικονομικοκοινωνικές παρενέΡΎειες.

Μέχρι σήμερα η ρύπα\~ του περιβάλλοντος έχει ενθαρρυνθεί πολύ από τον τρόπο με

τον οποίο λειτουΡΎούν οι οικονομίες των διαφόρων χωρών, οι οποίες είτε δεν

κατανόησαν έγκαιρα τη μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκε στο περιβάΛλον είτε δεν

ασχολήθηκαν επαρκώς με αυτή.

Συγκεκριμένα οι κλασικοί οικονομολόγο\, από τα μέσα του 180\> μέχρι τα τέλη του 190\>

αιώνα, ελάχιστα ασχολήθηκαν με θέματα του περιβάλλοντος. Θεωρούσαν την ποιότητα

του περιβάλλοντος ως δεδομένη και οι βασικές ιδιότητες της φUσης ήταν γι' αυτούς

«πρωτογενείς και άφθαρτες», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και ανεξάντλητες.

Ο Adam Smiιh (1723-1790), συγκέντρωσε την προσοχή του κυρίως στην κατανόηση και

ερμηνεία του τρόπου λειτουΡΎίας του οικονομικού συστήματος της αγοράς. Ωστόσο

θεωρούσε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας επιτρέπεται ως το σημείο εξάντλησης των

φυσικών πόρων κάτι που όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, κρίθηκε ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο.

Στο σημείο αυτό η οικονομία σταματά να αναπτύσσεται και καταλήγει σε μια κατάσταση

στασιμότητας. Για τον Smith, επομένως, το πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών

πόρων απoτε~oύσε βασικό λ&Υο για τον οποίο μια οικονομία δεν μπορεί να

αναπτύσσεται για πάντα. Η κοινωνία, λοιπόν, θα προόδευε συνεχώς με τη βελτίωση της

παραγωγικότητας λ&Υω εξειδίκευσης και καταμερισμού των έΡΎων. Παρά την αύξηση

του πληθυσμού δε θα υπήρχε στασιμότητα παρά μόνο σε κάποιο πολύ προχωρημένο

στάδιο ανάπτυξης και εξαιτίας του περιορισμού των φυσικών πόρων.

4 Για τη συγγραφή της <:ιυγΚεκριμένης παραγράφου έγινε εκτενής χρήση 1JΠOKεφαλαίOυ του βιβλίου:

Οικ0λ9Υία και Οικονομία του Κώπη Γ, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1994, (σελ. 184)
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Μεγαλύτερη σημασία στο πρόβλημα τ/ς ανεπάρκειας των φυσικών πόρων έδωσε ο

Thomas Malthus (1766-1834). Στο βιβλίο του Περί πληθυσμού υποστήριξε ότι ο

Jiληθυσμός τείνει να αυξάνεται γρηγορότερα από την προσφορά τροφίμων, κυρίως

επειδή η πουότητα της διαθέσιμης γης είναι δεδομένη. Ωστόσο δεν πρόβλεψε τη ραγδαία

πρόοδο της τεχνολογίας, την επακόλ<>υθη αύξηση της παραγωΥικότητας, καθώς και τη

μείωση του ρυθμού των γεννήσεων στις περισσότερες δυτικές χώρες. Εξαιτίας των

αδυναμιών αυτών στη θεωρία του, αμφισβητήθηκε πολύ έντονα από τον William

Godwln. Αυτός υποστήριξε ότι η πρόοδος της χημείας θα επέτρεπε στον άνθρωπο να

αναδομεί ό,τι αποδομεί. Επομένως όπου υπήρχαν γη, αέρας και άλλες πρωτογενείς

χημικές ουσίες, ο άνθρωπος θα μπορούσε να παράγει τρόφιμα.

Ο David Ricardo (1773-1823) συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική θεωρία. Βασικό

ρόλο στην κατανόηση του πώς εμφανίζεται σταδιακά αυξανόμενη στενότητα φυσικών

πόρων έπαιξε η διατύπωση της θεωρίας του για την ερμηνεία της φύσης της εγγείου

προσόδου, δηλαδή της αμοιβής για τη χρήση του συντελεστή γη. Συγκεκριμένα θεώρησε

ότι η ποιότητα των διαφόρων τμημάτων της γεωργικής γης διαφέρει. Οταν η

πληθυσμιακή πίεση στους παραγωγικούς πόρους είναι μικρή, είναι λογικό να

χρησιμοποιούνται τα πιο γόνιμα εδάφη, στα οποία το κόστος παραγωγής ανά μονάδα

προϊόντος είναι χαμηλό. Όταν η πληθυσμιακές πιέσεις αυξάνονται η καλλιέργεια

επεκτείνεται και σε λιγότερο γόνιμα εδάφη στα οποία το κόστος παραγωγής ανά μονάδα

προϊόντος αυξάνεται, με συνέπεια την αύξηση του οριακού κόστους παραγωγής, την

αύξηση του κόστους διατροφής, την ανάγκη αύξησης της χρηματικής αμοιβής της

εργασίας, τη μείωση των κερδών των επιχειρήσεων και την αύξηση των προσόδων των

ιδιοκτητών της γης. οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ricardo, είναι οι μόνοι που ωφελούνται.

Επανεξετάζοντας τις απόψεις των MaIthus και Ricardo, ο John Stuarι Μί)) (1806-1873)

υποστήριξε ότι η εργατική τόξη δε θα πολλαιτλασισζόταν με το ρυθμό που προέβλεπε ο

Malthus και το όριο παραγωγικότητας των πόρων μπορεί να μετατοπίζεται σχεδόν

απεριόριστα τόσο από γεωΥραφικής πλευράς όσο και από την πλευρά της έντασης της

καλλιέργειας. Αναγνώρισε ότι η γνώση, η τεχνολογία και η βελτίωση του θεσμικού

πλαισίου θα έδιναν τη δυνατότητα στην κοινωνια να μην καταλήξει στο όριο εmβίωσης,

όπως προέβλεπε η μαλθουσιανή θεωρία. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν ο μόνος από τους

κλασικούς οικονομολόγους που αναφέρθηκε και στην ποιότητα ζωής η οποία

επηρεάζι:;ται από τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα έκανε μία
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σΊJγκριση ανάμεσα στην αύξηση του πλούτου που προκαλείται από την εκμετάλλευση

του φυσικού περιβάλλοντος και στην ευχαρίστηση που αυτό προσφέρει στον άνθρωπο.

Αντίθετα με τους κλασικούς, οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι δεν ασχολήθηκαν με θέματα

του περιβάλλοντος. Αυτοί έζησαν σε μια εποχή έντονης βωμηχανικής και γι;-νικότερα

καπιταλιστικής επέκτασης της ο:,κονομίας. Παράλληλα ήταν μια εποχή που το καθεστώς

της aπoιKιoKρατίας επεκτεινόταν ολοένα και περισσότερο εξασφαλίζοντας στις

μητροπολιτικές χώρες πρόσβαση σε Άηγές πλoύσu;ς σε πρώτες ύλες και χαμηλό εργατικό

δυναμικό καθώς και σε αγορές για τα πλεονάζοντα προϊόντα τους. Γι αυτούς η ποσότητα

του προϊόντος που παράγεται είναι συνάρτηση του κεφαλαίου και της εργασίας ενώ οι

ποσότητες των φυσικών πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή υπονοείται ότι

υπάρχουν. Η πρώτη συμβολή των νεοκλασικών οικονομολόγων σε θέματα του

περιβάλλοντος έγινε από τον A.C. Pigou ο οποίος πρότεινε την εmβολή ενός φόρου σε

όσους ρυπαί"ουν με καπνό την ατμόσφαιρα του Λονδίνου.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι κλασικοί οικονομολόγοι ζώντας σε μια περίοδο που

ορισμένες τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες επεκτείνονται διεθνώς αποκτώντας σημαντικές

προσβάσεις σε πηγές πρώτων υλών, δεν έδειξαν άμεση ανησυχία γιο την ποιοτική

υποβάθμιση ή ποσοτική εξάντληση των φυσικών πόρων. Τους aπασχόλησαν

περισσότερο θέματα του τρόπου λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, της

διαδικασίας με την οποία δημωυργείται και συσσωρεύεται οικονομικός πλούτος σε μια

χώρα, του τρόπου και της διαδικασίας με την οποία προσδιορίζεται η διανομή του

εισοδήματος μεταξύ των οικονομικών τάξεων Κ.α.

Αν και όλοι αναφέρονται στη σπανιότητα των φυσικών πόρων και στο κατά .πόσο αυτή

εΆηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, κανείς δε τη θεώρησε σημαντικό τροχοπέδη. Με

εξάιρεση τη μαλθουσιανή θεωρία η σπανιότητα των φυσικών πόρων θεωρήθηκε είτε κάτι

το ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο (Smith), είτε κάτι το οποίο μπορεί να ξεπερασθεί με την

πρόοδο της χημείας (Godwin), ή την εντατικοποίηση της καλλιέργειας, τη βελτίωση της

γνώσης και της τεχνολογίας (ΜίΙΙ).
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1,7 ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η'ΑΕΙΦΟΡlΑ

40

Η περίπτωση μιας γενικευμένης σπανιότητας των φυσικών πόρων σήμερα, δεν έχει

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότ/τα ζωής μόνο τ/ς παρούσας αJ.λά και των

μελλοντικών γενεών. Ωστόσο τίθεται το ερώτ/μα «Τί κληρονομιά θα έπρεπε να

αφήσουν οι προγενέστερες στις μεταγενέστερες γενιές; )). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα

δύσκολο ζήτ/μα αφού οι μελλοντικές γενιές δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τα

αιτήματα και τις εmθuμίες τους, και τίθεται, έτσι, το θέμα τ/ς δίκαιης μεταχείρισης.

Η πιο απλή ίσως απάντηση στο ερώτ/μα αυτό συνοψίζεται στο κριτήριο της

διατ/ρησιμότ/τας ή αειφoρiας5 σύμφωνα με το οποίο οι μελλοντικές γενιές τουλάχιστον

δεν πρέπει να αφεθούν σε χεφότερη κατάσταση-θέση από ότι οι σημερινές. Κατανομές

που φτωχαίνουν τις μελλοντικές γενιές προκειμένου να πλουτίσουν τις τωρινές είναι,

σύμφωνα με το κριτήρω αυτό, κατάφωρα άδικες. (Tietenberg Τ, Τόμος Α' ,σελ.65, 1997)

Συγκεκριμένα το κριτήριο τ/ς αειφορίας υποδηλα/νει ότι οι προηγούμενες γενιές έχουν

το δικαίωμα να καταναλα/νουν - χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους και να τους

στερούν με τον τρόπο αυτό από τις επόμενες γSVΙΈς μόνο και εφόσον η ευημερία των

μεταγενέστερων γενεών παραμένει στο ίδιο επίπεδο με αυτό των προηγούμενων γενεών.

Και αντίστροφα η χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων σήμερα αντιτίθεται στο κριτήριο

τ/ς αειφορίας αν το επiπεδo τ/ς ευημερiας των μελλοντικών γενεών διαμορφώνεται με

τον τρόπο αυτό σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά της ευημερίας των προηγούμενων

γενιών.

~ Περισσότερα για τη «βιώσιμη ανάπτυξφ> στο Ι'ί:φάλαlO 4
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2.1 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤIΙΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

42

Ο προσδιορισμός της έννοιας της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος εμπεριέχει

μια εσωτερική δυσκολία να ορισθεί που οφείλεται στο δυναμικό του χαρακτήρα. Οι

τάσεις υπερεκμετάλλευσης των φυσικών οικοσυστημάτων δεν είναι κάτι που

παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η εκμεταλλευτική πίεση, όμως, και η υποβάθμιση

που αυτή συνεπάγεται άρχισε να αυξάνεται ραγδαία μετά το δεύτερο μισό του εικοστού

αιώνα. Ωστόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις σήμερα καθιστούν δυνατή τη διατήρηση των

φυσικών οικοσυστημάτων, την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και την άσκηση των

όποιων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συΎθήκες που παλαιότερα χαραΙCΤΗριζόταν

απαγορευτικές για κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες. Προκύπτει έτσι.., ότι η έννοια της

φέρουσας ικανότητας επηρεάζεται (θετικά) από την εξέλιξη της τεχνολσΥίας, την

εφαρμογή νέων τεχνικών και τις καινοτομίες.

Εικόνα 8: Φυσικά Οικοσυστήματα: Δάσος με κυπαρίσσια και χαλέπω πεύΚΙ)

Πηγή Αμφίβιον, Δημόσια Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - γγΡοτόπων, Τεύχος 30,

Θεσσαλονίκη 2000

Η έννοια φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την

πίεση που ασκούν οι ζωντανοί οργανισμοί στο περιβάλλον τους και δηλώνει το μέγιστο

αριθμό ατόμων ενός δεδομένου είδους, τον οποίο το φυσικό περιβάλλον μπορεί να

στηρίζει επ' αόριστον. Οταν ένας πληθυσμός υπερβεί αυτό το μέγιστο αριθμό, οι φυσικοί

πόροι αρχίζουν να φθίνουν και αργότερα το ίδιο θα συμβεί και στον ίδιο τον πληθυσμό.

(ΓεωρΥόπουλος Α., σελ.33, 1998). Η ιδέα που εμπεριέχει ο ορισμός αυτός, δηλαδή η

πεπερασμένη χωρητικότητα και αντοχή των οικοσυστημάτων έχει γενικότερη αξία και
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γι' αυτό λαμβάνεται ως θεμελιώδες κριτήριο για τη διασφάλιση της επιθυμητής

ισορροπίας τόσο των οικοσυστημάτων όσο και των ανθρωπογενών συστημάτων, γεγονός

που αποτελεί και άλλο μέφο της βιωσιμότητάς τους.

Με το ευρύτερο, λοιπόν περιεχόμενό της, η αρχή της φέρουσας ικανότητας δηλώνει ότι η

κατασκευή και διαχείριση των ανθρωπογενών συστημάτων δεν πρέπει να παραβιάζει την

φέρουσα ικανότητα αυτών των ιδίων και των οικοσυστημάτων (χερσαία, υδάτινα,

θαλάσσια) που επηρεάζονται από αυτά. Εξάλλου, όλα τα ανθρωπογενή συστήματα

κατασκευάζονται και εξελίσσονται αναλώνοντας οικοσοοτήματα. Λόγω της ευγενούς

προσαρμοστικότητας και των δύο, η ισόρροπη συνύπαρξη και συνεξέλιξή τους είναι κατ'

αρχήν δυνατή. Έτσι, για παράδειγμα, τα ανθρωπογενή συστήματα του αγροτικού

πολιτισμού λειτούργησαν σταθερά για πολλά χρόνια. A).J..iJ, η φέροοοα ικανότητα είναι

το απαραβίαστο όριο ανάπτυξης των ανθρωπογενών συστημάτων. Πέραν αυτού δεν

υπάρχει ανάπτυξη ciλ/ά αποσταθεροποίηση.

Σκοπός της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η συνεξέλιξη ανθρωπογενών συστημάτων και

οικοσυστημάτων Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει τα συστήματα αυτά να

διατηρούν την ισορροπία τους, κάτι που θεωρείται ως εφικτό, διότι η ισορροπία μεταξύ

τους είναι δυναμική και χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα, δηλαδή, έχει την τάση να

επανέρχεται μετά την αρχική διατάραξη. Κατά συνέπεια παρέχει περιθώρια αμοιβαίων

προσαρμογών κατά τη διαδικασία της διαρκούς αλλαγής. Ωστόσο, η παραβίαση του

ορίου της φέρουσας ικανότητάς τους αποσταθεροποιεί τα συστήματα γιατί συνεπάγεται

μη αναστρέψιμες εξελίξεις, αποτελεί με λίγα λόγια το όριο πέραν του οποίου δεν υπάρχει

δυνατότητα επανόδου ciλ/ά καταστροφή.

Από τα παραπάνω καταφαίνεται η τεράστια σημασία της φέρουσας ικανότητας που έχει

ως τώρα αγνοηθεί από τα υπερτροφικά βιομηχανικά σοοτήματα μ~ αποτέλεσμα τη

συνεχιζόμενη οικολαΥική κρίση. Ο σεβασμός της αρχής πρακτικά σημαίνει:

ο Τη διάκριση συνήθων και ευαίσθητων οικοσυστημάτων που είναι δεκτικά ήπιας μόνο

ανάπτυξης

<;) Την υποχρέωση θεσμοθέτησης μέτρων και μεθόδων μέτρησης της φέρουσας

ικανότητας των ανθρωπογενών συστημάτων που έχουν τάση προς υπερτροφική

ανάπτυξη όπως για παράδειγμα του αριθμού και επιτρεπτού μεγέθους οικισμών, του
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αριθμού των αυτοκινήτων ή των τουριστών σε ευαίσθητα οικοσυστήματα (ακτές,

μικρά νησιά κα.)

ο Την αρχή της σταθερής κατάστασης (steady state) για φυσικά συστήματα

ατμόσφαφας, υδρόσφαψας, λιθόσφαψας, ως προς τα στοιχεία των οποίων δέον να

ισχύουν ορθές τιμές. Αυτό άλλωστε είναι και το κύριο πρόβλημα της ρύπανσης.

(Δεκλερής Μ., 1996)
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2.2 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι απόψεις για τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και τη διαθεσιμότητα των

φυσικών πόρων στο μέλλον διίστανται. Η προσεκτικότερη ίσως εκτίμηση της

διαθεσιμότητας φυσικών πόρων στο μέλλον έχει πραγματοποιηθεί από δύο φυσικούς

επιστήμονες τους Goeller και Weinberg (1978). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους ο

πρώτος φυσικός πόρος που θα εξαντληθεΙ ο φώσφορος, επαρκεί για iiJλα 1300 χρόνια.

Για τους περισσότερους από τους άλλους πόρους ο χρόνος εξάντλησής τους, σύμφωνα

με τους δείκτες των μελετητών αυτών, είναι εκατομμύρια χρόνια. Με βάση την ανάλυσή

τους και μια άλλη συimληρωματική ανάλυση καταλήγουν σε δύο βασικά συμπεράσματα:

ο Με λίγες εξαιρέσεις ~ ο φώσφορος, ορισμένα ιχνοστοιχεία που χρησιμοποιούνται στη

γεωργία και τα ορυκτά καύσιμα - η προσφορά φυσικών πόρων είναι ουσιαστικά

απεριόριστη.

ο Η εγκατάλειψη των όντως σπάνιων αυτών φυσικών πόρων μπορεί να εmτευχθεί με

μικρή ή και καθόλου πτώση του βωτικού επιπέδου, ενώ στις περισσότερες

περιπτώσεις μπορεί να εmτευχθεί με επίπεδο πραγματικών τιμών για τους φυσικούς

πόρους που δε θα είναι υψηλότερο από το διπλάσιο του σημερινού.

Ουσιαστικά δηλαδή το πρόβλημα της πλήρους εξάντλησης των φυσικών πόρων αποτελεί.

ένα μάλ/ον φανταστικό πρόβλημα αφού η υδρόσφαιρα, η ατμόσφαιρα και ο φλοιός της

γης μας προσφέρουν απεριόριστες ποσότητες αποθεμάτων από τους φυσικούς πόρους

που χρησιμοποιούμε. Το πρόβλημα άρα δεν είναι η ύπαρξη των απαραίτητων φυσικών

πόρων αλλά η βούληση και η ικανότητα καταβολής του οικονομικού τιμήματος της

εξόρυξης αυτών.

Σε αντίθετή λογική οι σύγχρονοι οικολόγοι θεωρούν ότι το περιβάλλον έχει μια

πεπερασμένη δυνατότητα να εξασφαλίζει συνθήκες επιβίωσης για τον άνθρωπο και αν η

ικανότητα αυτή εξαντληθεί διαταράσσεται ανεπανόρθωτα η οικολογική ισορροπία με

καταστρεπτικές συνέπειες για το ανθρώπινο είδος (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο του

θερμοκηπίου κλπ). παράλληλα παρόλη την σάγχρOvη τεχνολογία αυτά τα προβλήματα

δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να αντιμετωmσθούν στο βραχυπρόθεσμο μέλλον

συνιστώντας μια ορατή απεΙλή για την ανθρωπότητα.
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Εικόνα 9

46

Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει

αναπτυχθεί δραματικά τις

τεΛΕUταίες δεκαετίες με

αποτέλεσμα τη μείωση των

ιχθυρών του πλανήτ/ τα

επόμενα χρόνια

(Ιχθυοκαλλιέργεια στην

Ιρλανδία)

Πηγή: European Commission,

Caήn2 For Our Future. Action

For Europe's EnvironmenI.

Brussels - Luχembourg 1999

Τα σημάδια αυτά έχουν ήδη εμφανισθεί στον πλανήτη. Αν η σημερινή τάση χρήσης των

πόρων και αύξησης του πληθυσμού συνεχίσει να επικρατεί, τότε κατά το 2010 η κατά

κεφαλήν αναλογία βοσκοτόπων και ι'Χθυηρών του πλανήτη θα μειωθεί κατά 22% και

10% αντιστοίχως. η κατά κεφαλήν αρδευόμενη γη κατά 12% και τέλος η καλλιεργήσιμη

και δασική γη κατά 21 % και 31% αντιστοίχως. (ΓεωργόπουλοςΑ., σελ.33, 1998)
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2.3 Η θΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΠΕΡffiΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η αρχή της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος θεσπίστηκε ρητά από την αρχή (6)

της Διακήρυξης της Στοκχόλμης για το Περιβόλλον (1972) και γίνεται έμμεσα δεκτή από

τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στη βιολογική ισορροπία. Αναγνωρίστηκε για

πρώτη φορά από το ΕΤμήμα του Σ. Τ.Ε. ως εφαρμοστέα κατά την ίδρυση οικισμών

ραγδαία εξαπλοίιμενων σε βάρος της υπαίθρου εξαιτίας της αχαλίνωτης κερδοσκοπίας

γης και της απουσίας χωροταξικών σχεδίων. Το Δικαστήριο διέyvωσε ότι η αλόγιστη

οικιστική ανάπτυξη αποτελεί την κυριότερη απειλή του περιβάλλοντος και έκρινε ότι η

ίδρυση των οικισμών αυτών είναι εmτρεπτή μόνο εντός ευρuτερου σχεδιασμού σε

επίπεδο τουλάχιστον νομού, αφού λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα όλου του

οικιστικού ιστού και των οικείων οικοσυστημάτων καθώς επίσης και της χωροταξικής

διατάξεως της περιοχής. (Δεκλερής Μ.,)996)

Εξάλλου ο ραγδαίος και aπρoγραμμάτιστoς ΠOλλωtλασιασμός των επιχεφήσεων

ιχθυοτροφείων έδωσε τ/ν ευκαφία στο Ε' Τμήμα να πραγματοποιήσει την έρευνα τ/ς

φέρουσας ικανότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην συνέχεια το σχεδιασμό

σε επίπεδο νομοU. Παράλληλα, και με δεδομένη την τάση μεγεθύνσεως των

ξενοδοχειακών μονάδων εξαιτίας του κερδοφόρου τουρισμοu να θέσει για πρώτη φορά

το ζήτημα του βιώσιμου τουρισμού επιβάλλοντας την ορθολογική κατανομή της

τουριστικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο χωρίς υπέρβαση των ορίων κορεσμού

κάθε περιοχής αναλόγως της ευπάθειας και των χαρακτηριστικών της. Τέλος,

υπεραμυνόμενο του βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, το Ε' Τμήμα έθεσε φραγμοuς

στην εκμετάλλευση του θεσμού μεταφοράς συντελεστή δόμησης, απαγορεύοντας τ/ν

υπέρβαση του συντελεστή οικιστικής Π1Jιcνότ/τας της περιοχής υποδοχής, προκειμένου

να μη θίγεται ο «άριστος» για την περιοχή συντελεστής δόμησης.

Στην πράξη με παράγραφο του άρθρου 24 του Συντάγματος επιβάλλεται στο Κράτος η

υποχρέωση προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ άλλη

παράγραφος του ίδιου άρθρου επιτάσσει την χωροταξική οργάνωση της χώρας την οποία

επίσης αναθέτει στο Κράτος. Από το συνδυασμό των δύο αυτών διατάξεων προκύπτει ότι

η πολιτεία υποχρεοuται να προβεί σε χωροταξική οργάνωση τ/ς χώρας, η οποία θα
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προστατεύει το περιβόλλον και θα διασφαλίζει το"ς άριστους δυνατούς όρους

δα/βίωσης, ολ/ά θα εξασφαλίζει επίσης και τη λειτουργία και ανάπτυξη των οικισμών.

ΠΡOΙCΕψένOυ να εναρμονισθεί με το σύνταγμα ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και

στην κατάρnση και εφαρμογή «προγράμματος τουρισμού)) οφείλει να αποβλέπει στην

ορθολογική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο μέσα στα

πλαίσια σχεδιασμένης ρύθμΙΟ1lς των χρήσεων γης και στην ανάπτυξη ξενοδοχειακών

μονάδων χωρίς υπέρβαση των ορίων κορεσμού κάθε περιοχής, που εκτιμώνται ενόψει

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ια/ρίως της ΕUπάθειας της περιοχής, στη δημΙ0υΡγα/

τουριστικών μονάδων, οι οποίες εναρμονίζονται προς τη φ"σιογνωμία της περιοχής και

δεν αποβαίνουν σε βάρος των πολιτιστικών στοιχείων της και του φ"σικού

περιβάλλονως και γενικότερα στην πληρέστερη δυνατή και χωρίς δυσμενείς επυττώσεις

για το δημόσιο συμφέρον αξιοποίηση των το"ριστικών δ"νατοτήτων της χώρας.

Στη συνέχεια και σε συμμόρφωση προς παράγραφο το" άρθρου 24 του Συντά'γματος και

σε εκτέλεσή της εκδόθηκε ο νόμος 36011976 «Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος». Ο

νόμος αuτός επιβάλλει τη σύνταξη χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων πο"

διακρίνονται σε εθνικά, περιφερειακά και ειδικά. Επιπλέον ο νόμος 360176 εφ' ενός

προβλέπει τη διαδικασία εγκρίσεως των σχεδίων και προγραμμάτων και τα αρμόδια προς

α"τό όργανα.. αφετέρο" ορίζει ρητά ότι διοικητικές πράξεις πο" αφορούν στη χωροταξία

πρέπει να είναι σύμφωνες προς τα εγκριθέντα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, στην

αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινή απόλυτης ακυρώσεως.
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3.1 ΚΟΣΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

50

Όπως προαναφέρθηκε η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν αποτελεί νέο φαινόμενο,

ωστόσο τέτοια φαινόμενα γίνονται προβλήματα μόνο όταν αρχίζει να φαίνεται ότι κάτι

μπορεί και πρέπει να γίνει για τη λύση τους.

Εικόνα 10: Τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Παρισιού

Πηγή: EιIρωπαϊΙCΉΈνωση, ΣUΝΘΉΙCΗ του Άμστερvrαμ: n άλληξε στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Έπιτροπη Ι 999

Το δυσκολότερο μέρος της οικονομικής αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύπανσης,

τόσο στη θεωρεία όσο και στην πράξη, είναι ο υπολογισμός του κόστους της ρύπανσης

και του κόστους μείωσης της ρύπανσης. Μόνο μικρό μέρος του κόστους από τη ρύπανση

μπορεί να υπολογισθεί άμεσα, το κόστος από τη ρύπανση το οποίο δεν μπορεί εύκολα να

υπολογισθεί αναφέρεται, συνήθως, ως «μη οικονομικό» κόστος. Η μόνη πραγματική

διαφορά ανάμεσα στο άμεσο και στο μη οικονομικό κόστος εντοπίζεται στη δυσκολία

υπολογισμού τους. Η δυσκολία υπολογισμού μέρους του κόστους από τη ρύπανση

οφείλεται στην ανυπαρξία αγοραίων τιμών για ορισμένα κόστη. Στην περίπτωση αυτή

πρέπει να συμπεράνουμε τα κόστη με βάση άλλες τιμές. Για παράδειγμα, η εmμηση της

αξίας που αποδίδουν οι άνθρωποι στην καθαρή ατμόσφαιρα και τις ακτές θα μπορούσε

να γίνει με βάση την επιπλέον τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για ακίνητα,

σε περιοχές απαλλαγμένες από τη ρύπανση. (Σκούντζος Θ., Τόμος U, 1990)

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή που αντιμετωπίζει μια ορθολογικά

συγκροτημένη κοινωνία δεν είναι ανάμεσα σε καθαρή ή μολυσμένη ατμόσφαιρα, ή
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ανάμεσα σε καθαρό ή μολυσμένο νερό, αλλά ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα ρύπανσης

και μόλυνσης. Ο αντικειμενικός σκοπός θα πρέπει να είναι η ανεύρεση εκείνου του

επιπέδου ελάττωσης της ρύπανσης κατά το οποίο το κόστος της παραπέρα ελάττωσί ις

υπερβαίνει τα οφέλη. Ακόμη ο άριστος συνδυασμός των μεθόδων περιορισμού της

ρύπανσης αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Συγκεκριμένα όπου είναι- λιγότερο

δαπανηρή η μείωση της ρύπανσης, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη μείωση, μέχρι tC

σημείο στο οποίο μια πρόσθετη δραχμή που oπoυδήπc~δαπανάταιγια τον περιορισμό

της ρύπανσης επιφέρει την ισοδύναμη ελάττωση στα επίπεδα ρύπανσης. (ΣκούντζοςΘ.,

Τόμος Ι, 1989)
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3.2 ΤΡ<'ΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΒΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΒΜΑΤΟΣ ΤΒΣ ΡΥΠΑΝΣΒΣ

ΤΟΥ ΠΕρωΑΛΛΟΝΤΟΣ

γπάρχο"ν τρεις το"λάχιστον τρόποι αντιμετώπισης το" προβλήματος της ρύπανσης ο

συνδ"ασμός των οποίων θα αποτελούσε ίσως την ιδανικότερη λύση:

" Νομοθεπκές ρUΘμίσεις

Ο παραδοσιακός τρόπος αντιμετώπισης της ρύπανσης είναι η θέσπιση νομοθετημάτων

για την αντιμετώπισή της. Ωστόσο προκύπτουν ορισμένες δυσκολίες από τouς νόμο"ς

για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Συχνά δίνο"ν απλώς γενικές κατευθύνσεις, ενώ δεν

είναι λίγες οι φορές που επιβάλλονται νόμοι οι οποίοι θέτουν ασύμφορα επίπεδα

ρύπανσης ή ακόμη δεν προβλέπουν τρόΠOUς αντιμετώπισης των οικονομικών βαρών πο"

προκύπτουν από τη συμμόρφωση προς αυτούς. Όταν ένας νόμος προκαλεί δυσχέρειες ή

ζημιές σε ορισμένα άτομα ή ομάδες είναι αναμενόμενο να παραβιασθεί. Προκειμένου,

λοιπόν, να γίνει ένας νόμος σεβαστός θα πρέπει να υπάΡχο"ν αυτόματα συστήματα

εφαρμογής και tλi:yxou τοu.

