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Δπραξηζηίεο
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνλ θ. Ληνδάθε γηα ην κέγηζην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε ζην δηάζηεκα
εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπ, θαζψο επίζεο θαη
ηελ θ. Μαξηά θαη ηνλ θ. Σζνχηζν γηα ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηνπο. Σέινο, ζα ήζεια
λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θνληηλνχο κνπ αλζξψπνπο, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ θαη κε
αλέρηεθαλ απηνχο ηνπο κήλεο, θαζψο ε ζχλζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απέζπαζε
κεγάιν κέξνο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζνρήο κνπ.
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Πεξίιεςε
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο
νηθνινγηθήο θξίζεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ησλ
ζηξαηεγηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίιπζε ηεο. Αξρηθά, κέζσ
κηα ζχληνκεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ζπλδένπκε ηνλ άλζξσπν κε ηε θχζε,
απνδεηθλχνληαο ηελ επζχλε ηνπ ίδηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο. Σν
πξφβιεκα ζην νπνίν επηθεληξψλνπκε ηελ κειέηε καο είλαη ην δήηεκα ηεο
ζπαληφηεηαο, δειαδή ηεο έιιεηςεο ησλ πφξσλ, ην νπνίν θαη κειεηάκε κέζα απφ ηηο
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Νενθιαζηθψλ, ησλ Νέν-Μαιζνπζηαλψλ, Κιαζηθψλ θαη
ηνπ Marx θαζψο θαη άιισλ νηθνλνκνιφγσλ.
Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπαληφηεηαο θαη ηεο
νηθνινγηθήο θξίζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε πξάζηλε αλάπηπμε
εκπεξηέρνπλ έλα ζχλνιν απφ λνκνζεηήκαηα θαη δηαηάμεηο. Σηο ζηξαηεγηθέο απηέο
ινηπφλ, ηηο πξνζεγγίδνπκε ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν παξαζέηνληαο ην
λνκηθφ πιαίζην πνπ ηηο ζπλνδεχεη, αιιά θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ησλ δξάζεσλ
απηψλ. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ απηέο νη ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ κε ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη δηαπηζηψλεηαη φηη γηα
λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ρξεηάδεηαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ ηεο θαη φρη κφλν ε
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο. Σέινο, αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ πνπ ζηνρεχεη ζηελ νηθνινγηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο
ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, θαζψο ζεσξεί φηη ε ζπλερηδφκελε
βηνκεραληθή αλάπηπμε κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε ιχζε ζην νηθνινγηθφ πξφβιεκα.
Παξά ην γεγνλφο φηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ Οηθνινγηθνχ
πξνβιήκαηνο, δελ έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα νπζηαζηηθή αιιαγή, θαζψο φιεο νη
ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζηάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. πλεπψο, ε νηθνινγηθή θξίζε ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδεη ηελ αλζξσπφηεηα. Λέμεηο-θιεηδηά:
Πεξηβάιινλ, παληφηεηα, ηξαηεγηθή Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ, Πξάζηλε
αλάπηπμε, Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Οηθνινγηθή Κξίζε, Οηθνζνζηαιηζηηθή θνηλσλία,
Μarx.
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Δηζαγσγή
Σν πεξηβάιινλ είλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα πνπ εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο
εθάζηνηε επηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ.
Όπσο είλαη ινγηθφ ινηπφλ, άλζξσπνο θαη πεξηβάιινλ είλαη δχν άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε. πγθεθξηκέλα,
ζχκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή επηζηήκε ε ζχλδεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ
είλαη δηηηή, θαζψο απφ ηελ κία απνηειεί έλα δσληαλφ νξγαληζκφ ν νπνίνο ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ηε θχζε θαη απφ ηελ άιιε επηδξά ζηελ θχζε κε ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη
απφ νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αξρέο πνπ ν ίδηνο εθαξκφδεη. Έλεθα
απηήο ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ θαη θχζεο, αιιά θαη ηεο παξάιιειεο δηφγθσζεο ησλ
νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ έρεη ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα
πεξαηηέξσ κειέηε θαη εξκελεία ηεο αιιειεμάξηεζεο θνηλσλίαο θαη θχζεο.
H θχζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο
κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ πξφνδν ησλ θνηλσληψλ. ε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή
αλαδξνκή ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο πεξηφδνπο κε δηαθξηηά
ραξαθηεξηζηηθά. Η πξψηε πεξίνδνο μεθηλά κε ηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε
γε κέρξη ην 10.000 π.Υ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν άλζξσπνο είλαη απφιπηα
εμαξηεκέλνο απφ ηε θχζε. Έξκαην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, αλαδεηά ηξνθή θαη
παιεχεη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έσο θαη ηνλ 18ν αηψλα, ν
άλζξσπνο έρεη αξρίζεη ήδε λα βξίζθεη ηξφπνπο λα εθκεηαιιεχεηαη θαη λα εκεξεχεη ηε
θχζε. Δίλαη ε πεξίνδνο κε ηηο πξψηεο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε,
επεκβάζεηο απφιπηα ήπηεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ε απηφ ζπλέβαιαλ ηα πξψηα
ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηεο επνρήο κε απνθνξχθσκα ηελ εηζαγσγή ηεο
αηκνκεραλήο ζηελ παξαγσγή. Απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο
(1776 κ.Υ) κέρξη θαη ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν είλαη ε πεξίνδνο κε ηηο ξαγδαίεο
ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Η επηβνιή ηνπ αλζξψπνπ είλαη άθξσο επεκβαηηθή κε
απνηέιεζκα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 λα αξρίζεη ε εκθάληζε ησλ πξψησλ
πξνβιεκάησλ θαη αδηεμφδσλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ.
Καη ηφηε εκθαλίδεηαη ν φξνο «Οηθνινγηθή Κξίζε» θαη ε νηθνινγία εηζβάιεη ζηελ
θνηλσλία σο θνηλσληθή έθθξαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάιινλ.
Αλαθεξφκελνη, ινηπφλ ζηελ νηθνινγηθή θξίζε αλαθεξφκαζηε ζε θαηλφκελα φπσο, ε
ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ, ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ ηεο Γεο, ε ξχπαλζε
ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ, ε θαηαζηξνθή ησλ βηνηφπσλ,
νη θιηκαηνινγηθέο αλσκαιίεο (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπαο ηνπ φδνληνο).
Απηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο κνξθέο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ νθείινληαη
ζηελ αλεμέιεγθηε ηάζε γηα παξαγσγή θαη ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ρσξίο φξηα (π.ρ.
ππξεληθά φπια, ρεκηθά ιηπάζκαηα). Με ιίγα ιφγηα, ζηνλ αζχδνην ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ν άλζξσπνο παξελέβε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
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ηελ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ, ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ πνπ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
θαη νηθνλνκίαο. Πνιχ ζπρλά ην θαηλφκελν απηφ ζεσξείηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηζηήκε αλαπφθεπθην θαη θεληξηθφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Γηα λα θαηαλνήζνπκε
ηελ ζπαληφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε
ζρέζε αλζξψπνπ κε ηελ θχζε θαη πσο απηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο.
Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην «Οηθνινγηθή θξίζε» κέζσ κηαο ζχληνκεο ηζηνξηθήο
αλαδξνκήο ζπλδένπκε ηνλ άλζξσπν κε ηε θχζε θαη εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δλ ζπλερεία κειεηάκε ηα κέξε απφ ηα νπνία
απνηειείηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ Οηθνινγηθή θξίζε (αίηηα, κνξθέο θαη δηάζηαζε).
ην δεχηεξν θεθάιαην κειεηάκε πην εμεηδηθεπκέλα ην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο,
δειαδή ηεο έιιεηςεο ησλ πφξσλ κέζα απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ
Κιαζηθψλ, ησλ Νενθιαζηθψλ, ησλ Νέν-Μαιζνπζηαλψλ θαη ηνπ Marx θαζψο θαη
άιισλ νηθνλνκνιφγσλ.
Έπεηηα, ζην θεθάιαην 3 αλαθεξφκαζηε ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ζπαληφηεηαο θαη ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε
θαη ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Σηο ζηξαηεγηθέο απηέο ηηο πξνζεγγίδνπκε ζε δηεζλέο,
επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη εζηηάδνπκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή καο ζηνλ ηνκέα
ηεο ελέξγεηαο. θνπφο ηεο αλαζθφπεζεο καο είλαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηηο απνηππψλεη.
ηε ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην 4 αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ πνπ ζηνρεχεη ζηελ νηθνινγηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο
ζπζηήκαηνο. ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίζνπκε φρη κφλν ηνλ φξν ηνπ νηθνινγηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ, αιιά αλαθεξφκαζηε ζηηο ζεζκηθέο ηνπ αξρέο θαη ζηελ εθαξκνγή
ηνπ. Σέινο, ζηνλ επίινγν δίδνληαη ελ ζπληνκία φιεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζρνιηάδνληαο ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία
ησλ ζεσξηψλ ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν
Οηθνινγηθή Κξίζε
1.1 χλδεζε Αλζξψπνπ - Φχζεο: χληνκε Ιζηνξηθή Αλαδξνκή
O άλζξσπνο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θχζεο αθνχ κέζα ζε απηή γελλήζεθε,
αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε. Ση ελλννχκε φκσο κε ηνλ φξν θχζε θαη θπζηθφ
πεξηβάιινλ; Κξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο φξνπο, ψζηε λα γίλεη πην
θαηαλνεηή ε ζρέζε αλζξψπνπ-θχζεο θαη πσο απηή ε ζρέζε θαη εηδηθφηεξα ν
άλζξσπνο επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ δηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Unesco (2002), «Πεξηβάιινλ
είλαη έλα πεξίπινθν ζχλνιν θπζηθψλ, βηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη
πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πεξηβάιινπλ έλαλ άλζξσπν ή έλαλ νξγαληζκφ θαη πνπ
ηειηθά θαζνξίδνπλ ηε κνξθή ηνπ θαζψο θαη ηε θχζε ηεο επηβίσζήο ηνπ». πλεπψο,
απφ εδψ θαη πέξα αλαθεξφκελνη ζηνλ φξν θπζηθφ πεξηβάιινλ ζα ελλννχκε ην
ζχζηεκα εθείλν πνπ απνηειείηαη απφ θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο πνπ
αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμεο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Δλψ, κε ηνλ φξν νηθνινγηθή ηζνξξνπία ζα
αλαθεξφκαζηε ζηελ ζηαζεξή ζρέζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί κεηαμχ δηάθνξσλ εηδψλ
θπηψλ, δψσλ θαη κηθξννξγαληζκψλ θαζψο θαη ζηηο αλάκεζα αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε
ην πεξηβάιινλ.
Ξεθηλψληαο κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή επηδηψθνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζρέζε
αλζξψπνπ κε ηελ θχζε, απφ ηηο πξσηφγoλεο θνηλσλίεο κέρξη θαη ηηο κεηαβηνκεραληθέο
θνηλσλίεο, παξαζέηνληαο παξάιιεια θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληψλ
απηψλ.
Οη άλζξσπνη απφ ηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο εκθαλίδνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηε
θχζε. Όρη κφλν, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα έηνηκα αληηθείκελα ηεο θχζεο φπσο ην ξαβδί
θαη ηελ πέηξα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, αιιά ηξέθνληαλ απφ απηήλ (κε
θαξπνχο πνπ κάδεπαλ απφ ηα δέλδξα, κε ην ςάξεκα, ην θπλήγη) θαη κέζα ζε απηή
πξνζπαζνχζαλ λα αληιήζνπλ ηνπο πφξνπο ηεο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο
ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηνπο. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληψλ είλαη φηη
ιφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ αθφκα δηαρσξηζκέλεο ζε ηάμεηο, νη άλζξσπνη ήηαλ απφιπηα
ζπλπθαζκέλνη θαη ελαξκνληζκέλνη κε ηελ θχζε. Απηφ πνπ θπξηαξρνχζε είλαη ε
θνηλφηεηα, ε θνηλνηηθή ηδηνθηεζία θαη νη θπζηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη
ηεο θχζεο. Δπίζεο δελ έιεηςαλ νη ζηηγκέο πνπ νη άλζξσπνη ζηηο πξσηφγνλεο
θνηλσλίεο ζενπνίεζαλ θάπνηεο κνξθέο ηεο θχζεο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη
αλαγλψξηδαλ ηελ αμία ηεο θαη ηελ ζέβνληαλ.
Δπηπιένλ, αλ θαη αλαθεξφκαζηε ζηα πξψηα δείγκαηα θνηλσληψλ, δελ έιεηπε κηα
κνξθή θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, έλαο ππνηππψδεο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο
αλάκεζα ζηα δχν θχιια θαη θπζηθά φπσο ήηαλ ινγηθφ, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο ήηαλ ηφζν ρακειή πνπ έθηαλε κφλν γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θπιψλ. Όπσο
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επίζεο, δελ ππήξραλ δηαθνξέο θαη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη φινη είραλ ηα
ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο.
Αξγφηεξα φκσο ε κηθξή αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαηέζηεζε
απαξαίηεηε ηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ θχζε κε ηελ ηδηφηεηα ησλ κέζσλ
επελέξγεηαο ζε άιια αληηθείκελα ηεο θχζεο. Οη άλζξσπνη κπφξεζαλ λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηα κέζα επελέξγεηαο φρη κφλν ιεηηνπξγηθά αιιά θαη κνξθνινγηθά
θαη έηζη δελ βαζίζηεθαλ κφλν ζηελ ρξήζε ησλ έηνηκσλ απφ ηελ θχζε αληηθεηκέλσλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμειίρηεθαλ ηα εξγαιεία, δειαδή ηα κέζα παξαγσγήο θαη
δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Σν
απνηέιεζκα δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη
ηελ παξαγσγή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηα
ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ ηα παξήγαγε λα αξρίζεη λα ηα αληαιιάζζεη.
Η επφκελε δηαθξηηή κνξθή θνηλσλίαο είλαη ε δνπινθηεηηθή θνηλσλία. Ο θνηλσληθφο
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπλέβαιιαλ ζηνλ
δηαρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο ζε ηάμεηο θαη άξα ζηελ κεηάβαζε ηεο πξσηφγνλεο
θνηλσλίαο ζηελ δνπινθηεηηθή θνηλσλία. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο
θνηλσλίαο ήηαλ ε αηνκηθή ηδηνθηεζία ησλ δνχισλ, δειαδή ν δνχινο αληηκεησπηδφηαλ
σο έλα εξγαιείν ηεο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζρέζε ηνπ δνχινπ κε ηνλ
δνπινθηήηε ζπληζηνχζε παξαγσγηθή ζρέζε πξνο ηε θχζε θαη ε ηδηνθηεζία ηνπ
δνχινπ απφ ηνλ δνπινθηήηε είλαη ε ηδηνθηεζία επί ελφο εηδηθνχ ζψκαηνο ηεο θχζεο
θαη φρη κφλν σο παξαγσγνχ. Απηή ε ζρέζε απνξξέεη απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ Marx φηη
ε θχζε είλαη ην αλφξγαλν ζψκα ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη αλαπφζπαζηα δεκέλε κε ηνλ
εαπηφ ηεο επεηδή ν άλζξσπνο είλαη άκεζα θπζηθφ νλ δειαδή κέξνο ηεο θχζεο
(Mπηηζάθεο 2003). Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα παξάγνπλ γηα πξψηε θνξά ηα βαζηθά
αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε, ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα λα παξάγνπλ πιεφλαζκα
αγαζψλ δειαδή κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αγαζψλ απφ απηέο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα
επηβηψζνπλ.
Η εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηεο δνπινθηεηηθήο θνηλσλίαο πξνέθπςε απφ ηελ αλάπηπμε
ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ επεμεξγαζίαο ησλ δψσλ θαη ηεο γεο, ηεο βειηίσζεο ησλ
πξαθηηθψλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ. Απφ κφλε ηεο ε
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ε αχμεζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο νδήγεζε ζηελ
βειηίσζε ησλ κέζσλ επεμεξγαζίαο ηεο γεο. Έηζη, ν άλζξσπνο άξρηζε λα παξεκβαίλεη
ζηελ θχζε αθνχ αληηθαζηζηψληαο ηα μχιηλα θαη ιίζηλα εξγαιεία κε ηα κεηαιιηθά
(ραιθφ, ζίδεξν, νξείραιθν) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα αχμεζε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
εδάθνπο. Δπηπιένλ, ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο αζρνινχληαλ κε ηελ θεπεπηηθή θαη ηελ
δελδξνθνκία, θχηεπαλ ζπφξνπο, θαξπνχο θαη δεκεηξηαθά, ελψ παξάιιεια κε ηελ
αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο αλαπηχζζεηαη ε θχιαμε θαη ε ρξήζε δεξκάησλ, νζηψλ,
θξέαηνο θαη ε ζπιινγή γάιαθηνο. Η θχξηα αζρνιία ησλ θηελνηξφθσλ είλαη ε
επίβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ, ε νπνία κφιηο εμάληιεζε ηα φξηα ηεο
θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ αχμεζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ δσνηξνθψλ θαζψο θαη ηελ
ρξήζε κεγαιχηεξσλ ειεχζεξσλ γαηψλ γηα βφζθεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο
φηη ήδε απφ απηή ηε κνξθή θνηλσλίαο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο πξψηεο
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παξεκβαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θχζε κε ην λα κεηαζρεκαηίδεη ηα
εξγαιεία ηνπ, λα ρξεζηκνπνηεί πξψηεο χιεο γηα λα παξάμεη λέα πξντφληα θαη έηζη
παχεη λα είλαη παζεηηθά εμαξηεκέλνο απφ απηά πνπ ηνπ πξνζθέξεη έηνηκα ε θχζε.
Χζηφζν, φηαλ άξρηζαλ λα εμαληινχληαη νη γαίεο θαη λα εληαηηθνπνηείηαη ε γεσξγία,
ηφηε άξρηζε λα πξνσζείηαη θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ ηδησηηθή
ηδηνθηεζία επί ηεο γεο. Με απηφλ ην ηξφπν ινηπφλ, πξνεηνηκαδφηαλ ην έδαθνο γηα ηελ
κεηάβαζε απφ ηελ δνπινθηεηηθή θνηλσλία ζηελ θενπδαξρηθή ζηελ νπνία ε θχξηα
αζρνιία είλαη πιένλ ε γεσξγία θαη ε ηδησηηθή θαηνρή ηεο γεο απφ ηνπο θενπδάξρεο
πνπ ήηαλ θαη ην αλψηεξν θνηλσληθφ ζηξψκα ηεο επνρήο.
Μειεηψληαο ζπγθξηηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπινθηεηηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο
θενπδαξρηθήο παξαηεξνχκε φηη ε δηαθνξά ηεο έγθεηηαη ζην φηη ζηελ πξψηε ε γε ήηαλ
θνηλνηηθή, ελψ απιά ππήξρε ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία ησλ παξαγσγψλ-δνχισλ ζε
αληίζεζε κε ηελ ηειεπηαία θενπδαξρηθή πνπ πξνέθπςε ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία ηεο γεο
θαη ησλ δνπινπάξνηθσλ απφ ηνπο θενπδάξρεο. Η ηδησηηθή ηδηνθηεζία επί ηεο γεο
αθνξά ηελ θαηνρή ελφο θπζηθήο πξνέιεπζεο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή, ν νπνίνο
δίδεηαη απφ ηελ θχζε έηνηκνο ρσξίο λα είλαη αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα. Αθφκα, έλεθα
ηεο θπξηαξρίαο ηεο γεσξγίαο πέξα απφ ηα φξηα ησλ καιαθψλ γαηψλ απαηηείηαη πιένλ
ε ηειεηνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Δπνκέλσο, νη γεσξγνί άξρηζαλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην άξνηξν θαη άιια ζηδεξά εξγαιεία, πνπ πξνυπέζεηαλ
πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία, ζπγθεληξψλνληαο αθφκα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο
ζνδεηάο, επεκβαίλνληαο έηζη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θχζε, θαη λα θαιιηεξγνχλ
λέεο πνηθηιίεο δεκεηξηαθψλ, δέλδξσλ θαη νπσξνθφξσλ ιαραληθψλ.
Η κεγάιε βειηίσζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ήηαλ απηή πνπ ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πιενλαζκάησλ αγαζψλ πνπ
νδήγεζαλ ζηελ γέλλεζε ηνπ εκπνξίνπ. Δπηπξνζζέησο, επηξξνέο δέρηεθε θαη ν ηνκέαο
ηεο θηελνηξνθίαο ζηνλ νπνίνλ ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο-βειηηψζεηο.
Αμηνπνηήζεθαλ νη θπζηθνί πφξνη φπσο ην λεξφ θαη ν άλεκνο θαηαζθεπάδνληαο ηνλ
αλεκφκπιν θαη ηνλ λεξφκπιν πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο ελέξγεηαο.
Η κεηάβαζε ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία δελ ήηαλ έλα απιφ γεγνλφο. Δπεηεχρζε
νινθιεξσηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 18νπ αηψλα κε ηελ εθδήισζε ηεο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο. Oη άλζξσπνη εηζήγαγαλ ηελ αηκνκεραλή ζηελ παξαγσγή θαη ζπλέρηδαλ
λα εμαξηψληαη απφ ηελ θχζε εμνξχζζνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πξψηεο χιεο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Οη λέεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην, ν ειεθηξηζκφο, ελψ
θαηλνηνκίεο εθαξκφζηεθαλ θαη ζηελ κεηαιινπξγία. Παξάιιεια, ηα νηθνηερληθά
δίθηπα πνπ ππήξραλ, παξείραλ ζηηο βηνκεραλίεο πξντφληα θαη εθπαηδεπκέλν πξψελ
αγξνηηθφ θαη λπλ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σν εξγνζηάζην απνηέιεζε ηνλ θχξην ρψξν
παξαγσγήο ηεο καδηθήο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαη ζπγθέληξσζεο ησλ εξγαηψλ.
Γελ έιεηςαλ φκσο θαη νη επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ζην θιάδν ηεο ρεκείαο, νη
νπνίεο επλφεζαλ ηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ζπλζεηηθψλ βαθψλ,
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ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ, πιαζηηθψλ εηδψλ, νη νπνίεο φηαλ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ
βειηίσζε ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη άιισλ θιάδσλ επέδξαζαλ αξλεηηθά
ζην πεξηβάιινλ.
Γεληθφηεξα, ε αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ µε ηε θχζε αλαπηχζζεηαη-εμειίζζεηαη
κε ειηθνεηδή ηξφπν (Βαδηνχιηλ 1988, Βαδηνχιηλ 1990) ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ
αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ αξρηθά κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο ελψ ζηελ ζπλέρεηα
θαη γηα νηθνλνκηθνχο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παξαγσγή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ
πξντφλησλ. Δίλαη εκθαλέο, φηη ζηελ δηακφξθσζε απηήο ηεο αιιειέλδεηεο ζρέζεο
ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ παξάγνληεο φπσο νη παξαγσγηθέο ζρέζεηο, ν ραξαθηήξαο ηεο
εξγαζίαο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο, ηνπο νπνίνπο ζα
αλαιχζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα, ηα νπνία ζπλδπαζηηθά επεξέαζαλ κε ηνλ δηθφ
ηνπο ηξφπν ην πεξηβάιινλ.
χκθσλα, κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ είλαη εκθαλήο
αξρηθά ε άκεζε εμάξηεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηα δσηθά θαη
θπηηθά είδε, φκσο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ζηελ θχζε.
Όηαλ απηέο νη πξνζπάζεηεο ζηφρεπαλ ζηελ κεγαιχηεξε απφζπαζε θπζηθψλ πφξσλ
απφ ηελ γε πξνθάιεζαλ κηα κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο ζπγθξηηηθά κε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Απηφ νδήγεζε ζηαδηαθά (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα
εχξεζε πξψησλ πιψλ ιφγσ ηνπ βειηησκέλνπ γεσξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επνρήο ) ζε
κηα κηθξνχ βαζκνχ εμάληιεζε ηνπ εδάθνπο. Οη επηπηψζεηο απηέο ζην πεξηβάιινλ θαη
θπξίσο ζην έδαθνο απφ ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο αλαγλσξίζηεθαλ θαη
απαζρφιεζαλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ νηθνλνκνιφγσλ θαη νηθνιφγσλ εθείλεο ηεο
επνρήο ήδε απφ ηνλ 18ν αηψλα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο
επαλάζηαζεο. Έηζη, ην 1866 πξσηνεκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο νηθνινγίαο απφ ηνλ
Γεξκαλφ βηνιφγν E. Haeckel, ε νπνία κειεηά ηηο λέεο ζρέζεηο ηνπ θνηλσληθφνηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα ηξνπνπνηνχζε ηελ ζχλδεζε ησλ αλζξσπίλσλ
θνηλσληψλ κε ηελ θχζε, αλάγνληαο ηελ θαζππφηαμε ηεο ηειεπηαίαο ζε βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο.