" Επιδοτήσεις

Συχνά και εξαιτίας της απρoΘUμίας των επιχειρήσεων να δαπανήσουν μεΥάλα ποσά για

έργα πο" θα μειώνουν την ρύπανση του περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση

συστήματος επιδοτήσεων προκειμένου να εφαρμοσθούν οι νόμοι για τη ρύπανση. Οι

εmδοτήσεις θα μπορούσαν να MβOUV ττ μορφή φορολσ(ικών απαλ/αΥών ή

ελαφρύνσεων ή ακόμη και τη χορήγηση χρηματικών ποσών πο" δεν είναι πρόθ"μη μια

επιχείρηση, πο" ρυπαίνει το περιβάλλον, να διαθέσει.

ο Οικονομικά κίνητρα

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται σ' α"τόν που ρυπαίνει το περιβάλλον να λάβει υπόψη

του το KOινωVΙKό κόστος της ρύπανσης. Το σύστημα αυτό ονομάζεται

«εσωτερικοποίηση». (Σκούντζος Θ., Τόμος Π, 1989) Αυτός δηλαδή, που ρυπαίνει το

περιβάλλον αναγκάζεται να αναλάβει ο ίδιος το κόστος των πράξεών το" το οποίο είχε

προηγουμένως μεταβιβάσει στην κοινωνία, κάτι που συνοψίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων

πληρώνευ>. Συχνά διαΤUπώθηKε η άποψή ότι μόνο έτσι ένας επιχειρηματίας κάνει

προσπάθεια να καθαρίσε\ το περιβά.λλον από τα απόβλητα που δημιο"ργεί, όταν το
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πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει είναι ασύμφορο προς αυτόν. Ωστόσο, παρά το γεγονός

ότι ο τρόπος αυτός δε θέτει καθόλου αυστηρούς περιορισμούς σχετικούς με το βαθμό

των ζημιών που προκαλούνται, η εφαρμογή του ενέχει σημαντικές δυσχολ.ίες ως προς τις

εκτιμήσεις του κοινωνικού κόστους των διαφόρων τύπων ρύπανσης.
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3.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΕΚΊΌΥ ΕωΠΕΔΟΥ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος αποσπά ύλες από το περιβάλλον και τις επεξεργάζεται για

να παράγει αγαθά και υπηρεσίες τα οποία καταναλώνεΙ., απορρίπτοντας στο περιβάλλον

ό,τι ανεπιθύμητα κατάλοιπα δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της

κατανάλωσης. Κάθε οικονομική δραστηρώτητα, δηλαδή, δημιουργε( ανεπιθuμητα

κατάλοιπα που αποβόλλονται στο περιβάλλον. Παρόλο που η δυνατότητα του

περιβάλλοντος να απορροφά απόβλητα είναι μεγάλη, δεν παύει να είναι δεδομένη. Με

βάσrj το νόμο της διατήρησης της "λης, καθώς αυξάνεται το κUκλωμα της παραγωγής

και της κατανάλωσης προϊόντων στην παγκόσμια οικονομία αυξάνεται και η παραγωγή

καταλοίπων και ασκείται αυξανόμενη πίεση στην απορροφητική ικανότητα του

περιβάλλοντος. Σταδιακά η κοινωνία αισθάνεται αυξανόμενη δυσφορία και προβλήματα

καθώς το περιβαλλοντικό κόστος διογκώνεται 6

Ωστόσο, και προκειμένου το περιβάλλον να προστατευθεί από τα απορριπτόμενα

κατάλοιπα, η άποψη ότι η περιβαλλοντική ρύπανση πρέπει να περιοριστεί τελείως είναι

όχι μόνο ακραία αλ/.ά και ανέφικτη. Και αυτό γιατί, οποιαδήποτε απόπεφα παντελούς

περιορισμού της ρύπανσης θα συνεπαγόταν aφόρητο περιορισμό της παραγωγής και

μείωση του βιοτικού επιπέδου σε επίπεδα που καμιά κοινωνία, αναπτυγμένη ή

,

Περιβαλλοντικό

κόςτος

Κόστος πρόληψης +

της ρVπανσης

Κόστος απoφuyής +

της ρVπανσης

Κόστος

ζημιών της

ρVπανσης

Το περιβαλλοντικό κόστος διακρίνεται σε: κόστος πρόληψης της ρύπανσης του περιβiιλλoντoς, που είναι το

κόστος που αναλαμβάνουν οι επιχεφήσεις, τα άτομα, οι κρατικοί φορείς Κ.α. για την εφαρμογή μέτρων

προς απoφιryήν της πιφιβαλλοντικής ρύπανσης, και σε κόοτος ρύπανσης , που δημιουργείται από την

KαθεαUΤΉ ρύπανση. Με τη σεφό. του το κόστος ρύπανσης διακρίνεται σε ιδιωτική ή δημόσια δαπiι:vη που

ΠιχιΊμαwπoιεiται για την αποφυΥή ζημιάι; από ρύπανση που ήδη γΊVεrαι και σε ζημιά που προκαλείται στην

κοινωνική ευημερία από την ρύπανση. (Κώπης Γ., 1994)
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αναπτυσσόμενη, δε θα μπορούσε να αντέξει. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση κάποια

μορφή ρύπανσης θα υπήρχε αφού ρύπανση υπήρχε ακόμη και στις πρωτόγονες

κοινωνίες.

Επομένως, και ξεκινώντας από την υπόθεση «ζω άρα ρυπαίνω» και δεδομένου ότι δεν

μπορούμε να μιλάμε για πλήρη εξάλειψη της ρύπανσης, το πράβλημα έγκειται στον

προσδιορισμό εκείνου του επιπέδου ρύπανσης (άριστο επίπεδο ρύπανσης) του

περιβάλλοντος ή προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπσνση, με βάση τις διάφορες

οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες παραμέτρους που ισχ;όουν

σε μια κοινωνία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
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3.4 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ <<ΆΡΙΣΤΟΥ» ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
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Η διαδικασία προσδιορισμού ενός «άριστου») βαθμού ρύπανσης συνίσταται θεωρητικά

στον προσδιορισμό και σύγκριση μεταξύ του κοινωνικού οφέλους που δημιουργεί η

καταπολέμηση της ρύπανσης και του κόστους που αυτή συνεπάγεται. Πρακτικά κρίνεται

αναγκαίο να προσδιοριστεί εκείνο το επίπεδο καταπολέμησης της ρύπανσης πέρα από το

οποίο το κόστος οποιασδήποτε ενέργειας καταπολέμησής της ξεπερνά τα οφέλη που

δημιουργούνται από αυτή.

Εικόνα 11: Τα επίπεδα συγκέντρωσης C02 στην ατμόσφαιρααυξάνονται

Πηγή: European Commission, Carίηg For Our Future. Action For Europe's Enviroιuneηt, Brussels 

Luxembourg Ι 999

Στην πράξη το οριακό κόστος που συνεπάγεται η καταπολέμηση της ρύπανσης και των

ζημιών που αυτή προκαλεί στο περιβάλλον αυξάνεται καθώς αυξάνεται και η

προσπάθεια περιορισμού των τελευταίων. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για την

πρόληψη ζημιών από τη ρύπανση του νερού, αρχικά θα είναι σχετικά εύκολο και όχι

πολύ δαπανηρό να προβεί κανείς σε χοντρικό καθαρισμό του νερού, με οποιαδήποτε

μέθοδο, για να απαλλαγεί από ορισμένες βλαβερές ουσίες. Όσο όμως καθαρότερο θα

γίνεται το νερό, τόσο θα αυξάνεται το οριακό κόστος για παραπέρα καθαρισμό του, που

θα απαιτεί πιο πολύπλοκες και δαπανηρές μεθόδους.
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Ο προσδιορισμός του άριστου επιπέδου ρύπανσης στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα κόστη

και τα οφέλη που σχετίζονται με τον περωρισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος

μπορούν να αποτιμηθούν και να εκφραστούν σε χρηματικές μονάδες. Ωστόσο, στην

πραγματικότητα συνήθως υπάρχουν στοιχεία κόστους και oφέλouς που δεν είναι δυνατόν

να εκτιμηθούν αντικειμενικά λiYyω της φύσης ΤOuς, όπως για παράδειγμα η υΥε,α, η

ωραιότητα του τοπίου κα.

Ενώ, λοιπόν, η θεωρητική εξεύρεση του άριστου επιπέδου ρύπανσης φαίνεται σχετικά

εύκολη, η ύπαρξη αντικειμενικών δυσχερειών εκτίμησης ορισμένων παραγόντων

δημιουργεί στην πράξη ανυπέρβλητες συχνά δυσκολίες για τον επακριβή προσδιορισμό

αυτού του άριστου ΕΠ1πέδου.

Έτσι, όπως προαναφέρθηκε η επακριβής μέτρηση του κόστους και του oφέλouς από την

καταπολέμηση της ρύπανσης είναι πολύ δύσκολη. Μικρό μόνο μέρος του κόστους και

του οφέλους μπορεί συνήθως να υπολογισθεί άμεσα. Παράλληλα, προκειμένου να

εκτιμηθεί το άριστο επίπεδο περιορισμού της ρύπανσης όταν υπάρχουν πολλές πηγές,

δεν αρκεί να ζητάει κανείς μείωση της ρύπανσης κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό από

όλες τις πηγές, χωρiς να υπολογίσει τη δυσκολία και το κόστος περωρισμού της

ρύπανσης από κάθε πηγή. Κάτι τέτοιο θα ήταν aντιoιKoνoμιKό. Μια οικονομικώς ορθή

λύση απαιτεί μεγαλύτερη μείωση της ρύπανσης από πηγές όπου αυτό κοστίζει λιγότερο.

Εξάλλαυ, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στον υπολογισμό των ζημιών που προκαλαύνται

από την ρύπανση και συνεπώς και του οφέλους που αναμένετε να προκύψει από το

ελεΥχό της, μια και όλες σχεδόν οι ατομικές εκτιμήσεις περιέχουν έντονα υποκειμενικά

στοιχεία ..

Τέλος, στην πράξη πρόβλημα συνίσταται και στην έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης,

είτε Άληροφοριών οι οπαίες αν και δεν υπάρχουν σήμερα θα εi\!~l δυνατό να σuλλεyoύν

σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο, είτε πληροφοριών που ούτε τώρα υπάρχουν ούτε στο

μέλλον θα μπορούν να συλλεΥούν. Εξαιτίας των πρακτικών αυτών δυσχερειών στον

υπολογισμό ενός «άριστoυ~~ επιπέδου ρύπανσης, και προκειμένου αυτές να ξεπερασθούν,

έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικές μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης της rύπανσης του

περιβάλλαντος.
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3.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΠΣΗΣ ΤΠΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ

Μια σειρά από εξειδικευμένες τεχνικές έχουν ανωrruχ.θεί για την αποτίμηση του oφέλoUς

που προκύπτει από την αναβάθμιση του περιβάλλοντος ή αντίστροφα της βλάβης που

προκαλείται από την υποβάθμισή του. Η ανάπτυξη ειδικών τεχνικών αποδείχθηκε

αναγκαία επειδή οι περισσότερες τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται τα

τελευταία χρόνια δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους περιβαλλοντικούς φυσικούς

πόρους. Έτσι ενώ στην περίπτωση των συνηθισμένων προϊόντων μπορούν να εκτιμηθούν

οι σχετικές καμπύλες ζήτησης χρησιμοποιώντας άμεσα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία

από τις αντίστοιχες αγορές, στην περίπτωση των περιβαλλοντικών πόρων. που δε

γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας σε κάποια αγορά, τα στοιχεία αυτά απουσιάζουν.

Οι ειδικές μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε δυο διαφορετικές ιi!JJJ. σχετιζόμενες

περιπτώσεις:

Q Εκ των υστέρων (ex POSt) αποτίμηση

Η βλάβη έχει ήδη προκληθεί και ο σκοπός της αποτίμησης είναι ο καθορισμός του

κατάλληλου ύψους της αποζημίωσης κάτι που συνοψίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων

πληρώνει»

Q Εκ των προτέρων (ex ante) αποτίμηση

Ο σκοπός της αποτίμησης είναι να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα

καταλληλότερα μέτρα πολιτικής. (για παράδειγμα: για να εκτιμηθεί η σκοπιμότητα

σtYYKεKριμένων κρατικών επενδύσεων για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, των νέων

κανονισμών για την προστασία ορισμένων στοιχείων του περιβάλλοντος από την

περιβαλλοντική υποβάθμιση. Έχουν επίσης εφαρμοσθεί για τη διαβάθμιση της

σοβαρότητας των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθοδηγώντας έτσι τις

υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος στο πού να επικεντρώσουν τις προσπάθειές

τους).
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3.5. 1 Η Ανόλυση Κόστους - Οφέλους
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Κύρια μέθοδος εκ των προτέρων αποτίμησης αποτελεί η ανόλοοη κόστους - οφέλους. Η

ανόλυση αυτή α/toτελεί μια συνεκτική μέθοδο οργάνωσης και παl?Oυσίασης

εκφρασμένων σε χρηματικούς όρους πληροφοριών, σχετικών με το κοινωνικό κόστος

και το κοινωνικό όφελος που συνεπάΥεται μια συγκεκριμένη ενέργεια.(Βλιάμος Σ,

Πσνώρως Χ. 1995)'.Το κόστος και το όφελος αποτιμάται στη βάση της προθυμίας του

κοινωνικού συνόλου να δαπανήσει για την απόκτηση mryKtJCpψέYrov αγαθών, υλικών ή

αυλών, ανεξάρτητα σν τα αγαθά αυτά υπάρχουν στην αγορά. Η μελλoνnκή ροή

χρηματικών ροών, είτε δαπανών είτε εσόδων που σχετίζονται με το mryΊCtκρψένο

σχέδιο, ανάγεται σε σημερινές nμές με τη χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου.

(Βλιάμος Σ. Πσνώρως χ., 1995)

Τα πεp$αλλoνnKά δεδομένα, κέρδη και ζημιές, ανάγονται σε χρηματικούς όρους, με

αποτέλεσμα να μπορούν να ενσωματωθούν στην ανόλυση κόστους - οφέλους

οποωυδήποτε έρΥου, συμπλέΥματος δραστηριοτήτων ή θεσμικών ρυθμίσεων. Σύμφωνα

με τη μέθοδο αυτή η υλοποίηση ενός έργου κρίνεται επιθυμητή μόνο εφόσον η

χρηματική αξία των θετικών του εmπτώσεων, σύμφωνα με τη γνώμη αυτών που

ωφελούνταΙ., ξεπερνά τη χρηματική αξία των αρνητικών του επιπτώσεων, σύμφωνα με τη

γνώμη όσων ζημιώνονται α/tό αυτό. Η σύγκριση πραγματοποιείται μεταξύ της παρούσης

αξίας των μελλοντικών ωφελειών ή χρηματικών εισροών και της παρούσης αξίας των

μελλoνnκών ζημιών ή χρηματικών εκροών.

Το σημαντικότερο ίσως εμπόδω που περωρίζει την εφαρμογή της μεθόδου αυτής αφορά

τον υπολογισμό χρηματικών ποσών που να αντιπροσωπεύουν το περιβαλλοντικό κέρδος

και κόστος. Η nμή ενός 11εριβαλλοντικού αγαθού μπορεί να διαμορφωθεί κατά τρεις

τρόπους (Βλιάμος Σ. Πανώρως χ., 1995)':

ο Αποτίμηση στα πλαίσια της αγοράς του αγαθού αυτού (conventional market)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τέσσερις επιμέρους μέθοδοι:

7 Mishan Ε, 1977

Β Bojo J., Mater Κ. & Unemo L., 1992



Η Οικονομl1ct'1 Διάσταση της Περιβαλλoντι1Cής Πoλιτι1Cής 60

1. Αποτίμηση των αλλαγών στον όγκο της παραγωγής (changes in ·production). Οι

περιβαλλοντικές συνθήκες σε ποΊλές περιπτώσεις επηρεάζουν άμεσα τον όγκο της

παραγωγής. Πρόκειται για μία σχετικά απλή μέθοδο που εντάσσεται πλήρως στην

τυmκή μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους - οφέλους, εφόσον μέσω μιας μελ/της

περιβαλλοντικών επιπtώσεων εκτιμηθούν ποσοτικά οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ

των αλληλοεπιδρούντων στοιχείων του οικοσυστήματος.

2. Αποτίμηση του κόστους αποκατάστασης ή αντικατάστασης (rep/acement cost). Η

εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου προϋποθέτει την αποδοχή της ανάγκης και της

δαπάνης επισκευής ή αντικατάστασης από αυτούς που ζημιώνονται Επίσης

προϋποθέτει την τεχνική δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης, που όμως σε

μερικές περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στη φθορά ιστορικών μνημείων ή

την απώλεια εδάφους 'λiJyω διάβρωσης, μπορεί να μην υφίσταται

3. Αποτίμηση της προσπάθειας αποτροπής της βλάβης (preventive expenditure). Στην

Katηyopia αυτή περv..αμβάνovται δαπάνες όπως η εγκατάσταση φίλτρων, η

ηχομόνωση κτιρίων, η χρηματοδότηση κατασκευών που θα εμποδίσουν το έδαφος να

παρασυρθεί από τη βροχή Κ.α. που κάθε μία από αυτές προκαλεί δευτερογενείς

επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές). γι αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην

αποτίμησή τους.

4. Αποτίμηση του ανθρώπινου κεφσλαίου (va/uation οΙhuman capita/). Σύμφωνα με τη

μέθοδο αυτή εκτιμούνται οι οικονομικές επιπτώσεις του κλονισμού της υγείας των

εργαζομένων λόγω των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών.

ο Αποτίμηση στα πλαίσια της αγοράς ενός άλλου συναφούς αγαθού (implίcit-market)

Βασική αρχή της μεθόδου αυτής είναι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών για τα

οποία δεν υπάρχει αγορά. με την αναγωγή σε άλλα συναφή αγαθά που είναι ενταγμένα

στο μηχανισμό της αγοράς και συνεπώς αποτιμημένα. Οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής

είναι:

1. Αποτίμηση των αποδοχών που ανταμεiβουν την ανάληψη κινδύνου (wage risk).

Πρόκειται ουσιαστικά για την εκτίμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής με αναφορά

στο ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάποιος προκειμένου να αυξήσει τις

πιθανότητες επιβίωσής του ή του ποσού που θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει για

να μειώσει τις πιθανότητες αυτές
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2. Αποτίμηση του κόστους μετακίνησης (trave! cos/). Η μέθοδος αυτή χρησψοποιείται

για την αποτίμηση της αξίας χώρων σνσψυχής. Η εφσρμογή της αποιτεί την

καταγραφή δεδομένων που αναφέρονται ιruρίως στον αριθμό των επισΊ(επτών, την

προέλευσή τους, το κόστος και τη διάρκεια του ταξιδιού που απαιτείται για να

φθάσουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν έμμεσα το

μέΥεθος της ζήτησης για τις υπηρεσiες αναψυχής που προσφέρει στους επισκέπτες η

τοποθεσία που μας ενδιαφέρει σε σύγκριση με τα πιθαγά έσοδα από μια διαφορετική

χρήση της ίδιας περιοχής.

3. Ηδονικές τιμές (hedonic prices). Η μέθοδος αυτή αναφέρεται, κατά κύριο )..jyyO, στη

διαδικασία διαμόρφωσης της αγοραίας τιμής της ακίνητης περιουσίας. Οι

περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να αποτιμηθούν έμμεσα εάν είναι γνωστές οι

ηδονικές τιμές για έναν αριθμό ιδιοκτησιών και εΙCΤΨηθεί το ποσοστό της μεταξύ

τους απόκλισης που αποδίδεται στη διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

ο Αποτίμηση στα πλαίσια μιας τεχνητής αγοράς (artificiaI market)

Συχνά όταν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των μεθόδων που προαναφέρθηκαν, υπάρχει η

ανάγκη δημιουργίας τεχνιτών αΥορών όπου θα διαμορφωθούν οι τιμές των

περιβαλλοντικών αγαθών. Η προσέγΥιση αυτή είναι γνωστή ως «Μέθοδος της Τυχαίας

Αποτίμησης». Το βασικό της πλεονέκτημα συνίσταται στο γεΥονός ότι μπορεί να

εφαρμοσθεί εκεί που είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε όλλη μέθοδος.. Η

μέθοδος στηρίζεται στην αξιολό'Υηση του περιβαλλοντικού αγαθού από τους ίδιους τους

ενδιαφερόμενους που καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολό'Υια που έχουν συσταθεί

από τους ερευνητές. Οι ενδιαφερόμενοι - ερωτώμενοι ενημερώνονται αρχικά για το

πρόβλημα και τις πιθανές πολιτικές αντιμετώπισής του. Στη συνέχεια προσφέρεται

εικονικά ένα ποσό ή ζητείται η καταβολή ενός ποσού ανάλογα με το αν το συγκεκριμένο

άτομο υφίσταται ζημιά ή έχει όφελος από την αξιολσΥούμενη επέμβαση. Κατόπιν το

ποσό διαμορφώνεται (αυξάνεται ή μεtώνεται) ώστε τελικά να προσδιοριστεί η αξία που

αποδίδει το συγκεκριμένο άτομο στο περιβαλλοντικό κόστος ή όφελος. Τέλος

υπολσΥίζεται ο αριθμητικός μέσος του ζητούμενου ή προσφερόμενου ποσού του

δείγματος το οποίο και ανάγεται στατιστικά στον πληθυσμό.
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3.5.2 Συμπληρωματικές και εναλλακτικές ιιέθοδοι αξιολόγησης. Εκτίμηση

περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η μελέτη περιβαλλοντικών t;πιπτώσεων αποτελεί ουσιαστικό προαπαιτούμενο της

μελέτης κόστους - οφέλι>υς, δεδομένου ότι μέσω της πρώτης καθορίζονται σε φυαικούς

όρους εκείνες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που στη συνέχεια μέσω της δεύτερης

ανάγονται σε χρηματικούς όρους και αξιολογούνται. Στην πραγματικότητα δεν

υποκαθιστά τη ανάλυση κόστους - οφέλους αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο της.

3.5.3 Άλλες μέθοδοι'

Εκτός της μεθόδου κόστους - οφέλους, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι

αξωλό'Υησης. Άλλες από αυτές χαρακτηρίζονται από μειωμένη, σε σχέση με τη μέθοδο

κόστους - οφέλους, επιστημονική αυστηρότητα, αλ/iJ. και μικρότερες ανάγκες

πληροφοριών σε ποσοτική μορφή. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ο Ανάλυση κόστους - αποτελεσματικότητας (cost - effectίveness αnalysis). Η μέθοδος

αυτή εφαρμόζεται όταν η χρηματική αποτίμηση των ωφελειών είναι αδύνατη ή

περιττή. Αντίθετα, επειδή η εκτίμηση του κόστους είναι συνήθως σχετικά εύκολη,

κατά την εφαρμογή της μεθόδου τα σχετικά με το κόστος ποσοτικά στοιχεία είναι

διαθέσιμα.

ο Πσλυκριτήρια ανάλυση (multi - criteria analysis). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται όταν

οι ωφέλειες είναι πολλές και κάθε μια εκφράζεται σε διαφορετική μονάδα μέτρησης.

Σ' αυτή την περίπτωση η άθροιση τους ώστε να υπολογισθεί το συνολικό όφελος

9 Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης παραγράφου έγινε εκτενής χρήση του άρθρου: Μεθοδολογία

Οικονομικής Αποτίμησης του Περιβά.λλοvrος και η Εφαρμογή της στο Σχεδιασμό ενός Συστήματος

Περιβαλλοvrικών φόρων, Βλιάμος Σ., Πανώριος χ., 1995 από το περιοδικό ΤΟΠΟΣ, Περιφερειακή

Ανάπτυξη Χωροταξία. και Περιβάλλον Στο Πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης Τόμος ΠΙ, Πολιτικές του

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη.
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είναι αδύνατη. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται με τη χρήση ενός συστήματος

συντελεστών βάρους που αποδίδονται στα οφέλη ανάλογα με την υποκειμενική

αξιολόγηση της σημασίας τους. Τα σταθμισμένα οφέλη που προκύπτουν μ' αυιόν

τον τρόπο μπορούν να αθροιστούν.

Q Ανάλυση κινδύνου - οφέλους (risk ~ benefit ana/ysis). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται

σε περιπτώσεις που η αξιολόγηση αφορά μια παρέμβαση με στόχο τη μείωση ή την

εξάλειψη ενός πιθανού κινδύνου για το περιβάλλον, την ανθρώmνη υγεία κλπ. Τα

μεΥέθη που μετρούνται είναι το κόστος και το όφελος που θα πρoέκuπταν από τη μη

ανάληψη δράσης για την ανnμετώπιση του κινδύνου. Τότε. ένα μέτρο του κόστους

δίνεται από το μΈΥεθος της πιθανής ζημιάς που δε θα απετρέπετο και μια προσέγγιση

του οφέλους από το κεφάλαιο που δε θα επενδυόταν για την αποτροπή του κινδύνου.

Q Ανάλυση υπό συνθήκες αβεβαιότητας (decision ana/ysis). Η μέθοδος αυτή βασίζεται

στην παραδοχή όn τα πιθανά κόστη και οφέλη δεν μπορούν να προσδιορισθούν

ντετερμινιστικά και στην προσπάθεια αντιστοίχησης επιπέδων πιθανότητας

επελεύσεως σnς διάφορες τιμές τους. Έτσι, ουσιαστικά από το αρχικό επενδυτικό

σχέδιο παράγονται άλλα.. που περιλαμβάνουν διάφορους συνδυασμούς μεΥεθών και

ποσοστών πιθανότητας.
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4.1 Β OIΚONOMIΚB ΤΒΣ ΕΥΒΜΕΡΙΑΣ

65

Όλες ΟΙ οικονομικές θεωρίες έχουν ως βάση ορισμένες αξίες 11« τη φύση του ανθρώπου

και τους σκοπούς που επιδ1ώκει ή πρέπει να επιδιώκει, μέσα στην κοινωνία στην οποία

ζει. Σύμφωνα με τον Α. Smith «η φυσική προσπάθεια κάθε ατόμου να καλυτερεύσει την

κατάστασή του, όταν διαπραγματεύεται με ελευθερία και ασφάλεια, είναι μία τόσο

ισχυρή αρχή, που από μόνη της και χωρίς οποιαδήποτε βοήθεια είναι ικανή όχι μόνο να

οδηγήσει την κοινωνία στον πλούτο και την ευημερία. σJ.J.i:J.. και να υπερπηδήσει

εκατοντάδες άσχετα εμπόδια που προσβάλουν την ελευθερία του ή πεΡΙCιρίζoυν την

ασφάλειά του.))

Βασική. λοιπόν, επιδίωξη του ανθρώπου είναι το προσωπικό του συμφέρον το οποίο

προσπαθεί να ΠΡαΥματοποιήσει μόνος του και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που

κάνει τον άνθρωπο να νιώθει ευχάριστα είναι η κατανάλωση αγαθών και υ1ΠJρεσιών. η

ΠOΙKtλία των οποίων δεν έχει όρια. μια και οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες.