1.2 Οξηζκφο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο
Η νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ παξνπζίαζε κηα
παξάιιειε πνξεία κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 18ν
αηψλα. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη ν Karl Μax θαη ν Friedrich Engels θαη
άιινη ζεσξεηηθνί ηεο επνρήο, αιιά θαη πξνγελέζηεξνη φπσο William Morris, Herny
Salt, David Ricardo, Robert Malthus, Hyman Levy αζρνιήζεθαλ επηζηακέλσο κε ηηο
επηδξάζεηο πνπ είραλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη εμέθξαζαλ
ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα εθείλεο ηεο επνρήο.
Έηζη, κέζα απφ ηηο κειέηεο ηνπο, αιιά θαη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο
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νηθνλνκηθήο ζεσξίαο αλαδχζεθε ε νηθνλνκία ηνπ Πεξηβάιινληνο πνπ θιηκαθσηά
παγηψζεθε σο απηφλνκνο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο.
Η Πεξηβαιινληηθή Οηθνλνκία (Environmental Economics), ινηπφλ είλαη ν
επηζηεκνληθφο θιάδνο αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ ππφ ην πξίζκα θαη ηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο ηεο νηθνλνκίαο (Field 1994).
Αλαιπηηθφηεξα, ηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά αζρνινχληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε
ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ιακβάλνληαο
ππφςε φια ηα θφζηε θαη ηηο σθέιεηεο. Χο απηνηειήο θιάδνο, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα
ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη
1970 ζηηο Η.Π.Α, φηαλ παξάιιεια αλαδχζεθε ε αλεζπρία γηα ηα νηθνινγηθά ζέκαηα
(Navrud & Pruckner 1997), ελψ ζηελ Δπξψπε θαη ζε νξηζκέλεο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο ηεο Αζίαο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο, θαηά ηηο δεθαεηίεο 19801990 (Navrud 1992, Navrud & Pruckner 1997).
Γεληθφηεξα, ηα Πεξηβαιινληηθά Οηθνλνκηθά αληηκεησπίδνπλ ηελ νηθνλνκία σο
αλνηθηφ ζχζηεκα ην νπνίν γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα απνζπάζεη θπζηθνχο
πφξνπο απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή πξψηεο χιεο θαη θαχζηκα, λα ηνπο
επεμεξγαζηεί, δειαδή λα ηνπο κεηαπνηήζεη ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ηέινο λα
ηνπο δηαζέζεη πίζσ ζην πεξηβάιινλ κε ηελ κνξθή απνβιήησλ. Δίλαη εκθαλέο ινηπφλ
φηη φιν απηφ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ ηνλ φξν ηζνξξνπία ησλ
πιηθψλ (material balance). Με ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζην γεγνλφο φηη φζν
κεγαιχηεξε είλαη ε εμφξπμε ησλ πφξσλ απφ ην πεξηβάιινλ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη
θαη ε απφξξηςε ηνπο ζε απηφ. Ο απψηεξνο θίλδπλνο, δελ κπνξεί παξά λα είλαη, φηη
σζνχκε ζηα φξηα ηε δπλαηφηεηα απηνθαζνξηζκνχ ηεο θχζεο κε δπζάξεζηεο
ζπλέπεηεο ζηνπο αλζξψπνπο, ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα (Kneese et al. 1970).
ην επίθεληξν ηεο Οηθνλνκίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο έξρεηαη ε έλλνηα ησλ Οηθνινγηθψλ
Οξίσλ (ecological limits) ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, φξηα πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηελ αληνρή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Meadows et al. 1972). ε απηά ηα
νηθνινγηθά φξηα έγθεηηαη ην θχξην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί θάζε
θνηλσλία, ελλνψληαο πην ζπγθεθξηκέλα φηη ηα αγαζά πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε
θχζε θαη θαη‟ επέθηαζε θαη νη θπζηθνί πφξνη πνπ παξάγνπλ απηά ηα αγαζά είλαη
ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Με απηφ ην ζέκα αζρνιείηαη ε
Οηθνλνκία ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Natural Resource Economics) πνπ έρεη σο
αληηθείκελν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ θαη κε-αλαλεψζηκσλ
θπζηθψλ πφξσλ, ππφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκίαο (Field1994).
ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε ηνπ φξνπ «θπζηθνί πφξνη».
Με ηελ έλλνηα θπζηθνί πφξνη, ινηπφλ ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ πνπ νη
άλζξσπνη παίξλνπλ απηνχζηα απφ ηελ θχζε ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπο θαη ηα νπνία
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ηψξα θαη ζην
κέιινλ. Γηαθξίλνληαη ζε αλαλεψζηκνπο δειαδή ζε απηνχο πνπ αλαλεψλνληαη κε
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θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη ζε κε αλαλεψζηκνπο πφξνπο δειαδή ζε απηνχο πνπ δελ
αλαλεψλνληαη νχηε κε θπζηθέο νχηε κε ηερλεηέο δηεξγαζίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία
πεξηιακβάλνληαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή ελέξγεηα, ην πδξνγφλν θαη είλαη
αλεμάληιεηεο, φκσο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο απαηηνχληαη άιινη πφξνη φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή κηαο αλεκνγελλήηξηαο απαηηεί ελέξγεηα, πξψηεο χιεο θαη
θπζηθφ ρψξν. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα νξπθηά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ νξπθηψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαιιεπκάησλ φπσο ην πεηξέιαην, ηα
θάξβνπλα, ην θπζηθφ αέξην, ην ζίδεξν, ηνλ ραιθφ, ην κάξκαξν, ηα νπνία ππάξρνπλ
ζε θνηηάζκαηα θαη εμαληινχληαη θάπνηα ζηηγκή ιφγσ ησλ αλζξσπίλσλ
δξαζηεξηνηήησλ. Τπάξρεη θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία απηψλ ησλ ελ δπλάκεη
αλαλεψζηκσλ πφξσλ φπσο ην γιπθφ λεξφ, ε αηκφζθαηξα θαη ηα γφληκα εδάθε, νη
νπνίνη ζπληεξνχλ ηελ δσή.
Δπηζηξέθνληαο ζηνλ νξηζκφ ηνπ Field γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζα
πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε κε αθξίβεηα ηελ έλλνηα απηή κέζσ απφ ην παξαθάησ
ζρήκα (ρήκα 1). Όπσο ινηπφλ, αλαπαξίζηαηαη ζρεκαηηθά απφ ηνλ ίδην ηνλ Field
(1994) ε νηθνλνκία ησλ θπζηθψλ πφξσλ εμεηάδεη ηε ζρέζε α, δειαδή ηελ εηζαγσγή
πξψησλ πιψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ελψ ε πεξηβαιινληηθή νηθνλνκία ηε ζρέζε β,
δειαδή ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ
πεξηβάιινληνο.

ρήκα

1.

Βαζηθέο

ζρέζεηο

νηθνλνκίαο

θαη

πεξηβάιινληνο

(Field

1994)

Η έλλνηα ησλ νηθνινγηθψλ νξίσλ ζηεξίρζεθε θαη ζην έξγν πνιιψλ θιαζζηθψλ θαη
λενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ αιιά θαη άιισλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ
ηελ δηθή ηνπο εξκελεία ζε ζρέζε κε ηνλ απφιπην ή ην ζρεηηθφ πεξηνξηζκφ πνπ ζέηεη
ην πεξηβάιινλ ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο. Άιινη αηζηφδνμνη θαη άιινη απαηζηφδνμνη
ζηελ αλάιπζε ηνπο, φκσο ε θάζε ζεσξία πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ην δήηεκα ηεο
ζπαληφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε ην δηθφ ηεο ηξφπν. (Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα
αλαιχεηαη εθηελψο ζην θεθάιαην 2)
Βαζηθέο παξαδνρέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νηθνλνκηθψλ είλαη φηη πξψηνλ ην
πεξηβάιινλ παξέρεη αλαλεψζηκνπο θαη κε αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, δεχηεξνλ
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φηη πξνζθέξεη αηζζεηηθή επραξίζηεζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηέινο πξνζθέξεη ηνπο
πφξνπο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ηνπο αθνκνηψλεη κε ηελ κνξθή ησλ απνξξηκκάησλ.
Δπίζεο, κε ηα Πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά κειεηψληαη ηφζν νη επηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία.
Δπηπξνζζέησο, ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά είλαη ε
αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο σθέιεηαο πνπ απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο
κφιπλζεο απφ ηνμηθά απφβιεηα θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ. Καζψο ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ απνηπρία ηεο αγνξάο λα
αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη λα
δηαζθαιίζεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε κε
ηα νηθνλνκηθά ηεο εξγαιεία δηαθαίλεηαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε
ελφο θαιχηεξνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αθνχ θαη ην ίδην ην
πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ζπάλην πφξν. Οη απνηπρίεο ηεο αγνξάο ζπκβαίλνπλ φηαλ ν
κεραληζκφο ηεο αγνξάο δελ κπνξεί λα αληηθαηνπηξίζεη ηα θνηλσληθά θφζηε θαη νθέιε
ελφο πξντφληνο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηηκή ηεο βελδίλεο δελ αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο
ην θφζηνο, ζε ζρέζε κε ηελ κφιπλζε πνπ πξνθαιεί ζηελ θνηλσλία κε ηελ θαχζε ηεο.
ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη ζπκθσλνχλ ζην φηη, ελψ δελ ππάξρεη
απφιπην φξην ζηελ αλάπηπμε, ε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ζα έρεη επίπησζε ζηε
κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο ζα ηελ πεξηνξίζεη. Σν παξαπάλσ είλαη
αλακελφκελν, θαζψο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη πνζφηεηεο ησλ θπζηθψλ
απνζεκάησλ δελ είλαη αλεμάληιεηεο. Απηή ε ππφζεζε νδήγεζε πνιινχο
νηθνλνκνιφγνπο ηδηαίηεξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζε
ζέκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο. Ο νηθνινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο
αλαδσπχξσζε ηελ αλάγθε γηα κία ξηδηθή αιιαγή ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο
θαηαλφεζεο θαη ηεο επίγλσζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ην αλζξσπνγελέο κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηέζεθε ε αλάγθε αιιαγήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θαη ηελ ζηάζε
δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαζψο επίζεο ηεο δξάζεο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

1.3 Απφ ηη απνηειείηαη ην πεξηβάιινλ
Σν πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ην λεξφ, ηνλ αέξα, ην έδαθνο, ηελ ζάιαζζα, ηελ
ρισξίδα, ηελ παλίδα θαη άιινπο θπζηθνχο πφξνπο νη νπνίνη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Με ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ
θαη ηελ φιν θαη απμαλφκελε δεκηνπξγία ησλ αλαγθψλ ηνπο, νη άλζξσπνη νδεγήζεθαλ
ζηελ εχξεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο. Έηζη, ε
ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ άξρηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ
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παξεκβάζεσλ ησλ αλζξψπσλ ζην πεξηβάιινλ. Οη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην
πεξηβάιινλ κε δηάθνξεο δηεξγαζίεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φζν ζα έπξεπε,
δηαηάξαμε ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία θαη πξνθάιεζε δπζάξεζηεο επηπηψζεηο. Απηέο νη
επηπηψζεηο νδήγεζαλ πνιινχο θνηλσληνιφγνπο θαη νηθνιφγνπο ζην λα ηηο κειεηήζνπλ
θαη λα ηηο απνθαιέζνπλ σο πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Σίζεληαη βέβαηα πνιιά
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν «πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα».
Η κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία, ην
θεθάιαην, ηελ θπιή, ηελ ηάμε, ην θχιν θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζε γηα
πνιιά ρξφληα, ζχκθσλα κε ηνλ Carolan (2004:2), ηνπο θνηλσληνιφγνπο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, θαηά ηνλ Μπίζα (2006:30), πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα είλαη
ε ζπαληφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ νηθνλνκηθή
πιεπξά, ελψ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ε ζπαληφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο ππνβάζκηζεο, εμαηηίαο ηεο
εθηεηακέλεο ξχπαλζεο, ρξήζεο θαη εμάληιεζεο απηνχ. χκθσλα κε έλαλ άιιν
νξηζκφ (Αλαζηαζάηνο 2005:44), ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ
δηαηαξαρή ησλ ηζνξξνπηψλ ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο δσήο απφ ηηο αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο. Δλψ, άιιε κία άπνςε είλαη ηεο Φινγαΐηε (1993:21) πνπ ηζρπξίδεηαη φηη
ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζηηο θπζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ζπλνδεχνπλ ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο πάλσ ζηε γε.
Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ηνπ φξνπ δελ
ζεσξνχληαλ ηφζν ζεκαληηθά θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο ησλ αλζξψπσλ δελ ήηαλ ηφζν
επηβιαβείο θαη ε ίδηα ε θχζε απνθαζηζηνχζε ηελ νηθνινγηθή αληζνξξνπία πνπ
πξνθαινχηαλ. Ο Jacquard ηνλίδεη πσο «νη άλζξσπνη ήηαλ αθφκα πνιχ ιίγνη θαη νη
πξάμεηο ηνπο αλίζρπξεο λα πξνθαιέζνπλ κεηαηξνπέο» (φπσο παξαηίζεηαη ζην Μάγνο,
Νέζηνξνο, Υξπζφγεινο 1994). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φκσο νη θνηλσληθέο
αιιαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο εθβηνκεράληζεο, ηεο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα έθαλαλ πην έληνλα ηα
πξνβιήκαηα θαη πξνθάιεζαλ ηελ ιεγφκελε «νηθνινγηθή θξίζε».