Είναι φανερό ότι στην ακραία περίπτωση η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος

συνίσταται στη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης και την ελαχιστοποίηση της εργασίας,

στη μεΥιστοποίηση του κέρδους και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Η επιδίωξη αυτή

εξασφαλίζει την οικονομική ευημερία του ανθρώπου η οποία συνήθως μετράται με το

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και ιδιαίτερα το κατά κεφαλήν (ΑΕΠ) και η οποία

επιτυγχάνεται μέσα από τη διαδικασία της οικονομικήςανάπτυξης - μεγέθυνσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι επικρατεί η αντίληψη ότι η διαδικασία της

ανάπτυξης είναι μια ομοιόμορφη, συνεχής και αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία η οποία

διαχέεται, αργά ή γρήΥοΡα, σε όλα τα στρώματα και τις τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι η

οικονομική μεγέθυνση, πρώτο βήμα της οποίας αποτελεί η ικανοποίηση του ατομικού

συμφέροντος, ανεξάρτητα αν στην αρχή ωφελεί ένα μόνο μικρό αριθμό ατόμων ή

ομάδων, πιστεύεται ότι με την πάροδο του χρόνου τα οφέλη από την αύξηση του

παραγόμενου προϊόντος θα διαχυθούν και στα κατώτερα στρώματα , εξασφαλίζοντας

έτσι απασχόληση και αύξηση του εισοδήματος και στους πιο φτωχούς.

Στην πράξη μια κοινωνία μπορεί να χαρακτηρισθεί αποτελεσμαπκή όταν είναι σε θέση

να μεΥιστοποιήσει κάποω άθροισμα επιμέρους ευημεριών για δεδομένους πόρους που

είναι διαθέσιμοι στην κοινωνία σε μία χρονική στιγμή. Η ευημερία των ατόμων
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εξαρτάται από τις αξιολογήσεις τους για την ικανοποίηση που παίρνουν από τα διάφορα

αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνουν. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα μως κοινωνίας

ονομάζεται «μέγιστη κοινωνική ευημερίω>. Μέγιστη θεωρείται η κοινωνική ευημερία

όταν είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε αναδιευθέτηση της παραγωγής ή κατανάλωσης

που θα βελτίωνε τη θέση έστω και ενός νοικοκυριού χωρίς να χειροτερεύσει τη θέση

κάποιου άλλου. Το κριτήριο αυτό είνα;. γνωστό ως «κριτήριο Pareto}}. Επομένως, εάν

βελτιώσεις της θέσης κάποιου που δε συνεπάγονται τη χειροτέρευση της θέσης κάποιου

άλλου είναι δυνατές, είναι σημάδι ότι η κοινωνική ευημερία για ολόκληρη την κοινωνία

δεν έχει φτάσει στο μέγιστο επίπεδό της. Η έννοια της μεγιστοποίησης της κοινωνικής

ευημερίας δε συνδέεται απαραίτητα με την έννοια της δίκαιης κατανομής της μεταξύ

των μελών της κοινωνίας. (Κώπης Γ., 1994)

Με τη θεωρία της ευημερίας επιδιώκεται ο προσδιορισμός των επιπέδων μέγιστης

ωφέλειας που μπορεί να απολαμβάνει μια κοινωνία όταν η οικονομία της βρίσκεται σε

κατάσταση γενικής ισορροπίας καθώς και των εmπτώσεων στην ευημερία που έχουν οι

διάφορες μορφές αγοράς (μονοπώλια, ολιγοπώλια κλπ) και των ειδικών

χαρακτηριστικών των αγαθών που δεν είναι άμεσα διαπραγματεύσιμα στην αγορά. Με

βάση αυτά μια πλήρως ανταγωνιστική ελεύθερη οικονομία που βρίσκεται σε κατάσταση

γενικής ισορροπίας ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεγιστοποίηση της

κοινωνικής ευημερίας.(Κώττης Γ., 1994)
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4.2 Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΒ ΜΕΓΕΘΥΝΣΒ - ΑΝΑΠΤΥΞΒ ΚΑΙ Β ΣΧΕΣΒ ΤΒΣ ΜΕ

ΤΟ ΠΕρωΑΛΛΟΝ

Τα ΤΕΛΕUταία χρόνια κεντρικό ζήτημα σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου αποτελεί η

έννοια της ανάπτυξης και κυρίως της οικονομικής, η οποία υπάγεται στην ευρύτερη

έννοια της γενικής - ολοκληρωμένης ανάπτυξης μιας χώρας. Ως γενική ανάπτυξη μπορεί

να θεωρηθεί η συνεχής άνοδος της ποιότητας της ζωής μιας κοινωνίας. Με την έννοια

αστή η γενική ανάπτυξη σε όλες τJς κοινωνίες θα πρέπει να έχει τJς εξής βασικές

επιδιώξεις:

" Να αυξήσει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας τα βασικά αγαθά της ζωής (τροφή,

κατοικία, υγεία, παιδεία, προστασία)

ι:ι Να ανεβάσει το επiπεδo διαβίωσης, που περιλαμβάνει, εκτός από το υψηλότερο

εισόδημα, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την άνοδο

των πολιτιστικών και ανθρωmστικών αξιών

ι:ι Να διευρύνει τις οικονομικές και κοινωνικές επιλογές των ατόμων και των χωρών.

Η γενική ανάπτυξη μιας χώρας, λοιπόν, περιλαμβάνει την κοινωνική, πολιτική,

οικονομική, διοικητική ανάπτυξη, οικολογική καθώς και λοΙΠές μορφές ανάπτυξης, οι

αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στJς οποίες είναι πολύ σημαντικές. (Σκούντζος Θ., Τόμος Ι,

σελ.26, 1989)

Με τον όρο οικονομική ανάπτυξη εwoείται η διαδικασία με την οποία το πρcryματικό

κατά κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής

περιόδου, υπό την προtiπόθεση ότι ανεβαίνει το επίπεδο την κοινωνικής ευημερίας. Με

τον όρο άνοδος της κοινωνικής ευημερίας εννοείται η παράλληλη επίτευξη και

ορισμένων άλλων στόχων, όπως η δικαιότερη διανομή εισοδήματος, η άνοδος των

επιπέδων υγείας και εκπαίδευσης, η αύξηση της απασχόλησης, κ.α. (Σκούντζος Θ.,

Τόμος Ι, σελ.26, 1989)

Ωστόσο, συχνά, παρατηρείται μια ταύτιση των όρων «οικονομική ανάπτυξη» και

«οικονομική μεγέθυνση» παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσά τους.

Έτσι ο όρος οικονομική μεγέθυνση υποδηλώνει τη διαχρονική αύξηση του πραγματικού

κατά κεφαλή προϊόντος μιας χώρας, ενώ ο όρος οικονομική ανάπτυξη είναι ευρύτερος
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και περιλαμβάνει εκτός από την αύξηση υλικών αγαθών και σημαντικές αλλιryές στη

διάρθρωση και τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο σημείο αυτό αξίζει

να σημειωθεί ότι παρά τη δυσκολία που έγκειται ο διαχωρισμός των δύο ΕWOιών

σημαντικότερο ίσως είναι το γεΥονός ότι βασική επιδίωξη των σύγχρονων χωρών δεν

αποτελεί η οικονομική ανάπroξη αJJ.ά η οικονομική μεγέθυνση.

Η σχέση μεταξύ των τριών προαναφερθέντων όρων, μεγέθυνση, οικονομική ανάπroξη

και ολοκληρωμένη ανάπroξη μπορεί σχηματικά να αποδοθεί από του τρεις ομόκεντρους

κύκλους του σχήματος (3). Με την έwοια αυτή η επέκταση των στόχων ~ μεγεθών που

εμπεριέχονται σε κάθε έναν από τους όρους δεν μπορεί να επιτευχθεί πέρα από ορισμένα

όρια.

Σχήμα 3: Το ομόκεντρο εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων μεΥέθυνσης,

οικονομικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

ΜΕΓΕθΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πηγή: Ρέππας Π., OUCOvouoo) AνάιmιΙη. Θεωρίες και ΣτρατηΥucF.ς. σελ. 33, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα,

1991
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Βέβαια, η αύξηση του εθνικού προϊόντος θεωρείται συνήθως επιθυμητή και αναγκαία. Η

οικονομική ανάπτυξη αναμένεται ότι θα λύσει τα περισσότερα προβλήματα μιας χώρας,

θα εξαλείψει τη φτώχια, τον αναλφαβητισμό και την αμάθεια, θα δημιουργήσει τα μέσα

για να βρεθούν θεραπείες για πολλές αρρώστιες, θα απαλλάξει τον άνθρωπο από την

ανάγκη να δουλεύει σκληρά και τόσα άλλα. Πράγματι η οικονομική ανάπτυξη έχει

επιτύ'χει πολλούς από τους παραπάνω στόχους,

Εικόνα 12 Η υπερβολική ανάπτυξη,

όπως αυτή του τουρισμού,

προκάλεσε την αισθητική

υποβάθμιση πολλών

παραλίων και κατέστρεψε

τη φυσική τους ομορφιά

Πηγή: European Commission,

Caring For Our Future, Action

fΌr Europe's Εnνίronmenι

Brussels - Luxembourg Ι 999

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονες διαμαρτυρίες για την υπερβολική

ανάπτυξη, μια και αυτή παρά το γεγονός ότι έδωσε τη δυνατότητα λύσης πολ/ών

προβλημάτων δημιούργησε νέα προβλήματα εξίσου σημαντικά, όπως είναι η

κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, η βαθμιαία

καταστροφή των αγροτικών περιοχών και των δασών, ο αφανισμός των άγριων ζώων και

πουλιών, η αισθητική υποβάθμιση των παραλιακών πόλεων και η καταστροφή της

πλούσιας κληρονομιάς σε φυσική ομορφιά που δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Μέρος της

καταστροφής που συντελέστηκε oφεiλεται στο γεγονός ότι οι κάτοικοι των διαφόρων

χωρών βρέθηκαν απροετοίμαστοι για την χωρίς προηγούμενο ταχύτητα και έκταση των

μεταβολών που προκάλεσε η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη.
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Συγκεκριμένα η μεγάλη αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος συνοδεύτηκε από

ανάλογη αύξηση της παραΥωγής και της κατανάλωσης προϊόντων που βασίστηκε σε

μεγάλη αύξηση της χρηαιμοποίησης πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων. AUΞήθηκε

έτσι η δημιουργία ανεπιθύμητων καταλοίπων τόσο από την παραγωγή των προϊόντων

όσο και από την κατανάλα/σή τους. Παράλληλα με τη αύξηση του εισοδήματος

αυξήθηκε και ο ελεύθερος χρόνος και μεγάλος αριθμός ατόμων πηγαίνουν στην ύπαιθρο

αυξάνοντας έτσι τη ρύπανσή της αλλά και συνειδητοποιώντας καλύτερα την έκταση της

καταστροφής που αυτή έχει υποστεί Διαπιστώνεται συχνά, ύδατα σε παραθεριστικές

περιοχές να κρίνονται ακατάλληλα για κολύμβηση, λίμνες και ποτάμια ιδιαίτερα

μολυσμένα, εθνικοί δρυμοί και άλλοι υπαίθριοι χώροι να έχουν μετατραπεί σε

σκουπιδότοπους ή ακόμη και να έχουν οικοπεδοποιηθεί Παρατηρείται, δηλαδή, το

φαινόμενο από τη μια μεριά να αυξάνεται η ζήτηση για καθαρές παραλίες, λίμνες,

ποτάμια, για εθνικά πάρκα, υπαίθριους χώρους, κ.ο.1\. λόγω της αύξησης του κατά

κεφαλή εισοδήματος, του ελεύθερου χρόνου και της ιδιοκτησίας μέσων μεταφοράς που

υπήρξαν αποτέλεσμα tης οικονομικής ανάπτυξης, και από την άλλη μεριά έχει μειωθεί

σημαντικά η προσφορά των παραπάνω πόρων λόγω πάλι της οικονομικής ανάπτυξης.
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Η οικολσΥική υποβάθμιση που συντελέστηκε ως ένα βαθμό λiJyω της ραγδαίας

οικονομικής ανάπτυξης υπήρξε κατά κανόνα ταχύτερη στις ανεπτυγμένες χώρες.

Αντίστοιχα, όμως, προβλήματα παρατηρούνται και στις αναπτυσσόμενες χώρες που

συνήθως μιμούνται την παραγωγική νοοτροπία και την καταναλωτική συμπεριφορά των

mo ανεπτυγμένωνχωρών. Οι φτωχότερεςχώρες στην προσπάθειά τους να μειώσουν το

εισοδηματικό χάσμα που τις χωρίζει από τις πλούσιες υωθετούν πολιτική γρήγορης

ανάπτυξηςπαρά τα αρνητικάαποτελέσματαγια το περιβάλλον.

Η οικολογική καταστροφήπου προκαλείταιστις φτωχές χώρες είναι ίσως χειρότερη από

αυτή που προκλήθηκε στις σημερινές ανεπτυγμένες την εποχή που είχαν εισοδηματικά

επίn.εδα ανάλογα με αυτά των σημερινών αναπτυσσόμενωνχωρών, και αυτό γιατί οι

παραγωγικές και καταναλωτικές τους συνθήκες μεταβάλλονταν βαθμιαία και χωρίς

μαζική μεταφορά τεχνολογικών μεθόδων και καταναλωτικών προτύπων. Αντίθετα οι

αναπτυσσόμενεςχώρες της επσχής μας υπόκεινταικαι στις δύο αυτές εmδράσεις.

Οι χειρότερες περιπτώσεις ρύπανσης δεν απαντώνται. όπως θα αναμενόταν, στις

εξαιρετικά εκβιομηχανισμένεςπόλεις, αΧλά στις μεγάλες πόλεις των χωρών χαμηλού

εισοδήματος. Συχνά εκδασώσειςπροκαλούνταιαπό ακτήμονες αγρότες που εισβάλλουν

στα δάση αναζητώνταςένα κομμάτιγης για να καλλιεργήσουν,ενώ δεν είναι σπάνιο και

το γεγονός της διάβρωσης του εδάφους από φτωχούς γεωργούς που ατην προσπάθειά

τους να εmβιώσουνκαλλιερΥούνεξαιρετικάδιαβρώσιμαεδάφη.

Ωστόσο, στις περισσότερεςαπό αυτές τις χώρες το οικολογικόπρόβλημαδε φαίνεταινα

προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες και αντιδράσεις. ΑυτΛ Ωψι::ίλεται κυρίως στο γf:(ονός ότι

λόγω της περιορισμένης βιομηχανικής ανάπτυξης δημιουρΥούνται λιγότερα κατάλοιπα

ανά κάτοικο, καθώς και στο ότι οι φτωχές χώρες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερα.

προβλήματα, διατροφής, στέγασης, υγιεινής περίθαλψης, εκπαίδευσης που απορροφούν

την προσοχή τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνήσεων. Επιπλέον και από φόβο να

μην καθυστερήσειη βιομηχανική τους ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων

χωρών διστάζουννα εmβάλλουνπεριορισμούςστην βιομηχανικήπαραγωγή.
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Η έλλειψη περιοριστικών μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής προκαλεί την αντίδραση

των νεοϊδρυόμενων μονάδων παραγωγής για την εφαρμογή αντιρρυπαντικών μέτρων

Ισ'λ."'ριζόμενοι ότι τα προϊόντα τους θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικά εφόσον δεν ισχύουν

γι' αυτές οι ίδιες περιβαλλοντικές παραχωρήσεις με τις προϋπάρχουσες μονάδες. Η

πολιτική αυτή ίσως κρατήσει χρόνια μέχρι η Πολιτεία κρίνει ότι η χώρα αναπτύχθηκε

αρκετά οικονομικά και είναι σε θέση να κάνει τις θυσίες που απαιτοί>νται για την

προστασία του περιβάλλοντος. Τότε, όμως είναι δυνατόν να έχει προκληθεί ήδη

ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή.

Τα προβλήματα όμως, πou δημΙΟUρΥεί η αποuσία αUΣΤΗρής περιβαλλοντικής πολιτικής

στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν περιορίζονται εδώ. Η έλλειψη περιοριστικών

περιβαλλοντικών μέτρων οδηγεί πολλές μεγάλες εταιρείες που εδρεί>ουν σε

αναπτιryμένες χώρες να μεταφέροuν ρuπογόνες μονάδες παραγωγής στις

αναπτυσσόμενες με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους, με

ταuτόχρoνη μεταφορά - εξαγωγή της ρύπανσης, αλλά και διαμαΡΤUρίες για αθέμιτο

ανταγωνισμό από όJJ...R.ς που λαμβάνουν περιοριστικά οικολογικά μέτρα στις

αναπτuyμένες χώρες.

Διεθνείς πιέσεις για την επέκταση και εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων στις

αναπτυσσόμενες χώρες ήδη υπάρχουν. Ωστόσο δεν είναι σπάνιο το γεγονός η ίδια η

Πολιτεία των χωρών αυτών να αντιδρά, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι φτωχές

χώρες πρέπει πρώτα να αναπτυχθοί>ν οικονομικά επιλί>νοντας σημαντικά οικονομικά

προβλήματα και στη συνέχεια να ασχοληθοί>ν με τα οικολογικά προβλήματα που

προκαλοί>νται από την οικονομική ανάπτυξή τους.

Η επίλυση των σημαντικών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι

ανΑΠΤUσσόμενες χώρες, (διατροφής, στέγασης, uyιεινής περίθαλψης, εκπαίδΕUσης όπως

προαναφέρθηκαν) και η άνοδος του βιοτικοί> τους επιπέδου επιτυγχάνεται με την

οικονομική ανάπτυξη. Πρότυπο της ανάπτυξης αυτής για τις αναπτυσσόμενες χώρες

είναι η γρήγορη οικονομική μεγέθυνση που ακολοί>θησαν στο παρελθόν οι σημερινές

εκβιομηχανισμένες χώρες. Ωστόσο οι απόψεις για την καταλληλότητα αυτής της πορείας

διίστανται

Έτσι, η άποψη που διατυπώνεται στο βιβλίο «Τα όρια της οικονομικής μεγέΘUνσηρ}

υποστηρίζει ότι η εκθετική οικονομική μεγέΘUνση θα συνεχιστεί αμείωτα σε παγκόσμια

κλίμωcα μέχρις ότου φτάσει στα φυσικά της όρια. Τότε η παγκόσμια οικονομία θα



Η Οικονομική Διάσταση της Περιβαλλονπκής Πολιτικής 73

υπερβεί τη βάση των φυσικών της πόρων και θα KαταρρΕUσει. Κατά την άποψη αυτή, η

οικονομική μεγέθυνοη είναι μέρος τοο προβλήματος και όχι η λύση τοο. Η μόνη λογική

πολιτική για να αποτραπεί η καταστροφή είναι να ελεγχθεί η ίδια η αωπtυξιαKή

διαδικασία. (Tietenberg Τ, Τόμος Β',σελ,324, 1997)

Στην αντίθετη λογική, ο Καν και οι συνάδελφοί του οραματίζονται μια αυτόματη

μετάβαση σε μια οικονομία σταθερής κατάστασης, όπου στο τέλος, θα σταματήσει η

οικονομική μεγέθυνση, αJ.J.ά όχι πριν βελτιωθεί η θέση όλων των μελλοντικών

νοικοκυριών σε σιΥΥκριση με αυτή των σημερινών. Από την άποψη αυτή, η οικονομική

μεγέθυνση, που κάθε άλλο από καταστροφική είναι, αποτελεί το όχημα για τη βελτίωση

της ευημερίας των μελλοντικών γενεών, Κατά τη άποψη αοτή η άρνηση της ανάπruξης

καταδικάζει τις φτωχές χώρες του Τρίτου Κόσμου σε αιώνια φτώχια. (Tietenberg Τ.,

ΤόμοςΒ',σελ324,1997)
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Αναμφισβήτητο, βέβαια, παραμένει μέχρι και σήμερα το γεγονός ότι η ανάπτυξη

στηρίζεται στην αύξηση της παραγωΥής, είτε πρόκειται για αναπτυγμένες είτε για

αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Για πολλές από αυτές πρωταρχική επιδίωξη

αποτελεί μέχρι και σήμερα η κάλυψτ] των βασικών αναγκών ενώ η προστασία του

περιβάλλοντος αποτελεί δευτερεύουσας σημασίας πρόβλημα.

Στην προσπάθεια να γίνει κατανοητό το κατά πόσο η ανάπτυξη αντιτίθεται στην

προστασία του περιβάλλοντος και το αντίστροφο, αρκεί ένα απλό παράδειγμα. Για την

παραγωγή ενός προϊόντος 'ΧΡησιμοποιούνται παραγωγικοί συντελεστές που συνήθως

αποκαλούνται εισροές. Η παραγωγή ενός προϊόντος, δηλαδή, απαιτεί εισροές κεφαλαίου,

πρώτων υλών και ανθρώmνης εργασίας. Οι πρώτες ύλες προέρχονται σε μεγάλο βαθμό

από τη γη και το φυσικό περιβάλλον και μέσα από τη διαδικασία της παραγωγής

μετατρέπονται στα τελικά προϊόντα. Όσο οι ανάγκες μας για μεγαλύτερη ποσότητα αλλά

και για νέα προϊόντα γίνεται εντονότερη τόσο mo εντατική γίνεται η χρήση των πρώτων

υλών. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε

εξάντλησή τους και κατά συνέπεια σε ανισορροπίες και διαταραχή του περιβάλλοντος.

Σε μερικές περιπτώσεις οι ανισορροπίες αυτές μπορεί να είναι μόνιμες και μη

αντιστρέψιμες ενώ μπορεί ναι επιφέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Εκτός, όμως από τις επιmώσεις που προέρχονται από την αυξημένη χρήση εισροών,

δημιουργούνται και αυξημένες εκροές με τη μορφή αποβλήτων που επιδρούν αρνητικά

στο περιβάλλον.

Ο άνθρωπος έλκει την ύπαρξή του και την ευημερία του πρώτα από όλα από τους πόρους

της φύσης και ζει σε συμβίωση με το περιβάλλον του είτε αυτό είναι φυσικό είτε

τεχνητό. Η οικονομική δραστηριότητα γεν/ιέται από την ένταση μεταξύ των ανθρωπίνων

αναγκών και του μεcασχηματισμοΊ} των φυσικών πόρων. Με βάση αυτό, οι σχέσεις

μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος παρουσιάζονται

mJνθετες και συχνά αντιτιθέμενες. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η συνεχής δράση

του ανθρώπου για μεγαλύτερη ικανοποίηση των υλικών και πνευματικών του αναγκών

μεταβάλλουν αναπόφευκτα το περιβάλλον προκαλώντας σε πofλές περιπτώσεις μόνιμα ή

περιοδικά προβλήματα.
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Θα επιτρέψει η αυξανόμενη τουριστική

δραστηριότητα, αποτέλεσμα της επιδίωξης

του στόχου της ανάπroξης, στην παραλία

αυτή να παραμείνει τόσο ελκυστική και

μετά από δέκα χρόνια;

Παραλία στην Κέρκυρα

ΠηΥή: European Commission, Caήng For Our

Future. Action For Europe's Environment. BιusseIs

- Luxembourg 1999

Επομένως, η περατότητα των φυσικών πόρων από τη μία και η περιορισμένη

απορροφητική ικανότητα του περιβάλλοντος από την άλλη θα μπορούσαν να

αποτελέσουν περιορισμό στην οικονομική ανάπroξη, ή και αντίστροφα η οικονομική

ανάπτυξη θα μποροί>σε να θεωρηθεί βασική αιτία της υποβάθμισης του φυσικού

περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένο αλλά δίνει μια «στενή}},

απλοποιημένη εικόνα της σχέσης ανάμεσα στην ανάπroξη και το περιβάλλον.

Σήμερα που η οικολογική κρίση έχει κάνει έντονη την εμφάνισή της τόσο στις

αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη η ΈWoια της ανάπτυξης

όλο και απομακρύνεται από τη μονοσήμαντη οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται μόνο

με την αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ και εμπλουτίζεται με νέες διαστάσεις όπως

κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική, περιβαλλοντική κλπ.. Η σχέση οικονομίας και

περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο προφανής τόσο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας,

όσο και σε επίπεδο εφαρμογής μέτρων πολιτικής. Έτσι κάθε φορά που τα τελευταία

χρόνια η «ανάπτυξη>} υφίστατο έντονη κριτική για τα αρνητικά αποτελέσματά της. το

περιεχόμενό της διαστελλόταν με σκοπό να συμπεριλάβει άγνωστες ως τότε διαστάσεις.

Ακούσαμε, λοιπόν κατά καφούς ο όρος ανάπτυξη να συνοδεύεται από τα επίθετα

εναλλακτική, ήπια , ισόρροπη, οικοανάπτυξη για να καταλήξουμε σήμερα στην

«αυτοσηντηρούμενη>} ή «βιώσιμψ} ή «αειφόρω} ανάπτυξη - όπως αποδόθηκε στα

ελληνικά ο αγγλικός όρος "sustainabIe deveIopment" - που σύμφωνα με την Έκθεση
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Μπροuτλαντ, στην οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η σημασία που έχει αποκτήσει

σήμερα ο όρος, σημαίνει την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενεάς

χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές

τους ανάγκες (Παγκόσμια Emtρoπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 1987).

Ωστόσο ο ορισμός αυτός της διατηρήσιμης ανάπτυξης δεν είναι ο μόνος δυνατός, μια

έρευνα γύρω από το θέμα αυτό συ-Υκέντρωσε 61 ορισμούς της διατηρήσιμης ανάπτυξης,

μολονότι πολλοί από αυτοuς είναι ουσιαστικά όμοιοι Ως νέα έννοια η αειφόρος

ανάπτυξη βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και αποσαφήνιση.

Στην πραγματικότητα ο όρος σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το αν

πρόκειται για αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα. Από οικονομική άποψη για τις

πλούσιες χώρες η αειφόρος ανάπruξη σημαίνει μείωση των ποσών ενέΡΎειας και

φυσικών πόρων που καταναλώνουν το οποίο μπορεί ναι επιτευχθεί είτε μέσω

τεχνολογικά αποτελεσματικών τρόπων είτε μέσω μιας γενικότερης αλλαγής του τρόπου

ζωής των κοινωνιών αυτών. Άλλωστε, οι αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες έχουν την

ηθική υπευθυνότητα για την υλοποίηση της αειφορικής ανάπτυξης και τα οικονομικά

μέσα, την τεχνολογία και τεχνοΥνωσία για να ξεκινήσουν το μετασχηματισμό αυτό όχι

μόνο στο εσωτερικό των κοινωνιών του Βορρά αλλά και να τον προωθήσουν στις χώρες

του Νότου. Αντίθετα για τις αναπroσσόμενες χώρες του Τρίτου Κόσμου η βιώσιμη

ανάπτυξη σημαίνει αwψωση του βιοτικού τους επιπέδου ιδιαίτερα όσον αφορά αυτές

που ζουν κάτω από καθεστώς απόλυτης φτώχιας.

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει

ο Την ανάλωση των ανανεώσιμων πόρων με ρυθμό που δεν υπερβαίνει το φυσικό

ρυθμό αuξησής τους, και

ο Την παραγωγή αποβλήτων σε ποσότητες ανάλαγες με τη δεδομένη φέρουσα

ικανότητα του περιβάλλοντος να τα αφομοιώνει

Η επίτευξή της στηρίζεται σε ορισμένες αρχές που θα μπορούσαν να σuνοψισθοuν ως

εξής

ο Δεδομένου ότι το απόθεμα πρώτων υλών είναι περιορισμένο, η δομή της διαδικασίας

κατανάλωσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η ανακύκλωση και να

αποφεύγεται η σπατάλη των φυσικών πόρων,

ο Η παραγωγή και η κατανάλωση της ενέΡΎειας θα πρέπει να είναι ορθολογική,
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Συνεπώς, τα συνολικά πρότυπα κατανάλωσης και συμπεριφοράς της κοινωνίας θα πρέπει

να μεταβληθούν. (Βλιάμος Σ. Πανώριος χ., 1995)
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4.:' Ο ΒΑθΜΟΣ ΑΝΠΦΑτπωΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡffiΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΟ

Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι αντικείμενο μεγάλης διαμάχης έχει απottλέσει η

άποψη ότι η οικονομική μεγέθυνση δε συμβιβάζεται απόλυτα με την ποιότητα του

περιβάλ/οντος και συνεπώς θα πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στις δύο.

ΔιάΥραμμα 1: Το ασυμβίβαστο ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και τη ρύπανση
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Πη-m: ΣKO\",tζoς Θ., Οικονομική Ανάπτυξη, θεωρία, Πρακτική, Προγρομματισμός. Τόμος Ι. σελ.