1.4 Μνξθέο θαη Γηαζηάζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Κξίζεο
ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαπηχμνπκε ηηο κνξθέο, αιιά θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο θξίζεο. Αλαθεξφκελνη ζηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε ελλννχκε κηα
βαζχηαηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θξίζε, ηεο νπνίαο νη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο
νδεγνχλ ζην είδνο ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη
ηε θχζε, ηνλ άλζξσπν κε ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ άλζξσπν κε ηνλ εαπηφ ηνπ (Κνπηζφο
1995:77). Οη επηπηψζεηο απηέο είλαη εκθαλείο κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο
θαη ηεο κφιπλζεο. Η ξχπαλζε είλαη θάζε αλεπηζχκεηε κεηαβνιή ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ εδάθνπο, ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ λεξνχ σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ελδέρεηαη λα ζίμεη ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ην πεξηβάιινλ
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(Αζαλαζάθεο 2000:127) θαη ε κφιπλζε είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ξχπαλζεο, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ (π.ρ. κηθξνβίσλ ή
ηψλ) ζην πεξηβάιινλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ πνπ έρνπλ
πξνθιεζεί απφ ηηο αλζξψπηλεο δξάζεηο θαη απαζρνινχζαλ παιηφηεξα αιιά θαη
ζήκεξα ηελ αλζξσπφηεηα είλαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε έιιεηςε θαη ε ξχπαλζε
ησλ πδάησλ, ην πξφβιεκα ησλ ζηαζεξψλ απνβιήησλ, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο,
ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ε
επηθείκελε θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ, ε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε εξεκνπνίεζε θαη ε δηάβξσζε ησλ
εδαθψλ, ε φμηλε βξνρή, ε πείλα θαη ν ππνζηηηζκφο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Αλαθεξφκελνη ινηπφλ ζηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο ελλννχκε ην θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο, ηελ φμηλε βξνρή θαη ην λέθνο, ηα νπνία
βιάπηνπλ φρη κφλν ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ηε βιάζηεζε, ηα δψα, ηα
εδάθε, ηα θηίξηα θαη ηα αξραία κλεκεία. H αηκφζθαηξα είλαη ν πξνζηαηεπηηθφο
καλδχαο ηεο δσήο πάλσ ζηε γε θαη επνκέλσο νηηδήπνηε ζπκβεί ζηελ αηκφζθαηξα
επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηα νηθνζπζηήκαηα. Με ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
πξνθαιείηαη δηαηαξαρή φιεο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα
πνπ έρεη πξνθαιέζεη έληνλε αλεζπρία ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ
ηθαλφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο λα εγθισβίδεη θαη λα αλαθπθιψλεη κέζα ζε απηήλ ηελ
ζεξκφηεηα εκπνδίδνληαο ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηεο, ην
δηάζηεκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απμάλεηαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο θαη
ζπκβάιιεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μάιηζηα, ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ζεξκαίλεηαη ν
πιαλήηεο είλαη 0.2C, ν νπνίνο πξφθεηηαη λα απμεζεί ζε 0.6 C ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Li 2008). Η θχξηα αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
είλαη νη εθπνκπέο κεγάισλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ
ζηελ αηκφζθαηξα.
Η ηξχπα ηνπ φδνληνο πνπ απνηειεί κία άιιε κνξθή εθδήισζεο ξχπαλζεο, είλαη ην
θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο πνπ βξίζθεηαη ζηα αλψηεξα
ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο δειαδή ηελ ζηξαηφζθαηξα θαη ιεηηνπξγεί ζαλ
αζπίδα ηεο, κεηψλεηαη ζε πάρνο πάλσ απφ ηελ Αληαξθηηθή. Γχξσ ζην 1980
παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ φδνληνο πάλσ απφ ην Νφηην Πφιν, ε
γλσζηή ζε φινπο καο "ηξχπα" ζην ζηξψκα ηνπ φδνληνο. Η ιεηηνπξγία ηνπ φδνληνο
(Ο3) είλαη λα εκπνδίδεη ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα θηάζνπλ ζηε γε θαη λα
απνξξνθά έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο, κε ηελ κείσζε ηνπ φκσο επηηξέπεη ηειηθά ηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία λα δηαπεξλά ηελ γε πξνθαιψληαο έηζη πξνβιήκαηα πγείαο ζηνλ
άλζξσπν φπσο θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο, θαηαξξάθηε ζηα κάηηα. Δπίζεο απμάλεη ηε
ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε θαη ζπκβάιιεη ζην ιηψζηκν ησλ πάγσλ. Η θχξηα αηηία ηεο
δεκηνπξγία ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο είλαη ε εθπνκπή ρισξνθζνξαλζξάθσλ ζηελ
αηκφζθαηξα (CFC) πνπ ππάξρνπλ ζηα ςπθηηθά ζπξέη θαη ζπζθεπέο φπσο
θιηκαηηζηηθά, ςπγεία.
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Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, άιιεο δχν κνξθέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο είλαη ην
λέθνο θαη ε φμηλε βξνρή. Σν λέθνο είλαη έλα κείγκα ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ απφ ηα απηνθίλεηα θαη απφ ηηο
βηνκεραλίεο. Δκθαλίδεηαη πνιχ πην έληνλα ζηηο κεγαινππφιεηο θαη πξνθαιεί
δχζπλνηα, κείσζε ηεο φξαζεο, ηζνχμηκν ζηα κάηηα θαη ηελ ιαηκφ. Η φμηλε βξνρή
είλαη ε κεηαηξνπή ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κε ηελ πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο ζε
νμέα, ηα νπνία φηαλ βξέρεη πέθηνπλ πάλσ ζηε γε κε ηελ κνξθή ηεο βξνρήο θαη είλαη
πνιχ θαπζηηθά θαη επηθίλδπλα. Καηαζηξέθεη ηελ ρισξίδα, κνιχλεη ηα λεξά ησλ
ιηκλψλ κε απνηέιεζκα λα πεζαίλνπλ ηα ςάξηα, δηαβξψλεη ην έδαθνο θαη θαηαζηξέθεη
ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ, ηα αξραία κλεκεία θαη ηα θηίξηα γεληθφηεξα.
Όζνλ αθνξά ηελ ξχπαλζε ησλ πδάησλ ελλννχκε ηηο κεηαβνιέο ησλ θπζηθνρεκηθψλ
θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ κε ηελ χπαξμε βιαβεξψλ νπζηψλ ζε απηφ.
Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ
ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη βιαβεξέο νπζίεο κπνξεί λα επηπιένπλ ζην λεξφ ή
λα θαηαθάζνληαη ζην λεξφ θαη λα απειεπζεξψλνπλ ελέξγεηα κε ηελ κνξθή
ζεξκφηεηαο ή ξαδηελέξγεηαο πξνθαιψληαο ηελ ζεξκηθή ξχπαλζε ησλ πδάησλ. Σν
λεξφ ην νπνίν απνηειεί δσηηθφ ζηνηρείν γηα φινπο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο θαη
ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, βξίζθεηαη είηε ππνγείσο
ζακκέλν κέζα ζηε γε είηε επηθαλεηαθψο κε ηελ κνξθή ησλ πνηακηψλ, ησλ ιηκλψλ.
Παξά ηαχηα, εθηηκάηαη φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χδξεπζε, δειαδή ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα
ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο καο, ηελ άξδεπζε γηα αγξνηηθή ρξήζε θαη γηα ηελ
βηνκεραληθή ρξήζε σο πεγή ελέξγεηαο ησλ βηνκεραληψλ. Σα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα
χδαηα κνιχλνληαη, φηαλ ρχλνληαη ζην έδαθνο επηθίλδπλα πγξά φπσο βελδίλε, ιάδηα,
απνξξππαληηθά, δηαιπηηθά, αζηηθά θαη βηνκεραληθά ιχκαηα ηα νπνία απνξξνθνχληαη
απφ ην έδαθνο θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Η γεσξγηθή παξαγσγή κε
ηελ ρξήζε ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ, αιάησλ δηαιπκέλν ζην λεξφ άξδεπζεο,
παξαζηηνθηφλσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλε γηα ηηο ξππνγφλεο νπζίεο πνπ
θηάλνπλ ζηα πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο. Αθφκα, ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ πάλσ απφ 1,2 δηο αλζξψπσλ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε λεξφ θαη εθηηκάηαη
φηη πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πεζαίλνπλ ιφγσλ ησλ κνιπζκέλσλ λεξψλ.
Έλα αθφκα βαζηθφ νηθνινγηθφ πξφβιεκα είλαη θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ ζε αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδνληαη αηζζεηηθά
νη πεξηνρέο απηέο, λα πξνθαινχληαη ππξθαγηέο θαη δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα γίλνληαη
εζηίεο κηθξνβίσλ. Αθφκα επεηδή νη ρσκαηεξέο απηέο είλαη κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε
ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ, ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο γίλεηαη πην έληνλν.
Πνιχ ζεκαληηθή φκσο, είλαη ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο πνπ αθνξά ηελ ζπζζψξεπζε
ξππνγφλσλ νπζηψλ ζε απηφ ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ην θαλνληθφ επίπεδν κε
απνηέιεζκα λα απεηινχλ ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα.
Σν έδαθνο είλαη ν ελδηάκεζνο απνδέθηεο αλάκεζα ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ
πδξφζθαηξα θαη είλαη ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο, ην νπνίν
17

απνηειείηαη απφ αλφξγαλα θαη νξγαληθά ζπζηαηηθά, λεξφ, αέξα θαη έκβηνπο
νξγαληζκνχο. Σν έδαθνο πξνζθέξεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηα θπηά θαη άιινπο
εδαθηθνχο κηθξννξγαληζκνχο, βηνκάδα θαη πξψηεο χιεο θαη απνζεθεχεη,
κεηαζρεκαηίδεη πνιιέο νπζίεο φπσο ην λεξφ, ην αζβέζηην, ην άδσην θαη ηνλ άλζξαθα.
Παξ‟ φια απηά, ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο κπνξεί λα αιινησζεί θαη λα κεησζεί ε
γνληκφηεηα ηνπ απφ δηάθνξεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα,
ην έδαθνο κνιχλεηαη απφ ηνμηθέο νπζίεο, ξχπνπο, πιαζηηθά αληηθείκελα, αζηηθά θαη
βηνκεραληθά απφβιεηα πνπ επηξξίπηνληαη ζε απηφ θαη ηελ φμηλε βξνρή, ε νπνία
επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη έκκεζα επηδξά ζηε βιάζηεζε, ηα δάζε θαη ηε
γεσξγηθή παξαγσγή.
εκαληηθή αηηία ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο είλαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο γεο γηα ηελ
παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα ε πνηφηεηα ησλ εδαθψλ λα
ππνβαζκίδεηαη θαη λα κελ είλαη ηφζν εχθνξα, ζπγθξηηηθά κε ηα παιηφηεξα ρξφληα. Η
ππνβάζκηζε απηή νθείιεηαη, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε
ιηπαζκάησλ, απμεηηθψλ νξκνλψλ ησλ θπηψλ θαη ησλ δηδαληνθηφλσλ πνπ έρεη
πξνθαιέζεη δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο. Σα θπηνθάξκαθα απνηεινχλ
ελψζεηο κε πςειή ηνμηθφηεηα θαη κεγάιν βαζκφ βηνινγηθήο ζπζζψξεπζεο θαη κέζσ
δηάθνξσλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ (κεηαθνξάο, δηάζπαζεο, νμείδσζεο)
ξππαίλνπλ ην έδαθνο θαη ην λεξφ. Δπίζεο, ε εηζαγσγή ξππνγφλσλ νπζηψλ ζην
έδαθνο, κέζσ ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ θαζψο
θαη κέζσ ηεο εθηξνθήο νξηζκέλσλ δψσλ, επηδξά ζηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη
ησλ δσνηξνθψλ θαη έκκεζα ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ.
Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο πεξηβαιινληνιφγνπο είλαη ε κείσζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (Li 2008). Με ηελ βηνπνηθηιφηεηα ελλννχκε ηε πνηθηιφηεηα αλάµεζα
ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ πξνέξρνληαη,
ζπκπεξηιακβάλνληαο µκεηαμχ άιισλ ρεξζαία, ζαιάζζηα θαη άιια πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα θαη ηηο νηθνινγηθέο ελφηεηεο ζηηο νπνίεο είλαη µέξνο. Πεξηιακβάλεη
ηελ πνηθηιφηεηα µέζα ζην είδνο, κεηαμχ ησλ εηδψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ
(Convention on Biological Diversity 1992). Με ιίγα ιφγηα ελλννχκε ηνλ δσηθφ θαη
θπηηθφ πινχην πνπ ππάξρεη ζηελ γε. Η χπαξμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη πνιχ
ζεκαληηθή γηαηί γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ θπηψλ απνξξνθάηαη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαη απειεπζεξψλεηαη ην νμπγφλν, κέζσ ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ θαη ησλ
δαζψλ απνξξνθψληαη ηα πιενλάδνληα λεξά απφ ηηο πιεκκχξεο. ήκεξα παξαηεξείηαη
κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηνλ πιαλήηε, πνπ νθείιεηαη ζηε ξχπαλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, ζηελ εξεκνπνίεζε ησλ εδαθψλ, ζηελ
κφιπλζε ησλ πδάησλ, ζηελ απμεκέλε ζήξεπζε, ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη φηη απεηιείηαη κε εμαθάληζε ην 12% ησλ πνπιηψλ θαη ην
25% ησλ ζειαζηηθψλ παγθνζκίσο. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα
πξνζηαηεπζνχλ ηδηαηηέξσο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε κε απμεκέλε βηνπνηθηιφηεηα θαη
άγξηα δσή, ψζηε λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ ε κείσζε ησλ εηδψλ.
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Η κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη ε εμαθάληζε εηδψλ πνπ δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί
αθφκε κεηψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αιιά θαη ζηεξεί ηνλ άλζξσπν
απφ νπζίεο πνπ πηζαλψο λα απνδεηρζνχλ πνιχηηκεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ,
φπσο θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπάλησλ αζζελεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Νaess
(1987), ε βηνπνηθηιφηεηα είλαη νπζηαζηηθά ε ίδηα ε δσή, αθνχ, φζν κεηψλεηαη ε
πξψηε, ηφζν ππνβαζκίδεηαη ε δεχηεξε – φρη κφλν πνζνηηθά, αιιά θαη πνηνηηθά.
Σα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα είλαη απνηέιεζκα δηαδερφκελσλ δηαηαξαρψλ πνπ
πξνθαινχληαη φρη κφλν απφ ηηο θπζηθέο νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη απφ ηηο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ινηπφλ, ε αλαδήηεζε απηψλ ησλ
αηηηψλ, άκεζσλ ή έκκεζσλ ψζηε λα αλαιπζεί θξηηηθά ε αηηηαηή αιπζίδα πνπ
δεκηνπξγεί απηά ηα πξνβιήκαηα. Η επεμήγεζε ησλ αηηηψλ θαζψο θαη ε πιήξεο
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζπλέρεηα ζηελ
εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο.

1.5 Αηηίεο Οηθνινγηθήο Κξίζεο
Μειεηψληαο θαη αλαιχνληαο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα
πξνβιήκαηα απηά δελ πξνθιήζεθαλ ηπραία ή δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ θχζε
αιιά θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπο. Η δεκηνπξγία ηνπο
ινηπφλ, νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
αλζξψπηλεο επηινγέο πνπ επζχλνληαη ηφζν γηα ηελ γέλεζε ηνπο φζν θαη ηελ
δηαηήξεζε ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Diamond (2005:41), «ν άλζξσπνο είλαη ε αηηία ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ν άλζξσπνο θαηέρεη ηνλ έιεγρν θαη κπνξεί λα
επηιέμεη λα ζηακαηήζεη λα ηα πξνθαιεί θαη λα αξρίζεη λα ηα ιχλεη». Οη θπξηφηεξεο
αηηίεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Αζαλαζάθε (1999) είλαη ε
εληαηηθνπνηεκέλε βηνκεραληθή παξαγσγή, ν ππεξθαηαλαισηηζκφο, ε ζπγθέληξσζε
ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ε ηερλνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηελ αλάπηπμε
ζην βαζκφ πνπ ζπαηαιά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο γεο γηα ράξηλ ηεο βηνκεραληθήο,
νηθνλνκηθήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή δελ έρεη θάπνην καθξφρξνλν
ζρεδηαζκφ θαη ρξεζηκνπνηεί εθηεηακέλα πεγέο ελέξγεηαο θαη πξψηεο χιεο πνπ δελ
είλαη αλαλεψζηκεο θαη αλαθπθιψζηκεο φπσο ηνλ άλζξαθα θαη ην πεηξέιαην. Απηφ έρεη
σο ζπλέπεηα λα εμαληιεί ηηο νξπθηέο πεγέο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο λα εθπέκπεη
κεγάιεο πνζφηεηεο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα (αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ) θαη ζηα χδαηα. Λφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ζηελ πνζνηηθή θαη πιηθή
αλάπηπμε, εθκεηαιιεχεηαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ζε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο απφ φηη
απηνί αληηθαζίζηαληαη, δηαηαξάζζνληαο παξάιιεια ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Δδψ,
ζα πξνζζέζνπκε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε ηελ
εληαηηθή παξαγσγή, θαη έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ, ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ. Έηζη, ε ρξήζε εμειηγκέλσλ κεραλψλ θαη θαπζηήξσλ
ζηελ παξαγσγή απφ ηελ κία πιεπξά κπνξεί λα παξάγεη θπζηθνχο πφξνπο ή λα
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εμνηθνλνκεί ελέξγεηα αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνθαιεί κφιπλζε ηεο
αηκφζθαηξαο, ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ, ην λέθνο, ηελ φμηλε βξνρή ιφγσ ηεο
απμεκέλεο παξαγσγήο. Αθφκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν «νπδέηεξνο θαη
αληηθεηκεληθφο» ραξαθηήξαο ηεο ηερλνινγίαο ακθηζβεηήζεθε ιφγσ ηνπ φηη πξνζπαζεί
λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ βηνκεραληψλ θαη απηψλ πνπ θαηέρνπλ ηα κέζα
παξαγσγήο θαη απνζθνπεί ζηελ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη
ηειηθά ζηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ νηθνινγηθή ππνβάζκηζε, είλαη ηα
θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη ε ςεπδήο αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ φηη ππάξρνπλ άπεηξα
απνζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ ζηελ γε κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα εμνξχζζνπλ φιν
θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πφξσλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.
Αθφκα, κε ηελ θαηαλάισζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ απμάλεηαη ε παξαγσγή
ησλ απνξξηκκάησλ. Μεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε αγαζά
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε απνξξίκκαηα. Σα θαηαλαισηηθά κνληέια θαη νη πξνηηκήζεηο
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά φζν θαη ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ (WCED 1987). Κάζε επηπιένλ
άηνκν ζε κηα αλαπηπγκέλε ρψξα θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν, αζθψληαο κεγαιχηεξε
πίεζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο απφ φηη έλα επηπξφζζεην άηνκν ζε κηα αλαπηπζζφκελε
ρψξα. Απηφ, ζπλδπαζηηθά κε ην φηη νη κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο
εκθαλίδνληαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε βάζε ην δπηηθφ βηνκεραληθφ πξφηππν,
απνηειεί κία πεξηβαιινληηθή πξφθιεζε, ηφζν γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, φζν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Η αζηηθνπνίεζε δειαδή ε κεγάιε ζπζζψξεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο καδί κε
ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνχξγεζε ή ελίζρπζε κηα ζεηξά απφ πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα κε ηνπηθή φπσο (ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ηελ ερνξξχπαλζε, ην
θπθινθνξηαθφ, ην λέθνο) αιιά θαη παγθφζκηα εκβέιεηα φπσο ην θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ. Τπνβίβαζε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ ζηα κεγάια
αζηηθά θέληξα θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ χπαηζξν. Πξνθιήζεθε
ζηαζηκφηεηα ζηηο επαξρίεο, εξήκσζε ησλ ρσξηψλ θαη ηεο γεο αθνχ πιένλ νη
άλζξσπνη δελ αζρνινχληαη κε ην θαιιηεξγήζνπλ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο αιιά
κεηαηξάπεθαλ ζε εξγάηεο ησλ πφιεσλ. Η ζπγθέληξσζε ησλ αλζξψπσλ ζηηο πφιεηο
κεγέζπλε ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Η ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ άιιε, νδήγεζε ζηελ κεγαιχηεξε
παξαγσγή θαη θαηαλάισζε άξα θαηά ζπλέπεηα ζηελ κεγαιχηεξε απφζπαζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη πξνθάιεζε κεγαιχηεξε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ
αλζξσπίλσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εμφξπμε ηνπο. Οη πνζφηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ
είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ζηα αζηηθά θέληξα ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ θαηαλαιψζεσλ
ησλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα λα ξππαίλεηαη πην εχθνια ην πεξηβάιινλ θαη λα κελ
κπνξεί λα ηα απνξξνθήζεη. Πνιιέο απφ ηηο ξππαληηθέο νπζίεο δελ κπνξνχλ λα
δηαζπαζηνχλ κέζσ ηνπ θπζηθνχ θχθινπ κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη επηθίλδπλεο. Η
εληαηηθή θαη αιφγηζηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
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κε θάζε είδνπο απφβιεηα θαη ηα εθηεηακέλα ηερληθά έξγα πνπ απαηηεί ε βηνκεραληθή,
εκπνξηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ππνβάζκηζαλ ην πεξηβάιινλ θαη πξνθάιεζαλ
ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ε νπνία είλαη ζπρλά δχζθνιν λα
απνθαηαζηαζεί (Αζαλαζάθεο 1999).
Απφ ηα παξαπάλσ, απνξξέεη φηη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δελ είλαη ζηαζεξά
αιιά κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. πλεπψο, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο,
ηεο θνηλσλίαο, ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο ζπκβάιιεη ζηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε
θχξηα αηηία ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο είλαη ν άλζξσπνο θαη νη επεθηαηηθέο νηθνλνκηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ φρη κφλν ζηελ ζπλχπαξμε, αιιά ζηελ
εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
φισλ θαη πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ ηνπ, πξνθαιψληαο ηειηθά ηελ ππνβάζκηζε ηνπ.
Χζηφζν, νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε ζηηο αηηίεο ηεο νηθνινγηθήο ππνβάζκηζεο θαη
θξίζεο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ην ίδην ζχζηεκα (Liodakis 2010). Μηα πην
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο
πεξηιακβάλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο-θχζεο, ε νπνία απνξξέεη απφ
ηελ ίδηα ηελ ηδηνηππία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, αιιά θαη ηνλ ζεζκφ
ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Tν δηθαίσκα πνπ δίλεη ε
ηδησηηθή ηδηνθηεζία γεο ζηνλ θάηνρν ηεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη απηφο ζα
θξνληίδεη ηελ ηδησηηθή ηνπ γε. Αληίζεηα, απηφ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη
ζηελ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ν αληαγσληζηηθφο
ραξαθηήξαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, ε νπνία απνζθνπεί ζηηο αμίεο
αληαιιαγήο θαη ηελ ππεξαμία έρεη νδεγήζεη ζε κηα εκκνλή αλάπηπμεο.
Η θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή, κε ηε ζεηξά ηεο πξνθάιεζε φρη κφλν ηελ
ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά κία ηαπηφρξνλε εμάληιεζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν φιν ηνλ
πιαλήηε. Άιιε κηα αηηία πνπ ζπλέβαιε ζηελ νηθνινγηθή ππνβάζκηζε είλαη o λφκνο
ηεο αμίαο πνπ δηέπεη ηνλ θαπηηαιηζκφ, εθκεηαιιεχεηαη ηε κηζζσηή εξγαζία θαη αγλνεί
ηελ θχζε, ζεσξψληαο ηελ σο «δψξν» ζην θεθάιαην. Δπίζεο, ν αληηθαηηθφο
ραξαθηήξαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ν αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο επηβξαβεχνπλ ηελ
αηνκηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ππνδειψλνπλ ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο απφ ην ηδησηηθφ θεθάιαην θαη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζηελ ππφινηπε
θνηλσλία. Σν θεθάιαην ινηπφλ, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο επηπηψζεηο ηεο
παξαγσγηθήο δξάζεο, ηείλεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ζπαηαιψληαο ηνπο
παξαγσγηθνχο πφξνπο, κνιχλνληαο ην πεξηβάιινλ θαη κεηαηνπίδνληαο έλα κέξνο ηνπ
θφζηνπο ζηελ θνηλσλία, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ζην
πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία.
Πάλησο θαη νη παξαπάλσ αηηίεο πνπ έρνπλ έλα ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλν, ζπζηεκηθφ θαη
ηαμηθφ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ
πην απνηειεζκαηηθά ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ήδε παξνπζηάζεη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν
Θεσξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ ζπαληφηεηα
2.1 Δηζαγσγή
Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
αλαθέξνληαη είηε ζηελ ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο είηε
ζηελ πηζαλή κειινληηθή ηνπο εμάληιεζε ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπο. Σν δήηεκα
ηεο ζπαληφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ήηαλ έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε θαη ηνπο
νηθνλνκνιφγνπο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο κε ην πξφζρεκα φηη νη πεξηνξηζκέλεο
πνζφηεηεο ηνπο ή αθφκα θαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπο, ζα απεηινχζε ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Έηζη, ζην παξφλ θεθάιαην ζα αλαπηχμνπκε ηηο θεληξηθέο ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο
ζρεηηθά κε ηε ζπαληφηεηα πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Η πξψηε
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ κειεηάηαη είλαη εθείλε ησλ Κιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ
(18ν & 19ν αηψλα) πνπ ππνζηήξημαλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα,
αιιά δελ πξφηεηλαλ θάπνηα ιχζε ζην πξφβιεκα. Η δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη ησλ
Νενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ, νη νπνίνη, επεξεαζκέλνη απφ ηε γεληθφηεξε αληίιεςε
ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζεσξνχλ φηη ην ζέκα ηεο ζπαληφηεηαο
είλαη θάηη ην αλαπφθεπθην θαη κφλν ε ειεχζεξε αγνξά κπνξεί λα παξέρεη ηε ιχζε. Η
Νενθιαζηθή ζρνιή νηθνλνκηθήο ζθέςεο αλαπηχρζεθε γχξσ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αηψλα, ζε κηα επνρή πνπ ν πινχηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε ζήκεξα θαη πνπ
ε δήηεζε γηα αγαζά ήηαλ πάληα κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Απφ ηελ άιιε
κεξηά νη Νέν-Μαιζνπζηαλνί, αλ θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηε
ζεσξία ησλ Νενθιαζηθψλ, ζεσξνχλ φηη ην αλζξψπηλν είδνο κέζα απφ ηελ ζπλερή
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δελ αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ.
Σέινο, ε ηέηαξηε θαη ηειεπηαία πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ ζπαληφηεηα πνπ ζα
κειεηήζνπκε είλαη εθείλε ηνπ Marx. Η Μαξμηζηηθή ζεψξεζε γηα ηε ζπαληφηεηα
δηαθέξεη απφ ηηο δχν παξαπάλσ αληηιήςεηο επεηδή κειεηά ηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη
θχζεο ζέηνληαο σο επίθεληξν ζηελ αλάιπζε ηεο ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ην
ζχζηεκα παξαγσγήο.
Ο Μαξμηζκφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε γεξκαληθή θηινζνθία, ζηε θηινζνθία ηνπ Hegel,
θαη αλαπηχρζεθε κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν πιαίζην επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο πνπ
εηζήγαγε ν Marx κε ην φλνκα δηαιεθηηθφο πιηζκφο. Με ηνλ δηαιεθηηθφ πιηζκφ
εμεηάδεηαη ε γεληθή αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, εζηηάδνληαο ζηνπο λφκνπο ηεο
αιιαγήο θαη ηεο εμέιημεο ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο δίλνληαο κηα πην πιηζηηθή
εξκελεία.
Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε δχν ζεκεία ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπ νηθνινγηθνχ αληίθηππνπ ηνπο.
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Σν πξψην αθνξά ηελ επηινγή αλάκεζα ζε κηα κεηαθπζηθή θαη κε δηαιεθηηθή
ζχιιεςε ηεο θχζεο σο έλα εμσηεξηθφ ακεηάβιεην φξν πνπ θαηαθηηέηαη θαη γίλεηαη
αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ θχζε σο
κηα ζρέζε κεηαβνιηζκνχ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ ζεσξία ησλ θιαζηθψλ ηνπ
Μαξμηζκνχ. Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηελ παξαγσγή ηεο θχζεο θαη ηε ζρεηηθή
δηάθξηζε ηεο ζε «πξψηε θχζε» θαη ζε «δεχηεξε θχζε».
Χο απψηεξνο ζηφρνο ηίζεηαη ε εμάιεηςε ηεο αληίιεςεο φηη ε θχζε είλαη κηα
εμσηεξηθή ακεηάβιεηε πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη λα αλαγλσξηζηεί φηη ε
κεηαζρεκαηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο παξαγσγήο ππνδειψλεη κηα
ζεκαληηθή αιιαγή θαη κηα «παξαγσγή» ηεο θχζεο (Castree 1995, Dickens 1996).