418,Εκδόσεις Σταμούλης, Πεφαιάς ]989

Στο διάγραμμα, κατά μήκος του οριζόντιου άξονα μετράται ο ρυθμός αύξησης του

εθνικού προϊόντος και κατά μήκος του κατακόρυφου ο βαθμός ρύπανσης του

ΙΟ Για τη συΥΥραφή του UΠOKεφαλαίOυ ΈΥινε εκτεν!Jς ΧΡΏση ΣUΓKεKριμένoυ κεφαλαίου του βιβλίου:

Σκούντζος Θ., Οικονρμικ;ή Aνάπτuξn. Θεωρία. ΠραKΤΙκiι, Προγραμματισμός,Τόμος Ι, σελ 418, Εκδόσεν;

Σταμούλης, Πεφαιάς 1989
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περιβάλλοντος. Η καμπύλη ΚιΚι' είναι η κοινωνική καμπύλη αδιαφορίας, η οποία

συσχετίζει το ρυθμό της οικονομική μεγέθυνσης με το βαθμό ρύπανσης το\)

περιβάλλοντος. Κατά μήκος της Kαμm;λης αδα/φομίας απεικονίζονται οι διάφοροι

συvδuασμοί ρύπανσης και ρυθμού μεγέθυνσης πο\) εξασφαλίζο\)ν το ίδιο επίπεδο

εuημερίας. Φαίνεται εδώ ότι μεγαλ1ίτερη ρύπανση πρέπει να αντισταθμιστεί από

μεγαλύτερη αύξηση του εθνικού προϊόντος.

Η άποψη ότι υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και τη ρ'6πανση

μπορείνα ερμηνευτείότι υποδείχνειτην ύπαρξη μιας σταθερής τεΧVΙKής σχέσης ανάμεσα

στο βαθμό ρύπανσης του περιβάλλοντος και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Η

τεχνική αυτή σχέση παριστάνεταιαπό την ευθεία ΟΕ.

Εφόσον πραγματικά υπάρχει αυτή η σταθερή τεχνική σχέση, υπάρχει ένας άριστος

ρυθμός μεγέθυνσης που προσδιορίζεταιαπό τις συνηθισμένες οριακές συνθήκες, δηλαδή

στο σημείο που η ΟΚ είναι εφαπτομένη πάνω στην κοινωνική καμm'Jλη αδιαφορίας. Ο

άριστος α/>τός ρ\)θμός μεγέ8ι>νσης στο σημείο α\)τό είναι Γι. Αν η οικονομία

αναπτύσσεται με ρ\)θμό ανώτερο το\) Γι, η επιπλέον ρύπανση \)πεΡΑVΤΙσταθμίζει την

επιπλέον ευημερία τη δημιουργούμενη από τον υψηλότερο ρυθμό μεγέθυναης, και η

οικονομία μετακινείταιπρος μια χαμηλότερη κοινωνική καμπύλη αδιαφορίας την Κ2Κ2'

για παράδειγμα.

Η παραπάνω άποψη ότι \)πάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στη μεγέθ\)νση και τη ρύπανση,

πο\) σημαίνει ότι το ένα θα πρέπει να θ\)σιαστεί για χάρη το\) άλλο\), αποτελεί μια

υπεραπλοποίηαη του προβλήματος της ρύπανοης. Μια λαΥική προσέΥγιση του

προβλήματος, για το παρόν και το προσεχές μέλλον, είναι η λήψη μέτρων πολιτικής τα

οποία οδηγούν σε ορθολογικότερη κατανομή των πόρων. Ειδικότερα, οι ακόλο\)θοι

τρόποι αντιμετώmσηςτο\) προβλήματοςχρήζο\)ν ιδιαίτερης εξέτασης:

ο Προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν ώστε τα ιδιωτικά να αντανακλούν τα

κοινωνικά κόστη πληρέστερα

ο Οι τεχνολογικές μεταβολές θα πρέπει να στραφούν προς τεχνολογικές μεθόδouς που

προστατεύο\)ντο περιβάλλον

ο Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πολιτικής, ώστε να βελτιωθεί η κατανομή το\)

πληθυσμού.
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Εδώ και αρκετά χρόνια εκφράζονται ανησυχίες για την επίδραση που έχει στο

περιβάλλον η ραγδαία αύξηαη του πληθυσμού. Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται

είναι όπ εφόσον ο άνθρωπος αποτελεί την κύρια πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμιαης. η

αύξηαη του πληθυσμού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον επομένως

απαιτείται ο περωρισμός της.

Το ότι το μέγεθος του πληθυσμού μιας χώρας έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον φαίνεται

εύλογο. Η αύξηαη του πληθυσμού μιας περιοχής συνεπάγεται αύξηαη της συνολικής

οικονομικής δραστηριότητάς της δηλαδή μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωαη

προϊόντων. Δημωυργούνται έτσι μεγαλύτερες ποσότητες ανεπιθύμητων καταλοίπων που

απoρρiπt'oνται στο περιβάλλον, που επιδεινώνουν το πρόβλημα της ρύπανσης. Επιπλέον,

η αύξηαη του πληθυσμού μπορεί να προκαλέσει και μείωση της απορροφηπκής

ικανότητας του περιβάλλοντος σε ρυπαντικά κατάλοιπα γιατί δημιουργούνται πυκνές

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις μέσα ή κοντά στα αστικά κέντρα. Το φυσικό περιβάλλον

των περιοχών αυτών υφίσταται βαθμιαίο κορεσμό σε ρύπους και μειώνεται η ικανότητα

του να απορροφά υγρά, αέρια ή στερεά κατάλοιπα.

Η πληθυσμιακή αύξηση είναι ένας από τους κύρωυς παράγοντες αστικοποίησης του

πληθυσμού, η οποία συνδέεται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα η

υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα δημιουργεί τόσο μεγάλες ποσότητες καταλοίπων που

ξεπερνάνε την απορροφητική ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο και έχει

περιοριστεί στο ελάχιστο με το κτίσιμο των κτιρίων, την κατασκευή των δρόμων κλπ ..

Επιπλέον, το ψηλά κτίρια εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και τη

διασκόρπιση των αέριων ρύπων.

Έτσι και αλλιώς το πρόβλημα της ρύπανσης του αστικού περιβάλλοντος θα ήταν πολύ

σοβαρότερο από αυτό του αγροτικού ακόμη και αν οι πόλεις δεν αποτελούσαν τα κύρια

κέντρα βιομηχανικής παραγωγής και δεν είχαν κατά κανόνα υψηλότερο μέσο εισόδημα

από τις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, και στις αγροτικές περιοχές η ανάγκη διατροφής

μεγαλύτερου αριθμού ατόμων κάνει πιο απαραίτητη τη χρήση χημικών λιπασμάτων και

γεωργικών φαρμάκων για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και προκαλεί av{i).nya

οικολογικά προβλήματα.
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Αξίζει, βέβαια να αναφερθεΙ ότι έχουν ανωnυχθεΙ δύο εντελώς διαφορετικές απόψεις

σχετικά με το πληθυσμιακό πρόβλημα στο μέλλον. Έτσι, ο Mέvτooυζ και οι συνεργάτες

του βλέπουν το γήινο πληθυσμό να αυΙjyεται ασταμάτητα ασκώντας τεράστια πίεση στη

διατροφική ικανότητα της γης και στο περιβάλλον, ενώ ο Καν, από την άλλη μεριά,

θεωρεί ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης από υψηλούς ρυθμούς

φυσικής αύξησης του πληθυσμού προς εξαιρετικά χαμηλούς, με τελική απόληξη

μηδενικό ρυθμό αύξησης. Η αισιόδοξη προοπτική που υιοθετεί ο Καν στηρίζεται στις

άφθονες τεχνολογικές δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών ενός προσωρινά

αυξανόμενου αλλά τελικά σταθερού πληθυσμού.(ΤίeΙemberg Τ, 1998)

Άλλωστε, εδώ και μερικά χρόνια, και με εξαίρεση τις αφρικανικές χώρες, η αύξηση του

παγκόσμιου πληθυσμού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Ήδη ο πληθυσμός άρχισε να

μειώνεται σε απόλυτα μεγέθη στη Γερμανία, και προβλέπεται ότι στο άμεσο μέλλον και

ο πληθυσμός αρκετών χωρών της Βόρειας Ευρώπης θα αρχίσει να μειώνεται. Ο γενικός

δείκτης γονιμότητας των ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης.

Εάν αυτό διατηρηθεί για μερικά χρόνια, η κατάσταση θα οδηγήσει σε μια εποχή

μηδενικής ή και αρνητικής πληθυσμιακής αύξησης και στις ΗΠΆ.

Παρόλο που η πληθυσμιακή αύξηση δεν είναι ο μοναδικός, ίσως ούτε καν ο

σπουδαιότερος, λόγος για την απουσία συνθηκών αειφορίας, ο ρόλος του παραμένει

οπωσδήποτε σημαντικός. Εάν υπάρχει πράγματι κάποιο μέγιστο επίπεδο οικονομικής

δραστηριότητας που μπορεί να διατηρηθεί επ' αόριστο χωρίς να υπονομεύονται οι

φυσικοί πόροι από τους οποίους εξαρτάται η δραστηριότητα αυτή, η αύξηση του

πληθυσμού θα καθορίζει το πώς θα διανεμηθούν τα αντίστοιχα οφέλη. Ένας μικρότερος

παγκόσμιος πληθυσμός θα απολαύσει ένα σχετικά καλύτερο μέσο επίπεδο ζωής από ένα

μεγαλύτερο, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να αρκεστεί σε χαμηλότερο βιοτικό

επίπεδο.
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σπως έχει ήδη αναφερθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει φτάσει σε επίπεδα που σε

πολλές περιοχές θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν εmκίνδ\)να ενώ εξετάστηκαν και

πολλοί από το\)ς παράγοντες π()\) ιrnoβαθμίζO\)ν την ποιότητα το\) περιβάλλοντος. Για να

υπάρξει σοβαρή βελτίωση της πoώτηtoς αυτής θα πρέπει να παρθούν δραστικά μέτρα

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για τον περιορισμό των εν )Jyyro παραγόντων και των

περιβα.λ/oVΤΙKών επιδράσεών ΤOl.)ζ;, κάτι πο\) όμως πο\) θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί

ανέφικτο αφού ΣUνεπάγεται δραστική μείωση το\) βιοτικού επιπέδο\), βίαιες χωροταξικές

αναδιαρρυθμίσεις, αλλσ:Υή στις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης, δραστικές

παρεμβάσεις σε κοινωνικές, δημογραφικές και άλλες παραμέτρους.

Πέρα όμως από το\)ς παράγοντες πο\) αναφέρθηκαν μέχρι σήμερα η ρύπανση το\)

περιβάλ/oVΤOς έχει ενθαρρ\)vθεί σημαντικά και από τον τρόπο με τον οποίο

λειτο\)ργούσαν οι οικονομίες. Από περιβαλλοντική σκοπιά το σύστημα πο\)

αKOλoUΘήθηKε δε λειτούργησε σωστά είτε )Jyyro των ενδογενών αδ\)ναμιών το\), είτε

γιατί οι κοινωνίες δεν κατανόησαν έγκαιρα τη μεγάλη ζημιά πο\) γινόταν στο περιβάλλον

και δεν ασχολήθηκαν επαρκώς με αυτή είτε ακόμη λόγω της διαστρεβλωμένης

ιεράρχησης των κοινωνικών και οικονομικών στόχων. (Κώπης Γ.. 1994)

Η λειτο\)ργία το\) μηχανισμού της αγοράς διαφαίνεται στο διάγραμμα (2) πο\) ακολο\)θεί

Η καμπύλη ζήτησης ΖΖ στο διάγραμμα δείχνει ότι σε κάθε χρονική στιγμή υπάρχει μια

συγκεκριμένη σχέση μεταξύ της αγοραίας τιμής ενός αγαθού και της ποσότητας του

αγαθού πο\) ζητιέται Εκτός από ορισμένες εξαφέσεις, η σχέση α\)τή είναι αρνητική,

δηλαδή όταν α\)ξάνεται η τιμή ενός αγαθού η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται., όταν δε

μειώνεται η τιμή α\)ξάνεται η ποσότητα. Η θέση της ΖΖ στο διάγραμμα εξαρτάται από το

εισόδημα, τις καταναλωτικές προτιμήσεις, τις τιμές των άλλων αγαθών.
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Πηγή: Κώπης Γ., Οικολογία και Οικονομία, σελ. 220, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1994

Η καμπύλη προσφοράς Γ',π δείχνει την ύπαρξη συγκεκριμένης σχέσης μεταξύ της

αγοραίας τιμής και της προσφερόμενης ποσότητας ενός αγαθού. Εκτός από ορισμένες

εξαψέσεtς η σχέση αυτή είναι θετική, δηλαδή αύξηση της τιμής προκαλεί μείωση της

προσφερόμενης ποσότητας. Η θέση της καμπύλης ππ στο διάγραμμα εξαρτάται από τις

τιμές των συντελεστών παραγωγής, την τεχνολογία παραγωγής, τις τιμές των ωJ...ων

προϊόντων, τις προσδοκίες για μελλοντικές αλλαγές στις τιμές. Το σημείο τομής των

καμπυλών ΖΖ και ΠΠ αποτελεί το σημείο ισορροπίας της αγοράς και προσδιορίζει την

αγοραία τιμή και ποσότητα ισορροπίας.

Το τμήμα ΙΙ του διαγράμματος δείχνει τι συμβαίνει όταν ένας από τους παράγοντες που

προσδιορίζουν τη ζήτηση μεταβληθεί (πχ. αν αυξηθεί το εισόδημα) έτσι ώστε να αυξηθεί

η ζήτηση. Στο τμήμα ΠΙ του διαγράμματος η καμπύλη προσφοράς μετατοπίστηκε προς

τα αριστερά λόγω μείωσης της προσφοράς που οφείλεται σε μεταβολή κάποιου από τους

παράγοντες που προσδιορίζουν τη θέση της (πχ. λόγω αύξησης του εργατικού μισθού)
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Αν τα πράγματα συνέβαιναν στην πράξη όπως άφησε να εννοηθεί η περιγραφή του

τρόπου λειτουργίας του οικονομικού συστήματος δε θα υπήρχε πρόβλημα από τη

ρύπανση του περιβάλλοντος. Για να συνέβαινε όμως κάτι τέτοιο απαραίτητη κρίνεται η

ύπαρξη και ισχύ ορισμένων βασικών προϋποθέσεων: Πρώτον, όλοι οι φυσικοί πόροι και

οι λοιποί παραγωγικοί συντελεστές καθώς και τα παραγόμενα ενδιάμεσα και τελικά

αγαθά και υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν τιμές που θα προσδιοριζόταν από την αγορά.

Δεύτερο, θα έπρεπε να μην υπάρχουν μονοπωλιακές τάσεις ή άλλες παρεμβάσεις που θα

εμπόδιζαν τη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών.

Όταν οι επιθυμίες του καταναλωτή είναι ο βασικός μοχλός για την κατανομή των

παραγωγικών πόρων στην οικονομία οι τιμές των αγαθών και παραγωγικών συντελεστών

αντανακλούν τη συμβολή τους στη διαμόρφωση και μεγιστοποίηση της κοινωνικής

ευημερίας και χρησιμεύουν ως οδηγοί για επενδύσεις και για παραγωΥή. Στην περίπτωση

αυτή ο μηχανισμός της αγοράς αναμένεται να κατανείμει τους παραγωγικούς

συντελεστές με τρόπο που θα είναι επιθυμητός τόσο στις εmμέρους οικονομικές μονάδες

όσο και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Κάτω από αυτές τις πρoi)πoθέσεις

οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος που θα λάμβανε χώρα

θα ήταν ηθελημένη με την έννοια ότι θα προέκυπτε μετά από ορθολσΥική σύγκριση του

κόστους προστασίας του περιβάλλοντος και της ωφέλειας από το μη ρυπασμένο

περιβάλλον.

Εικόνα 14: Αποψη υγιούς φυσικού περιβάλλοντος

Πηγή: European Commission, Caring For Our Future. Action For Europe's Environment, Brussels 

Luxembourg 1999
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Στην πράξη ο μηχανισμός της αγοράς λΕιτουργεί με τρόπο λιγότερο ικανοποιητικό.

Μέρος του προβλήματος προέρχεται από την ύπαρξη ουνθηκών μονοπωλίου ή

γενικότερα ατελούς ανταΥωνισμού σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Δυσκολίες όμως

προκαλούν και οι περιοριστικές κρατικές παρεμβάσεις, η έλλειψη ικανοποιητικών

συστημάτων μεταφορών, επικοινωνιών και γενικότερα μετάδοσης 1Ιληροφοριών, οι

οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός συστήματος ανταγωνιστικών αγορών. Οι

δυσκολίες αυτές 1ψοκαλούν σοβαρά προβλήματα O'D..'; οικονομίες που βασίζονται στο

μηχανισμό της αγοράς και εμποδίζουν τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Οι

επυττώσεις της ατέλΕιας της αγοράς δεν περιορίζονται στην οικολογική διάσταση της

κοινωνίας αλλά είναι συνήθ'ως γενικότερου χαρακτήρα.

Επιδείνωση του οικολογικού προβλήματος προκαλούν και δύο άλλοι παράγοντες που

συνοψίζονται στην ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών και αντιοικονομιών καθώς και στον

τύπο ιδιοκτησιακού καθεστώτος που ισχύει για τον αέρα, τα ύδατα και σε μεγάλο βαθμό

για το έδαφος. Οι δύο αυτοί παράγοντες δε θα δημιουργο'ύσαν οικολογικά προβλήματα

μόνο στην περίπτωση που όλοι οι χρησιμοποιούμενοι παραγωγικοί συντελεστές

μετατρέπονταν πλήρως σε προϊόντα χωρίς παΡαΥωγή ανεπι%μητων καταλοίπων και ό'λιJ.

τα τελικής χρήσης προϊόντα καταστρέφονταν τελείως κατά τη διάρκεια της κατανάλωσής

τους. Ή ακόμη αν το σύστημα ήταν τέτοιο ώστε όλα τα δικαιώματα που μπορούν να

επηρεάσουν το περιβάλλον ανήκαν σε ιδιωτική ιδιοκτησία και ήταν αντικείμενα

συναλλαγών και αΥοραπωλησιών σε ανταγωνιστικές αγορές. Στην πράξη τίποτα από τα

παραπάνω δεν ισχύεL

Μια αποτελεσματική δομή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της

την αποκλΕιστικότητα κάτι που όμως παραβιάζεται στην πράξη. Μια μεγάλη κατηγορία

παραβιάσεων αφορά τις περιπτώσεις που ο παράγοντας που λαμβάνει μια απόφαση δεν

υφίσταται τις συνέπειες των πράξε6': -τσυ. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται εξωτερικότητα

και υπάρχει όταν η ευημερία κάποιου, επιχείρησης ή νοικοκυριού, εξαρτάται άμεσα από

τις δικές του δραστηριότητες, καθώς και από δραστηριότητες που βρίσκονται υπό τον

έλΕγχο κάποιου άλλου υποκειμένου. (Tietenberg Τ., 1998)

Για την ευκολότερη κατανόηση των παραπάνω παρατίθεται ένα απλό παράδειγμα. Ας

υποθέσουμε ότι δύο επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά σε έναν ποταμό. Η πρώτη παράγει

χάλυβα ενώ η δεύτερη λΕιτουργεί μια ξενοδοχειακή μονάδα. Και οι δύο χρησιμοποιούν

τον ποταμό αλλό με διαφορετικό εντελώς τρόπο. Η χαλυβουργική επιχείρηση
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χρησιμοποιεί τον ποταμό ως αποδέκτη αποβλήτων ενώ η δεύτερη για προσέλκυση

πελατών που χρησιμοποιοuν το ποτάμι για λόγους αναψυχής. Αν οι δυο αυτές

εΥκαταστάσεις έχουν διαφορετικούς ιδιοκτήτες αποκλείεται να προκ'6ψει

αποτελεσματική κατανομή - χρήση των υδάτων και αυτό γιατί αφοΊ) η χαλυβουργία δε

φέρει το κόστος που συνεπάγεται η μείωση πελατείας στο θέρετρο εξαιτίας των

αποβλήτων που απορρίπτονται στο ποτάμι, το πιθανότερο είναι ότι δε θα λάβει υπόψη

της το κόστος αυτό. Συνεπώς το αναμενόμενο θα ήταν να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες

αποβλήτων στον ποταμό. Η αuξηση των αποβλήτων στον ποταμό δημιουΡΎεί ένα

εξωτερικό κόστος στο θέρετρο το οποίο η χαλυβουΡΎΙκή επιχείρηση δεν είναι εύλιΥΥο ότι

θα λάβει υπόψη της όταν αποφασίζει τις ποσότητες αποβλήτων που θα απορρίψει στο

ποτάμι.

Η έwοια των εξωτερικοτήτων είναι ευρεία και καλ'6πτει πολλές αιτίες της αΠOroχίας του

μηχανισμοΊ) της αγοράς. Οι εξωτερικότητες σε σχέση με το οικονομικό σύστημα

aΠOtEλOUV βασική έwοια που εmδρά καθοριστικά στη σχέση μεταξΊ) ανάπroξης και

περιβάλλοντος και οφείλεται στην αποτυχία του μηχανισμοΊ) της αγοράς να λάβει υπόψη

του ότι δεν παίρνει αγοραίες τιμές. Οι εξωτερικότητες οφείλονται σε αλληλεξαρτήσεις

εκτός αγοράς των λειτουΡΎιών της παραγωγής και της ωφέλειας των καταναλωτών, ή

ακόμη αλληλεξάρτηση των παραγωγικών λειτουργιών μεταξΊ) τους, ή και συναρτήσεις

χρησιμότητας μεταξύ άλλ<uν (Σπιλάνης Γ., 1995)

Οι εξωτερικές επιδράσεις μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Οι όροι εξωτερική

επιβάρυνση (extemal diseconomy) και εξωτερική οικονομία (extema! economy) έχουν

χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα στις περιπτώσεις 110υ εκείνος που επηρεάζεται ζημιώνεται ή

ωφελείται από την εξωτερικότητα. Αναλυτικότερα θετικές εξωτερικές οικονομίες για. μια

οικονομική μονάδα έχουμε όταν εξαιτίας της δράσης άλλων οικονομικών μονάδων

μπορεί να μειώσει το κόστος της παραγωγής της ή να αυξήσει την ωφέλειά της χωρίς να

προβεί σε κάποια δαπάνη. Αντίθετα, αρνητικές εξωτερικές οικονομίες για μια

οικονομική μονάδα έχουμε όταν εξαιτίας της δράσης άJJ.ων οικονομικών μονάδων

υφίσταται κόστη που επιβαρuνουν την παραγωγή της ενώ δεν τα υφίσταται αυτός που τα

προκαλεί.

Γενικά οι εξωτερικότητες αποτελοuν σημαντική πηγή προβλημάτων για το περιβάλλον

και η προσπάθεια εσωτερικοποίησης του κόστους χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων,

εντάσσοντάς τους στη σφαίρα των αγοραίων αγαθών (δηλαδή δίνοντάς τους τιμές),
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καθώς και του κόστους ρύπανσης (αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει) μπορεί παρά τ.,;

δuσκoλίες που έχουν επισημανθεί στην εφαρμογή τους να έχει σαν αποτέλεσμα

περιορισμό της μεγέθυνσης αλλά όχι και της ουσιαστικής ανάπτυξης. (Σπιλάνης Γ.,

1995)

Περιβαλλοντικά προβλήματα ανακύπτουν επίσης όταν ένας από τους μετέχοντες στην

ανταλλα'Υή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μπορεί να επηρεάσει σε υπέρμετρο βαθμό το

αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν για παράδειγμα ένα προϊόν πωλείται από

έναν μόνο πωλητή, δηλαδή ένα μονοπώλιο.

Οι ατελείς αυτές αγορές παίζουν σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά προβλήματα. Οι

μεγάλες πετρελαιοεξαγωγικές χώρες έχουν σχηματίσει καρτέλ, με αποτέλεσμα

υψηλότερες από τις κανονικές τιμές και χαμηλότερη από την κανονική παραγωΥή. Το

καρτέλ είναι μια συμφωνία μεταξύ των παραγωγών για περωρισμό της παραγωγής και

αύξηση των τιμών. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στην ομάδα να λειτουργεί ως

μονοπωλητής.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί σχεδόν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επιπτώσέις

στο περιβάλλον είτε με τη ρύπανση των υδάτων, της ατμόσφαφας και του εδάφους, είτε

με ευρύτερες και ουσιώδεις αλλαγές στη χλωρίδα και την πανίδα. Παρά το γεγονός ότι οι

ανθρώπινες επεμβάσεις στη φύση συνέβαιναν συνεχώς και επί έναν και πλi.oν αιώνα,

άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη ένταση, η καταστροφή πήρε επικίνδυνες

διαστάσεις μετά από τη δεκαετία του '60 και κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας

αστικοποίησης, της ταχύτατης οικονομικής ανάπτυξης και της επέκτασης της χρήσης

νέων προϊόντων αλλά και της αλόγιστης χρήσης νέων μη κατάλληλων μεθόδων

παραγωγής. Έτσι, και εφόσον η ελεύθερη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, ').jyyω

των πρακτικών ατελειών της, δεν προστατεύει αυτόματα το περιβάλλον κρίθηκε

αναγκαία η κρατική παρέμβαση και η εφαρμογή κρατικής πολιτικής στον τομέα της

προστασίαςτου περιβάλλοντος.

Εικόνα Ι 5: Η πρoστασi.α του περψάλλοντος επιβάλλει την κρατική πολιτική

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα δράσης 2000, Για μια l.GXUρ6tερη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Emτpoml

2000

Διαχρονικά, και με αρχή τη δεκαετία του '50 και την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, στη

χώρα μας τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις,αλλά και το εργατικό και γενικότερα

τα κοινωνικά κινήματα, δεν είχαν ιδεολΟΥικές ανησυχίες για το περιβάλλον και την
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ποιότητα ζωής. Η αριστερά θεωρούσε ότι η αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων θα

οδηγούσε αυτόματα και στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Την εποχή αυτή η χώρα μας σuvuπέyραψε τη Διεθνή Σύμβααη για την Προστασία των

Πτηνών και θέσπισε τ/ν υπαγωγή σε ειδικό Kαθεστώ~ προστασίας των περιοχών

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Σης αρχές της δεκαετίας του '50 η υποβάθμιαη του

περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποδιδόταν από το Υπουργείο Γεωργίας στη ληστρική

KΑUΣOξύΛΕUΣΗκαι την αλόγιστη βοσκή, παράγοντεςπου θεωρούντανως οι σοβαρότερες

πληγέςαπό ης οποίεςυπέφεραντα ελληνικάδάαη.

Κάτω από την πίεση της οικονομικής ανασu-yKρότησηςμε τη μέγιστη αξιοποίηση των

φυσικών διαθεσίμων,η υποβάθμιση του περιβάλλοντοςκαι οι επικρατούσεςαντιλήψεις

της Διοίκησης δεν αντιμετώπισανοργανωμένεςαντιδράσεις. Η οικονομική ανάπruξη με

εκβιομηχάνιση και εντατικοποίηση της γεωργίας, χωρίς ιδιαίτερες ανησυχίες για το

περιβάλλον, έγινε κυρίαρχη αντίληψη της κοινωνίας της εποχής. Σης σποραδικές

αντιδράσεις κάποιων επιστημών, που ήδη διέβλεπαν τον κίνδυνο καταστροφής του

περιβάλλοντος και κάποιων φυσωλατρών, οι ελληνικές κυβερνήσεις λειτουργούσαν

σχεδόν πάντα με αδιαφορία ή κατασταλτικά και μη έχοντας μια αξιόπιστη

περιβαλλοντικήπολιηκή. Η προβολή περιορισμώνστο είδος της ανάπτυξηςγlO λόγους

προστασίας του περιβάλλοντοςήταν καταδικαστέα από το πολιτικό φάσμα και πράξη

αντίθετη προς τα συμφέροντα του εργαζόμενουλαού. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι

την περίοδο αυτή ιδρύθηκε το σωματείο Ελληνική Εταιρεία Προσrασίας της Φύσης με

σκοπούςτην προστασίατου περιβάλλοντος.

Στη δεκαετία του '60 οι κυβερνήσεος της χώρας μας άρχισαν να παραδέχονται ότι

υπάρχουν προβλήματα στο περιβάλλον, τα οποία όμως θεωρούσαν ότι σχετίζονται

κυρίως με την προστασίατων δασών και του οικιστικούπεριβάλλοντοςκαθώς και ότι τα

προβλήματααυτά θα επιλύοντανμόλις βελτιωνότανη οικονομική κατάστασητης χώρας.