2.2 Κιαζηθή Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη παληφηεηα
Η ζπδήηεζε γηα ηα φξηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη
αλεπεξέαζηνπο ηνπ θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο νη νπνίνη κέζα απφ ην έξγν ηνπο
πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Απφ απηνχο, ν
Ricardo πξνέβιεςε φηη ζα ππήξρε πάληνηε κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ε νπνία φκσο
δελ ήηαλ ηδαληθή, θαη ν J.S. Mill ν νπνίνο, εκθαλψο επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Malthus
θαη ηνλ Ricardo, ελίζρπζε ηελ αθήγεζε γηα ην πεπεξαζκέλν νξίδνληα ησλ θπζηθψλ
πφξσλ.
Ο Ricardo αλέπηπμε ηε δηθή ηνπ ζεσξία παξάιιεια κε ηνλ Malthus, αιιά θπζηθά
είλαη πην αηζηφδνμε ζε ζρέζε κε ηελ πξνθαλψο πεζηκηζηηθή ζεσξία ηνπ Malthus. Αλ
θαη νη ζεσξίεο ηνπο κπνξεί λα κελ κνηάδνπλ απφιπηα, ν Ricardo ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζεσξίαο ηνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ Malthus ζηηο βαζηθέο αξρέο αιιειεπίδξαζεο
πιεζπζκνχ θαη γαηνπξνζφδσλ-κηζζσκάησλ (Ricardo 1817). χκθσλα κε ηνλ Ricardo
ε ηηκή ελφο πξντφληνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο, ηελ αμία ηεο
εξγαζίαο θαη θπζηθά απφ ηα θέξδε (Ricardo 1992:1). Ο Ricardo ππνζηήξηδε φηη ε
γαηνπξφζνδνο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο αμίαο θαη φρη φκσο δεκηνχξγεκα ηνπ πινχηνπ.
Δπίζεο ν Ricardo, φπσο θαη νη Marx θαη Engels, δελ δέρνληαλ ηα επηβαιιφκελα φξηα
απφ ηελ θχζε.
Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ Ricardo αλαγλσξίδεη αξθεηέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ απφ
ηελ θχζε, αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο: α)
απηή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε απεξηφξηζησλ πνζνηήησλ νξηζκέλσλ θπζηθψλ
πφξσλ, β) απηή πνπ παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα θπζηθά αγαζά είλαη απφιπηα
πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο θαη γ)απηή πνπ αλαγλσξίδεη θάπνηα θπζηθά φξηα έκκεζα
κέζσ ηεο εθδήισζεο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. ην ππφδεηγκα ηνπ Ricardo ππάξρεη ε ηδέα φηη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηειηθά ζα ζηακαηήζεη ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο. Η αληίιεςε ηνπ είλαη πην
αηζηφδνμε θαη πεξίπινθε απφ εθείλε ηνπ Malthus, θαζψο αληί λα αλαθέξεηαη ζηα
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απφιπηα φξηα ησλ πφξσλ φπσο ηα παξνπζηάδεη ν Malthus, πξαγκαηεχεηαη ηα ζρεηηθά
φξηα ηεο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο.
Γηα ηνλ Ricardo ηα φξηα πξνέξρνληαη απφ κία αχμεζε ησλ εμφδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε
κία ζηαδηαθή εμάληιεζε θαη παξάιιειε αληηθαηάζηαζε ησλ πξψησλ πιψλ θαιήο
πνηφηεηαο κε άιιεο ππνδεέζηεξεο. Ο Ricardo ππνζηήξημε ινηπφλ, φηη ε ζπαληφηεηα
ησλ θπζηθψλ πφξσλ νπζηαζηηθά είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερφκελεο αχμεζεο ηνπ
θφζηνπο γηα ηελ άληιεζε ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη, θαζψο νη πην
εθκεηαιιεχζηκνη νηθνλνκηθά πφξνη εμαληινχληαη, ν άλζξσπνο ζα ζηξαθεί ζηελ
ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ ε άληιεζε ηνπο δελ είλαη ηφζν νηθνλνκηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ην θφζηνο ηεο άληιεζεο ησλ πφξσλ ζα απμεζεί ελψ παξάιιεια ζα πεξηνξηζηεί θαη ε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηνχο ηνπο πφξνπο.
Έλαο αθφκε θιαζηθφο νηθνλνκνιφγνο ν νπνίνο αλέπηπμε κία ζεσξία ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ ήηαλ ν J. S. Mill, ηνπ νπνίνπ ην έξγν ήηαλ επεξεαζκέλν απφ ηνλ Malthus
αιιά θαη ηνλ Ricardo. ηελ δηθή ηνπ αλάιπζε ν Μill ακθηζβήηεζε ηε ζπλερή
αλάπηπμε (Mill 1862) θαη ηφληζε φηη ε θχζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη
απεξηφξηζηε αιιά αληίζεηα πεξηνξίδεηαη κέζα ζε φξηα. Διπίδα ηνπ Mill ήηαλ πσο ν
άλζξσπνο ζα θαηαθέξεη λα πεξηνξίζεη εθνχζηα ηελ πιηθή αλάπηπμε πξνηνχ
αλαγθαζηεί λα ην θάλεη.
ηελ ζεσξία ηνπ Mill ε αλάπηπμε δελ ιακβάλεη θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκφ,
θαζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη εθείλε πνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα, αιιά δελ
ζπκβάιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο κειινληηθήο καο θαηάζηαζεο. Η νηθνλνκηθή
αλάπηπμε γηα ηνλ Mill θξίλεηαη απαξαίηεηε κφλν γηα ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε κία
δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη φρη γηα ηηο ήδε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
αζρνινχληαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ κέζα ζηηο
νηθνλνκίεο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπο. Δπηπιένλ, δελ έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηελ αχμεζε θαη ηελ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή ηνπ θαζψο
έβιεπε φηη ε επίηεπμε κφλν ηεο πιηθήο πξνφδνπ δελ ήηαλ επηζπκεηή γηα ηνπο
αλζξψπνπο.

2.3 Η Νενθιαζηθή Θεσξία γηα ηε παληφηεηα
Η άπνςε ησλ λενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ απνηππψλεηαη κέζα ζην έξγν ηνπ L.
Robbins (1962) φπνπ ζέηεη ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε σο εθείλε ηελ επηζηήκε πνπ
«κειεηά ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά σο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
πεξηνξηζκέλσλ κέζσλ πνπ έρνπλ ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο». Δπνκέλσο ε νηθνλνκία
απνθηά ζεκαζία φηαλ ηα δηαζέζηκα κέζα δελ επαξθνχλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε
ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη (Panayotakis 2012:185). Σα άηνκα
πιένλ ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ, άξα ζα πξέπεη λα ζπζηάζνπλ ηνλ έλα ζηφρν κε ζθνπφ λα
κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ άιιν. Έηζη, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε,
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αλαγλσξίδνληαο φηη νη θπζηθνί πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο
εξγαιείσλ πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο επηινγήο ησλ αλαγθψλ πνπ
ζα ηθαλνπνηήζεη ε αλζξσπφηεηα.
Με ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπαληφηεηαο νη λενθιαζηθνί παξακέλνπλ
πηζηνί ζηελ αληίιεςε ηνπο φηη ε ειεχζεξε αγνξά απνηειεί ηελ ιχζε ζε θάζε
νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Σα λενθιαζηθά νηθνλνκηθά δελ επηδηψθνπλ λα εξκελεχζνπλ
ηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ
δνκνχληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, αιιά ηα εξκελεχνπλ κε βάζε ηελ
αλάιπζε ηεο αηνκηθήο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η λενθιαζηθή ζεσξία είλαη εθείλε
πνπ επηθξαηεί φρη κφλν ζην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο αιιά θαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο
νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Γεληθφηεξα, νη ηδξπηέο ηνπ ξεχκαηνο απηνχ, ηζρπξίδνληαη φηη ν
κεραληζκφο ηεο αγνξάο κπνξεί κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξφπν λα δηακνξθψζεη ηελ
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, θαη έηζη πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ηεο ζπαληφηεηαο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ σο ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο νηθνλνκίαο. Η αγνξά ινηπφλ, ζπληζηά
ηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ, ηα νπνία κέζσ απηήο έξρνληαη ζε επαθή
κεηαμχ ηνπο γηα λα αληαιιάμνπλ ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ.
πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ άπεηξεο αλάγθεο, ελψ ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηνπο παξέρεη κηα πεπεξαζκέλε πνζφηεηα πφξσλ κε ηελ νπνία νη
θνηλσλίεο ζα κπνξέζνπλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο. Σφηε, αλαπφθεπθηα νη
θνηλσλίεο ζα έξζνπλ αληηκέησπεο κε ην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ
θαη ηα αλεπαξθή κέζα κε ηα νπνία ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Matthaei
1984:82). Έηζη αλαπφθεπθηα απνξξέεη φηη ην απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε
νηθνλνκηθή δσή-πεξηνπζία, ε αληαιιαγή θαη ε παξαγσγή. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα
νξίζνπκε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα σο ηελ επηδίσμε ησλ αλζξψπσλ λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ σθέιεηα ηνπο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαλάισζε απηψλ ησλ
πφξσλ.
Η λενθιαζηθή ζεσξία ζπλδέεηαη έληνλα κε ηε καζεκαηηθνπνίεζε ησλ ελλνηψλ θαη
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο νιφθιεξε ε αλάιπζε ζε θάζε πξφβιεκα πνπ
εκθαλίδεηαη ζηελ θνηλσλία ιχλεηαη ζε φξνπο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο γηα ηνπο
παξαγσγνχο, ηεο σθέιεηαο γηα ηα λνηθνθπξηά θαη γεληθφηεξα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα ηελ θνηλσλία ή αληίζηνηρα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
θφζηνπο. Η κεγηζηνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη ππφ πεξηνξηζκνχο, φπσο γηα
παξάδεηγκα έλα λνηθνθπξηφ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ σθέιεηα ηνπ θάησ απφ ηνλ
εηζνδεκαηηθφ ηνπ πεξηνξηζκφ ή έλαο παξαγσγφο ζα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο κε
δεδνκέλε πνζφηεηα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Η αλάιπζε απηή φκσο παξαγθσλίδεη
νπνηαδήπνηε ζεζκηθά, θνηλσληθά ή άιια ζηνηρεία θαη δίλεη κία ζηείξα αλάιπζε, ε
νπνία είλαη παλνκνηφηππε γηα ηελ επηρείξεζε, ηα λνηθνθπξηά θαη ηελ θνηλσλία.
H ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζην ζέκα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαζψο
απηνί, ζπιιακβάλνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία σο έλαο ζηαζεξφο, εμσηεξηθφο
παξάγνληαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο
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δηαδηθαζίαο. Δπνκέλσο, ην καζεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηε ζπαληφηεηα
ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρεη λα θάλεη κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ή
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ πφξσλ (Liodakis 2010).
Οη ζχγρξνλεο λενθιαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζεσξνχλ ηελ αγνξά σο ηελ θαιχηεξε ιχζε
ζην παγθφζκην αλζξψπηλν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο. Με πνην ηξφπν φκσο ε αγνξά ζα
ην πεηχρεη; Σν αφξαην ρέξη ηεο αγνξάο ινηπφλ θαηαλέκεη ηνπο ζπάληνπο
πφξνπο πξνζαξκφδνληαο ηηο ηηκέο ψζηε ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε λα έξζνπλ ζε
ηζνξξνπία. Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ ζπάλησλ πφξσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη θαη
ζηηο πςειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ απηνχο, ελζαξξχλνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο λα αληηθαηαζηήζνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπο ιηγφηεξν ζπάληνπο πφξνπο. Ο
ζηφρνο είλαη ηα πξντφληα απηά λα αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη
πξαγκαηηθά πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα.
Απφ ηα παξαπάλσ απνξξέεη φηη γηα ηνπο λενθιαζηθνχο, νη πφξνη αμηνπνηνχληαη
απνηειεζκαηηθά θαη δηαρένληαη εθεί πνπ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξν, δεκηνπξγψληαο
ηελ θαηά Pareto βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «θαλείο δελ
κπνξεί λα σθειεζεί ρσξίο λα δεκησζεί θάπνηνο άιινο». Σν ελδηαθέξνλ ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζην λα δηνξζψζεη ηηο απνθιίζεηο απφ ηελ
θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Σέηνηνπ είδνπο απνθιίζεηο είλαη ν κε πιήξεο αληαγσληζκφο, ε
χπαξμε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη εμσηεξηθνηήησλ θαη νη καθξννηθνλνκηθέο
αληζνξξνπίεο. Η αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη ε
νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ζα πξέπεη λα κεηξηάδεηαη, επηβξαβεχνληαο ηνπο πην
απνδνηηθνχο νηθνλνκηθά, πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή
θαηαλνκή ησλ πφξσλ.
Γεληθφηεξα, ε αλάιπζε ηεο λενθιαζηθήο ζεσξία ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγθε γηα ηελ
απνηίκεζε φισλ ησλ αγαζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Καηά
ηνλ Say, ε ρξεζηκφηεηα ησλ πξαγκάησλ είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ αμία ηνπο
θαη ε ηηκή απνηειεί ην κέηξν ηεο αμία ηνπο (Rubin 1994:386). Σα Πεξηβαιινληηθά
Οηθνλνκηθά απνηηκνχλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κηκoχληαη ην
Βαιξεζηαλφ κνληέιν ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε
νηθνλνκηθή ζεσξία. Έηζη, ε απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ απνηειεί κηα
πξνζπάζεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκηθήο λα αλαθαιχςεη πψο νη άλζξσπνη
απνηηκνχλ ζε αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, φηαλ δελ ππάξρεη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο, θάηη
φκσο πνπ ζα αλαιχζνπκε ζε επφκελε ππνελφηεηα.
πλνςίδνληαο, ε λενθιαζηθή άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ε έιιεηςε ησλ πφξσλ είλαη ην
πξφβιεκα ην νπνίν ζα ιπζεί κε ηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο. Οη λενθιαζηθνί ζεσξνχλ
φηη ε αλάπηπμε θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη επηζπκεηέο αξρέο, θαζψο πξνέξρνληαη απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζπλεπψο δε κπνξνχλ λα θξηζνχλ απφ ηνπο
νηθνλνκνιφγνπο. πγθεθξηκέλα, δελ βιέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε σο πξφβιεκα
αθνχ ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο
απμαλφκελεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο (κέζσ θαη ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο) θαη
φρη σο ηελ αηηία γηα ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ. Βιέπνπλ ηελ έιιεηςε αλαπφθεπθηε
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εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ησλ κέζσλ κε ηα νπνία παξάγνληαη, θαη ηελ
αλάπηπμε σο ην βαζηθφ ζηφρν ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα ινηπφλ, µε ηνπο
λενθιαζηθνχο αλαιπηέο, ε αθζνλία είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνπζηαθέο
θαηαζηάζεηο, θαζψο νη άλζξσπνη ζα επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο.