Παράλληλα, όμως συνεχίζεται πιο οργανωμένη η προσπάθεια για την προστασία του

περιβάλλοντοςμε την ίδρυση και δημιουργία Εθνικών Δρυμών, ενώ η Πολιτεία άρχισε

να ασχολείται και με τις επιπτώσεις των παραπροϊόντων από τις ανθρώπινες

δραστηριότητες στο περιβάλλον και θέσπισε τα πρώτα μέτρα για τον έλΕγχο της

ρύπανσης από λύματα και α/!όβλητα. Οι ρυθμίσεις για τη διάθεση λυμάτων και

βιομηχανικών αποβλήτων, οι προδιαγραφέςποιότητας των ακαθάρτων προκειμένου να

διατεθούν στο περιβάλλον, καθώς και άλλες υγειονομικέςδιατάξεις που εκδόθηκαν την
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ίδια εποχή και αφορούσαν στη διαχείριση απορριμμάτων, στην υγιεινή των χώρων

παρασκευής τροφίμων κλπ. Βασίζονταν σε ανόJ...ι.ryα διεθνή πρότυπα τα οποία περιείχαν

τεχνικές προδιαγραφές για συγκεντρώσεις ρύπων.

Οι χωροτάκτες και οι πολεοδόμοι είναι οι πρώτοι που εντόπισαν τους γενικότερους

κινδύνους για το περιβάλλον και οι πρώτοι που επισήμαναν τις επιπτώσεις της

αναπτυξιακής πολιτικής που ακολουθούνταν, όχι μόνο ως προς τη διατήρηση της

ποιότητας των υδάτων και της ατμόσφαψας σJ.J.il και ως προς την προστασία των

φυσικών διαθεσίμων και την ποιότητα ζωής. Νομικά, αν και πολύ νωρίς επισημάνθηκε η

σημασία συνολικής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος δεν εκδόθηκαν

λειτουργικοί θεσμοί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής. Παρά

όμως την έλλειψη συνολικής πολιτικής θεσμοθετήθηκαν στο Δασικό Κώδικα διατάξεις

για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας, της άγριας πανίδας και των

οικοσυστημάτων, θεσμοθετήθηκαν οι χαρακτηρισμοί και ο τρόπος πρoaτασίας των

εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών, των διατηρητέων μνημείων της φύσης και των

προστατευτικών δασών, θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι Δασικές Υπηρεσίες.

Ση;; αρχές της δεκαετίας του '70 εμφανίζονται στη χώρα μας οι πρώτες ενδείξεις

μεταβολής των αντιλήψεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρά τη ανύπαρκτη

κοινωνική κινητοποίηση, τμήματα της κρατικής μηχανής δραστηριοποιούνται για να

χεψιστούν περιβαλλοντικά θέματα. Ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του

περιβάλλοντος έχει η διεθνής Σύμβαση Ραμσάιρ «Περί προστασίας των διεθνούς

ενδιαφέροντοςυγροτόπων, ιδίως ως ιryρoβιoτόπων»η οποία επικυρώθηκετο 1974.

Παράλληλα, με την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 δημιουργήθηκε ένα ευρύτερο

κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος που καταλάμβανε όλες τις

πτοχές του. Το 1976 ψηφίστηκε ο Ν. 36011976 «Περί Χωροταξίας και περιβάλλονΤΟς»

με τον οποίο εκφράζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής

στα πλαίσια των Προγραμμάτων Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, ενώ το 1979,

ρυθμίστηκε και η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων με την ψήφιση του Ν.

998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

Με το νόμο αυτό θεσπίστηκε ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις αποτελούν εθνικό

κεφάλαιο, η προστασία τους αποτελεί υποχρέωση των κρατικών οργάνων και των

πολιτών καθώς και ειδικά μέτρα για την προστασίας τους.
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Την εποχή αυτή άρχισαν να δραστηρωπoιoWται στην Ελλάδα και μη ΙCUβερνηΤΙKές

οργανώσεις με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος με εκδόσεις και μαζικές

εκδηλώσεις. Από τη δραστηριότητά τους τα οικολογικά προβλήματα και η προστασία

του περιβάλλοντος άρχισαν να προβάλλονται στον Τύπο και να βρίσκουν απήχηση στον

πληθυσμό.

Μετά τον Οκτώβριο του 1981 , οπότε τη δια1α/βέρνηση της χώρας ανέλαβε το

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), η 1α/βερνητική πολιτική για το περιβάλλον

έως το 1985 περίπου, χαρακτηρίζεται από τις φιλόδοξες προσπόθειες του τότε Υπουργού

Περιβάλλοντος Αντώνη Τρίτση για τον εκσιηχρονισμό του νομικού πλαισίου για την

πολεοδομία και τη χωροταξία, την οργάνωση των υπηρεσιών περιβάλλοντος και τη

δημωυργία θεσμών συμμετοχής του πληθυσμού στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη.

Τον Οκτώβριο του 1981 εκδίδεται το Π.Δ. 118011981 με το οποίο καθιερώθηκε η

υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις βωμηχανικές

εγκαταστάσεις.

Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος αναβαθμίστηκε ο ρόλος του

Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ), με το Ν. 1032/1980. Η

αναβάθμιση του ΥΧΟΠ συνοδεύτηκε και από αναβάθμιση η οποία συνδυαζόταν με

δημόσιες σχέσεις σε εθνικό επίπεδο και στην ΕΟΚ. ιδίως στα σχετικά με τις αναθέσεις

μελετών για το περιβάλλον. Από το προσωπικό του ΥΧΟΠ η πληροφόρηση αρχίζει να

διαδίδεται, δίνοντας έναυσμα στη δημιουργία κινήσεων πολιτών και ομάδων πίεσης με

σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, αJJ...iJ και στην οικονομική εκμετάλλευσή του.

μέσω των χρηματοδοτήσεων για τις περιβαλλοντικές, μη ΙCUβερνηΤΙKές οργανώσεις.

Για την προστασία της φύσης, το 1983, με το Ν. 1335, 1α/ρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση της

Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της

Ευρώπης, που δημωύργησε υποχρεώσεις για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας.

της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους. ενώ το 1986 ψηφίστηκε ο Νόμος

{{Πλαίσιο», Ν. 1650/1986 γ1α την προστασία του περιβάλλοντος ο οποίος θεσμοθέτησε

συνολικά κριτήρια και αρχές για την προστασία της φύσης και του τοπίου. Αυτός ο πολύ

γενικός νόμος ασχολείται με πολλές πλευρές του περιβάλλοντος, εισάγοντας μεταξύ

άλλων τον ΕΦΟΠ (Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος), τις μελέτες περιβαλλοντικών

επιπτώσεων και προβλέποντας ελέγχους για την ποιότητα του περιβάλλοντος σε

νομαρχιακό επίπεδο.
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Το νομοθετικό έργο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, σε ό,τι αφορά στο φυσικό

περιβάλλον, συνίσταται κuρίως στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τις εmταγές της

αντίστοιχης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σταθμός για την εξέλιξη των αντιλήψεων για το περιβάλλον τη δεκαετία του 1990

αποτέλεσε η εμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο του κόμματος Οικολόγοι - Εναλ/ακτικοί.

Το κόμμα αυτό πρόβαλλε την αναγκαιότητα ανάπλασης του υποβαθμισμένου

περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Πρότεινε μια στρατηγική

αναδιάρθρωσης της παραγωγής που περιελάμβανε την αποανάπτυξη συγκεκριμένων

τομέων και την ανάπτυξη ωλων, συμβατών με τις ανθρώmνες ανάγκες. Η εμφάνιση στη

συνέχεια και άλλων «Οικολογικών» κομμάτων οδήγησε όλα τα κόμματα στην

αναγνώριση της σημασίας του περιβωλοντος και της ανάγκης η προστασία του να

συνυπολογίζεται στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη,

την κατοικία, την πολεοδομία, τις υποδομές με αποτέλεσμα vι:ι προτείνουν ρυθμίσεις και

έργα για το περιβάλλον.

Το σημανnκότερο κυβερνη",κό έργο για το περιβάλλον την περίοδο 1990 - 1993

συνίσταται κυρίως στην έκδοση της Κοινής Υπouργικής Απόφασης (ΚΥΑ

69.269/5387/1990) για την εφαρμογή του θεσμού των περιβαλλονnκών επιπτώσεων, σε

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 165011986 για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνίσταται ακόμη στην έκδοση Κανονιστικών Πράξεων για την υπαγωγή σε ειδικό

καθεστώς προστατευτέων περιοχών. Παράλληλα συνεχίστηκε η εναρμόνιση της

περιβαλλονnκής νομοθεσίας μας με το καθεστώς της Ε.σκ., και η υπογραφή της

Διεθνούς Συμφωνίας για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (συνέδριο Q,H.E. στο Rίo de

Janeiro).

Το νομοθετικό έργο στον τομέα της αυτοφυούς χλωρίδας, της άγριας πανίδας και των

οικοσυστημάτων άρχισε πρακτικά να ετεροκαθορίζεται από την περιβαλλοντική πολιτική

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κορυφαίο γεγονός την έκδοση της Οδηγίας 92/43IΕΟΚ, η

οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού δικτύου με την επωνυμία

«Φύση (Natura) 2000», στο οποίο τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να

εντάξουν προστατευτέες περιοχές. Η οδηγία περιέχει καταλόγους προστατευόμενων

ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. Τα ενδιαιτήματα (habίtat ~

οικότοποι) των ειδών αυτών αναφέρονται ως «οικότοποι ειδών». Επίσης περιγράφει

τύπους χωρικών ενοτήτων, τους «φυσικούς OΙKότoπoυ9~.
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Τέλος και στην προσπάθεια αντικατάστασης όλων των προηγούμενων νόμων που δε

λειτουργησαν όπως αναμενόταν, αποκατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων,

αλλά και ένταξης στη ναμαλογία ταυ νεαεμφανιζόμεναυ όρου της αειφόρου ανάπτυξης

θεσπiστηKε τα 1999 ο Ν. 2742/1999 «Περί Χωροταξικαύ Σχεδιασμαύ και Αειφόραυ

Ανάπroξηρ> η εφαρμογή και τα απoτrλέσματα όμως του οποίου δεν είναι προς το παρόν

ορατά.
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Ωστόσο, τiπoτα από αυτά δε λειτούργησε όπως θα έπρεπε. Τις πρώτες δεκαετίες της

δειλής εμφάνισης του θέματος της προστασίας τους περιβάλλοντος στο πολιτικό

προσκήνιο η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτέλεσε πολιτικό αίτημα με

αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση αλλά ούτε τα κόμματα της

αντιπολίτευσης. Ο προβληματισμός της προστασίας του περιβάλλοντος ήταν

περιορισμένος στην επίλυση των προβλημάτων ρύπανσης βιομηχανικής προέλευσης και

αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ήταν μόνο οι ιΥΥειονομικές

υπηρεσίες.

Παρά όμως την έλλειψη σε συγκροτημένες απόψεις για την προστασία του

περιβάλ/σντος και την αδυναμία δημιουργίας περιβαλλονπκής συνείδησης, τόσο στα

πολιτικά κόμματα όσο και στην κοινή γνώμη, τα επόμενα από τη Μεταπολίτευση του

1974 χρόνια και μέχρι τις αρχές του 1980, είναι πλούσια σε νομοθετικό έργο. Ωστόσο, οι

προσπάθειες αυτές αν και βελτίωσαν τη μέχρι τότε κατάσταση και συντέλ.εσαν στην

καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επιτυχείς. Το

σχέδιο νόμου για το Περιβάλλον που συντάχθηκε επί υπουργίας Τρίτση, αν και

κατατέθηκε στη Βουλή δεν εισήχθη για ψήφιση. Οι περιβαλλοντικές μελέτες που

εκπονήθηκαν δεν έ'Υινε δυνατόν να εφαρμοσθούν. Οι μελέτες που εκπονήθηκαν στα

πλαίσια της Επιχείρησης Ανασυγκρότησης, δεν ολοκληρώθηκαν ούτε εκπονήθηκε

Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Οι νομαρχιακές υπηρεσίες περιβάλ/σντος, που θεσπίστηκαν

για πρώτη φορά στη χώρα μας της δεκαετία του 1980. δε στελεχώθηκαν με το κατάλληλο

επιστημονικό προσωπικό και δεν εξασφαλίστηκε η αποδοτική τους λειτουργία.

Η πολιπκή για το περιβάλ/σν τη δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από τη μη ιεράρχηση

προτεραιοτήτων και τη μη θέσπιση μετρήσιμων κριτηρίων για αξιολόγηση της

περιβαλλονπκής πολιπκής. Το κυβερνηπκό έργο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980,

σε ό,τι αφορά στο φυσικό περιβάλλον, είναι περιορισμένο και δεν εκδόθηκαν τα

απαραίτητα εκτελεστικά διατάγματα για την εφaρμOΎή του νόμου για το περιβάλλον. Οι

περιβαλλοντικές μελέτες δεν εφαρμόσθηκαν και οι υπηρεσίες περιβάλλοντος παρέμειναν

στην πρότερή τους κατάσταση. Ο νόμος πλαίσιο αποτέλεσε προσπάθεια σφαφικής

προσέ'Υγισης, oJ..λά απέφειΥΥε κάθε συγκεκριμένη ρύθμιση, μένοντας σε πολύ γενικό
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επίπεδο, αφού οι περισσότερες προβλέψεις του είναι συχνά θεωρητικές αφού πρέπει να

συγκεκριμενοποιηθούν από προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις. Μέχρι

σήμερα ο ΕΦΟΠ δεν έχει δημιουργηθεΙ τα Κλιμάκια ελέγχου Ποώτητας Περιβάλλοντος

σης περισσότερες περιπτώσεις δε συστάθηκαν, ενώ χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να

εκδοθεί η υπουργική απόφαση που αφορά τις Μελέτες περιβαλλοντικών εn:ιπτώσεων.

Τέλος, η ψήφιση του νόμου για το περιβάλλον δεν ανέστειλε τις κινητοποιήσεις πολιτών

για θέματα περιβάλλοντος και τις εκδηλώσεις για γενικότερα θέματα ποιότητας ζωής

καθώς και διαδηλώσεις, σε τοπικό επίπεδο, ενάντια στη λειτουργία εγκαταστάσεων που

προκαλούσαν ή υπήρχαν φόβοι ότι θα προκαλέσουν ρύπανση. Αξίζει να σημειωθεί ότι

όλα τα έργα που αντιμετώπισαν μαζικές αντιδράσεις ματαιώθηκαν ή επιλέχθηκαν άλλες

περιοχές για την κατασκευή τους.

Εξάλλου και τη δεκαετία του 1990, η προσπάθεια ένταξης προστατευτέων περιοχών στο

δίκτυο "Naιura 2000" καθώς και προστασίας αξώλσγων, απειλούμενων ειδών

αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δυστυχώς το αποτέλεσμα των εργασιών που διαπράχθηκαν ήταν η υποκατάσταση της

ουσιαστικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τον επιλεκτικό

υπερπροστατευτισμό ορισμένων ειδών και μάλιστα αυτών που για την προστασία τους

δραστηριοποιήθηκαν φιλοπεριβαλλοντικά σωματεία όπως τα: Caretta caretta,

Monachous monachous κλπ.

Προφανώς, η επιλεκτική υπερπροστασία ορισμένων ειδών και μάλιστα των πιο

«συμπαθητικών» ή των «επώνυμων» δε διασφαλίζει τη συνολική προστασία του

περιβάλλοντος και ούτε οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες μπορούν να υποκαταστήσουν το

κράτος στην άσκηση δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, η εξάρτηση των

φιλοπεριβαλλοντικών σωματείων από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, τα

υποχρέωνε σε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις κάτι που δεν συμβιβάζεται με την

προστασία της φύσης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος , την

περίοδο 1993 - 1998, είναι η ουσιαστική απραξία της Διοίκησης να χαράξει και να

εφαρμόσει συνεπή περιβαλλοντική πολιτική. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την

παρέμβαση της Δικαιοσύνης και ιδίως του Συμβουλίου ιης Επικρατείας. Αποτέλεσμα της

παρέμβασης αυτής ήταν η ακύρωση μεγάλου αριθμού πράξεων της Διοίκησης, κυρίως

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αλλά και προσπαθειών της πλειοψηφίας
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του Κοινοβουλίου να νομψοποιήσει με Νόμο τις πράξεις της Διοίκησης, τις οποίες ήταν

σίγουρο ότι θα Kαταργoι'xrε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
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Ο προβληματισμός για τη μελέτη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από

τα έργα και τις δραστηριότητες του ανθρώπου σε διεθνές επίπεδο εμφανίζεται τη

δεκαετία του 1960. Στη χώρα μας, αρχές εκτίμησης και αντιμετώπισης των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ήδη από το 1977 περιέχονται στους νόμους που

ψηφίστηκαν της εποχή αυτή και αφορούσαν στην προστασία του θαλάσσιου

περιβάλλοντος και τις οικιστικές περιοχές Ι ι. Στη συνέχεια το 1979, με την τροποποίηση

του Δασικού Κώδικα θεσπίστηκε η υποχρέωση εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών για

λατομικές και τουριστικές δραστηριότητες σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δάση ή

δασικές περιοχέςl2.

Εικόνα 16 Οι περιβαλλοντικές μελέτες εντοπίζουν,

καταγράφουν και αξιολογούν τις

επιπτώσεις ενός έργου ή μιας

δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον,

στα είδη χλωρίδας ή πανίδας, στο έδαφος,

τα ύδατα, την ατμόσφαφα και το τοπίο

Πηγή: European Commission, Caring For Our

Future. Action For Europe's Environment, Brussels

- Luxembourg 1999

Ι! Ν. 743/1977, «Περί προστασίας του θαλάσσωυ περιβάλλοντος και ρύθμισης συναφών θεμάΤΟΜ) κα. Ν.

947/1979, «Περί OικιστtKών περιοχών»

12 Ν. 998/1979, «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένε. εκτάσεων της xώρας~)
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Το 1981, με βάση τη νομοθεσία για την ίδρυση και τον εΑεΥχο των βιομηχανιών και την

παροχή κινήτρων ενίσχttσης της περιφερειακής και οικονομικής ανάπroξης. θεσπίστηκε

η υποχρέωση εκπόνησης περιβσ.λλι>ντικών με4τών για βιομηχανικές δραστηρώτητες. Οι

σχετικές μελέτες ονομάστηκαν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το

περιεχόμενό τους (τεχνικές προδιαγραφές) καθορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα".

Το 1985, η υποχρέωση εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επεκτάθηκε

στα έργα και δραστηριότητες με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάJ.λoν στην περιοχή

αρμοδιότητας των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος

Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Το 1986, με τη ψήφιση του Ν. 165011986 για την προστασία του περιβάλλοντος

διαμορφώθηκαν τα βασικά σημεία του σημερινού νομικού πλαισίου, το οποίο κανονίζει

την εκπόνηση και την έγκριση των περιβαλ/.οντικών μελετών. Το πλαίσιο αυτό

συμπληρώθηκε με κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά το 1990, με τις οποίες

ρυθμίστηκαν οι διαδικασίες για την εκπόνηση, τον εΑεΥχο, την έγκριση και τ/ν

εφαρμογή τους, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για το περιεχόμενό τους. Στη

συνέχεια, η ψήφιση του Ν. 2204/1994 και η έκδοση των Οδηγιών 96/61ΙΕΚ και

97/11ΙΕΚ διαμόρφωσαν το σημερινό καθεστώς που διέπει το περιεχόμενο των μελετών

αυτών.

Από το 1981 μέχρι το 1991, ο ρυθμός εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών είναι

αυξητικός και περιλαμβάνει τόσο Μελέτες Emπτώσεων και Επανορθωτικών Μέτρων στη

Ζώνη Άμεσης Επιρροής (αφορούσαν στα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ) όσο και

Μελέτες Περιβαλ/.οντικών Επιπτώσεων από βιομηχανικές ΚUρίως δραστηριότητες. Από

το 1992 και μετά, οι σχετικές μελέτες αναφέρονται πλέον ως Μελέτες Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων. Από το 1993 Κα! μετέπειτα αναφέρεται η κατάθεση στο.ς αρμόδιες

υπηρεσίες για έλεΥΧο 4000 Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αποτελούν και

το σημαντικότερο εργαλείο για τον έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος από τις

ανθρώπινες δραστηριότητες.

13 Π.Δ. 118018 Ι, «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών,

βιοτεχνών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως

του περιβάλλοvrος εν γένευ)
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Το αντικείμενο των περιβαλλοντικών μελετών συνίσταται στον εντοπισμό, την

περιγραφή και την κατάλληλη αξωλόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων ενός

σχεδίου υλοποίησης έργων ή δραστηρωτήτων στον άνθρωπο, την πανίδα και την

χλωρίδα, στο έδαφος, στα ύδατα, στην ατμόσφαιρα, στο κλίμα και στο τοπίο, στην

αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων στα υλικά αγαθά και την πολιτιστική

κληρονομιά, προτού για τα εν λόγω έργα εκδοθεί διοικητική άδεια υλοποίησηςΙ4.

Συνίσταται ακόμη στον χαρακτηρισμό περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και

του τοπίου και προσδιορισμού των ορίων τους, προκειμένου να επιβληθεί σ' αυτές ειδικό

καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και των όρων για τη διαχείρισή τουςΙ5.

Οι περιβαλλοντικές μΕλέτες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα μας, διακρίνονται σε:

ο Μελέτες Πεpιβαλλovτικών Eπιπrώσεων από το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα.

Για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από έργα και

δραστηριότητες, πρoβλhtoνται δύο είδη μελετών: Μελέτες ΠραΈΥκρισης

Χωροθέτησης και Μελέτες περιβαλλοντικών Emmώoειov. Για τις μΕλέτες αυτές οι

θεσμοθετημένες διαδικασίες που πραβλέπει ο Ν. 1650/86 για την πραστασία του

περιβάλλοντος διαφοροποωύνται με κριτήριο το μέ'Υεθος των αναμενόμενων

επιπτώσεων.

ο Ειδικές Πεpιβαλλovτικές Μελέτες που αφορούν στον καθορισμό και τη διαχείριση

πραστατευτέων περιοχών. Ειδικότερα η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης

απαιτείται για το χαρακτηρισμό στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, των

ορίων τους καθώς και τυχόν ζωνών προστασίας τους.

ο Μελέτες για Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Special Protection Area), όπως για

Ευαίοθητες Θαλάσσιες Περιοχές κλπ.

14 Ε.ο.κ. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφcφμoyή της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. 1992

15 Ν. 1650/1986
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5.4 ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ](Α ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ llEPffiAΛAONTIΚH

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μετά τη συνειδητοποίηση των γεΥονότων ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητο\,

ότι η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς δεν μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία του

περιβάλλοντος, η κρατική παρέμβαση, με τη μορφή νόμων, δεν αρκεί για να

αποκαταστήσει την περιβαλλοντική υποβάθμιση μια και συχνά οι νόμοι μένουν

ανεφάρμοστοι ολ/ά και μετά την οριοθέτηση της νέας μορφής οικονομικής ανάπτυξης,

της «αυτοσυντηρούμενης». {(αειφόρου)) ανάπτυξης, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση όλων

των αναγκαίων μέτρων, οικονομικών, νομικών κλπ., προκειμένου να εξασφαλισθεί αυτό

που εκ των προτέρων τέθηκε σα στόχος, η προστασία δηλαδή του περιβάλλοντος μέσα

από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έτσι, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των χωρών του ΟΟΣΑ, όσο και αυτών της

Ευρωπα'ίκής Ένωσης, βρίσκεται σήμερα η έρευνα για το αν και κατά πόσο είναι δυνατόν

να χρησιμοποιηθεί η φορολογία σαν τμήμα μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Και για το αν η λεγόμενη «πράσινη φορολογία» είναι σε θέση να συμβάλει "τ/ βελτίωση

της ποιότητας του περιβάλλοντος ή απλώς παρεμβάλλεται ως ένα πρόσθετο στοιχείο του

κόστους στα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι οι οικολογικοί φόροι, ή

άJ.λα παρόμοια εργαλεία έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία και όλα δείχνουν ότι

μάλλον αυτή η κατάσταση θα επεκταθεί στο μέλλον σε μια σεφά από προϊόντα και ένα

πλήθος από δραστηριότητες.

Σε οικονομικούς όρους η δημιουργία περιβαλλοντικού προβλήματος συνίσταται στην

ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών που δημιουργούν αποκλίσεις με συνέπεια το ιδιωτικό

κόστος να διαφέρει από το κοινωνικό. Συνεπώς, με την επιβολή φορολογίας επιχεφείται

ουσιαστικά η εξίσωση των δύο αυτών μεγεθών που βρίσκονται σε ανισορροπία.

(Βουλγαράκης Γ.. 1995)

Η «εσωτερικοποίηση)) των εξωτερικών οικονομιών μέσω της διάθρωσης του συστήματος

των τιμών, έτσι ώστε να καταλογίζεται και το περιβαλλοντικό κόστος ή όφελος, είναι

αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όμως σαφές ότι οι

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μελών της κοινωνίας που επιβαρύνονται με κάποιο κόστος

το οποίο προέρχεται από τις οικονομικές δραστηριότητες κάποιων όJJ.ι.J)ν μελών της, δεν
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είναι δυνατόν να περωρίσουν αυτό το είδος εξωτερικών οικονομιών μέσα από τους

μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία των αγορών σήμερα. Έτσι, σύμφωνα με άρθρο

της συνδιάσκεψης του Ρίο το 1992 είναι έργο των κυβερνήσεων να μεριμνήσουν για τη

«χρέωση» του περιβαλλοντικού κόστους, υιοθετώντας τη βασική αρχή ότι ο ρυπαίνων

πρέπει να πληρώσει για τη ρύπανση που προκαλεί και λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο

σuμφέρoν. (Βλιάμος Σ. Πανώριος Χ, 1995)

Προκειμένου μια επιχείρηση να μειώσει το ποσό του φόρου που θα της επιβληθεί θα

πρέπει να επανεξετάσει το βαθμό της ρύπανσης που συνεπάγεται η δραστηριότητά της,

το «άριστο» επίπεδο δαπάνης για το περιορισμό της ρύπανσης όπως και το «άριστο»

επίπεδο της καθεαuτής ρUπανσης.

Η λογική σi>μφωνα με της οποία η επιβολή της φορολογίας θα διορθώσει την α:Υοροία

ανισορροπία συνίσταται στο ότι το κοινωνικό κόστος δεν έχει σuwπoλoγιστεί στο

κόστος παραγωγής του προϊόντος με αποτέλεσμα η τελική του τιμή να είναι χαμηλότερη

από αυτή που πραγματικά θα ήταν. Σ' αυτή την οικονομική ατμόσφαφα η επιβολή ενός

«πράσινου» φόρου είναι βέβαιο ότι αναγκάζει την παραγωΥΙκή μονάδα να συwπολΟ'Υίσει

στο συνολικό της κόστος τη φορολογία κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και

συνεπώς μείωση της παραγόμενης ποσότητας άρα και της ρύπανσης που δέχεται η

κοινωνία από τη ρυπογόνο παραγωγή. Αυτό, όμως δε συμβαίνει και στην περΊπτωση

φορολόγησης ενός ρυπαvrή που ασκεί μονοπωλιακό έ'ληχο στην αγορά και παράγει ήδη

ποσότητα προϊόντων μικρότερη της «άριστηζ». Στην προκειμένη περίπτωση η επιβολή

φορολογίας έχει ως αποτέλεσμα, λόγω της αuξησης το" κόστοος, την περαιτέρω μεiωση

της παραγόμενης ποσότητας και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των χρηστών του προϊόντος.

Μια συστηματική προσέγγιση των διαφόρων μορφών και τύπων οικολογικών φόρων

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία τους οι φόροι αυτοί διέπονται από τις εξής

αρχές (Βοuλγαράκης Γ. 1995):

D ΠροκαΑορισμός του σκοπού του φόρου. Οι περισσότεροι «πράσινο\» φόροι όπου

έχουν επιβληθεΊ εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό στόχο, ο οποίος

ποικΊλει από χώρα σε χώρα ανάλογα με τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει ή τις

προτεραιότητες που έχει θέσει στον τομέα της διατήρησης των φυσικών της πόρων.

Έτσι η Ελλάδα, όπως και κάποιες άλλες χώρες, έχει καθιερώσει φόροuς πο"

σχετίζονται με τη χρήση καθαρής ή όχι βενζίνης, και έχει επιβάλει διαφοροποιήσεις

στις τιμές των διαφόρων τύπων βενζΊνης για να προωθήσει τα «καθαρά» οχήματα. Η



Η Οικονομική Διάσταση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής 103

δέσμευση για συγκεκριμένη χρήση των χρημάτων που θα σuλλεyoύν αφενός

εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την προστασία του περιβάλλοντος, και

αφετέρου οι πολίτες έχουν την αίσθηση του ουσιαστικότφou FJ...k.rxou επί του

αποτελέσματος της φορολογίας στην οποία υπόκεινται

ο Μηδενική επίπτωση στην κοινων!κή κατανομή των εισοδημάτων. Όπως είναι

αναμενόμενο, οι οικολογικοί φόροι δεν πρέπει να ασκούν ουσιώδη επίδραση στην

κοινωνική κατανομή των εισοδημάτων ούτε να παρεμβάλλονται στη σύνθεση των

εισοδημάτων. Ο σκοπός άλλωστε για τον οποίο επιβάλλονται είναι η προστασία του

περιβάλλοντος και όχι η άμεση οικονομική ανταποδοτικότητα ή άλλοι

δημοσιονομικοί λόγοι Aξiζει, ωστόσο να αναφερθεί ότι οι φόροι αυτοί είναι κατά

κανόνα υψηλοί και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να μην έχουν επ1Πtώσεις στα

εισοδήματα των χαμηλών κυρίως εισοδημάτων. Για το λόγω αυτό οι κυβερνήσεις

αναζητούν διά(~oρoυς διορθωτικούς τρόπους αντιμετώπισης όπως συστήματα

αποζημιώσεων ή μειώσεις σε άλλου είδους ισχύοντες φόρους.

a Πληθωριστική Ουδετερότητα. Σύμφωνα με την αρχή αυτή δε θα πρέπει ένας

περιβαλλοντικός φόρος να δημιουργεί γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις και είναι

πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών σα σύνολο

πρέπει να παραμένει σταθερή.

Ο ΜΈΥιστη υποστήριξη στις καινοτομίες. Οι περιβαλλοντικοί φόροι προωθούν τις

τεχνολογικές καινοτομίες και κυρίως τις τεχνολογικές και θεσμικές σJ.J..lJ.γές στην

κατεύθυνση της πρoστασiας του περιβάλ/οντος. Η υποστήριξη των αλλαγών αυτών

όμως πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοω τρόπο που να μην προκαλούνται οικονομικές

κρίσεις, γεγονός που αποτελεί το σημανακότερο θέμα στην ενσωμάτωση των

καινοτομιών στην περιβαλλοντική πολιτική. Οι πράστνοι φόροι δεν πρέπει να

εισάγονται απότομα αλλά βαθμιαία και να αναπτύσσονται μέσα σε ένα αρκετά

μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

a Συνυπολογισμός της επίδρασης του εμπορικού ισοζυγίου. Ένα από τα βασικότερα

προβλήματα που αναφύονται με τους περιβαλλοντικούς φόρους είναι οι εmπτώσεις

που μπορούν να έχουν στο εμπορικό ισοζύγιο μιας χώrας. Είναι προφανές ότι στο

βαθμό που η μονομερής επιβολή ενός περιβαλλοντικού φόρου επιβαρύνει

υπερβολικά την τιμή των προϊόντων κάποιου κλάδου της συγκεκριμένης χώρας,

κινδυνεύσει να προκαλέσει ανταγωVlστικά μειονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες
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χώρες που παράγουν ομοειδή προϊόντα και που δεν έχουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

Έτσι έχει επισημανθεί ο κίνδυνος ότι οι μονομερείς αποφάσεις που επιβάλλον

περιβαλλοντικούς φόρους όχι μόνο μπορεί να μην έχουν κανένα ουσιαστικό

περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, αλλά είναι σε θέση να επιφέρουν ακόμη και επιπτώσεις

στις οικονομίες στις οποίες καθιερώθηκαν. καθώς η ανάγκη για συλλοΥικότερες

δράσεις ειδικά σε ό,τι σχετίζεται με κρίσιμης σημασίας ζητήματα πράγμα που όμως

είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού δεν υπάρχει ομοιομορφία περιβαλλοντικών

προβλημάτων από όλες τις χώρες και συνεπώς το ενδιαφέρον της καθεμιάς

επικεντρώνεται σε διαφορετικό φορολογικό επίπεδο.

ο Καθολικοί σrην επιβολή τους. Μια από τις σπουδαιότερες αποφάσεις που πρέπει να

ληφθούν όταν ωτoφασiζεται η επιβολή ενός περιβαλλοντικού φόρου, αφορά την

έκταση της ισχύος του με βάση κιιρίως τη γεωγραφία της χώρας και ασφαλώς σε

σχέση με το εύρος του προβλήματος, το οποίο αποτελεί και τον ουσιώδη λόγο

επιβολής του φόρου.

Q Απλοί σrην επιβολή και την απόδοσή τους. Οι περιβαλλοντικοί φόροι δεν προκύπτουν

από κάποιους ειδικούς υπολογισμούς του συνολικού εισοδήματος που δηλώνεται

στο τέλος κάθε οικονομικού έτους με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Είναι

προσδιορισμένοι εκ των προτέρων με ακρίβεια και συνήθως επιβάλλονται πάνω στις

τιμές των αγαθών που αποτελούν το επίκεντρο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Στην

πλειοψηφία τους σtYyKεντρώνOνται σε ειδικά ταμεία που έχουν ιδρυθεί από

προηγουμένως και εξαφετικά για το σκοπό αυτό. Στη χώρα μας υπάρχουν τρία

τέτοια ταμεία που σχετίζονται με το περιβάλλον. Το ΕΤΕΡΠΣ (Ειδικό Ταμείο

Εφαρμογών Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων) που αφορά κιιρίως τις

πολεοδομικές παραβιάσεις, το Πράσινο Ταμείο, που σχετίζεται με τη φύση και το

Μπλε Ταμείο που σχετiζεται με τη θαλάσσια ρύπανση.

Τα οικονομικά εργαλεία και ειδικά οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι σε θέση αν

χρησψοποιηθούν κατάλληλα, να προστατεύσουν τους φυσικούς πόρους. να

ευαισθητοποιήσουν έμμεσα τους πολίτες και να βοηθήσουν στη μεταστροφή και την

αφύπνιση της συλλοΥικής συνείδησης. Πολύ περισσότερο από αυτό είναι σε θέση να

βοηθήσουν στην κατεύθυνση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης των

φυσικών πόρων. Βέβαια ως νέα μορφή προσΈΥΥισης απαιτεί ακόμη πολύ μελέτη και

συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς της.
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5.5 C ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕIΑΚΩΝ ΥΠΙΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΕΡΠΙΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η γεωγραφική κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την

περιβαλ/οντική πολιτική. Η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου εφαρμογής,

παρακολούθησης και fλ!:yχoo αποτεΜί αναμφισβήτητη προτεραιότητα στην εξέλιξη της

περιβαλλοντικής διοίκησης. Στην Ελλάδα ωστόσο, οι παραδοσιακές σχέσεις κέντρου 

περιφέρειας δεν ευνοούν την ενίσχυση μη κεντρικών θεσμών. Η τάση συγκεντρωτισμού

αφενός κω η διασπορά αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε τοmκό επίπεδο αποτελούν ακόμη

τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάστασης.

Ο νόμος 360/1976 εμφανώς αμέλησε τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου διοικητικού

δικτύου για πληροφόρηση, καταγραφή και έλεγχο και αγνόησε το ρόλο που δυνητικά

έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Emλέγoντας τις ελάχιστες λύσεις ο νόμος αυτός θεώρησε

ίσως ότι η υπάρχουσα κατανομή εξουσιών και υπwθυνοτήτων θα αρκούσε σε κεντρικό

και τοπικό επίπεδο για την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο νόμος

1650/1986. από την άλλη, αντανακλά τη σσVΕιδηΤOΠOίηση της αναδιοργάνωσης των

τοπικών υπηρεσιών εν όψει καλύτερου συντονισμού και προβλέπει ότι η εφαρμογή της

περιβαλλοντικής πολιτικής ανήκει στους νομάρχες και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Παρόλα αυτά πέρασε πολύς καιρός για να γίνουν τα πρώτα βήματα προς αυτή την

κατεύθυνση. Το αποκεντρωμένο διοικητικό δίκτυο παραμένει στοιχειώδες.

Η συγκεντρωτική παράδοση του ελληνικού πολιτικόωδιοικητικού συστήματος δεν ευνοεί

τη συγκρότηση ισχυρού δικτύου περιφερειακών υπηρεσιών περιβάλλοντος. Ο

συγκεντρωτισμός της Αθήνας αναπαράγεται, εξάλλου, συχνά και στη Θεσσαλονίκη που

αποτελεί πόλο αναφοράς της Βόρειας Ελλάδας. Οι συνέπειες εmκάλυψης αρμοδιοτήτων

είναι ιδιαίτερα εμφανείς λόγω της σύμπτωσης μεγάλου αριθμού πολιτικο-διοικητικών

δομών που εδρεύουν εκεί.

Σε περιφερειακό επίπεδο η μονάδα περιβάλλοντος έχει ως αποστολή της τη σσλλογή

πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος, το συντονισμό των

δραστηριοτήτων για την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος σε

περιφερειακό εmπεδο και τη διατύπωση προτάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσον

αφορά στην κατανομή πόρων και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι
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επομένως σαφές ότι δεν έχει άμεσες, αποφασιστικές, εκτελεστικές ή ακόμη και

ελεγκτικές δραστηριότητες ΎεΥονός που οφείλεται στον περωρισμένο ρόλο που έχει το

επiπεδo της διοικητικής περιφέρειας στην Ελλάδα.

Στο Νομαρχιακό επίπεδο υπάρχουν οι αποσνΥκεντρωμένες υπηρεσίες των κεντρικών

υπουΡΎείων υπό την εξουσία του Νομάρχη. Μέχρι πρόσφατα το περιβάλ/ον απουσίαζε

σχεδόν εντελώς από τις νομαρχιακές υπηρεσίες, ωστόσο οι τελευταίες βρίσκονται πλέον

στο επίκεντρο λiJyο της πρόσφατης μεταρρύθμισης για τη δημιουργία της

δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης αν και προς το παρόν διανύεται η μεταβατική περίοδος

τόσο σε επίπεδο ΟΡΎάνωσης όσο και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, που για το περιβάλλον

είναι ενισχυμένες.



Η Οιroνομική Διάσταση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής 107

5.6 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡffiΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ένα από τα ιδιαίτερα μέσα προστασίας του περιβάλλοντος προς όφελος της ανθρώπινης

κοινότητας καθώς και του ατόμου είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες

λήψης αποφάσεων κάθε φορά που θίγεται το περιβάλ/ον τους. Γενικότερα αποτελεί ένα

από τα σύγχρονα αιτήματα, που γίνεται διαρκώς εντονότερο, η συμμετοχή του κοινού,

των πολιτών στις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση και που αναφέρονται στην επιστήμη

και την τεχνολογία, στο μέτρο βέβαια που αυτές οι αποφάσεις συνδέονται με κοινωνικά

ζητήματα και προσδιορίζουν τις συνθήκες ζωής.

Ο προσδωρισμός της ΈWoιας της «συμμετοχήζ)} παρουσιάζει δυσκολίες. Επιτυχέστερος

είναι ο ορισμός σύμφωνα με τον οποίο συμμετοχή του κοινού θεωρείται κάθε

δραστηριότητα την οποία αναλαμβάνει ένα άτομο, μία ομάδα ατόμων ή μία οργάνωση

χωρίς καμία σχέση με τους αιρετούς αντιπροσώπους του λαού ή τους αρμόδιους

κρατικούς υπαλλήλους ή τους οργανισμcύς του Δημοσίου, με σκοπό άμεσο ή έμμεσο να

συμμετάσχει στις υποθέσεις και αποφάσεις της Διοίκησης ή των δημοσίων επιχειρήσεων

ή ακόμη και στις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης ή έστω να τις επηρεάσει. (Σιούτη

Γ.• 1998)

Ειδικότερα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος η ΈWoια της συμμετοχής

περιλαμβάνει τρία στοιχεία (Σιούτη Γ.• 1998):

Q Την πληροφόρηση των πολιτών και το δικαίωμα τους για πληροφόρηση εκ μέρους της

Διοiκησης για όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον τους και την προστασiα του.

Η ανάγκη μιας σοβαρής πληροφόρησης σχετικά με θέματα του περιβάλλοντος και η

δυνατότητα απόκτησης και πρόσβασης σ' αυτή την πληροφόρηση αποτελεί όχι μόνο

την προϋπόθεση αλλά και το πρώτο στάδιο συμμετοχής του πολίτη. Η πληροφόρηση

εξασφαλίζει κατά πρώτο 'λiYyo σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Διοίκηση και στον

πολίτη. Επείγον χρέος της δημόσιας εξουσίας είναι να δημιουργήσει της δομές και τα

απαραίτητα μέσα για την πληροφόρηση πολιτών.

Q Την εν στενή, έννοια συμμετοχή. Τη συμμετοχή δηλαδή στις διοικητικές διαδικασίες

λήψης αποφάσεων, οι οποίες καταλή'Υουν κατά κανόνα στην έκδοση δωικητικών
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πράξεων σε θέματα περιβάλλοντος. Διακρίνεται σε συμμετοχή στο στάδιο

προετοιμασίας των αποφάσεων και συμμετοχή στο στάδιο λήψης των αποφάσεων

είτε με συμβουλευτικές μόνο αρμοδιότητες είτε με αποφασιστικές. Ως συμμετοχή

μπορούν να χαρακτηριστούν και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή και ένα ενδεχόμενο

δημοψήφισμα σε θέματα περιβυλλοντος.

ο Τα ένδικα μέσα (δηλ. τα μέσα δικαστικής προστασίας) που είτε κατοχυρώνουν το

δικαίωμα για πληροφόρηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το

περιβάλλον είτε δίνουν τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική προστασία του

περιβάλλοντος .. Η συμμετοχή των πολιτών ολοκληρώνεται μόνον με την ύπαρξη

ενδίκων μέσων τα οποία κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους για πληροφόρηση και

συμμετοχή. Και η ίδια όμως η δυνατότητα χρησιμοποίησης ενδίκων μέσων για την

προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μέσο συμμετοχής.
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6.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤιΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα άρχισαν να εμφανίζονται

προς το τέλος της δεκαετίας tOU 1970 κυρίως και αργότερα. Παλαιότερη είναι η

Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης (ΕΕΠΦ) που δημιουργήθηκε το 1951.

Πολύ πω πρόσφατα δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του

Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς , εθνικά τμήματα διεθνών

περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως tou World WildIife Fund, της

Greenpeace κλπ. καθώς και επιστημονικές εταιρίες για την προστασία tou

περιβάλλοντος.

Σήμερα στη χώρα μας Εικόνα 17:Η προστασία της φώκιας

δραστηριοποιούνται δuναμικά πάνω από Monacbus-Monacbus

δεκαπέντε μη κυβερνητικές οργανώσεις

και ιδρύματα, το έργο των οποίων γίνεται

ολοένα και καταλυτικότερο στα θέματα

προστασίας tou περιβάλλοντος,(χλωρίδα,

πανίδα και οικοσυστήματα). Στον πίνακα

(2) που ακολουθεί παροuσιάζονται

ορισμένες από τις σημαντικότερες ποu

λαμβάνουν χώρα και δράση στην Ελλάδα

Πηγή: ΕUΡα/παϊΙCΉ Ένωση, Περιβάλλον και

Περιφέρειες: Για μια αειφόρο ανάπnιξη,
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Έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερη τεχνογνωσία, οικονομικούς πόρους και δίκτυο

σχέσεων από ότι οι παλαιότερες, οι οργανώσεις αυτές συμβάλουν καθοριστικά στην

ενίσχυση της παρουσίας της κοινωνίας των πολιτών. Οι δραστηριότητές τους, δηλαδή, η

υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, η αφύπνιση της κοινής γνώμης και η πίεση προς

την κυβέρνηση κλπ. είναι ολοένα σημαντικότερες.

Η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι αναμφίβολα παρούσα σήμερα στην ελληνική

κοινωνία. ΣΥWπάρχει, όμως με αντιφατικές και συγκρουόμενες αξίες και συμφέροντα,

αποτελώντας χαμηλή προτεραιότητα και έχοντας κατά συνέπεια περιορισμένη πολιτική

βαρύτητα.

Πίνακας 2: Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα στην

Ελλάδα

Αρκτούρος

Greenpeace

EλληνιlC'ήΈνωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMERA

EλληνιlC'ή Εταιρία για την Προστασίατου Περιβάλλοντος και της ΠoλιnσnlC'ής Κληρονομιάς

EλληνιlC'ή Εταιρία Προστασίαςτης Φύσης

ΕλληνικιΊ Oρνιθoλoyιιcή Εταιρία

Ένωση για την ποιότηταζωής - Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Εταιρία για τη μελέτη ιcαι προστασία της μεσoyειαlC'ής φώκιας Mom

Εταφίαμελέτηςκητωδών

Ίδρυμα Λαμπράκη

ΜεσογειακόςΣύνδεσμοςγια τη σωτηρίατων θαλάσσιωνχελώνων - Medasset

Μεσόγειος 5.0.5.

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορ:ας Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων και γγροτόπων

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWFHellas

Σuλλογοςγια την προστασίατης θαλάσσιαςχελώνας

Πηγή: Βαβίζος Γ.,Ζαwάκη κ., Οικολοηιςή θεωΡία και Πράξrj στις ΠεριBαλλOVΤΙKέςΜελέτες. Χλωοίδσ..

Παγίδα και QΙKoσυστήματcι.σελ.105, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1998
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Ωστόσο, και παρά το μεΥάλο αριθμό τους, οι ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος

χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από περιορισμένο αριθμό μελών, οικονομικούς

πόρους και επφροή στη δημόσια πολιτική. Αυτό που αναμένεται είναι να αποκτήσει η

αυξανόμενη ευαισθησία του κοινοό την κρίσιμη μάζα που θα εmτρέψει την πρόληψη της

συνεχιζόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος στη χώρα.
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6.2 ΟΙ ΠΕρmΑΛΛΟΝΤIΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕρmΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι μη κuβερνηΤΙKές οργανώσεις που δρουν στον τομέα του περιβάλλοντος παίζουν έναν

aύξουσας σημασίας ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για την καλλιέργεια της

περιβαλλοντικής συνείδησης και την πληροφόρηση του κοινού και ακόμη περισσότερο

για τη χρησιμοποίηση των θεσμικών μηχανισμών προκειμένου να αμφισβητηθούν

αποφάσεις βλαπτικές για το περιβάλλαν.

Η σχέση μεταξύ μη ΚUβερνηΤΙKών οργανώσεων και κuβέρνησης ποικίλλει ωστόσο σε

μεγάλα βαθμό. Ένα γενικό χαρακτηριστικό της είναι η αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης.

Ο συχνά παρατηρoύμεvoς αποκλεισμός των περιβαλλοντικών οργανώσεων από κάθε

μορφής επίσημη συμμετοχή ή συμβουλευτική διαδικασία συνηγορεί στην άποψη αυτή.

Από το 1976 μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, σημαντικοί νόμοι αρνήθηκαν την

εκπροσώπηση περιβαλλοντικών οργανώσεων σε διάφορες επιτροπές και τις απέκλεισαν

από τη δυνατότητα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγουσες ενώπιον των ποινικών

δικαστηρίων, δικαίωμα που παρέχεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και το Τεχνικό

Επιμελητήριο της Ελλάδας (Σπανού Κ. Ι 998).

Η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και του υπουργείου δεν έχει προσλάβει

θεσμοποιημένη μορφή και δεν έχει ακόμη ιδιαίτερα αναπτυχθεί. Κατά τη συνήθη

πρακτική, οι υπουργοί ελάχιστα στηρίζονται σης περιβαλλοντικές οργανώσεις για να

ενισχύσουν πολιτικά τη θέση τους και να αυξήσουν τη δυνατότητά τους να προωθήσουν

και να εφαρμόσουν την πολιτική τους. Οι οργανώσεις αυτές «δεν εμπνέουν

εμπιστοσύνη», δεν είναι «αξιόπιστες» επειδή «δεν έχουν επιχεφήματα, παίρνουν

εξτρεμιστικές θέσεις και δεν παρουσιάζουν εναλ/.ακτικές λύσεtς)), «δεν ξέρουν να

διαπραγματt'ύoνται». (Σπανού Κ. 1998)

Α'λλά και από την αντίθετη πλευρά, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν Ίην αίσθηση

ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτεζ)) και ότι ο υπουργός «δεν ανταποκρίνεταυ) (Σπανού Κ.

1998). Οι προτάσεις ή οι αναφορές τους επί συγκεκριμένων προβλημάτων δε

λαμβάνονται υπόψη, ούτε και οι προτάσεις τους για συνεργασία.
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Εικόνα 18: Η θεσμοθέτηση του θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου ( Η χελώνα

Caretta caretta)

Πηγή: Αμβίβιον,Δημόσια Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-ΥΥΡΟΤόπων, ΤΈUΧoς 30,

θεσσαλoνiκη 2000

Υπάρχουν. ωστόσο ενδείξεις αλλαγής Η εμφάνιση ή η ενίσχυση των περιβαλλοντικών

ΟΡΎανώσεων που διαθέτουν τεχνικο-εmστημονική εξειδίκευση συμβάλλει στην

προσέΎγιση περιβαλλοντικής διοίκησης και ορισμένων μορφών κοινωνικής

κινητοποίησης. Πολύ ουχνά το επιχείρημα της τεχνικής εξειδίκευσης επιτρέπει στις

ομάδες για την προστασία του περιβάλλοντος να επιτύχουν πρόσβαση στον κρατικό

μηχανισμό προκεψένου να επηρεάσουν τις πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί ή

εφαρμοσθεί Είναι, λοιπόν δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η τεχνική προσέγγιση μπορεί να

αποτελέσει τρόπο γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και

των περιβαλλοντικών οργανώσεων γεγονός που παρά του ότι δε στερείται δυσκολιών.

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεπέστερη περιβαλλοντική πολιτική.
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7.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
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Μέχρι τη δεκαετία του 1960, καμία ευρωπα!l<ή χώρα δεν είχε μΙα καθορισμένη πολιτική

για το περιβάλλον. Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών πο\) πραγματοποιήθηκε στη

Στοκχόλμη τον Ιοόνω του 1972 και η δημοσίευση τότε της έκθεσης του Ομiλου της

Ρώμης για «τα όρια της ανάπτιJξηζ)) ήταν τα γεγονότα εκείνα πο\) ανησύχησαν τ/ς

ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για τα οικολογικά προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης και

έθεσαν σε αμφισβήτηση την ιεραρχία των αξιών της κοινωνίας της κατανάλωσης.

Εικόνα 19: Η γη είναι ένα πολύ ευαίσθητο περιβάλλον ( Ηλιοβασίλεμα Ευρωπα'ίκής

ακτής)

Πηγή: European Commission, Carin@ For Our Future. Action For Europe's Environment. Brussels 

Luxembourg 1999

Οι κυβερνήσεις των χωρών της Κοινότητας βρέθηκαν στην ανάγκη να σuλλάβοw

βιαστικά μέτρα εναντίων των μολύνσεων και των οχλήσεων για να avoiξow μια δικλείδα

ασφαλείας στο οικολογικό κίνημα το οποίο 1C1.νδύνευε να φτάσει στο άJ..λo άκρο. της

μηδενικής αόξησης, στη μείωση της τεχνολογικής προόδου και ίσως τελικά της

οικονομικής και κοινωνικής προόδο\). Ωστόσο, έπρεπε να ενεργήσο\)ν όλες μαζί, γιατί η

χώρα πο\) θα έπαφνε μόνη δρασηκά μέτρα εναντίων των μολύνσεων και των οχλήσεων

ή μέτρα αUΣτηρότερα από το\)ς γείτονές της, κινδύνευε να προκαλέσει ανταγωνιστικά
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μεωνεκτήματα στη βωμηχανία της η οποία θα έφερε το κόστος. Σ' αυτή την περίπτωση

θα έπρεπε να παρεμποδίζει την κυκλοφορία στην αγορά της των προϊόντων των εταίρων

της που θα ήταν πιο ρυπαντικά, πιο θορυβώδη ή πιο επικίνδυνα από τα δικά της και

επομένως να θέτει τεχνικά εμπόδια στο εμπόρω.

Παράλληλα έγινε σύντομα αντιληπτό ότι στην Ευρώπη, η «κοινή αγορά μόλυνσηρ) είχε

δημωυργηθεί πολί) πριν από την κοινή αγορά των εμπορευμάτων. Τα μολυσμένα νερά

και ο μολυσμένος αέρας κυκλοφοροΟΟαν ελεUθερα διαμέσου των συνόρων πριν αυτά

ανοίξουν για τα ξένα προϊόντα. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεΥονός ότι «Το

περιβάλλον δεν έχει σί>νορω) όπως οuτε και ρuπανση που ήταν το σί>νθημα της

δεκαετίας του 1970 όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τότε, άρχισε να αναπτιJσσει την

πρώτη περιβαλλοντική της νομοθεσία. Κάθε Ευρωπαϊκό κράτος επομένως ήταν άμεσα

ενδιαφερόμενο για το τι συμβαίνει στα γειτovικά του κράτη στον τομέα του

περιβάλλοντος. Άλλωστε όλοι οι μεγάλοι ποταμοί και οι μεγάλες λίμνες της Ευρώπης

ανήκουν σε δuο ή περισσότερα κράτη, η Μεσόγειος και η Βόρεια θάλασσα είναι κοινή

περωυσία πολλών κρατών και οι θάλασσες, οι λίμνες και οι ποταμοί χρησιμεύουν σαν

οχετοί για τα βωμηχανικά απόβλητα πολλών χωρών. Στο πεδίο της διατήρησης της

χλωρίδας και πανίδας, επίσης, μια χώρα η οποία θα επιθυμοΟΟε να προστατεύσει τα

αποδημητικά της πουλιά ή τα είδη που απEtλouvtat με εξαφάνιση θα συναντοΟΟε

σημαντικές δυσκολίες αν οι γείτονές της δεν επιθυμοuσαν το ίδιο. Αν οι Ευρωπαίοι

ήθελαν πράγματι να σταματήσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος έπρεπε να

ενεργήσουν όλοι μαζί

Στην κοινοτική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος συνηγοροΟΟαν εκτός από

τη γειτνίαση και η παράλληλη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκή χωρών.

Τα κοινά φαινόμενα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επέκτασης των

βιομηχανικών δραστηριοτήτων, της αύξησης του αστικοί) πληθυσμοί) μέσα σε

μεΥαλουπόλεις και η εγκατάλειψη όλο και μεγαλuτερων εκτάσεων, οι οποίες

προηγουμένως χρησιμοποιούνταν και διατηροuvταν από τη γεωργία, απαιτοuσαν τη

σύγχρονη εφαρμογή παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Κανένα κράτος δεν

μποροuσε να ελπίζει να λuσει τα οικολογικά του πι>οβλήματα μόνο του χωρίς να

διακινδυνεύσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους, όπως

προαναφέρθηκε.
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Αναλυτικά, η δράση κατά των μολύνσεων επιβάλλει mu; βωμηχανικές μονάδες

ορισμένες δαπάνες για να προσαρμόσουντα προϊόντα τους και tu; μεθόδους παρcryωΥής

τους προκειμένου να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Οι δαπάνες αυτές είναι τόσο

υψηλότερες όσο αUΣτηρότεΡOΙ είναι οι κανόνες που θέτουν οι δημόσιες αρχές. Αν ένα

κράτος της Ένωσης επέβαλε αυστηρά και επομένως δαπανηρά μέτρα εναντίον της

ρύπανσης στη βιομηχανία του, κινδύνευε να της δημιουΡΎήσει μειονεκτήματα έναντι των

αντcryωνιστών του των ωJ...α/v κρατών μελών, τα οποία θα ήταν λιγότερο αυστηρά ή θα

κατένεμαν το κόστος της δράσης κατά πις ρύπανσης διαφορετικά. Ο ανταγωνισμός, έτσι

θα νοθευόταν μέσα στην κοινή αγορά. Έπρεπε, λοιπόν να επιβληθούν οι ίδιοι κανόνες σε

όλους τους παραΥωγοuς της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΛΕUθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στο

εσωτερικό της κοινής αγοράς θα παρεμποδιζόταν αν τα κράτη μέλη επέβαλαν το καθένα

διαφορετικούς κανόνες για τα προϊόντα που ιruκλoφoρoooαν στις cryορές τους. Η χώρα

που θα επέβαλε αυστηρότερους κανόνες από τους εταίρους πις θα εμπόδιζε τις

εισαγωγές τις προερχόμενες από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα η προστασία έναντι των

μολύνσεων και των οχλήσεων να καταλήξει σε προστασία έναντι των ξένων προϊόντων.

Ένα από τα πιο επείγοντα προβλήματα που απαιτούσαν κοινή πολιτική ήταν εκείνο πις

εξάλειψης των βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων. Ακόμη και αν οι οχλητικές

επιδράσεu; των αποβλήτων δεν ξεπερνούσαν τα στενά όρια μιας περιοχής μια ευρωπαϊκή

δράση κρίθηκε avcryKaw, πόσο μάλλον στην περίπτωση που επιπτώσεu; απαιτούσαν

λύσεις που ξεπερνούσαν τα πλαίσια μιας περιοχής ή ενός κράτους.