2.4 Νέν-καιζνπζηαλή Αληίιεςε ηεο παληφηεηαο
Η αλεζπρία φηη νη πεξηνξηζκέλνη θπζηθνί πφξνη ζα πεξηνξίζνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο απνηειεί κία πεπνίζεζε ηελ νπνία εηζήγαγε κε ηδηαίηεξν
ηξφπν ν Malthus κε ην έξγν ηνπ Essay on the Principle of Population ην 1798. Δθεί
γηα πξψηε θνξά ηζρπξίζηεθε φηη ε γε ελψ κπνξεί λα πξνζθέξεη κφλν έλα
πεπεξαζκέλν ζχλνιν εθηάζεσλ γεο πξνο εθκεηάιιεπζε, ζέηεη άξα θαη έλα φξην ζηελ
αλάπηπμε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη έηζη ν πιεζπζκφο κπνξεί λα απμάλεηαη
κφλν κέρξη έλα επίπεδν ζπληήξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε
ηξνθίκσλ. Η ζεσξία απηή εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ αξρή ηεο Βηνκεραληθήο
Δπαλάζηαζεο φηαλ νη πιεζπζκηαθέο ηάζεηο είραλ ήδε θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο θαη
επεξέαδαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα δεκηνπξγψληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή
αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ. Η εμαζιίσζε ηεο επνρήο δελ είλαη
πεξίεξγν πνπ αλέδεημε κία ζεσξία φπσο εθείλε ηνπ Malthus, θαηά ηελ νπνία ε πίεζε
πνπ δεκηνπξγεί ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζε πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα θπζηθψλ
πφξσλ ζα μεπεξάζεη ηειηθά ηνλ ξπζκφ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ζα νδεγήζεη
ζηελ πείλα.
Ο Malthus κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκειίσζε ηηο απφςεηο ηεο ζηέξεζεο ζρεηηθά κε ην
βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ
πφξσλ ηεο γεο θαη ηεο επαθφινπζεο ζπαληφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ κε ηελ
γλσζηή ζεσξία ηνπ ππεξπιεζπζκνχ θαη ηεο ζηέξεζεο. Τπνζηήξημε δειαδή φηη ε
έκθπηε ηάζε ησλ αλζξψπσλ είλαη λα απμάλνληαη πιεζπζκηαθά γεγνλφο πνπ
εληζρχεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε πνπ επηθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Απηή ε απμεηηθή πνξεία ηνπ
πιεζπζκνχ ηείλεη λα ππεξβαίλεη ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγείηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζπαληφηεηα ησλ αγαζψλ, ε νπνία ελδπλακψλεηαη
απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν φγθν ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε καο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηνλ ππεξπιεζπζκφ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ.
Αθφκα, ν Malthus ππνζηήξημε φηη ελψ νη δηαζέζηκεο εθηάζεηο γεο είλαη ζηαζεξέο, ε
αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ άιισλ πφξσλ ζε απηέο, ζα πξνθαινχζε αχμεζε µελ ηεο
παξαγσγήο ηξνθήο, αιιά µε θζίλνληα ξπζκφ. Ο Malthus βέβαηα δελ απέθιεηζε ην
γεγνλφο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ λέεο εθηάζεηο, αιιά επηρεηξεκαηνιφγεζε σο πξνο ην φηη
ε δηαδηθαζία απηή ζα ήηαλ πνιχ αξγή θαη ε πνηφηεηα ηεο γεο ζηηο λέεο πεξηνρέο ζα
ήηαλ ρεηξφηεξε απ‟ φηη ζηηο ππάξρνπζεο. ηε ζεσξία ηνπ Malthus ινηπφλ, θπξηαξρνχλ
δχν δπλάκεηο, ν πιεζπζκφο πνπ απμάλεηαη θαη ε γε πνπ παξάγεη πφξνπο.
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Οη απφςεηο ησλ Νέν-Μαιζνπζηαλψλ δελ μεθεχγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ
αληίιεςε ηνπ Malthus αιιά πξνζζέηνπλ λέεο αληηιήςεηο θαη ηάζεηο εληζρχνληαο ην
θεληξηθφ ξεχκα. Τπνζηεξίδνπλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην φηη νη αλαλεψζηκεο θαη κε
πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα πεξλνχλ ζε κία δηαδηθαζία
ζπαληφηεηαο. Η ζπαληφηεηα απηή ζα είλαη πνιχ πην έληνλε ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
φπνπ δελ είλαη ηδηαίηεξε δηαδεδνκέλε ε ηερλνινγία επεηδή ε έιιεηςε ηερλνινγηθήο
αιιά θαη πνιηηηθήο δηακφξθσζεο ζα θαζηζηά πην αξγή ηελ παξαγσγή λέσλ πφξσλ.
Σαπηφρξνλα, ε έμαξζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ζα επηθέξεη κία νινέλα θαη
απμαλφκελε ηάζε γηα δήηεζε αγαζψλ, ηδηαίηεξα ηξνθίκσλ, θαη θαηά πξνέθηαζε γηα
δήηεζε πφξσλ, άξα ζα ππάξρεη κία ππεξβάιινπζα δήηεζε γηα πφξνπο ε νπνία φκσο
δελ ζα κπνξεί λα θαιπθζεί ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ηνπο. Η έιιεηςε φκσο ησλ πφξσλ
γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο κέζα ζηελ θνηλσλία
θαη ζα πξνθαιέζεη αλαηαξαρέο ζχκθσλα κε ηνπο Νέν-Μαιζνπζηαλνχο.
Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεσξία ηνπ Malthus ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο
πεπνίζεζεο ηνπ ζεσξείηαη φηη ν δξφκνο πνπ αθνινπζνχλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δελ
κπνξεί λα είλαη βηψζηκνο θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ νινέλα απμαλφκελε παξαγσγή θαη
θαηαλάισζε. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ε νηθνλνκηθή δσή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηελ παξνρή ησλ πφξσλ απφ ηελ θχζε. Οη Νένκαιζνπζηαλνί ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ νη θπζηθνί πφξνη αλαλεψλνληαη ζε κηθξφ βαζκφ
ή θαη θαζφινπ, αληίζεηα κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ επίπεδνπ
θαηαλάισζεο, ε αλζξσπφηεηα έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ ζπαληφηεηα, ηηο ειιείςεηο
θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε (Matthaei 1984: 83).
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πφζν εχζξαπζηε είλαη ε νηθνινγηθή
ηζνξξνπία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε δσή. Μεξηθνί φκσο Νέν-καιζνπζηαλνί
είραλ βξεη ηξφπν λα ζπδεηήζνπλ ηα φξηα ηεο θχζεο φπσο γηα παξάδεηγκα κε ην
δεχηεξν λφκν ηεο Θεξκνδπλακηθήο πνπ αλαθέξεη φηη ην ζέκα ηεο ελέξγεηαο θηλείηαη
απφ ηελ ςειή ελέξγεηα ζηελ κε ρξήζηκε ελέξγεηα (high entropy).
πλνςίδνληαο, νη ζεσξεηηθνί απηνχ ηνπ ξεχκαηνο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπαληφηεηα
ησλ πφξσλ είλαη ην πξφβιεκα θαη ε αγνξά είλαη απηή πνπ ην εληείλεη. Οη ΝένΜαιζνπζηαλνί επηκέλνπλ φηη ππάξρνπλ ζαθή φξηα ζηελ αλάπηπμε θαη φηη ε
ζπαληφηεηα απνηειεί νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο νηθνλνκίαο θαζψο είλαη εθείλε ε
δχλακε πνπ ηελ θαηεπζχλεη. Αθφκα, πξνέβιεπαλ φηη εάλ δελ αλαραηηηδφηαλ ε αχμεζε
ηνπ πιεζπζκνχ ε αλζξσπφηεηα ζα ήηαλ θαηαδηθαζκέλε. Σέινο, ζεσξνχλ φηη ν κφλνο
ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε είλαη λα πεξηνξίζεη ε θνηλσλία ηελ αλάπηπμε
ζε επίπεδν πιεζπζκνχ θαη ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ).
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2.5 Κξηηηθή Απνηίκεζε Νενθιαζηθψλ –Νέν-καιζνπζηαλψλ
Σν θνηλφ ζεκείν ησλ λενθιαζηθψλ θαη ησλ καιζνπζηαλψλ είλαη φηη θαη ηα δχν
ξεχκαηα ππεξηνλίδνπλ ηα φξηα ηεο θχζεο, ζεσξψληαο φηη θάπνηα ζηηγκή νη θπζηθνί
πφξνη ζα εμαληιεζνχλ, θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη
ηελ επηξξνή ηεο ζηελ ραιάξσζε θαη ηελ παξάηαζε ησλ νηθνινγηθψλ νξίσλ. Δπίζεο,
ζεσξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δσή σο κηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ ζε αληαπφθξηζε
ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ αλαπφθεπθηε
εμαηηίαο ηεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ.
Οη δπν παξαπάλσ ζεσξίεο φηαλ αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο ελλννχλ φηη είλαη
απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, δειαδή πξφθεηηαη γηα αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα
θαιχςνπλ απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αθελφο θαη αθεηέξνπ αλάγθεο
νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή πνπ δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθέο ελέξγεηεο θαη
απνζθνπνχλ ζην θέξδνο. χκθσλα φκσο, κε ηνλ θνηλσληνιφγν Galbraith (1984) νη
αλάγθεο δελ είλαη δεκηνχξγεκα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο νχηε ειεχζεξα επηιεγκέλεο
αιιά θνηλσληθά πξντφληα, θαζνξηζκέλεο απφ ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ
πνπ ζπληζηνχλ ηελ νηθνλνκηθή δσή. Αθφκα, θαη νη δπν ζεσξίεο πηζηεχνπλ φηη ε
ζηελφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ ζεκεξηλή
νηθνλνκία. Δλψ παξάιιεια αγλννχλ φηη ε ζπαληφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη έλα
θνηλσληθφ πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη δειαδή απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία θαη φηη σο
πξφβιεκα κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κέζσ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αιιαγήο.
Οη Νέν-Μαιζνπζηαλνί θαη νη Νενθιαζηθνί αλ θαη έρνπλ θάπνηεο νκνηφηεηεο
παξνπζηάδνπλ θαη νξηζκέλεο δηαθνξέο. Γηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην φηη ε
ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπαληφηεηαο είλαη ε ζπλερήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη
Νενθιαζηθνί βιέπνπλ ηελ αλάπηπμε σο έλα ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ ηνπ
ππεξπιεζπζκνχ αθνχ ε ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ θαη ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο
δελ επεξεάδεη ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ αιιά ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο, ελψ νη
Νέν-καιζνπζηαλνί θαηαθξίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηελ ζηηγκή πνπ
δηαηαξάζζεη ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Αθφκα, ζε αληίζεζε κε ηνπο Νενθιαζηθνχο,
νη Νέν-καιζνπζηαλνί ζεσξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ
βξαρππξφζεζκε εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο ησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ,
εηδηθά ησλ νξπθηψλ πφξσλ, θαη κάιηζηα πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ππάξρνπλ αξθεηά
απνζέκαηα πφξσλ ζην κέιινλ.
Παξ‟ φια απηά, νη Νέν-καιζνπζηαλνί ήηαλ απηνί πνπ είραλ επεξεάζεη ηνπο
λενθιαζηθνχο ζηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πνιηηηθήο ζε ηξία ζεκεία: ζηελ
ζεσξία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζηελ αλάιπζε ησλ εμσηεξηθνηήησλ θαη ζηελ
εζηθή. Οη λέν-καιζνπζηαλέο αλεζπρίεο γηα ηελ πιεζπζκηαθή αλάπηπμε
ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Θεσξία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κέρξη ηφηε
ζεσξνχζε φηη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε πξνθαινχζε ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ, πνπ κε
ηελ ζεηξά ηεο πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Δμαηηίαο φκσο ηεο κε
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πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αλακελφκελεο αλάπηπμεο, νη λέν-καιζνπζηαλέο πνιηηηθέο
έιεγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ πηνζεηήζεθαλ απφ ηηο δπηηθέο πνιηηηθέο κείσζεο ηεο
θηψρεηαο ζηνλ ηξίην θφζκν, απμάλνληαο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κε ην λα
επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ ή αθφκα κεηψλνληαο ην κέγεζνο
ηνπ πιεζπζκνχ.
Δπίζεο, νη Νέν-καιζνπζηαλνί αλαγλσξίδνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο πνπ
πξνθαιεί ε αλάπηπμε αζθνχλ θξηηηθή ζηηο πιηζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ, σο
κηα εζθαικέλε θαηεχζπλζε ησλ αλζξσπίλσλ ελεξγεηψλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ
δέρηεθαλ ηελ λενθιαζηθή άπνςε φηη ε νηθνλνκηθή δσή είλαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο θχζεο, νη Νέν-καιζνπζηαλνί πηζηεχνπλ φηη ε ξίδα ηνπ
θαηαλαισηηζκνχ έγθεηηαη ζηελ ειεπζεξία πνπ έρνπλ νη άπιεζηνη θαηαλαισηέο λα
επηιέγνπλ κφλνη ηνπο θαη φρη ζηελ αλαπηπγκέλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Δπνκέλσο,
ε θξηηηθή ηνπο γηα ηνλ πιηζκφ κεηαηξέπεηαη ζε εζηθή έθθιεζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ
επηξξνή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ δε ζα δίλεη έκθαζε ζηα πιηθά αγαζά, αιιά
ζε αμίεο θαη ηδαληθά.
Δπνκέλσο αλ θαη νη δχν πξψηεο πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηήζακε βξίζθνληαη ζε
δηακάρε, ηαπηφρξνλα φκσο ε κία απνηειεί ζπκπιήξσκα ηεο άιιεο. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη θαη νη δχν ζρνιέο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο. Κακία απφ ηηο δχν
ζεσξήζεηο γηα ηε ζπαληφηεηα δελ θαηαθέξλεη λα ζέζεη σο ζεκέιην θαη πεγή ηνπ
πξνβιήκαηνο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, απνηπγράλνληαο έηζη λα αληηιεθζνχλ ηνλ
θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνβιήκαηνο. Η θνηλσληθή πηπρή ηεο ζπαληφηεηαο ράλεηαη
θαη δελ εληνπίδεηαη ζε θακία απφ ηηο δχν αλαιχζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη
θακία αλαθνξά ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη νη δχν ζεσξήζεηο
αληηκεησπίδνπλ ηε θχζε σο εθείλν ην απφιπην φξην κέζα ζην νπνίν ε αλζξσπφηεηα
πεξηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ.
Όζνλ αθνξά ηε ζεσξία ηνπ Malthus ήηαλ θάπσο πεξίπινθε επεηδή απφ ηελ κία
πιεπξά ππνζηήξηδε φηη ν πιεζπζκφο ζα απμαλφηαλ κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο
ηξνθήο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πξνζθνξά ηξνθήο ζα απμαλφηαλ κε ηελ δηφγθσζε
ηνπ πιεζπζκνχ. Ο Malthus κέζα ζην έξγν ηνπ αλαγλψξηζε ηα φξηα ησλ πφξσλ, αιιά
απέηπρε λα αλαγλσξίζεη ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε γεσξγία, ηελ
αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο
ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. Ο Malthus ζεσξνχζε φηη ζα επέιζεη ε ζπαληφηεηα φηαλ ην
έλζηηθην ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ αλζξψπνπ ζα νδεγήζεη ζε κία άζιηα ζηάζηκε
νηθνλνκία. Οη πεπνηζήζεηο ηνπ Malthus ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ηελ παξαγσγή ηξνθήο θαη νη θαηαζηξνθηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεηηθά
κε ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο απφ ηελ άληζε αχμεζε ησλ δχν έγηλαλ
γλσζηέο σο Μαιζνπζηαλή Καηαζηξνθή θαη απνδνθηκάζηεθαλ έληνλα.
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2.6 Μαξμηζηηθή αληίιεςε γηα ηε παληφηεηα
Η ηέηαξηε πξνζέγγηζε δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ
παξνχζα ελφηεηα θαζψο ζέηεη ηελ αλάιπζε ηεο ζπαληφηεηαο ζε έλα δηαθνξεηηθφ
πιαίζην ζε ζρέζε κε απηφ πνπ αλαιχζεθε κέρξη ζηηγκήο. Χζηφζν, παξνπζηάδεη
θάπνηεο νκνηφηεηεο κε ηηο ζεσξήζεηο ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ηελ
ζπαληφηεηα. Αλ θαη ν Marx είρε δερηεί θξηηηθή γηα ην γεγνλφο φηη αγλννχζε ηελ
ζεκαζία ηεο θχζεο θαη δελ είρε αλαπηχμεη ην ζέκα απηφ εθηελψο ζηα έξγα ηνπ, ζα
δνχκε φηη απηφ δελ ηζρχεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θχζε είλαη παξνχζα ζε νιφθιεξν
ην έξγν ηνπ Marx ηφζν θηινζνθηθά φζν νηθνλνκηθά θαη αλζξσπνινγηθά (Μπηηζάθεο
2003). Θεσξνχζε κάιηζηα ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο «σο δψξν ζην θεθάιαην» θαη
ζχλδεζε ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ θχζε θαη ηα φξηα ηεο κε ηελ βαζηδφκελε ζηελ αμία
αλάιπζε ηνπ γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ. Δπίζεο, ν Marx δηακφξθσζε ηελ ζεσξία ηνπ απφ
ηνλ ηζηνξηθφ πιηζκφ, ν νπνίνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θνκκάηη ηεο νηθνινγίαο, σο
εθείλε ε πηπρή ηεο νηθνινγίαο πνπ εμεηάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ
(Benton 1989: 54).
Ο Marx αλ θαη δεκηνχξγεζε ηελ δηθή ηνπ ζρνιή ζθέςεο κέζα απφ ην έξγν ηνπ κπνξεί
θάιιηζηα λα εληαρζεί αλάκεζα ζηνπο θιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο. Γεληθά, κία
πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ δνκή ηεο θνηλσλίαο
φζν θαη ηηο δηακάρεο νη νπνίεο εγείξνληαη κέζα ζε απηή ηελ θνηλσλία. Οη ζεζκνί
επίζεο, παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ
(Liodakis 2010). Όπσο νη εθπξφζσπνη ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, έηζη θαη ν Marx
πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη κέζα απφ ην ηζηνξηθφ, ην
θνηλσληθφ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, ην νπνίν ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφ γηα
θάζε θνηλσλία. Η Μαξμηζηηθή ζεψξεζε πεξί ζπαληφηεηαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
εζηηάζνπκε ηελ πξνζέγγηζε καο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαη
αληηιακβάλεηαη φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα δελ ζήκαηλε κφλν ηελ εθκεηάιιεπζε
ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ.
Αθεηεξία ινηπφλ γηα ηελ κειέηε ηνπ Marx ζρεηηθά κε ηελ ζπαληφηεηα ππήξμε ε
έιιεηςε ηνπ βακβαθηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ακεξηθάληθνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ
(1862) φπνπ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ βακβαθηνχ είραλ απμεζεί
κέρξη θαη πελήληα ηνηο εθαηφ. Αθφκα, απηή ε θξίζε ηνπ βακβαθηνχ είρε σο
απνηέιεζκα λα κεηαθεξζνχλ νη βηνκεραλίεο απφ ηελ Αγγιία ζηελ Ιλδία γηα
αλαδήηεζε βακβαθηνχ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαηψλ λα ράζεη ηε δνπιεηά ηεο.
Δηζήγαγε ινηπφλ, ηελ ζεσξία ηεο ζπαληφηεηαο ζηελ έλλνηα ηεο «νξγαληθήο ζχλζεζεο
ηνπ θεθαιαίνπ» νδεγψληαο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ζε ζχγρπζε γηα ηε ζεκαζία ηεο
ζπαληφηεηαο θαη ηε ζρέζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ ζεσξία ηνπ γηα ηνλ
θαπηηαιηζκφ. Μηιψληαο γηα ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ελλνεί ηελ
βηνινγηθή, ηε δσληαλή δηάζηαζε ηνπ θεθαιαίνπ.
Ο Marx, επεξεαζκέλνο απφ ηελ θξίζε ησλ πξψησλ πιψλ εθείλεο ηεο επνρήο θαη παξά
ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ, εμήγαγε θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ
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έξεπλα ηνπ. Αξρηθά, αληηιήθζεθε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο «θνηλσληθήο» θαη
«θπζηθήο» παξαγσγηθφηεηαο, παξαηεξψληαο φηη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θνηλσλίαο νη
θηελέο πξψηεο χιεο αληηπξνζψπεπαλ κηα θπζηθή γνληκφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε
θχζε ιεηηνπξγνχζε σο κεραλή. Αθφκα, ζεψξεζε φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ
νθείιεηαη ζην θεθάιαην θαη ζηελ δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο δείρλνληαο έηζη, φηη ην
επίπεδν ηεο ππεξαμίαο δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ δπζθνιία ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ,
παξά ην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ νη πξαγκαηηθνί κηζζνί θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ
δνχιεπε πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη ζε πην έληνλν ξπζκφ.
Μάιηζηα, ν Marx ηζρπξίζηεθε φηη νη πξψηεο χιεο είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζπζηαηηθά
ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε ην βακβάθη παξά ηηο κεραλέο σο
παξάδεηγκα γηα λα επεμεγήζεη ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ο Marx
αλαθέξεη ηα αθφινπζα: «Γηαθνξεηηθέο νξγαληθέο ζπλζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ
εμαξηψληαη κεξηθψο απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ κεηαβιεηνχ θαη ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ,
εθφζνλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο - νη απφιπηεο πνζνηηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ κεραλψλ θαη πξψησλ πιψλ απφ ηελ κία πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε
πιεπξά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ηηο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία. Απηέο νη δηαθνξέο είλαη
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία» (φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Perelman
1993).
Γίλεηαη, ινηπφλ εκθαλέο, απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά φηη ν Marx εηζήγαγε ηελ
εξγαζηαθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ γηα ηελ θχζε θαη ηελ
πξνζδηφξηζε σο ηελ κεηαηξνπή ηεο θχζεο ζε αληηθείκελα ρξεζηκφηεηαο, θαζψο
επίζεο ηζρπξίζηεθε φηη ε θχζε είλαη αθξηβψο φπσο ε πεγή ησλ αμηψλ ρξήζεσο
(Perelman 1993). Ο Marx ινηπφλ, γηα λα επεμεγήζεη θαιχηεξα ηελ ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηελ θχζε, παξεκβάιιεη ζηελ ζεσξία ηνπ ηελ εξγαζία θαη αλαιχεη ην
πψο απηέο νη δπλάκεηο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
παξαγσγήο κέζα ζηνλ νπνίν, πξαγκαηψλεηαη ε εξγαζία.
Η εξγαζία είλαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο απνζπά απφ ηελ θχζε ηα
θπζηθά ζηνηρεία θαη ηα πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Δπηπιένλ, φηαλ ν Marx γεληθά
αλαθέξεη φηη «ην θεθάιαην ηδηνπνηείηαη θάπνηεο ζπλζήθεο παξαγσγήο» ελλνεί ηηο
ζπλζήθεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ
πνπ είλαη ε παξαγσγή αμηψλ ρξήζεο (δειαδή ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο
δχλακεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο θάησ απφ ηηο νπνίεο, ε εξγαηηθή δχλακε
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηεο ππεξεξγαζίαο ζηηο ηηκέο ησλ
βαζηθψλ πξντφλησλ ρξήζεο.) Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Marx αλαθέξεη φηη «Σα ζηνηρεία
ηεο θχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα ζηελ παξαγσγή θαη ηα νπνία δελ θνζηίδνπλ
ηίπνηα, άζρεηα κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ παξαγσγή, δελ εηζβάιινπλ σο
ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ αιιά σο δψξν ηεο θχζεο ζην θεθάιαην, σο δψξν ηεο
παξαγσγηθήο δχλακεο ηεο θχζεο ζηελ εξγαηηθή δχλακε, ε νπνία φκσο εκθαλίδεηαη
σο παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη άξα φπσο θάζε άιιε παξαγσγηθφηεηα
θάησ απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο» (Burket 1999:71).
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Αθφκα, ην θεθάιαην ηδηνπνηείηαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο αθνχ ε παξαγσγή είλαη
ηαπηφρξνλα θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο ζρέζεηο
παξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη επηζηεκνληθέο γλψζεηο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ. Ο Marx κε ην λα ιέεη φηη νη θπζηθέο
ζπλζήθεο «δελ θνζηίδνπλ ηίπνηα» ππνλνεί φρη ηφζν ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ
δαπαλνχλ νη εηαηξίεο θαη νη θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ, αιιά
ελλνεί φηη ην θεθάιαην δελ ζα δαπαλήζεη ρξφλν θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα
πιεξσζεί ψζηε λα παξάμεη απηέο ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο. Οη θπζηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ
ζεηξά ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δεκηνπξγία αμηψλ ρξήζεσο. πλεπψο, ην θεθάιαην
θαίλεηαη φηη είλαη δηπιά θεξδηζκέλν.
Δπηπιένλ, ε ηδηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ δελ
ζεκαίλεη φηη ε θχζε πξνζθέξεη άπεηξα ηα θπζηθά ζηνηρεία ηεο. Αλ ήηαλ «άπεηξε ε
γε» ηφηε ν θαπηηαιηζκφο ζα έραλε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ γηα ηελ
ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Όπσο έρνπκε αλαθεξζεί, δχν ζεκαληηθέο πεγέο
πινπηηζκνχ ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη ε θχζε θαη ε εξγαηηθή δχλακε (Benton 1989:53).
Η αθζνλία ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεο ζα αληηθαζηζηνχζε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ
επεηδή δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα εξγαζηεί γηα λα παξάμεη λένπο πφξνπο, γεγνλφο ην νπνίν
ζα νδεγνχζε ζηελ κηθξφηεξε απφθηεζε θέξδνπο, αθνχ ην θεθάιαην δελ ζα
ηδηνπνηείηαη ηελ επηπιένλ πξνζθνξά εξγαζίαο κε ηελ απνπζία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο
ζηελ παξαγσγή.
Έηζη, αληίζεηα πξνο ηηο άιιεο ζεσξήζεηο, ε Μαξμηζηηθή ζεψξεζε φπσο αλαιχεηαη
ζηελ ππνελφηεηα απηή θαίλεηαη λα δέρεηαη ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηξξνέο. Ο Marx θαη Engels δηαηήξεζαλ ηηο απφςεηο ηεο Κιαζηθήο Πνιηηηθήο
Οηθνλνκίαο πνπ ήηαλ αληίζεηεο κε ηελ ηδέα ηεο χπαξμεο ησλ θπζηθψλ νξίσλ ζηελ
θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε. Αλαγλψξηζαλ φκσο θάπνηα θπζηθά φξηα ζηνλ πιεζπζκφ ή
ζηηο κεηαζρεκαηίδνπζεο δπλάκεηο (δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ε αλζξψπηλε εξγαζία
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηθέξεη έλαλ επηδησθφκελν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξψηεο
χιεο), νη νπνίεο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθήο
δχλακεο ηεο γεο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο. Δίλαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθνί σο πξνο ην λφκν
ηνπ Malthus θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ λφκνπ
θαη ζεσξνχλ φηη αλ ππάξρνπλ θπζηθά φξηα, απηά ζα εκθαληζηνχλ ζην καθξηλφ
κέιινλ.
Μέζα απφ ην έξγν ηνπο, ν Marx θαη ν Engels πξνέβιεςαλ φηη ε αλζξσπφηεηα ζα
θαηαθέξεη λα εμνπζηάζεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη πσο ην
πνζνζηφ παξαγσγηθφηεηαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζα απμεζεί ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ φηη εθείλν ηεο βηνκεραλίαο (Perelman 1993:95). ε απηφ βέβαηα ζα
ζπλέβαιε ε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο ζα επλννχζαλ ηελ
δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ (Matthei 1984:90). Παξ‟ φια απηά γηα ηνλ Marx ε
ηερλνινγηθή πξφνδνο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη «αξθεηή» γηα ηελ απνηξνπή ηεο
πνξείαο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
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πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη, γηα ηνλ Marx θαη ηνλ Engels, νη
θπζηθνί πφξνη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη
επνκέλσο θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
ππεξαμίαο. Δπηπιένλ, ε ζπλερήο ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνθαιεί ηελ ζπαληφηεηα
ηνπο. Γηα ηνλ Marx φκσο, απηή ε ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ
ηελ θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δπίζεο, ζηα έξγα ησλ Marx θαη Engels ν άλζξσπνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηε
θχζε θαζψο απνηειεί θνκκάηη ηεο, άξα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αξθεηά
ζεκαληηθή ζην έξγν ηνπο. Καηά ηνλ Marx, ε θχζε είλαη ην αλφξγαλν ζψκα ηνπ
αλζξψπνπ (Μπηηζάθεο 2001). Η αληίθαζε πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ παξαγσγηθψλ
δπλάκεσλ θαη ζρέζεσλ παξαγσγήο κε βάζε ηνπο Marx θαη Έλγθειο, έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ κέζα ζην ζχζηεκα. Ο Marx δελ ζηέθεηαη
απαζήο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ αιιά, αληίζεηα
πξφηεηλε ηελ επίιπζε ηνπο κέζα απφ ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ
θαζηέξσζε κίαο ζνζηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο (Perelman 1993:70).