Παράλληλα έγινε αντιληπtό ότι η εξάντληση και καταστροφή των φοοικών και

οικολογικών πόρων αποτελούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για την Ευρώπη και

μειώνουν τu; μακροχρόνιες δυνατόπιτες ευημερίας των κατοίκων πις. Αντίθετα οι νέες

τεχνολΟΎίες Ύ"ωστές και ως «καθαρές τεχνολΟΎΊες» παροοοιάζουν ένα διπλό

πλεονέκτημα. Βελτιώνοντας την παραγύΥΥή από την άποψη της ενεΡΎειακής

αποτελεσματικότητας και της χρήσης πρώτων υλών, μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον υπόλοιπο κόσμο για τον εφοδιασμό της σε ενέΡ'Υεια και

σε πρώτες ύλες. Αυξάνοντας τη διάρκεια της ζωής των προϊόντων και διευκολύνοντας

της ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τους, οι καθαρές τεχνολογίες μπορούν να

ενθαρρύνουν τις υπηρεσίες δΙόρθωσης, ανακύκλωσιις και ελέγχου, που χρησιμοποιούν

πολ» και εξειδικευμένη εργασία. (Μοuσης Ν., 1996)
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Τέλος δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός όη ο καθορισμός κανόνων για την

προστασία του περιβάλλοντος και η εύρεση μεθόδων και μηχανημάτων εναντίlυν των

μολύνσεων απαιτούν δαπανηρές έρευνες. Για να εξασφαλισθεί η καλύτερη χρήση των

δημοσίων πόρων και να προληφθούν οι επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων φορέων, οι

έρευνες στα θέματα περιβάλλοντος πρέπει να σuvτoviζovται στα πλαίσια ενός κοινοηκού

προγράμματος. Εξάλλου, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι σε καλύτερη θέση για να έχουν μια

μαKρόΧΡO\Πl αντίληψη των προβλημάτων και των αναγκών στα θέματα περιβάλλοντος

από ότι οι εθνικές κυβερνήσεις που aπασχoλημένες με συγκυριακά προβλήματα συχνά

δεν μπορούν να προγραμματίσουν μακροχρόνιες στρατηγικές σε μη αποδοηκούς τομείς.
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7.2 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕγΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠEPffiAΛAONTIΚHΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι πρώ~ες oδηγiες της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος αφορούσαν τη δοκιμή

και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, το πόσιμο νερό και την

προστασία των επιφανειακών υδάτων καθώς και τον έλεγχο των ρύπων και των

σωματιδίων που προέρχονται από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και

από τα αυτοκίνητα. Πολλές από τις οδηγίες της δεκαετίας του 1970 και του 1980 είχαν

σχέ~η με τη δέσμευση της Ευρώπης να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

των πολιτών της. Οι άνθρωποι κατανοούσαν όλι:J και περισσότερο ότι η ποώτητα της

ζωής δεν μπορούσε να μετρηθεί μόνο με βάση το εισόδημα και τα υλικά αγαθά.

Το 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αποτέλεσε την τυπική νομική βάση αυτού του

αυξανόμενου όγκου της περιβαλλοντικής νομοθεσίας η οποία στερεώθηκε τελικά απά τη

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιβάλλον διαθέτει τώρα μια κοινοτική

πολιτική η οποία έχει τους εξής στόχους:

ο Τη διατήρηση. προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

Q Την προστασία της υγείας του ανθρώπου

Q Τη συνετή και ορθολΟ'Υική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και

Q Την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών

ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις

αρχές:

ο Της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης,

Q Της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην

πηγή καθώς και στην αρχή

Q «ο ρυπαίνων πληρώνει» (αρ, 130 Ρ)

Το νέο άρθρο της Συνθήκης αντανακλά απλώς αυτό το οποίο οι κυβερνήσεις είχαν ήδη

κατανοήσει: ότι οι χώρες αποτελούν μέρος ενός συνόλου αλληλένδετων και
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αλληλοεξαρτώμενων λαών οι οποίοι συνδέονται με τον αέρα που αναπνέουν, με τις

τροφές που τρώνε, με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, με τα απόβλητα που πετούν με

την ενέΡΎεια που καταναλώνουν και με τα ταξίδια που κάνουν για επαγγελματικούς

λόγους ή λόγους ψυχαγωγίw;.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή της περιβολλοντικής

πολιτική. Εάν όμως ένα μέτρο συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις δημόσιες αρχές

κράτους μέλους, το Συμβούλιο πρoβλέπε~ στην πράξη με την οποία θεσπίζεται το μέτρο

αυτό, τις κατάλληλες διατάξεις υπό μορφή παρεκκλίσεων ή/και οικονομικής στήριξης

ωώ το Ταμείο Συνοχής. (Μούσης Ν., 1996)

Το πέμπτο πρόγραμμα της Κοινότητας για το περιβάλλον δημιουργήθηκε ως απάντηση

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη για το περιβάλλον που

πραγματοποιήθηκε στο Ρίο το 1992 και η οποία ανέθεσε στην Κοινότητα να αναπτύξει

νέες πολιτικές που θα οδηγούσαν την κοινωνία στο μοτίβο της αειφόρου ανάπruξης. Η

κεντρική ιδέα που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα αυτό είναι ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι

δεν μπορούν να επιτευχθούν με δράσεις μόνο σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά με

συντονισμένα μέτρα που συνεπάγονται κατανομή ευθυνών σε όλα τα επίπεδα της

κοινωνίας και διάλογο με τους ενδιαφερόμενους κύκλους.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 εισήγαγε τυπικά την έννοια της βιώσιμης

ανάπτυξης στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα το 1997, η Συνθήκη του

Άμστερνταμ ανήγαγε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε έναν από τους βασικότερους στόχους της

ΕΕ. Η νέα Συνθήκη ενίσχυσε σημανηκά την άποψη ότι η μελλοντική ανάπτυξη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και στο

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον πρέπει να ενσωματωθεί

σε όλες τις άλλες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές της Ένωσης που αφορούν το

εμπόριο, τη βιομηχανία. την ενέΡΎεια, τη γεωργία, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

Υπό ορισμένες συνθήκες τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να καθιερώσουν

αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες και απαιτήσεις σε σύγκριση με αυτούς της

Ένωσης. Η Επιτροπή ελέΥχει τη συμβa:;;ότητα αυτών των αυστηρότερων εθνικών

κανόνων με την ενιαία αγορά και την προστασiα των ίδιων όρων ανταγωνισμού.

Ταυτόχρονα η ΕΕ ενισχύει πρότυπα και πιλοτικά έΡΎα στον τομέα της προστασίας του

περιβάλλοντος, ενώ από το 1993 διαθέτει μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το περιβόλλον

που εδρεύει στην Κοπενχάγη και συλλέγει στοιχεία για την κατάσταση του παρέχοντας
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έτσι το υπόβαθρο για τη θέσπιση νoμoθεnκών διατόξεων και τη λήψη ωtOτελεσμαΤΙKών

μέτρων πρoστσσiσς.
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7.3 ΤΑΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Το 1993 αποτέλεσε ορόσημο για την περιβαλλoνnκή πολιτική της Κοινότητας για την

προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι τότε, πράγματι, τα ίcράτη μέλη δεν λάμβαναν

συστημαΤΙΊCά υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος ΊCατά την ΊCατάρτιση των

προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό έπαψε να ισχύει μετά τ/ νέα ρύθμιση για

τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ιούλιος 1993) η οποία προέβλεπε ότι τα σχέδια περιφερειακής

ανάπτιιξης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν (Ευρωπαϊκή

Ένωση, D.fQ.!flάλλov ΊCαι Περιφέρειες για μια Αειφόρο Ανάπτυξη):

Ο Εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στις εξεταζόμενες περιοχές

ο Εκτίμηση των περιβαλλoντιΊCών επιπτώσεων των πρoτεινόμ~ων ενεργειών.

σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ΊCαι με τ/ν ισχύουσα ΊCOινOΤΙκή

νομοθεσία

Ο EιδιίcoUς στόχους, ΊCαι, όπου επιβάλλεται, πoσOΤΙΊCά προσδιορίσιμους, για τους

διάφορους άξονες δράσης (άρα και για το περιβάλλον)

ο Τα μέτρο που λομβάνονται για τη συμμετοχή των αρμόδιων περιβαλλoνnKών

υπηρεσιών στα διάφορα στάδια προγραμματισμού.

Τα ΔιαρθρωΤΙίcά Ταμεία είναι τέσσερα ίcαι είναι τα ιd>ρια χρηματoδOΤΙΊCά μέσα της

πολιτικής OΙΊCOνOμικής ΊCαι ΊCOινωνικής συνοχής που αΊCoλoυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση:

ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτιιξης (ΕΤΠΑ): παροχή βοήθειας στις

λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες (υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις, ενίσχυση

ΜΜΕ, κλπ.)

ο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ): προώθηση της απασχόλησης (επαγγελματική

κατάρτιση, βοήθεια για την πρόληψη, κλπ.)

ο Eυρωπαϊίcό ΓεωpΎΙίcό Ταμείο Προσανατολισμού ίcαι Εγγυήσεων (ΕΠΠΕ):

προσαρμογή των αγΡOΤΙΊCών δομών ΊCαι αγροτική ανάπτυξη

ο XρηματoδOΤΙΊCό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ): προσαρμογή των

δομών του αλιευΤΙΊCoύ τομέα
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Οι ενέργειες περιφερειακής ανάπτυξης που ενισχUθηKαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

εντάχθηκαν τις περισσότερες φορές σε αναπτυξιακά προγράμματα. Οι ενισχΟΟεις που

διατίθονταν για την προστασία του περιβάλλοντος έπρεπε να σχετίζονται με την

οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας. Αφοροuσαν:

Q Την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων,

Q Τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων,

Q Τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση των βιομηχανικών αποβλήτων,

Q Την εξυγίανση των παράκτιων περιοχών και των παραποτάμιων λεκανών,

ο Τη μείωση της διάβρωσης των εδαφών,

Q Την απορρύπανση και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων βιομηχανικών ζωνών

Q Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως των εθνικών δρυμών,

ο Την έρευνα και ανάπτυξη σε ζητήματα περιβάλλοντος, τις «καθαρές» τεχνολσΥίες, τις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

Q Τον οικολογικό τουρισμό.

Τα δuο κυριότερα διαρθρωπκά προβλήματα στην Ελλάδα είνα~ αφενός οι μεταφορές,

τομέας με υπανάπτυκτη βασική υποδομή και αφετέρου το περιβάλλον όπου η Ελλάδα

υστερεί σημαντικά και πρέπει να καταβάλει ακόμη πολλές προσπάθειες. Ωστόσο η

Ελλάδα ανπμετωπiζει ακόμη προβλήματα λόγω της θέσης της στην περιφέρεια της

Ευρωπα'ίκής Ένωσης, των σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις περιφέρειες, εξαιτίας της

συγκέντρωσης του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας μέσα και γύρω από

την Αθήνα, της ανεπαρκούς ((':άπtυξης στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, των

χαμηλών επιδόσεων και της χαμηλης ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού και

γεωργικού τομέα, της ευαίσθητης δομής των επιχειρήσεων όπου επικρατούν οι ΜΜΕ,

και της αναποτελεσμαπκής Δημόσιας Διοίκησης. (Ευρωπαϊκή Ένωση, 15/4/1997)

Κατά το διάστημα 1989-1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε στην Ελλάδα οικονομική

βοήθεια από τα διαρθρωnκά Ταμεία "ψους 6675,023 εκατομ. δραχμών (26,897 εκατομ.

ECU) για να ενισχUσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Σε πολλές χώρες της ΕΕ, η

κοινοτική βοήθεια χopτryoύνταν σε συγκεκριμένες περιφέρειες δυνάμει ενός από τους έξι

Στόχους των Διαρθρωπκών Ταμείων. Διαφορεπκές περιφέρειες της ίδιας χώρας
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μπορούν να δικαωύνται βοήθεια δυνάμει διαφορετικών Στόχων, ενώ άλλες περιφέρειες

δε δικαωύνται καμία βοήθεια. Για την Ελλάδα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ΕΕ

αναγνωρίζει ότι τα προαναφερόμενα προβλήματα αφορούν ολόκληρη τη χώρα και γι'

αυτό παρέχει περιφερειακή βοήθεια για ολόκληρη την Ελλάδα, σύμφωνα με το Στόχο

προτεραιότητας 1 των Διαρθρωτικών Ταμείων: «Προώθηση της ανάπroξης και της

εφαρμογής των περιφερειών με αναπτυξιακή καθυστέρηση». Τα κριτήρια εmλεξιμότητας

βασίζονται στο επίπεδο του ΑΕΠ ανά 'Χ:άτοικο.

Η βοήθεια που παρέχεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν επιστρέφεται και

συμπληρώνει τη εθνική και την περιφερειακή χρηματοδότηση, σκοπός της δε είναι η

ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών προσπαθειών για τη μείωση τ?υ αναπruξιαKOύ

ελλεΙμματος της Ελλόδας. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές και η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή αποφασίζουν από κοινού τις προτεραιότητες του προγράμματος οικονομικής

ανάπroξης. Ορισμένα προγράμματα αποτελούν μέρος Κοινοτικών Πρωτοβουλιών τις

οποίες δρομολογεί η ίδια η Επιτροπή.
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7.4 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣγΝΟΧΗΣ
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Η Συνθήκη του Μάαστριχτ εmβεβαίωσε ότι η οικονομική και κοινωνική συνοχή

αποτελούν βασική πρόκληση της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτή αποκτά μεγαλύτερη

σημασία, εφόσον η ίδια Συνθήκη ανοίγει το δρόμο της Οικονομικής και Νομισμαπκής

Ένωσης (ΟΝΕ) και οι συνθήκες υλοποίησής της θα μπορούσαν να προκαλέσουν ειδικές

δυσκολίες για τα λιγότερο πλούσια κράτη μέλη. Για το λiJγo αυτό η Συνθήκη θέσπισε,

εκτός από τα υφιστάμενα Διαρθρωτικά Ταμεία, ένα νέο χρηματοδοτικό όργανο το

Ταμείο Συνοχής. που προοριζόταν να ενισχύσει την Ελλάδα, την Ισπανία, την

Πορτογαλία και την Ιρλανδία κατά το στάδιο προετοιμασίας τους για την ΟΝΕ. Οι χώρες

αυτές αποκαλούνταν «χώρες συνοχήζ}}.

Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής, ενώ εντάσσονταν σε ένα εθνικό πλαίσιο, είχαν

συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της Κοινότητας. Το

Ταμείο Συνοχής, κυρίως προσέδιδε στη διαρθρωτική δράση μια νέα διάσταση ενόψει της

ΟΝΕ: το να αποτρεπόταν το ενδεχόμενο να αποτελέσει η προσπάθεια δημοσιονομικής

σταθεροποίησης στις χώρες αυτές εμπόδιο για τις απαιτούμενες επενδύσεις σε ορισμένες

βασικές υποδομές. Η ενίσχοση του Ταμείου Συνοχής προοριζόταν εξ ολοκλήρου για δύο

τομείς που ανηπροσώπευαν σημαντικές επενδύσεις, σε σχέση με τtς δυνατότητες των

χωρών αυτών, ενώ ταυτόχρονα είχαν ειδικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση:

το περιβάλλον και τα διερωπαϊκά δίκroα μεταφορών.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, οι επενδόσεις του Ταμείου Συνοχής αφορούσαν:

ο Την ποιότητα και τη διανομή του πόσιμου ύδατος, την επεξεργασία των αστικών

λυμάτων και των αστικών κυρίως απορριμμάτων. Πρόκειται για τρεις προτεραιότητες

που προβλεπόταν από την κοινοτική νομοθεσία.

ο Γενικότερα, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την προστασία της

υγείας, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.

ο Την εφαρμογή των κατευθύνσεων του πέμπτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για

το περιβόλλον.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών ενισχύσεων αφορούσε το πόσιμο νερό, τα

αστικά λύματα και τα απορρίμματα. Οι προτεραιότητες αυτές αντιστοιχούσαν στα
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βασικότερα προβλήματα των δικαιούχων χωρών και απαιτούσαν αυξημένη προσπάθεια

για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι η

δράση του Ταμείου Συνοχής υπερέβαινε την απλή τήρηση αυτιις της νομοθεσίας.

Πράγματι, οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονταν ρητά από τον κανονισμό του Ταμείου

αυτού με τους στόχους του πέμπτου προγράμματος για το περιβάλλον, το οποίο διεύρυνε

τη συνολική κατεύθυνση της Συνθήκης του Μάαστριχτ προς την κατεύθυνση της

αειφόρου ανάπτυξης. ΕΠ1πλέον, σε c;νtίθεση με τους πόρους των άλλων Διαρθρωτικών

Ταμείων, οι πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής δε διαθέτονταν συνολικά σε αναπτυξιακά

προγράμματα, αllά άμεσα σε σαφώς καθορισμένα έργα.

Το Ταμείο Συνοχής δΙέθετε ΠΡοUπολΟ'Υιαμό 15,5 διαεκ Ecu (τιμές 1992) που κόλυπτε

την περίοδο από Ι 993 έως το Ι 999. Αν λάβουμε υπόψη ότι το ήμισυ αυτών των πόρων

διατέθηκαν για περιβαλλοντικά έργα το Ταμείο Συνοχής αποτέλεσε ισχυρό

χρηματοδοτικό μέσο υπέρ του περιβάλλοντος.

Στο πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή οριζόταν ότι το

Ταμείο αυτό θα συνεισέφερε οικονομικά σε κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν

ΑΕΠ ήταν κατώτερο του 90% του κοινοτικού μέσου όρου. Το ποσοστό χρηματοδότησης

των επενδύσεων ήταν 80-85% και τα έργα προτεραιότητας επιλέχθηκαν μα κοινή

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντίστοιχων κρατών μελών. Πρόθεση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να εξασφαλίσει ότι το 50% των χρηματοδοτήσεων θα

κατευθυνόταν σε περιβαλλοντικά έργα που συνδέονταν άμεσα με την εφαρμογή της

περιβαλ/σντικής πολιτικής της ΕΕ και κυρίως με τους στόχους του πέμπτου

προγράμματος δράσης για το περιβάλλον «Στόχος η αειφορία)).

Η περιβαλλοντική διάσταση του Ταμείου Συνοχής αποδείχτηκε κυρίως από τις άμεσες

επενδύσεις σε έργα υποδομής που αφορούσαν το περιβάλλον, ενώ προκύπτει επίσης και

από τις διαδικασίες αξιολόγησης των έργων που εφαρμόζονταν από την Επιτροηή και

είχαν στόχο τη διασφάλιση της συμβατότητας όλι»ν των επιδοτούμενων έργων τόσο με

την πολιτική και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον όσο και με

την εθνική στρατηγική των επιμέρους χωρών μελών.

Συνολικά στην Ελλάδα και για την περίοδο από το 1993 έως το Ι 997 αξιολογήθηκαν 2 ΙΟ

έργα σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια (Ευρωπαϊκή Ένωση, Το Ταμείο Συνοχής και το

περιβάλλον, Ελλάδα):
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ο Συνέπεια μα τις διατάξεις του άρθρου 130P της ouvθήιcης για την ίδρυση της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ο Συνέπεια με τους στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια του πέμπτου προγράμματος

δράσης για το περιβάλλον,

ο Συνέπεια με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνευ>,

ο Συμβολή στην αειφόρο ανόπτuξη,

ο Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Λόγω της καθυστερημένης επικύρωσης της Συνθήιcης του Μάαστριχτ, το Ταμείο

Συνοχής δεν τέθηκε σε λειτουργία πριν το Μάιο του 1994. Εντούτοις, στάθηκε δυνατή η

χορήγηση χρηματοδοτήσεων από τον Aπρiλια του 1993 μέχρι το Μάϊο του 1994 χάρη σε

ένα «Χρηματοδοτικό Μέσο Συνοχής» που δημιουργήθηκε προσωρινά. Μετά το 1999 η

χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής για τις επιλέξιμες χώρες διακόπτεται. Στην

περίπτωση που μία χώρα επιτύχει την ένταξη της στην ΟΝΕ, όπως η Ελλάδα, η

χρηματοδότηση των δια<,.l\tJρ<ιJV έργων θα συνεχιστεί μέσω του τρίτου Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης, και με συγκεκριμένες διαδικασίες επιλσΥής και χρηματοδότησης των

έργων κατ' επιλσΥή της Ελληνικής κυβέρνησης.
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Με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επικυρώθηκε το 1993, ολοκληρώθηκε

ένα αποφασιστικό βήμα: ορίστηκε η υποχρέωση να λαμβάνεται υπόψη ο

περιβαλλοντικός παράγοντας σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Θεσπίστηκε η αρχή μιας

«αειφόρου ανάπτυξης που να σέβεται το περιβάλλον». Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής

για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση (Δεκέμβριος 1993)

αναπτύσσει τον προβληματισμό όσον αφορά τις δεσμεύσεις αυτές. Στο εξής το

περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμ<νος τομέος, αλλά ως μια βασική

διάσταση της ανάπτυξης και ταυτόχρονα ως ειδικό πεδίο οικονομικής πρωτοβουλίας,

καινοτομιών και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η κατεύθυνση αυτή αντανακλάται στον ριζικά διαφορετικό χαρακτήρα, σε σχέση με τα

προηγούμενα προγράμματα, του πέμπτου προγράμματος δράσης που ενέκρινε το

Συμβούλιο την ι
η
Φεβρουάριου 1993. Το «Κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης

για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη» καταρτίστηκε με βάση της Έκθεση του

1992 για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Εστιάζεται σε πέντε τομείς που έχουν

μεγάλη επiδραση στο περιβάλλον (βιoμηχανiα, ενέργεια, μεταφορές, γεωργiα,

τουρισμός) με έξι άξονες προσέγγισης:

" Τη συνεκτίμηση του περιβάλλοντος στους άλλους τομείς δράσης,

ο Τη διεύρυνση της πανοπλίας των μέσων δράσης για το περιβάλλον, πέραν της

νομοθετικής προσέγγισης, με το να δίνεται βαρύτητα στα οικονομικά και φορολογικά

μέτρα, τα στατιστικά και επιστημονικά μέσα και στα μέσα προγραμματισμού, στην

πληροφόρηση και την κατάρτιση, και στα μέσα χρηματοδοτικής ενίσχυσης,

Q Την κατανομή των αρμοδιοτήτων μέσω της εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην

Κοινότητα, τους πολίτες, τους εmχειρηματίες και τις εθνικές ή περιφερειακές

διοικήσεις,

ο Την αλλαγή των συνηθειών κατανάλωσης και των προτύπων παραγωγής,

" Την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας,

Q Τη διεθνή διάσταση του πέμπτου προγράμματος.
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Το πρόγραμμα δράσης δεν έχει δικό του προϋπολογισμό, Πρόκειται για ένα πολιτικό

μέσο για την υλοποίηση του οποίου η Ευρωπα'ίκή Επιτροπή ζητά από τις δικές της

υπηρεσίες, τις αρχές των κρατών μελών και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους

να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα, Όταν η χρηματοδοτική

ενίσχυση της Κοινότητας κρίνεται ανιryKαία, αυτή χορηγείται από τα υπάρχοντα

χρηματοδοτικά όργανα και κυρίως από τα Διαρθρωnκά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής,

Η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης που αποτελεί το βασικό στόχο του πέμπτου

Προγράμματος δράσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της βέλτιστης χρήσης των

πόρων με σκοπό τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, της ορθολογικής

προσέπισης στην παραγoryή και κατανάλωση ενέργειας καθώς και της αλλιryής των

ΠΡO'tύπων συμπ:φιφοΡάς και κατανaλωnκών συνηθειών των πολιτών. Το πρόγραμμα

δράσης λαμβάνει υπόψη όn οι παραπάνω στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης δεν μπορούν

να επιτευχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο έθεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε

τροχιά για την επίτευξή τους στο μέλλον.

Όπως προαναφέρθηκε η προσέπιση η οποία υιοθετήθηκε στα πλαίσια του πέμπτου

προγράμματος δράσης διέφερε ουσιασnκά από την αντίστοιχη προγενέστερων

προγραμμάτων. Αναλυτικά το πέμπτο πρόγραμμα:

a Επικεντρώθηκε στα αίnα παρά στα συμπτώματα,

a Αποσκοπούσε στην αλλαγή των σύγχρονων πρακτικών και τάσεων έτσι ώστε να

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιωσιμότητα στο μέλλον,

a Στόχευε στην αλλαγή των κοινωνucών προτύπων συμπεριφοράς, εμπλέκοντας όλες

τις ενδιαφερόμενες πλευρές - δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις και κοινό 

μέσα σε ένα πνεύμα «κοινής ευθύνης»,

a Προώθησε τη διεύρυνση των μέσων που θα χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση

των συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων που άπτονται της βιώσιμης

ανάπτυξης

Το πρόγραμμα δράσης, για την ανnμετώπιση των διαφόρων περιβαλ/οντικών

προβλημάτων ιιου απασχολούν μέχρι και σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεντρώθηκε

σε ένα πλήθος προκλήσεων και προτεραιοτήτων που θα έπρεπε να επιλυθούν

βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Έτσι προσδιορίσθηκαν επτά βασικοί άξονες

παρέμβασης γύρω από τους οποίους θα έπρεπε να επucεντρωθεί η προσοχή ώστε να
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διαφυλαχθοόν οι βασικοί περιβαJ.λoνΤΙKOί πόροι και να διασφαλισθεί η επίτευξη των

διεθνώνυποχρεώσεων.Οι άξονες αυτοί ήταν:

ο Η αλλαγή του κλίματος ,

ο Η όξινη βροχή και η ατμοσφαψική ρύπανση,

Q Η εξάντληση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας,

Q Η εξάντληση και ρύπανση των υδροαποθεμάτων,

Q Η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος,

Q Η υποβάθμιση των παράκτιων περιοχών,

Q Η διαχείριση των απορριμμάτων.

Τα προηγούμενα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον στηρίζονταν κυρίως σε

νομοθετικές ρυθμίσεις (κανονισμοί, οδηγίες) για την επίτευξη των στόχων τους.

Αντίθετα, με το πέμπτο πρόγραμμα δράσης ακολουθείται μια πιο δραστική αντιμετώπιση

των προβλημάτων συνδυάζοντας ευρύτερη χρήση διαφόρων «μέσων~~ όπως (Ευρωπαϊκή

Ένωση, 1999):

Q Τα διάφορα νομοθετικά όΡΎανα (ενδεχομένως να απαιτηθούν περισσότερα στα

πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της προστασίας της σΥείας και της

ασφάλειας του κοινού και της εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων),

Q Η ενσωμάτωση των κανόνων της αγοράς (συνυπολογισμός περιβαJ.λoνΤΙKOό

κόστους, φορολογικά κίνητρα),

ο Τα οριζόντια μέσα υποστήριξης (όπως βελτίωση του τρόπου συλλογής

mφιβαJ.λoντικών δεδομένων, νέες τεχνολογίες και χωροταξικός σχεδιασμός),

Q Οι μηχανισμοί οικονομική ενίσχυσης (χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων, όπως

το πρόγραμμα LJFE, oJ.λά και χρήση των πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων και του

Ταμεioυ Συνοχής).
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7.6 ΔΙΕθΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ
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Η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά όλο και περισσότερο παγκόσμια διάσταση.

Κανένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

αφορούν άμεσα την Κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μόνο σε κοινοτικό

επίπεδο. Εξάλλοο ορισμένα είδη μόλονσης, όπως οι κλψατολογικές αλλαγές, η αραίωση

της στιβάδας τοο όζοντας, η βιοδιαφοροποίηση, απειλοόν όχι μόνο τα εuρωπαϊKά

οικολογικά συστήματα, αλλά και την ίδια την ισορροπία του πλανήτη. Τέτοιου είδους

προβλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν σε διεθνή βάση.