2.7 Άιιεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζπαληφηεηα
Ο Κ. Boulding ην 1966 παξνκνίσζε ηε γε σο έλα δηαζηεκφπινην (Γηαζηεκφπινην
Γε), ελλνψληαο φηη ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχκε απφ ην αλνηθηφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα
ζε έλα πην κηθξφ θαη θιεηζηφ, απηφ ηεο γεο (Boulding 1966, 1970). Οη πφξνη πνπ
δηαζέηεη ην δηαζηεκφπινην δελ είλαη άιινη απφ απηνχο πνπ δηαζέηεη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ. Τπνζηήξημε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα
πάληα ζε έλα πεπεξαζκέλν θφζκν θαη φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε κηα βηψζηκε
θαηάζηαζε. Έηζη, νη επηβάηεο ηνπ δηαζηεκφπινηνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα
πξνβιήκαηα θαηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ κέζα ζε έλα πιαίζην απφιπηνπ
πεξηνξηζκνχ ησλ πφξσλ, πνπ ζέηεη ην ίδην ην δηαζηεκφπινην, δειαδή ε γε.
Ο Pigou κέζα ζην έξγν ηνπ παξνπζηάδεη κία ηδηαηηέξσο παξεκβαηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπαληφηεηαο. Οπζηαζηηθά αζρνιήζεθε κε
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην εηζφδεκα αλαθαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηηο γεληέο. Ο
άλζξσπνο γηα ηνλ Pigou κπνξεί θαη θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο αλάινγα κε ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ κέζα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνηηκψληαο φκσο ην καθξηλφ κέιινλ
ιηγφηεξν, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ φπσο απηφ ηεο
ζπαληφηεηαο. Χο ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνηείλεη λα ζεζπηζηεί ε θαηάιιειε
λνκνζεζία απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο εμαληιήζηκνπο
πφξνπο απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπο, λα θαηαξγεζεί ε θνξνιφγεζε θαη λα δνζνχλ
θίλεηξα γηα επελδχζεηο, νη νπνίεο λα πξνσζνχλ κηα βηψζηκε αλάπηπμε.
Μία πην ζχγρξνλε αλάιπζε ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο είλαη εθείλε ηνπ
Sahlins (1972). Με βάζε ηνλ Sahlins, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη άπεηξεο
αλάγθεο, πνπ ζέινπλ εθπιεξψζνπλ νη άλζξσπνη, δελ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο
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αλζξψπηλεο θχζεο. Η αλζξσπνινγηθή κειέηε ηνπ Sahlins ζε νκάδεο θπλεγψλ θαη
ζπιιεθηψλ έδεημε φηη ρξεζηκνπνηνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ αλάπαπζε
παξά ζηελ παξαγσγή. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ ν Sahlins θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη, ην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο είλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν απαζρνιεί
επί ην πιείζηνλ ηηο εχπνξεο θνηλσλίεο θαζψο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πεξηνξίδεηαη
κέζα απφ ηηο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε αγαζά.
Σέινο, κία άιιε αληίιεςε είλαη απηή ηνπ Ο‟Connor (1998) γηα ην νηθνινγηθφ
πξφβιεκα, ν νπνίνο εκπλεπζκέλνο απφ ην έξγν ηνπ Polanyi εηζάγεη κία δεχηεξε
αληίθαζε ε νπνία εληνπίδεηαη ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη αθνξά ηελ αληίθαζε κεηαμχ ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο. Μέζσ ηεο αληίθαζεο απηήο ε
πεξηβαιινληηθή θξίζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ θαπηηαιηζκφ αλ ζεσξήζνπκε φηη κέζα
ζε απηή ηελ αληίθαζε πνπ εληνπίδεη ππεηζέξρνληαη νη άλζξσπνη θαη ε θχζε. Ο ίδηνο
απνδέρεηαη ηελ χπαξμε νξίσλ ηα νπνία ζέηεη ε θχζε θαη ζεσξεί φηη ν πεξηνξηζκφο
πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ αληίθαζε είλαη πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.

2.8 Απνηίκεζε ησλ Νενθιαζηθψλ
2.8.1 Σν θξηηήξην απνηίκεζεο ησλ Νενθιαζηθψλ
Πξφηεξα αλαθεξζήθακε ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκνιφγνη θαη ηδηαίηεξα νη
λενθιαζηθνί πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπαληφηεηαο κε ηνλ κεραληζκφ
ηεο αγνξάο θαη γηα απηφ αζρνινχληαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
αγαζψλ θαη θαηά επέθηαζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα
παξαζέζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λενθιαζηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ
αγαζψλ φηαλ εθιείπεη ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηηο αδπλακίεο
ηνπ κνληέινπ πνπ πξνηείλνπλ.
Έηζη ινηπφλ, φπσο παξαηήξεζαλ νη Gowdy and Olsen, ην λενθιαζηθφ κνληέιν
εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα πιεξψζεη, κηα ζεκειηψδε αξρή πνπ
θαζνξίδεη ηελ αμία θαη πξνθχπηεη απφ ην Βαιξεζηαλφ Μνληέιν ηεο γεληθήο
ηζνξξνπίαο, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε νηθνλνκηθή ζεσξία (Dore 1996). χκθσλα
ινηπφλ, κε ην κνληέιν γεληθήο ηζνξξνπίαο, νιφθιεξε ε νηθνλνκία ζεσξείηαη σο
δεκνπξαζία, πεξηιακβάλνληαο πξφζπκνπο εκπφξνπο, πνπ ζα θέξνπλ ηα αγαζά ηνπο
ζηελ δεκνπξαζία. Η δεκνπξαζία δηεμάγεηαη απφ έλα νπδέηεξν ζπληνληζηή, ν νπνίνο
ξπζκίδεη ηηο ηηκέο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηζνξξνπήζεη ηελ πξνζθνξά θαη ηελ
δήηεζε γηα θάζε αγαζφ. Οη ηειηθέο ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη εζεινληηθά απφ ηνπο
αγνξαζηέο ιέγνληαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηζνξξνπίαο θαη ζε απηφ ην ζεκείν ε δήηεζε
βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε ηελ πξνθνξά.
ε απηφ ην κνηίβν, δειαδή ζηελ πξνζπκία λα πσιήζνπλ θαη λα αγνξάζνπλ θπζηθνχο
πφξνπο φπσο ηνπο νξπθηνχο πφξνπο ζε κία αγνξά κε ηελ κνξθή δεκνπξαζίαο
βαζίδεηαη ην ιεγφκελν θξηηήξην ηεο απνηίκεζεο. Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη είλαη ε
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βέιηηζηε θνηλσληθά θαηαλνκή αθνχ ε ηειηθή δηεπζέηεζε ηεο ηηκήο πνπ γίλεηαη απφ
ηνλ ππεχζπλν ηεο δεκνπξαζίαο, δελ κπνξεί λα βειηησζεί πεξαηηέξσ, θάηη πνπ καο
ζπκίδεη ηελ θαηά Pareto βέιηηζηε θαηαλνκή.
Σα παξαδνζηαθά πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά αζρνινχληαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ
πφξσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ κηκείηαη ηελ παξαπάλσ αληαγσληζηηθή ηζνξξνπία.
Οκνίσο, ε ελδερφκελε απνηίκεζε είλαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαιχςνπλ πσο νη
άλζξσπνη απνηηκνχλ ζε αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, φηαλ ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο δελ
ππάξρεη. Δπηπξνζζέησο, φιεο νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ή
ηεο ηηκήο ελφο πξντφληνο, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή δελ κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ ηνλ
κεραληζκφ ηεο αγνξάο, βαζίδνληαη ζηελ πξνζπκία λα πιεξψζνπλ απηά ηα αγαζά ζε
ηδαληθέο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηζνξξνπίαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη λενθιαζηθνί ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγαζνχ, γηα ην νπνίν ε αγνξά
δελ θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ, πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ νη ίδηνη ηελ αγνξαία ηηκή
κέζσ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνπλ απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηνπλ ζηνπο
θαηαλαισηέο γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ. Γηα
παξάδεηγκα, ην δάζνο πνπ δελ έρεη θάπνηα ηηκή, νη νηθνλνκνιφγνη ζα ξσηήζνπλ ηνπο
θαηαλαισηέο πφζα ρξήκαηα ζα ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα λα απνιαχζνπλ ηελ
θπζηθή νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ. Η απάληεζε πνπ ζα πάξνπλ ζα απνηειέζεη ην κέηξν
εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ δάζνπο.
Τπάξρεη φκσο θαη ε ελαιιαθηηθή εξψηεζε θαηά πφζν πξφζπκνη είλαη λα απνδερηνχλ
κηα απνδεκίσζε γηα ηελ απψιεηα ηνπ δάζνπο. Οη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη έρνπλ
κία επηινγή: λα απνθηήζνπλ έλα κέηξν απνηίκεζεο κε βάζε ηελ πξνζπκία λα
πιεξψζνπλ ή ηελ πξνζπκία λα δερηνχλ ην κέηξν. Δθφζνλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο
δπν πεξηπηψζεηο είλαη ηα ίδηα ζα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα κνλαδηθφ θξηηήξην
απνηίκεζεο.
2.8.2 Σν πξφβιεκα ηεο απνηίκεζεο
Σν θξηηήξην ησλ Νενθιαζηθψλ πεξηβαιινληνιφγσλ παξνπζηάδεη αδπλακίεο. ην
παξάδεηγκα ηνπ δάζνπο, ε αμία ηνπ δελ είλαη ε πξνζπκία λα πιεξψζνπλ ή ε πξνζπκία
λα απνδερζνχλ, παξά ην θνηλσληθφ θφζηνο επθαηξίαο ηνπ δάζνπο: δειαδή ηη
επηπηψζεηο ζα είρε ζηελ θνηλσλία αλ δελ ππήξρε ην δάζνο. Μπνξεί λα ζήκαηλε ηελ
κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηελ κεγαιχηεξε δηάβξσζε ηνπ
εδάθνπο, ηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Γίλνληαο σο απάληεζε απηέο ηηο
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, δελ είλαη αξθεηφ γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία ηνπ δάζνπο γηαηί
νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ ή λα κελ έρνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα
ηηο νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθπιεξψλεη ην δάζνο.
Αθφκα ε λενθιαζηθή ζεσξία ησλ εμαληιήζηκσλ πφξσλ θαηαξξέεη, γηαηί βαζίδεηαη
ζηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη ηέιεηνο αληαγσληζκφο θαη φηη νη πφξνη είλαη ηδησηηθή
πεξηνπζία. Δπίζεο, εηζήγαγαλ ην θξηηήξην ηεο αμίαο κε βάζε ην ρξφλν πνπ
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εθθξάζηεθε κε ηελ κνξθή ηνπ αληαγσληζηηθνχ επηηνθίνπ. ε κηα αληαγσληζηηθή
ηζνξξνπία ην επηηφθην ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα αληαιιάμνπλ
ηα πξντφληα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ αληαιιαγή. Αθφκα
είλαη έλα πξντφλ ηεο πξνζπκίαο λα πιεξψζνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Υξεζηκνπνηήζεθε σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ εμφξπμεο
ησλ πφξσλ απφ ηελ θνηλσληθή νπηηθή, παξφιν πνπ δελ είλαη, αιιά πεξηζζφηεξν απφ
κηα αηνκηθηζηηθή θαη πιηζηηθή νπηηθή πνπ αγλνεί ηα δηθαηψκαηα ησλ επφκελσλ
γελεψλ.

2.9 Πξνηάζεηο ηνπ Marx πεξί παληφηεηαο
ε αληίζεζε κε ηνπο Νενθιαζηθνχο θαη ηνπο Νέν-καιζνπζηαλνχο πνπ πξφηεηλαλ νη
κελ πξψηνη ηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο θαη νη δε δεχηεξνη ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ σο ιχζε ζην δήηεκα ηεο ζπαληφηεηαο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αδπλακίεο, ν Marx απφ ηελ πιεπξά ηνπ
πξνρψξεζε κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ ζηελ δηαηχπσζε θάπνησλ δηαθνξεηηθψλ
πξνηάζεσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ Marx ε δπζκελήο θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί
ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο θαπηηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, δε ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί παξά κφλν ηελ ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη
ζα δξάζνπλ νκαδηθά θαη ζπλεηδεηά. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ θνηλσληθψλ
αιιαγψλ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Καηά ηελ νξζφδνμε
άπνςε, ε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία είλαη απηή πνπ ζα ελζσκαηψζεη ηελ
θεθαιαηνθξαηηθή ηερλνινγία ζην λέν ηξφπν παξαγσγήο.
πγθεθξηκέλα, ν Marx αλαθέξεη φηη «ε κφλε δπλαηή ειεπζεξία είλαη ν θνηλσληθφο
άλζξσπνο, νη ζπλεηαηξηζκέλνη παξαγσγνί λα ξπζκίδνπλ νξζνινγηθά ηηο αληαιιαγέο
κε ηελ θχζε, λα ηελ ειέγρνπλ απφ θνηλνχ αληί λα θπξηαξρνχληαη απφ ηελ ηπθιή
δχλακε θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ απηέο ηηο αληαιιαγέο δαπαλψληαο ην ειάρηζην ηεο
δχλακεο θαη ζηηο πην αμηνπξεπείο θαη ζχκθσλεο κε ηελ αλζξψπηλε θχζε ζπλζήθεο»
(Μπηηζάθεο 2001). Οη άλζξσπνη ινηπφλ, ζα απαξληνχληαη ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία θαη
ζα έρνπλ απψηεξν ζθνπφ ηελ επδαηκνλία ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο. Η εξγαζία
ζεσξνχληαλ απφ ηνλ Marx σο κηα αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ειεπζεξία,
πεξηνξίδνληαο παξάιιεια ηελ εξγάζηκε κέξα. Ο Μαξμηζκφο απνβιέπεη ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζρέζεο θχζεο-αλζξψπνπ.

2.10 πκπεξάζκαηα πεξί παληφηεηαο
Έηζη κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη νηθνλνκνιφγνη ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή
αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπαληφηεηαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν
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θεληξηθέο θαηεγνξίεο. Δθείλνπο πνπ απφ ηε ζθνπηά ηνπο βιέπνπλ ην πνηήξη κηζνάδεην
θαη εθείλνπο πνπ ην βιέπνπλ κηζνγεκάην.
Γηα ηνπο πεζηκηζηέο φπσο ηνλ Malthus νη πφξνη ζηε θχζε είλαη πεξηνξηζκέλνη ελψ νη
αλάγθεο θαη θπξίσο νη επηζπκίεο ηνπ αλζξψπνπ γηα θαηαλάισζε δελ θαίλεηαη λα
εκθαλίδνπλ θάπνην φξην. Γηα ην ιφγν απηφ φζν ν πιεζπζκφο θαη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε απμάλνληαη ηφζν θαη νη πφξνη ζα πεξηνξίδνληαη, κέρξη ηειηθά λα
εμαληιεζνχλ. Οη ζεσξίεο απηέο πξνεηδνπνηνχλ γηα έλα κειινληηθφ αθαληζκφ ηνπ
αλζξψπηλνπ γέλνπο ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο, έλα πξφβιεκα ην νπνίν ν άλζξσπνο
αλαπφθεπθηα ζα αληηκεησπίζεη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ηνπ, αλ θπζηθά νη
ζχγρξνλνη άλζξσπνη δελ θαηαθέξνπλ λα ιάβνπλ κέηξα θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο
θαηαλαισηηθέο ηνπο αλάγθεο. Δπίζεο, βιέπνπλ κε θαρππνςία θάζε ηερλνινγηθή
εμέιημε, ζεσξψληαο φηη θάζε θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο
ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.
ηνλ αληίπνδα νη αηζηφδνμεο αληηιήςεηο ιακβάλνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ
ηνπο ηα ζρεηηθά φξηα πνπ ζέηνπλ νη πφξνη θαη φρη ηα απφιπηα. Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ επηθείκελε θξίζε, νη αηζηφδνμνη επηρεηξεκαηνινγνχλ φηη ε νηθνλνκία
έρεη κεγαιχηεξε επάξθεηα ησλ πφξσλ ψζηε λα ζπληεξήζεη ην αλζξψπηλν γέλνο. Γηα
ηνπο αηζηφδνμνπο αλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πεξηνξηδφηαλ απφ ηνπο πφξνπο πνπ
ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, ηφηε ηα φξηα απηά ζα εκθαλίδνληαλ κφλν ζηνλ πνιχ
καθξηλφ νξίδνληα θαη γηα απηφ κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ ζηελ αλάιπζε ηνπο.
Αθφκα, νη αηζηφδνμνη νηθνλνκνιφγνη απαληνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο
ζηελφηεηαο ησλ πφξσλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπάλησλ πφξσλ κε άιινπο
ιηγφηεξν ζπάληνπο ή θαη αλαλεψζηκνπο πφξνπο. Αλ γηα παξάδεηγκα εμαληιεζνχλ ηα
νξπθηά θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, απηά ζα κπνξνχλ
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Αθφκα,
ζεσξνχλ ηελ ηερλνινγία σο ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, γηαηί κέζσ ησλ θαηλνηνκηψλ
ηεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ ππαξθηψλ απνζεκάησλ θαζψο θαη
ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο. Δπηπιένλ, δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ κεραληζκφ ησλ
ηηκψλ ζεσξψληαο φηη ε κείσζε ηεο πξνζθνξάο κηα πξψηεο χιεο, ζα απμήζεη ηελ ηηκή
ηεο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ηεο.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη δχν θαηεγνξίεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ κειεηνχλ
ηελ έιιεηςε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πεξηζζφηεξν απφ νηθνλνκηθή νπηηθή, κελ δίλνληαο
έηζη ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη νη
θπζηθνί πφξνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο νηθνλνκίαο. Κνηλά αληηιεπηφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη θπζηθνί πφξνη ζην κέιινλ ζα
κεησζνχλ κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχζεη ε αλζξσπφηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Με αθνξκή ην παξαπάλσ, είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη, ζα
πξέπεη λα ππάξμεη πιένλ θξαηηθή παξέκβαζε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε. Έηζη, ηα
δηάθνξα θξάηε, δηεζλψο θαη επξσπατθά, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη πνιίηεο
ζηξάθεθαλ πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ

38

πξνηάζζνληαο αξθεηέο ζηξαηεγηθέο, ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζηελ παξαθάησ
ελφηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν
ηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παληφηεηαο θαη ηεο
Οηθνινγηθήο θξίζεο
3.1 Δηζαγσγή
Η νηθνινγηθή ππνβάζκηζε πνπ πξνθιήζεθε ηδηαίηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ε
ζηαζεξή εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πιψλ ήηαλ δχν ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ
απαζρφιεζαλ επηζηήκνλεο, πνιηηηθνχο θαη πνιίηεο ρσξίο γεσγξαθηθέο νηθνλνκηθέο,
θαη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ην δήηεκα ηεο
πηζαλήο έιιεηςεο ηνπο πξνβιεκάηηζε έληνλα ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ησλ
πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ επεηδή απηνί απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε πηζαλή
αλεπάξθεηα ηνπο ζην κέιινλ ζα ππνλφκεπε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έηζη, ζην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εχξεζε
ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
αιιά θαη ηεο αλζξψπηλεο δσήο κέζα ζε απηφ.
Χο «πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, κέηξσλ θαη
έξγσλ, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηνπ» (Παλαγφπνπινο 2001:76). Σν
δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο έγηλε επηηαθηηθή αλάγθε γηα φιε ηελ
αλζξσπφηεηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηέιεζε πξφθιεζε
γηα ηελ δηεζλή θαη επξσπατθή θνηλφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ θηλδχλνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ έζεζε λέεο
βάζεηο επαλεμέηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηνπ ππάξρνληνο
νηθνλνκηθνχ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ.
Δπνκέλσο, ε δηεζλήο θαη επξσπατθή θνηλφηεηα κελ κπνξψληαο λα αγλνήζεη ηηο
επηπηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ
πηζαλνινγνχκελν θίλδπλν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελζσκάησζε ζηαδηαθά ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο. Πξνρψξεζε επίζεο θαη ζηελ ιήςε
κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ηελ
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηελ κφιπλζε ηνπ εδάθνπο, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ,
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εδξαίσζε κηαο
νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κέζσ πνιιψλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη
ζπκβάζεσλ κε δεζκεπηηθφ ή κε ραξαθηήξα ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ κέζσ ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Οη δηεζλείο θαη επξσπατθνί πνιηηηθνί θνξείο ζηξάθεθαλ πξνο ηνλ
αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ νηθνλνκηθφ-πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε θχξηα
βάζε ηελ έλλνηα ηεο «αεηθφξνπ αλάπηπμεο». Πξφθεηηαη γηα έλα λέν αλαπηπμηαθφ
κνληέιν πνπ ζεσξεί «ηελ νηθνλνκία ζεκαληηθή αιιά εληάζζεηαη ηζφηηκα ζηα
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αλζξψπηλα ζπζηήκαηα θαη ηηζαζεχεηαη κε ηε πξνζγείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο
εμάξηεζεο» (Γεθιεξήο 1996:35) θαη ην νπνίν αλαιχνπκε εθηελψο παξαθάησ. Οη
ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηή ηελ ζηξνθή ήηαλ γηα λα βξεζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ
πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ζα εμαζθάιηδαλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπο.
Αθφκα, αλαπηχρζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ ζεσξίεο θαη ηδενινγίεο φπσο εθείλεο ηεο
πξάζηλεο αλάπηπμεο, ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ πάλσ ζηηο νπνίεο
ζηεξίρζεθαλ πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηφζν ζε δηεζλέο,
επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.

3.2 Αεηθφξνο αλάπηπμε
Χο έλλνηα ε αεηθφξνο ή βηψζηκε αλάπηπμε δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε ηεο
δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην
νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ
θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ην πεξηβάιινλ.
Πνιινί κειεηεηέο είραλ αξρίζεη λα θαηαγγέιινπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηδενινγία σο
βαζηθή αηηία γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη έζεζαλ σο
ζθέςε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνφδνπ (θνχξηνο
1994). Έηζη, ζην πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ
θηλδχλνπ νη πνιηηηθνί αξρεγνί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ απνθάζηζαλ λα βξνπλ ιχζε
πξνηείλνληαο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ο πξψηνο ζχγρξνλνο νξηζκφο ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο δφζεθε απφ ηελ έθζεζε Brundtland1 ην 1987. ηελ έθζεζε απηή
εθθξάζηεθαλ νη αλεζπρίεο γηα ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη αλαδείρζεθε ε
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ σο ηφηε πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ ( Σζακπνχθνπ-θαλάβε 2004). Αθφκα, επεμεγείηαη εθηεηακέλα ε
αιιειεμάξηεζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο θαη πξνσζείηαη ε έλλνηα
ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο σο ε κειινληηθή πεξηβαιινληηθή θαη αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή
γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Απφ ηφηε ε αεηθφξνο αλάπηπμε γίλεηαη θεληξηθφο άμνλαο
αλάιπζεο θαη πνιηηηθήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ηφζν γηα ηα πεξηβαιινληηθά φζν θαη ηα
αλαπηπμηαθά ζέκαηα (Φινγαΐηε 2006:81).
χκθσλα κε ηελ έθζεζε Βrundtland, ε αεηθφξνο αλάπηπμε (sustainable development)
νξίδεηαη σο εθείλε «πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηε
δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (Our
Common Future 1987:43). Mε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φκσο, εκθαλίδνληαλ φιν θαη
πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.

1

Η έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ηνπ ΟΗΔ (UN
Commission on Environment and Development) κε επηθεθαιή ηελ Πξσζππνπξγφ ηεο Ννξβεγίαο Γθξν
Υάξιεκ Μπξνχηιαλη ζπζηάζεθε ζαλ ζψκα ην 1983 θαη νινθιήξσζε ηελ έξεπλά ηεο ην 1987, νπφηε
θαη δεκνζηεχζεθε ην βηβιίν Our Common Furure. ηελ έθζεζε απηή αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ν
φξνο αεηθφξνο αλάπηπμε.
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Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη :
χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (1992)2, «αεηθφξνο αλάπηπμε ζεκαίλεη λα
βαζίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζε κία αλάιπζε θφζηνπονθέινπο θαη ζε κία πξνζεθηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ ζα ελδπλακψλεη ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ζα νδεγεί ζε απμαλφκελα θαη δηαηεξήζηκα επίπεδα
επεκεξίαο».
Βηψζηκε είλαη ε θνηλσλία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη γηα γελεέο, πνπ κπνξεί λα βιέπεη
αξθεηά καθξηά, πνπ είλαη αξθεηά επέιηθηε θαη ζνθή, ψζηε λα κελ ππνζάιπεη νχηε ηα
θπζηθά, νχηε ηα θνηλσληθά ηεο ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα (Meadows et al. 1972).
Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο Φινγαΐηε (2006) ζέηεη «ηελ αεηθνξία κηαο πξαθηηθήο ή κηαο
θνηλσλίαο ή ηεο θχζεο σο ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ιεηηνπξγεί ζην δηελεθέο».
Οη έλλνηεο «αεηθφξνο» θαη «βηψζηκε» αλάπηπμε ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο αθνχ έρνπλ
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη απνζθνπνχλ ζηελ καθξφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο
πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Η αεηθφξνο αλάπηπμε φπσο νξίζηεθε ζηελ έθζεζε
Brundtland εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ησλ αλζξσπίλσλ βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ηερλνινγία θαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε ζε ζρέζε κε ηηο
θπζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ
δηαρξνληθά. Δπηπιένλ, επεηδή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θξνληίδα γηα ηηο επφκελεο
γεληέο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ ζέηεη βαζηθφ ζηφρν
«ηε δηαζθάιηζε κηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο νπνίαο ηα αγαζά ζα κνηξάδνληαη
δίθαηα, ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ δελ ζα ζίγεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα,
δελ ζα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ»
(Σζάιηαο & Καηζηκπάξδεο 2004). Δπνκέλσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα εμαζθαιίδεηαη
ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηεο δσήο, ε δηαξθήο αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ θαη ε απνθπγή ηεο πξφθιεζεο κφληκσλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ (Σζάιηαο &
Γξεγνξίνπ 1994:29).
Η πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αλαθέξεηαη ζηελ ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ εηδψλ ελέξγεηαο,
θαζψο θαη ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ππνβαζκίδνπλ ην
πεξηβάιινλ θαη ζηελ θξνληίδα ψζηε λα παξζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ππνβάζκηζεο. Ιδηαίηεξα, ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο απνηειεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ
κνληέινπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Σζάιηαο 1994). ρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ησλ
πφξσλ απαηηνχληαη κνληέια αλάπηπμεο πνπ ειαηηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε ηεο
ελέξγεηαο, αθελφο δηαηεξψληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο θαη αθεηέξνπ
ελζαξξχλνληαο ηελ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πφξσλ.

www.yme.gr/getfile.php?id=3143 «Βηψζηκε Αλάπηπμε»
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Σν γεγνλφο φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ππφζρεηαη λα πξνζθέξεη ζηηο κειινληηθέο γεληέο
θπζηθνχο πφξνπο ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηεί ηε γε απνδνηηθά, θαηαλαιψλεη ιηγφηεξν
ηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ή ηηο ππνθαζηζηά κε νξπθηέο πεγέο πςειήο
παξαγσγηθφηεηαο, αλαθχθισζεο ή αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ.
Όπσο ινηπφλ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, ν φξνο «βηψζηκε αλάπηπμε» έρεη
μεπεξάζεη ηνλ απζηεξά πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα θαη έρεη απνθηήζεη νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή, θαη πνιηηηζηηθή δηάζηαζε. Δπνκέλσο, ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειείηαη
θπξίσο απφ ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ηελ νηθνλνκία πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ην
πεξηβάιινλ (Constanza & Daly1992), κε ηελ θάζε δηάζηαζε λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο δηαζηάζεηο.
Η αεηθφξνο αλάπηπμε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ηεο επίηεπμεο ηξηψλ
αιιειέλδεησλ ζηφρσλ, κίαο απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία
παξάιιεια ζα είλαη θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε (Φινγατηε 2006).
Όκσο, ε βηψζηκε αλάπηπμε δελ εζηηάδεηαη κφλν ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην
πεξηβάιινλ αιιά ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία,
ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηνλ εζεινληηζκφ.
πκπεξαζκαηηθά ζε πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν, ε αεηθνξία ή βησζηκφηεηα
ζπληζηά ηελ ζχγρξνλε απάληεζε ζηηο θαηεγνξίεο γηα αλεπαξθή πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο (O‟Riordan 2000) θαη πξνάγεη ηελ εμηζνξξφπεζε νηθνλνκηθήο
κεγέζπλζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε είλαη απηή
πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σέινο, ε θνηλσληθή
δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο έγθεηηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ
επνκέλσλ γελεψλ.