Εικόνα 20: Τα αποτελέσματα των κλιματολογικών

αλλαγών

Η αύξηση της

θερμοκρασίας στον

πλανήτη θα προκαλέσει το

λιώσιμο των πάγων στους

πόλοος

Πηγή: European Commission,

Caήng For Qur Future. Ααίοη

For Europe's Environment

Bnιssels - Luxembourg Ι 999

Η συμμετοχή της Κοινότητας στις εργασίες εξειδικευμένων διεθνών οργανισμών, οι

οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον παγκόσμιο φυσικό πλούτο, προλαμβάνει τις

τυχόν διαφορές αντιλήψεων των κρατών μελών και avMEucWEt καλύτερα τα κοινά

συμφέροντά τους. Για το λόγο αυτό η Συνθήκη του Μααστριχτ δεσμεύει την Κοινότητα

να «προωθεί σε διεθνή κλίμακα τα μέτρα που θα συμβάλουν στην ανnμετώmση των

περιφερε1ακών Κα1 παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων». ΕΠ1πλέον, η

ενεργητική σuμμετoχή της Κοινότητας στις εργασίες για το περιβάλλον άλλων διεθνών

οργανισμών. όπως ο ΟΟΣΑ, το Σομβούλιο της Εορώπης ή τα Ηνωμένα Έθνη,

επιτρέπουν στο κοινοτικό δίκαιο να ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σ' αυτόν τον τομέα.
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Αναλυτικά, τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην ενίσχυση των λιγότερο ανεπruγμένων

χωρών μέσα στα πλαίσια της «Agenda 21» η οποία θεσπίστηκε από τη Διάσκεψη των

ΗνωμένωνΕθνών για το περιβάλλον (Ρίο Ιανέϊρο 1992). Επίσης η κοινότητα παρέχει τη

συνδρομή της μέοω του προγράμματος ΡΗΜΕ γ,α της επiλυση των οξύτατων

περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης και τα οποία μπορούν να έχουν άμεσες συνέπειες για την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που εγκρίθηκε κατά τη δεύτερη υπουργική

διάσκεψη για το περιβάλλον στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στη Λουκέρνη της

Ελβετίας τον Απρίλιο του 1993, περιγράφει σε γενικές γραμμές τι πρέπει να γίνει για να

αποκατασταθεί και να προστατευτεί το περιβάλλον και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες

πρέπει να γίνουν όσον αφορά την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ένα ευρύτερο

πρόγραμμα δράσης που καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη εγκρίθηκε από τους υπουργούς

περιβάλλοντος κατά την Τρίτη διάσκεψή τους που έγινε το 1995 στη Σόφια της

Βουλγαρίας. Παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσεις

για να οδηγήσουν τις χώρες τους στο μέλλον, όπου το περιβάλλον, οι λαοί τους, οι

πολιτικές και κοινωνικές δομές τους και οι οικονομίες ΤOuς θα είναι υγιείς και βιώσιμες.

Τον Ιούλιο του 1997 η Εmτροπή εξέδωσε το πρόγραμμα «Agenda 2000», το οποίο

περιλαμβάνει τις αλλαΥές που πρέπει να γίνουν στις πολιτικές της ΕΕ > ώστε να

διασφαλισθεί η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο των προετοιμασιών

για την προσχώρηση νέων κρατών μελών. Εξάλλου, τονίζεται εκ νέου ότι η προστασία

του περιβάλλοντος και η υψηλή ποιότητα ζωής είναι ένας από τους τέσσερις κύριους

στόχους των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης.

Η στρατηγική απέναντι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη περιλαμβάνει τους εξής

στόχους

D Περισσότερη έμφαση στο περιβάλλον

ο Συνε-χής συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συμφωνιών, η οποία περιλαμβάνει τη

χορήγηση τεχνικής ενίσχυοης και επενδύσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας

σχετικά με το περιβάλλον και της διαχείρισής τους στην περιοχή αυτή.
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Η συνεργασία σε θέματα περιβάλ.Wντος ανάμεσα σε πάνω από 36 ευρωπαϊκά κράτη

θεσμοθετήθηκε με την πρωτοβουλία «Περιβάλλον για την Ευρώπη}) ποu ανέλαβαν

υποuργοί περιβάλλοντος κατά τη συνάντησή τους στην Τσεχοσλοβακία το 1991.

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες η Κοινότητα έχει εγκαθιδρύσει, από το 1974, περιοδικές

ΣUσKέψεις στα θέματα του περιβάλλοντος πράγμα που επιτρέπει μια συνεργασία για την

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ρύπανση των

θαλασσών και η βιοτεχνολογία. Άλλωστε η Ένωση εργάζεται στενά με τα βιομηχανικά

κράτη μέσω μιας σειράς διεθνών οργανισμών, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο Οργανισμός για την Οικονομική

Συνεργασία και Aν~πτuξη (ΟΟΣΑ) και οι περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες

ΣUνεργασίας, με σκοπό να αναπτύξει κοινές θέσεις και να διασφαλίσει ότι υπάρχει

αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στις εμπορικές πολιτικές και στις πολιτικές περιβάλλοντος.

Παράλληλα η βοήθεια στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

αποτελεί αντικείμενο περιβαλλοντικής εκτίμησης από το 1990. Οι προτεραιότητες όσον

αφορά τη ΣUνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ασίας αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και

την καταπολέμηση της φτώχιας στις φτωχότερες χώρες. Είναι ήδη έτοιμο ένα πρόγραμμα

περιβαλλοντικής ενίσχυσης εκ μέρους της ΕΕ προς της Κίνα, ενώ προετοιμάζεται και ένα

πρόγραμμα σuνεργασίας Ευρώπης - Ασίας στον τομέα τους περιβάλλοντος το οποίο θα

προσδιορίσει τους τομείς όπου η Ευρώπη μπορεί να σuνεργασθεί με την Ασία σε θέματα

περιβάλλοντος.

Τέλος, το πρόγραμμα για την Λατινική Αμερική περιλαμβάνει την καταπολέμηση της

φτώχιας ως μια από τις τρεις κύριες προτεραιό1ητας και η περιοχή αυτή έχει λάβει

σημαντική ενίΣΧUση για θέματα βιοποηαλότητας που ενισχΟΟυν τους αγροτικούς

πληθυσμούς και τις αγροτικές οικονομίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΣUνεργάζεται με άλλες χώρες μέσω των οργανώσεων των

Ηνωμένων Εθνών. Συνεργάζεται επίσης και με άλλους φορείς για την προώθηση

ομόφωνων λί'Ο"εων σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τα προβλήματα περιβάλλοντος,

όπως είναι οι κλιματολογικές αλλαγές, η καταστροφή του όζοντος, τα τροπικά δάση και

η βιοποικιλότητα. Συχνά η ΣUνεργασία αυτή καταλήγει στη (;tJναψη μιας παγκόσμιας ή

περιφερειακής σύμβασης η οποία παρέχει ένα KατΆUηλo πλαίσιο για δράσεις εκ μέρους

της Ένωσης και των όJ.λων χωρών που έχοuν υπογράψει τη σύμβαση. Έτσι η Ένωση

συνεργάζεται με άλλες χώρες, μΙ': μη κυβ::ρνητικούς οργανισμούς, με u-τιστημονικούς
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φορείς και διεθνείς οργανισμούς για μια σειρά από συμβάσεις που έχουν ως στόχο την

προστασία των κινδυνευόμενων ειδών και οικοτόπων, της βιοποικιλότητας, των

περιφερειακών θαλασσών και ποταμών, τον fλεyχo της διεθνούς μετακίνησης των

απορριμμάτων και των επικίνδυνων χημικών ουσιών.
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Οπως ήδη αναφέρθηκε σε 10000 σημεiα της φΥασίας το πρόβλημα της υποβάθμισης ή

και καταστροφής του φοοικού περιβάλλοντοςδεν είναι νέο, ποτέ όμως δεν είχε πάρει τη

διάσταση που έχει σήμερα. Ολόκληρος ο πλανήτης ρυπαίνεται με τέτοιο ρυθμό 1ΟΟυ

πολλοί αμφιβάλλο1JV αν θα μπορέσει να διατηρηθεί η ζωή πάνω σ' αυτόν Ύια πολύ

μεγάλο χρονικό διάστημα Ενεργώντας ιδιοτελό>ς και κοντόφθαλμα όλοι μας, άλλοι

λtyότεΡο και άλλοι περισσότερο. συμβάλουμε κάθε μέρα στη ρύπανσή τou και στην

εξάντληση των φοοικών του πόρων.

Μέχρι πριν από δί>ο-τρεις δεκαετίες ο περισσότερος κόσμος δεν είχε καταλάβει την

επιταχιινόμενη Oιx:oλσyιJCή καταστροφή που λάμβανε χώρα. Απορροφημένοι ωtό την

εmδίωξη της υλικής ευμάρειας οι άνθρωποι σε όλΕς τu; ηπείρους δεν παρατηρούσαν την

αυξανόμενη ρύπανση σε όλΕς της τu; μορφές (ατμοσφαψική, εδάφαυς, υδάτων και

ηχηπκή), την εξάντληση των φυσικών πόρων και την εξαφάνιση 1ΟΟλλών ειδών χλωρίδας

και πανίδας.

Καθώς όμως η κατάσταση του περιβάλλοντος χειΡοτέρει>ε, βιολόγοι και οικολόγοι

άρχισαν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ολοένα και περισσότεροι ειδικοί

στρέφονταν στη μελέτη του προβλήματος της περιβαλλόνπκής υποβάθμισης με

αποτέλεσμα η Οικολογία να έρχεται στο προσκήνιο ως εmστήμη. Μαζί με τους

οικολόγους άρχισαν να ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι

οικονομολόγοικαθώς και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες. Οι πρώτοι χρησιμοποιώντας το

δικό τouς ιδιάζοντα τρόπο ανάλυσης, έδειξαν όη τα κίνητρα Ύια την καταστροφή του

περιβάλλοντοςείναι συνήθως οικονομικά και η μελέτη τouς καθώς και η προσπάθεια Ύια

την εξεύρεση ανηκινήτρων Ύια την προστασία του περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητα των

οικονομολόγων. Επίσης όη η λήψη μέτρων για τ/ν προστασία του περιβάλλοντος

συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση παραγωγικών μέσων. τον περιορισμό της χρήσης

ορισμένων πόρων ή την αποχή από ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες. Όλα αυτά

αποτελούν οικονομικές ενέργειες και οι οικονομολόγοι είναι εκείνοι που είναι πιο

αρμόδιοι για την αξιολόγηση τ/ς σκοπιμότητας και του εφικτού τ/ς λήψης τέτοιων

μέτρων. Θα πρέπει να τονιστεί όη εξέταση των περιβαλλοΥΠκών προβλημάτων και

διατύπωση προτάσεων περιβαλλονπκής πολιτικής που δεν περιλαμβάνουν και
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οικονομική διάσταση θα οδηγούσαν σε αδικαωλόγητη σπατάλη παραγωγικών πόρων και

θα κινδύνευαν επίσης να είναι ανεδαφικές. (Κώπης Γ., 1994)

Στο παρόν κεφάλαιο επιχεφείται, με τη μορφή ανακεφαλαίωσης. ο εντοπισμός των

σημαντικότερων εκείνων σημείων της ανάλυσης της εργασίας Π,Jυ οδήΥησαν στη

διαπίστωση της σημαντικότητας του προβλήματος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης για

την ανθρώπινη υγεία αJJ..iJ. και εκείνων που τονίζουν έμμεσα ή άμεσα την ανάγκη

άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής.
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8.2 Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡffiΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ

Το πρόβλημα της ρύπανσης είναι κάτι που είναι σχετικά πρόσφατο, τουλάχιστον με τη

σημερινή του μορφή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προβλήματος είναι ότι: Η ρύπανση

του περιβάλλοντος έχει γίνει ιδιαίτερα σοβαρή η δε κατάσταση χειροτερεύει με ρυθμό

ανησυχητικό. Έπαψε η ρύπανση να αποτελεί φαινόμενο σποραδικό ή τυχαίο. Σήμερα, αν

και αυτή είναι πολύ χειρότερη στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, στην πραγματικότητα

ολόκληρη η υδρόγειος υποφέρει από ρύπανση, η οποία έχει φτάσει μέχρι τους βυθούς

των θαλασσών και την ατμόσφαιρα των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Τα είδη της

ρύπανσης έχουν πολλαπλασιαστεί γιατί η χρήση νέων ουσιών και υλών έχει

δημιουΡΎήσει νέα και πολύ επικίνδυνα είδη που τα ακριβή αποτελέσματά τους για την

υγεία και την ευζωία των ανθρώπων, καθώς και για τα ζώα και τα φυτά, δεν είναι ακόμη

πλήρως γνωστά. Επιπλέον, μερικές από τις νέες ρυπαντικές ουσίες, κάτω από ορισμένες

συνθήκες, ολληλεπιδρούν και δημιουργούν νέες, σύνθετες και ακόμη χεψότερες μορφές

ρύπανσης.

Διαφαίνεται λοιπόν, ότι το πρόβλημα της ρύπανσης χειροτερεόει συνεχώς ποιοτικώς,

ποσοτικώς και γεωγραφικώς, ενώ πολλοί αναρωτιούνται κατά πόσο η ανθρωπότητα

βαδίζει προς την αυτοκαταστροφή. Οι απόψεις στο σημείο αυτό διίστανται Η

υπερβολικά απαισιόδοξη άποψη υποστηρίζει ότι η εξαφάνιση της ζωής πάνω στον

πλανήτη είναι απλώς ζήτημα χρόνου, η σωτηρία της θα απαιτούσε τη λήψη τόσο

σημαντικών και συντονισμένων μέτρων σε παγκόσμια κλίμακα που ο σχεδιασμός και η

υλοποίησή τους φαίνεται αδύνατη. Από την άλλη η αισιόδοξη άποψη θεωρεί βέβαια το

πρόβλημα σοβαρό σJJ..iJ. όχι και μοιραίο για την ανθρω:::6τητ:::ι. Εξάλλου και σε πολλές

άλλες καταστάσεις κρίσεις οι άνθρωποι παραμέρισαν στενώς ευνοούμενα συμφέροντα

και έλαβαν μέτρα που δε θα λάμβαναν κάτω από «φυσιολογικές» συνθήκες.

Ενθαρρυντικό είναι ότι στις τελευταίες δύο δεκαετίες τουλάχιστον υπήρξε αφύπνιση του

μέσου πολίτη παράλληλα με αυτή των ειδικών για τη ρύπανση. Άλλωστε χωρίς καλά

ενημερωμένο κοινό η λήψη σοβαρών, δαπανηρών και περιοριστικών μέτρων είναι

πολιτικώς αδύνατη. Αρχίζει να συνειδητοποιείται από το μέσο πολίτη ότΙ, σε τελική

ανάλυση, αυτός είναι η αιτία της ρύπανσης, άμεσα ή έμμεσα, αυτός υφίσταται τις
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δυσμενείς επιδράσεις της και αυτός πρέπει να υποστεί τις θυσίες που απαιτούνται για τον

περωρισμό της.

Κατά την εξέταση του προβλήματος της ρύπανσης έγινε εμφανές ότι οι ακόλουθοι

παράγοντες έχουν συμβάλλει πολύ στη χεφοτέρευση του προβλήματος η πληθυσμιακή

αύξηση, η αστικοποίηση του πληθυσμού, η οικονομική ανάπτυξη, η άνοδος του βιοτικού

επιπέδου, η εκβωμηχάνιση και η τεχνολογική πρόοδος. Η γεωγραφική σύμπτωση της

επίδρασης περισσότερων παραγόντων σε ορισμένες περιοχές επιδείνωσε το πρόβλημα

της ρύπανσής τους. Έτσι, στα μεΥάλα αστικά κέντρα που ο πληθυσμός τους αυξάνεται με

γρηγορότερο ρυθμό από ότι άλλων περιοχών και των οποίων ο ρυθμός βιομηχανικής και

οικονομικής ανάπΤUΞης ήταν υψηλός, υπήρξε κατά κανόνα οξύτατο πρόβλημα ρύπανσης.

Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι η οικονομική επιστήμη μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην

κατανόηση των οικολογικών προβλημάτων. Για τον οικονομολόγο η μη ηθελημένη

ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί κλασική περίπτωση παρέκκλισης από την αρχή ότι

η ελεύθερη λειτουΡΎία του οικονομικού συστήματος συμβάλει στη μεΥιστοποίηση της

κοινωνικής ευημερίας. Αυτό θα συνέβαινε αν η οικονομία ήταν πλήρως ανταγωνιστική,

χωρίς μονοπώλια και ολιγοπώλια, εξωτερικές θετικές και αρνητικές οικονομίες. Κάτω

από τέτοιες συνθήκες η όποια ρύπανση θα δημιουΡΎούνταν θα ήταν «ηθελημένη~~,

δηλαδή θα ήταν αποτέλεσμα συνειδητών αποφάσεων βασισμένων σε εκτιμήσεις του

κόστους και του οφέλους του περιορισμού της ρύπανσης σε σχέση με εναλ/ακτικές

χρήσεις των πόρων που απαιτούνται για τον περιορισμό αυτό.

Όμως, οι παραπάνω συνθήκες δεν ισχύουν στην πράξη. Εκτός από τα μονοπωλιακά και

άλλα χαρακτηριστικά που εμποδίζουν τις οικονομίες των διαφόρων χωρών από το να

λειτουΡΎούν όπως τα υποδείγματα τέλειου ανταγωνισμού, πρόβλημα κατεξοχήν σοβαρό

για τη ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί η ύπαρξη σημαντικών αρνητικών

εξωτερικών οικονομιών. Κατά ένα μεΥάλο μέρος η ρύπανση που προκαλείται από

κάποιον προκαλεί ζημιές ή ενοχλήσεις στους άλλους. Με τον τρόπο που λειτουργε{

σήμερα το οικονομικό σύστημα των περισσότερων χωρών υπάρχουν ακόμη ισχυρά

οικονομικά κίνητρα που ευνοούν τη ρύπανση. Το άτομο ή η οικονομική μονάδα

υφίσταται συνήθως ολόκληρο το κόστος που συνεπάγεται ο περιορισμός της ρύπανσής

του. Αντίθετα, αν δεν περιορίσει τη ρύπανση, μπορεί συνήθως να μεταθέσει ολόκληρη ή

μέρος της ζημιάς σε τρίτους. Υπάρχει επομένως ανάγκη να αφαφεθούν ό,τι κίνητρα είναι

βλαβερά για το περιβάλλον. Τότε όποιος παίρνει αποφάσεις για μια ρυπαντική ενέΡΎεια
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θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το ενδεχόμενο όφελος του από την ενέργεια αυτή αJJ.iI και

ολόκληρο το κόστος της απoφU')'ής της ρuπανσης καθώς και το μέΥεθος της ζημιάς από

τη ρUπανση.

Σημαντικό παράγοντα για τις εξωτερικές οικονομίες που συνδέονται με t1ς αποφάσεις

lWυ σχεriζoνται με τη ρuπανση του περιβάλλοντος αποτελεί και Ο ατε'.ής καθορισμάς

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για ορισμένους πόρους όπως ο αέρας και το νερό οι οποίοι

θεωρητικώς ανήκουν στο Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί περιβαλλοντική lWλιτική, δεν

επιβάλλονται σχετικές επιβαρUΝσεις ή περωρισμοΙ κάθε μονάδα ή ιδιώτης θεωρεί τους

πόρους αυτούς ως «ελεύθερα αΥαθά)) τους οποίους χρησιμοποιεί υπερβολικά ή

καταχρηστικά.
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8.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡffiΛΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να διορθωθούν οι σοβαρές ατέλειες του

οικονομικού συστήματος γεγονός που απαιτεί την κρατική παρέμβαση. Η κρατική

εξουσία πρέπει να καθορίσει κατ' αρχήν το επίπεδο ρύπανσης που θα ήταν οικονομικώς

και κοινωνικώς επιθυμητό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπολΟ'Υίζεται το σύνολο του

ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους ελέγχου τ/ς ρύπανσης καθώς και του ιδιωτικού και

κοινωνικού οφέλους από τον περιορισμό της. Όπως έχει ήδη εξηΥηθεί, ο καθορισμός του

«άριστου}} επιπέδου ρύπανσης θα πρέπει να γίνεται με βάση τ/ν εξίσωση του κόστους

και του οφέλους.

Από τις διάφορες μορφές κρατικής παρέμβασης ορισμένες είναι περισσότερο

αποτελεσματικές και οικονομικώς ορθές από άλλες. Η λύση της κρατικής παρέμβασης με

απευθείας απαγορεύσεις της ρύπανσης θεωρήθηκε ότι δικαιολογείται κυρίως στ/ν

περίπτωση πολύ τοξικών ή βλαβερών ουσιών που θα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και τ/

ζωή του πληθυσμού. Σε άλλες περιπτώσεις η πλήρης απαγόρευση θα ήταν

αντιοικονομική, αυθαίρετ/ και δυσεφάρμοστ/, δε θα συντελούσε δε σε μεγιστοποίηση

τ/ς κοινωνικής ευημερίας.

Δύο από τις mo σημαντικές εναλλακτικές λύσεις κρατικής περιβαλλοντικής πολιτικής

βρέθηκε ότι είναι η λύση με φόρους και εmδοτήσεις και η λύση με χρήση του

μηχανισμού των τιμών. Η χορήγηση επιδοτήσεων για τ/ν εγκατάσταση ή λειτουργία

αντιρρυπαντικών συσκευών δημιουργεί κίνητρα για τ/ν επιχείρηση καθώς και

οικονομικούς πόρους για τ/ν κάλυψη μέρους τουλάχιστον του σχετικού κόστους ελέγχου

της ρύπανσης. Από την άλλη μεριά. χορήγηση επιδοτήσεων σε μεγάλη κλίμακα θα

δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα για το Δημόσιο και θα απαιτούσε σημαντικές νέες

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις για !ο κοινό. Δεδομένου επίσης ότι με τις επιδοτήσεις το

αντίστοιχο κόστος του ελέγχου τ/ς ρύπανσης δεν περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό κόστος

του προϊόντος και στην τιμή του, αυτό παραμένει τεχνιτώς φτηνό και η κατανάλωσή του

διατηρείται σε επίπεδο ανώτερο από εκείνο που θα μεγιστοποιούσε την κοινωνική

ευημερία.
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Η λύση της φορολογίας μπορεί να καταλήξει σε κοινωνικώς ορθότερα αποτελέσματα

από εκείνα πο\) προκύπτο\)ν με τη λύση των επιδοτήσεων. εφόσον το κράτος φροντίζει οι

αντΙΡΡUΠΑΝΤΙKOί φόροι να αντιστοιχούν όσο είναι δυνατόν το κοινωνικό κόστος της

ρύπανσης. Η λύση με την επιβολή φόρων δε δημΙΟυΡοΥεΙ ταμιακά προβλήματα στο

Κράτος. Επιπλέον, οι επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής και

προκαλούν αύξηση της τιμής του αγαθού συντελώντας στη μείωση της κατανάλωσής

του. Επομένως η λύση με φόρους περιορΙζει το πρόβλημα στη βάση του, δηλαδή

περιoρiζει τη δημιουργία ρύπων, Η λύση με επιδοτήσεις βασiζεται σσνήθως στον fλεyχo

. των ρυπαντικών ουσιών αφού παραχθούν ή στην πρόληψη των ζημιών.

Η λύση που βασίζεται στη χρησιμοποίηση το\) μηχανισμού των τιμών φαίνεται

θεωρητικώς ορθότερη από τις υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή παρουσιάζει όλα τα

πλεονεκτήματα της λύσης με φορολαγΙα χαρακτηρiζεται όμως από περισσότερη ευελιξiα

και προσαρμοστικότητα. Με την επιλογή των κατάλληλων τιμών ρύπανσης το κοινωνικό

κόστος προστίθεται στο ιδ1ΟΟτικό, το δε οικονομικό σύστημα αφήνεται ελεύθερο να

λειτουργεί χωρίς άλλες κρατικές παρεμβάσεις σε θέματα ρύπανσης. Οι οικονομικές

μονάδες είναι ελεύθερες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ρύπανσης που προκαλούν με

οποιονδήποτε τρόπο ΤOuς συμφέρει καλύτερα.

Θεωρητικά είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί το κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα

πρέπει να περωριστεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς και με ποω κρατικό

μηχανισμό θα επιτευχθεί αυτό. Ωστόσο η άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

δυσκολεύεται όταν δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας με ΕUρεία γεωγραφική δικαιοδοσία ή

όταν δεν υφίσταται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων πο\) είναι

επιφορτισμένοι με ευθύνες που έχο\)ν εmπτώσεις στο περιβάλλον. Υπάρχει επείγο\)σα

ανάγκη να αρθούν οποιεσδήποτε διοικητικές δυσχέρειες ώστε να γίνει δυνατή η

ορθολογικότερη και CΠOτελεσμαΤΙKότερη άσκηση 'JίKυλoγικής πολιτικής.
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8.4 Ο ΛNΛΓΚD Δ1ΕθΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΛΣIΑΣ
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ΣΤΟΝ
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ΛΣΚDΣO

Η ρύπανση που προκαλείται σε μια χώρα επηρεάζει πολύ συχνά και την ευημερία των

κατοίκων ωλων χωρών. Έτσι προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα

σοβαρά πεΡιβαλλονnκά προβλήματα της εποχής μας προσπάθειες χρειάζεται να γίνουν

σε εmπεδO στενής διεθνούς συνεργασίας για την εφαρμογή αυστηρών αντφρυπαντικών

μέτρων και διεθνών συμφωνιών για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Η πρόκληση την οποία αvnμετωπίζουν οι υπεύθυνοι για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική

πολιτική είναι να αναπτύξουν μέσα τα οποία να επιτρέπουν την χωρίς εμπόδια επίτευξη

του στόχου μιας ανάπτυξης συμβιβάσιμης με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Χάρη

στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περιβάλλον έγινε πλήρης κοινοτική

πολιτική, οι στόχοι της οποίας εγγράφονται μεταξύ των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ. Οι

περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον ορισμό και την

εφαρμογή των άλλων κοινοτικών πολιτικών.

Σnς χώρες της ΕΕ η μείωση των μολύνσεων και !ων οχλήσεων πρέπει και είναι η κύρια

μέριμνα της περιβαλλοντικής πολtnκής. Η μεγάλη πλειοψηφία των κοινοτικών

διατάξεων στο πεδίο του περιβάλλοντος αφορά την καταπολέμηση των ρυπάνσεων των

υδάτων και της ατμόσφαιρας. των μολύνσεων από επικίνδυνες χημικές ουσίες και των

ηχητικών οχλήσεων. Η ομοιομορφία των περιβαλ/οντικών προδιαγραφών είναι

απαραίτητη για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για την οικονομική και

κοινωνική συνοχή αJJ..ά και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος

της πεpιβαλλoνnκής υποβάθμισης.

Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εργαστεί μόνη της σε αυτό (στην

αντιμετώπιση δηλαδή του προβλήματος της ρύπανσης). Ακόμη και αν πετύχαινε να

μειώσει αισθητά και να προλάβει σημαντικά τη μόλυνση στο έδαφός της, θα ήταν πάντα

ανοιχτή στη μόλυνση των υδάτων και της ατμόσφαιρας προερχόμενη από άλλες

ευρωπαϊκές χώρες ή και άλλες χώρες του κόσμου. Γι αυτό κρίνεται αναγκαία η

συνεργασία για την ιτρoστασiα του περιβάλλοντος με ωλες χώρες η οποία επιτυγχάνεται

στα πλαίσια διεθνών οργανισμών, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα

Ηνωμένα Έθνη. Μαζί μπορούν καλύτερα να επΙβωλουν τη συμμόρφωση σε κοινές
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προδιαγραφές. Έτσι, η νέα οικονομική εΚ1(ίνηση των χωρών της Ανατολικής Ειφώπης,

ενισχυμένη από τις χώρες της Δύσης, πρέπει να συμβαδίζει με μεγαλύτερη μέριμνα για

τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες είχαν τραγικά αμεληθεί στο παρελθόν. (.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι ανοιχτός στη συμμετοχή όλι»ν

των ευρωπαϊκώνχωρών, μπορείνα παίξει σημαντικόρόλο στο πεδίο αυτό.

Η οικολογική εξάρτηση όλι»ν των χωρών του κόσμου είναι ιδιαίτερα εμφανής σε

φαινόμενα όπως αυτό του θερμοκηπίου, της τρύπας του όζοντος, των κλιματολογικών

αλλαγών. Είναι προφανές ότι οι χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να ενεργήσουν εναντίων

τέτοιων φαινομένων παρά μόνο στα πλαίσια μιας ευρείας διεθνούς συνεργασίας.

Εξάλ/.ου, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα τ/ς ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

εξαρτάται από την ικανότητά της να παίρνει τα σωστά εξωτερικά μέτρα για την

πραστασία του περιβάλλοντός της. Κατά τη «διάσκεψη κορυφής της Γης» στο Ρίο

Ιανέφο, τον Ιούνιο του 1992, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της αναγνώρισαν ότι έχουν

μεγαλύτερες ευθύνες και ότι πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο σε συναφείς δράσεις σε

παγκόσμια κλίμακα. Το πέμπτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον αντικατοπτρίζει

της ανογνώριση της ευθύνης της Ευρωπο'ίκής Ένωσης. Αυτό το πρόγραμμα, όπως έχει

ΑVαφερθε~ χαράζει την οδό που πρέπει να ακολουθηθεί για την πρακτική εφαρμογή της

θεωρίας της διαρκούς ανάπτυξης και σηματοδοτεί της αρχή επίλυσης στο πρόβλημα της

υπερεκμετάλλευσης των σπάνιων φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Τέλος, η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας είναι ακόμη πιο εμφανής στο δεύτερο σκέλος τ/ς

κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή, τη διαχείριση των οικολογικών πόρων

και ιδιαίτερα εκείνων της πανίδας και της χλωρίδας. Σ' αυτό το επίπεδο ο τρίτος κόσμος

είναι εκείνος που αντιμετωπίζει μερικά από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα

σε πογκόσμια κλίμακα: ερήμωση, υπέρμετρη αστικοποίηση, δημογραφική έκρηξη,

εξαφάνιση της άγριας πανίδας και χ4;Ρfδ;::ς, καταστροφή των τροπικών δασών.
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