3.3 Πξάζηλε αλάπηπμε
Ο φξνο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 5ε Γηππνπξγηθή
Γηάζθεςε ηνπ Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ3γηα
ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ζηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ ζηελ ενχι ην 2005.
ηε Γηάζθεςε απηή έγηλε αληηιεπηφ φηη κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηελ Αζία
θαη ζηνλ Δηξεληθφ, αιιά ρσξίο λα αζθεζνχλ έληνλεο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζα
κπνξνχζε λα απαιεηθζεί ε θηψρεηα ζηηο πεξηνρέο απηέο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ
λα βξεζεί έλαο δξφκνο κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεη εθηθηή ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε

3

(United Nations Economic and Social Council - ECOSOC). πληνλίδεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
έξγν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε ζέκαηα αλάπηπμεο, παγθφζκηνπ
εκπνξίνπ, εθβηνκεράληζεο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ, δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ,
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαηάζηαζεο ησλ γπλαηθείσλ πιεζπζκψλ, θνηλσληθήο πξφλνηαο, αλάπηπμεο
επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο θ.ά. Καη έρεη σο ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε.
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κέζσ ελφο ραξαθηήξα πνπ λα απνπλέεη ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ
άλζξσπν (Κηλ Μνπλ & Γθνξ 2009)4.
Η πξάζηλε αλάπηπμε εκπεξηέρεη «ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο
κεγέζπλζεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη νη θπζηθνί πφξνη εμαθνινπζνχλ λα
παξέρνπλ ηελ πνζφηεηα εθείλε ησλ πφξσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ απφ
ηελ νπνία εμαξηάηαη ε επεκεξία καο κε απψηεξν ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ησλ
επελδχζεσλ ζηελ θαηλνηνκία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί ε ζηήξημε ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο» (OECD
2011)5. Δπνκέλσο, ε πξάζηλε αλάπηπμε αλαδεηθλχεηαη νπζηαζηηθά σο ην λέν κνληέιν
πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, σο
έλαο πνιπδηάζηαηνο ζηφρνο γηα ην κέιινλ.
Απαηηείηαη άκεζα ε ζηξνθή πξνο ηελ πξάζηλε θαηεχζπλζε γηα λα «πεηχρνπκε ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη γηα λα έρνπκε βηψζηκε αλαπηπμηαθή
πνξεία».6πλεπψο, ε πξάζηλε αλάπηπμε πξνυπνζέηεη ηελ εγθαζίδξπζε
νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ έλα βηψζηκν πεξηβαιινληηθφ πιαίζην.7 Η
αεηθφξνο αλάπηπμε παξέρεη έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξάζηλεο
αλάπηπμεο. Παξφια απηά ε πξάζηλε αλάπηπμε δελ έρεη κειεηεζεί σο ππνθαηάζηαην
ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αιιά σο κία παξάκεηξνο ηεο (OECD 2011).
Ο δξφκνο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πηέζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ, ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζηηο ηηκέο
αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ. Η πξάζηλε
αλάπηπμε σο λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο,
πξνυπνζέηεη ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο παξαγσγήο, ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε φισλ ησλ
ρσξψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.8ρεηίδεηαη άκεζα κε θάπνηεο
αλαγθαίεο θαη αιιειέλδεηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο είλαη ε απνζχλδεζε (decoupling), ε
εμνηθνλφκεζε, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη ν
παξεκβαηηζκφο, νη νπνίεο σο έλλνηεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Η απνζχλδεζε (decoupling) απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο
πξάζηλεο αλάπηπμεο. Όπσο αλαθέξνπλ ζην άξζξν ηνπο νη Naess θαη Hoyer (2009:74),
ε απνζχλδεζε αθνξά ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ νδεγεί
απηφκαηα ζε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Δλαιιαθηηθά, σο απνζχλδεζε νξίδεηαη ε

4

Μπαλ Κηλ Μνπλ θαη Αι Γθνξ, Η Πξάζηλε Αλάπηπμε, Καθημεπινή 05.03.2009. ζην:
http://www.kathimerini.gr/713455/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-prasinh-anapty3h
5
http://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
6
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο: http://www.ypeka.gr/?tabid=223
7
EU: http://europa.eu/pol/env/index_el.htm
8
http://www.ypeka.gr/?tabid=223
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επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ιηγφηεξεο ή θαη ζηαζεξέο εηζξνέο ελέξγεηαο
θαη πξψησλ πιψλ ρσξίο επηδείλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ9.
πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δχν είδε παξακέηξσλ πνπ εμεηάδεη ε απνζχλδεζε: ε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Η απνζχλδεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ
απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκία απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν
ξπζκφ απφ ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ, παξακέλνληαο ζηαζεξή ή κεηνχκελε ε πνζφηεηα
ησλ εηζξεφλησλ πφξσλ. Απηή ραξαθηεξίδεηαη ηζρπξή απνζχλδεζε. Δλψ αζζελήο είλαη
φηαλ ε νηθνλνκία απμάλεηαη, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ε πνζφηεηα ησλ εηζξεφλησλ
πφξσλ φκσο κε κηθξφηεξν ξπζκφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ απνζχλδεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη αληίζηνηρα ζε ηζρπξή θαη αζζελή, αλάινγα κε ην βαζκφ πνπ ε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ. Με ζθνπφ ινηπφλ λα
επηηεπρζεί ε απνζχλδεζε έρεη ζεζπηζηεί ήδε απφ ηελ ΔΔ, αιιά θαη απφ άιιεο ρψξεο
έλα ζχζηεκα φπνπ πξνσζείηαη ε νξζή ρξήζε ησλ πφξσλ.
Η εμνηθνλφκεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ζπάηαινπ ηξφπνπ δσήο ηνπ αλζξψπνπ
θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ησλ πφξσλ.10Γηα λα
επηηεπρζεί ε εμνηθνλφκεζε απαηηνχληαη ηερλνινγηθέο αλαβαζκίζεηο θαη θαηλνηνκίεο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα, έλα βειηησκέλν ζχζηεκα άξδεπζεο
ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη ην λεξφ, ζηα θηίξηα ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ κνλψζεσλ
ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε θαη
θιηκαηηζκφ, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ.
Η ηερλνινγία πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμε ζεσξείηαη
απφ πνιινχο, σο έλα εξγαιείν πνπ κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη
αθφκα θαη ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα. Παξ‟ φια απηά, έρεη απνδεηρζεί φηη νη σο ηψξα
ηερλνινγίεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ αθνχ πζηεξνχζαλ ζηελ
εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ. ε θάζε επίπεδν είλαη αλαγθαία ε αμηνπνίεζε ηεο ήδε
ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε
ελίζρπζε θαη ε πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηα
λνηθνθπξηά. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ βειηησκέλσλ θαη απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρακειφηεξεο εηζξνέο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο, ζπλεπψο θαη
ρακειφηεξεο εθξνέο ξχπσλ.
Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαία ε ζηξνθή ζηε ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ηερλνινγίαο πνπ ζα
είλαη θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ θαη δελ αζθνχλ επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ
θνηλσλία (Υαηδεκπίξνο 1994). Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο, βηνκεραληθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη δηάθνξεο
9

www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/453/Decoupling_environment_from_economic_growth
.html
10

EEA (2005) The European Environment. State and Outlook, ζην: www.eea.europa.eu/
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αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, ε αλαθχθισζε ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αέξησλ απνβιήησλ,
ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λεξνχ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ππνθαηάζηαζε
επηθίλδπλσλ ή ηνμηθψλ πξντφλησλ, ε ππνθαηάζηαζε κε αλαγθαίσλ κεηαθνξψλ κέζσ
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.
Η πξάζηλε αλάπηπμε πξνηείλεη ηελ βέιηηζηε ρξήζε φισλ ησλ εηδψλ πφξσλ,
αλζξσπίλσλ θαη θπζηθψλ. Δίλαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν
θαη ε εξγαζία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. Οη ηξφπνη
πνπ πξνηείλεη ε πξάζηλε αλάπηπμε γηα λα αληηκεησπίζεη ην νηθνινγηθφ δήηεκα, ζα
πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ θαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο (OECD 2004). Η
απαζρφιεζε επίζεο είλαη έλα δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζην επίθεληξν θαηά ηε ράξαμε θαη
ηελ εγθαζίδξπζε κηαο πξάζηλεο πνιηηηθήο. Οη πξνιεπηηθέο πεξηβαιινληηθέο
ζηξαηεγηθέο φπσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη άιισλ πφξσλ, ε αληηξξππαληηθή
ηερλνινγία, ε ππνθαηάζηαζε ηνμηθψλ πιηθψλ, ε αλαθχθισζε απνβιήησλ, ε
εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαζαξφηεξεο παξαγσγήο, ε νξγάλσζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (OECD 2004).
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο είλαη λα ζεζπηζηνχλ
θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο πφξσλ
θαη ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο ελζάξξπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πξνο ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζε ηνκείο πνπ βνεζνχλ ηελ θνηλσλία
θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ δχν ζηφρσλ, δειαδή ηελ
θαηλνηνκία (OECD 2011).

3.4 Δθαξκνγή αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πξάζηλεο αλάπηπμεο
3.4.1 Γηεζλέο Δπίπεδν
Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Υάξηαο ηνπ ΟΗΔ (1945), κε ηελ νπνία δηαζθαιηδφηαλ ε
δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ θαη θξίζεσλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, δελ δφζεθε ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζε δηεζλέο επίπεδν, ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα
θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν11 (1992) θαη κέρξη ην Γηνράλεζκπνπξγθ12
(2002) ε αεηθφξνο αλάπηπμε εληαζζφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε θαη θαηνρπξσλφηαλ σο έλλνηα ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. Η δηακφξθσζε ηνπ
φξνπ φκσο είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 1972 κε ηελ πλδηάζθεςε ηνπ Ο.Η.Δ. ζηελ

11

Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ Ο.Η.Δ. κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992 ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο κε ηε ζπκκεηνρή 176 θξαηψλ.
Οδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο AGENDA 21, θαη ηε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν ρσξίο φκσο λα είλαη λνκηθά
δεζκεπηηθά θείκελα, ελψ επηπιένλ πηνζεηήζεθαλ ε ζχκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα (CBD) θαη
ε χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC), ηα νπνία φκσο ήηαλ δεζκεπηηθά γηα ηηο
ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ, αλάκεζα ζε απηέο θαη ε Διιάδα.
12
ην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε
Αλάπηπμε κε ζθνπφ λα εμεηάζεη εάλ θαη θαηά πφζν 10 ρξφληα κεηά ην Ρίν έρεη εθαξκνζηεί ε Αηδέληα
21, ε χκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, θαη ε χκβαζε γηα ηελ Δξεκνπνίεζε.
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ηνθρφικε13 γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ θαη πήξε κία νινθιεξσκέλε δηάζηαζε
κέζα απφ ηελ Έθζεζε Brundland, φπνπ δφζεθε θαη ν πξψηνο νξηζκφο φπσο είδακε
θαη παξαπάλσ. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε 1ε αξρή ηεο πλδηάζθεςεο ηεο ηνθρφικεο
ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν άλζξσπνο έρεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία,
ζηελ ηζφηεηα θαη ζηηο επαξθείο ζπλζήθεο δσήο ζε έλα πεξηβάιινλ ηέηνηαο πνηφηεηαο
πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα δεη κε αμηνπξέπεηα θαη επεκεξία». Γίλεηαη αληηιεπηή, ινηπφλ
ε αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία.
Δπίζεο, κε ηελ 21ε Αξρή ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρφικεο αλαγλσξηδφηαλ ην
δηθαίσκα θάζε θξάηνπο λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο δηθνχο ηνπ πφξνπο ρσξίο λα ζέηεη ζε
θίλδπλν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ηα ππφινηπα θξάηε. πλεπψο, ε Γηαθήξπμε ηεο
ηνθρφικεο έγηλε ε αθνξκή γηα ηελ επαθφινπζε αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο
Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ κέζσ ηεο ζχλαςεο πνιπάξηζκσλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο
πηνζέηεζεο θαη άιισλ λνκηθά δεζκεπηηθψλ θεηκέλσλ. Πνιιέο αξρέο θαη ηδέεο πνπ γηα
πξψηε θνξά θαηεγξάθεζαλ ζηε Γηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο ελζσκαηψζεθαλ ζε
κεηέπεηηα δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζηα ζπληάγκαηα ή άιιεο δηαηάμεηο
ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ δηαθφξσλ θξαηψλ.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο
RAMSAR θαη CITES. Η πξψηε ππνγξάθηεθε ην 1971 θαη αθνξνχζε ηνπο
πγξνβηφηνπνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο, αιιά ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1975.
Δπξφθεηην γηα κηα δηαθπβεξλεηηθή ζπλζήθε πνπ φξηδε ην πιαίζην γηα ηε ζπλεηή
ρξήζε θαη δηαηήξεζε ησλ πγξνβηφηνπσλ θαη ησλ πφξσλ ηνπο αθνχ αλαγλψξηδε ηελ
κεγάιε πεξηβαιινληηθή αμία ησλ πγξνβηφηνπσλ. Η δεχηεξε ζχκβαζε πνπ
ππνγξάθηεθε ην 1973 αιιά ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ινχιην ηνπ 1975, ξχζκηδε ην δηεζλέο
εκπφξην ησλ απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηα ζπάληα είδε δψσλ θαη
θπηψλ.
Αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα, ζηελ παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992 αλαπηχρζεθε
ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν πάξζεθαλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ησλ
θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν
πηνζεηήζεθε ε ηδέα ηνπ «think globally, act locally», ην νπνίν πεξηγξάθεη νιφθιεξε
ηελ ηδενινγία ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ κέζα απφ ηηο δηεζλείο απηέο
δηαζθέςεηο δηακνξθψζεθε ην δηεζλέο δίθαην ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ.
Δπηπξνζζέησο, ζηε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δέζκεπζε γηα αεηθφξν
αλάπηπμε θαη πηνζεηήζεθε έλα ρέδην Γξάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ. Παξνπζηάζηεθαλ πέληε ζεκαληηθά θείκελα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη
ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχκβαζε γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε
13

ηε πλδηάζθεςε ηνπ ΟΗΔ ζηε ηνθρφικε ην 1972 έιαβαλ κέξνο 113 θξάηε ηα νπνία απνθάζηζαλ
ηελ πηνζέηεζε κίαο Γηαθήξπμεο κε 26 αξρέο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο κε 109
ζπζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ απηψλ.
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ζχκβαζε πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηελ
βηνπνηθηιφηεηα απνθαζίζηεθε ε δηαηήξεζε ηεο, δηακέζνπ ζηξαηεγηθψλ,
πξνγξακκάησλ θαη ειέγρσλ παξαθνινχζεζεο, ε βηψζηκε ρξήζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο,
θαη ν δίθαηνο θαηακεξηζκφο ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ
γελεηηθψλ πφξσλ. Σα κε ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα θείκελα είλαη ε Γηαθήξπμε γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ε Agenda 21 πνπ απνηειεί ην πξφγξακκα δξάζεο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ Αξρψλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ε δήισζε Αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία
θαη αλάπηπμε ησλ δαζψλ. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν δηεζλέο φξγαλν «Η
Δπηηξνπή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε» (UN Commission on Sustainable Development),
ζηελ νπνία ηα θξάηε κέιε ινγνδνηνχλ εηεζίσο σο πξνο ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλνπλ
ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ βησζηκφηεηαο.
Σν ρέδην Γξάζεο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Ρίν πεξηειάκβαλε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: ηελ
δίθαηε δηαθπβέξλεζε, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ
πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ην εκπφξην, ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ πγεία θαη ηελ ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαζέζνπκε ελδεηθηηθά ηηο ζπνπδαηφηεξεο αξρέο
ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Ρίν. Η 15ε Αξρή αλαδεηθλχεη ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο απφ ηελ
πιεπξά ησλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ θαη ε 16ε Αξρή
πξφηεηλε ηελ ηδέα φηη ν ξππαίλσλ ζα πξέπεη λα πιεξψλεη ην θφζηνο ηεο ξχπαλζεο πνπ
πξνθαιεί. Αθφκε κε ηελ 7ε Αξρή αλαγλσξίδεηαη ε θνηλσληθή επζχλε ησλ θξαηψλ κε
θνηλή ή θαη μερσξηζηή πνιηηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε, ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε
ηεο πγείαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Γεο14.
Γέθα ρξφληα κεηά ηελ Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζπλαληηέηαη μαλά ζηελ
Γηάζθεςε Κνξπθήο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002 κε ζέκα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.
Αθνχ είρε πξνεγεζεί ν απνινγηζκφο ηεο πνξείαο κεηά ην Ρίν (1992), ηα θξάηε
δεζκεχηεθαλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη νξγαλψζεθαλ πεξίπνπ
300 πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζεσξήζεθε αλαγθαία. Δπηπιένλ, δεζκεχηεθαλ γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εμαληιεκέλσλ απνζεκάησλ αιηείαο κέρξη ην 2015 θαη ηελ
ίδξπζε ελφο δηθηχνπ πξνζηαζίαο ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηελ
παξάλνκε αιηεία έσο ην 2012. Αθφκα απνθαζίζηεθε ε αλαζηξνθή ηεο πνξείαο
εμαθάληζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ρσξίο λα παξζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Απφ ηελ
πιεπξά ηεο, ε θπβέξλεζε ησλ Η.Π.Α θήξπμε φηη ζα δηέζεηε 53 εθαηνκκχξηα δνιάξηα
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ έσο ην 2012.
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2009 ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ 30 θξαηψλ κειψλ ηνπ
ΟΑΑ (OECD Ministerial Council Meeting) ππέγξαςε ηελ «Γηαθήξπμε ηεο
Πξάζηλεο Μεγέζπλζεο» (Declaration on Green Growth). Με απηή ηελ Γηαθήξπμε νη
14

Γίθαην θαη Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο: Πεγέο θαη Αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ ζην:
http://www.ekepek.gr/attachments/article/217/%CE%94%CE%A0%CE%A0%20%CE%94%CE%B9
%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BF
%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE
%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
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ρψξεο ππνζρέζεθαλ φηη ζα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα εθαξκφζνπλ απηή ηελ
πνιηηηθή θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ
πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Μηα αθφκα παγθφζκηα δηάζθεςε ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
είλαη ε Γηάζθεςε Ρίν+2015 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 θαη απνηέιεζε ηελ
«επθαηξία θηλεηνπνίεζεο θαη ελεξγνχ δξάζεο ησλ πνιηηψλ» (Ford 2012). Δθεί
πηνζεηήζεθε έλα λνκηθά κε-δεζκεπηηθφ θείκελν ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν «Σν κέιινλ
πνπ ζέινπκε» θαη νπζηαζηηθά ζπληζηά ηελ αλαλέσζε ησλ πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλησλ
ρσξψλ απφ ηελ δηαθήξπμε ηνπ Ρίν (1992) γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
ε απηήλ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο ζην
πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ ελίζρπζε
ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 56 θαίλεηαη λα
αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θξαηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν επίηεπμεο
κίαο πξάζηλεο νηθνλνκίαο κέζα ζην πιαίζην φκσο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ζηελ
παξάγξαθν 60 δηαθαίλεηαη φηη ε πξάζηλε νηθνλνκία ζα βνεζήζεη ζηε πην απνδνηηθή
δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζα κεηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηα απφβιεηα16.
Αθφκα ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Ρίν +20 ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα θαηλνηφκεο πνιηηηθέο
ζρεηηθά κε ηελ μεξαζία, ηελ ππνβάζκηζε θαη εξεκνπνίεζε ησλ εδαθψλ θαη
πξνσζήζεθε ε ζπλέρηζε ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ ηνπηθήο αλαγέλλεζεο (local
regeneration measures) θαη ε ζηξνθή πξνο ηα «θιηκαηηθά έμππλα αγξνηηθά
ζπζηήκαηα» (climate smart agriculture systems). Πξνηάζεθαλ επίζεο, θάπνηα κέηξα
επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο κηθξνχο γεσξγνχο θαη θηελνηξφθνπο ψζηε λα
κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ην θπζηθφ θεθάιαην ηεο γεο, πξνζηαηεχνληαο ην
κε απηφλ ηνλ ηξφπν.
Οη ρψξεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ έπξεπε λα θαζνξίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηνπ λένπο
ζηφρνπο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε πξηλ ην ηέινο ηνπ 2015 (Sustainable Development
Goals, SDGs)17.ην πιαίζην απηφ εγθξίζεθε ε ελδπλάκσζε ηεο UNEP κε ζθνπφ ηελ
αλάδεημε ηεο σο Γηεζλή Πεξηβαιινληηθή Αξρή, ε ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ θαη
θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ εληζρχζεθαλ νη δεζκεχζεηο
ηφζν γηα απνθαηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ σθεαλψλ φζν θαη ηελ κείσζε ηεο
ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 43 δίλεηαη έκθαζε ζην
ζεβαζκφ, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξφζβαζεο φισλ
ησλ αλζξψπσλ ζηελ Πιεξνθφξεζε θαη ζηηο Γηθαηνδνηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο αξρέο, γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2011)18, ην κνληέιν ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο έρεη
εθαξκνζηεί ζε ρψξεο φπσο ε Κνξέα, ε Ιξιαλδία θαη ε Κίλα, ρσξίο λα μεθεχγεη
15

πκκεηείραλ 196 ρψξεο.
http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
17
http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/periballon-klimatike-allage.html
18
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_en.pdf
16
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ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην Ρίν
ην 1992. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κνξέα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε λέσλ θηιηθψλ πξνο ην
πεξηβάιινλ ζηξαηεγηθψλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η Ιξιαλδία ζηξέθεηαη θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε
κίαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ησλ επελδχζεσλ, ελψ ε Κίλα ζέηεη σο θεληξηθφ
ζηφρν ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια δξα θαη ζε
ηνκείο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ φπσο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε εμνηθνλφκεζε
πφξσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Η πην πξφζθαηε θαη πνιχ ζεκαληηθή παγθφζκηα δηάζθεςε γηα ην θιίκα ζην πιαίζην
ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παξίζη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη
είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ ελάληηα ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζπκθσλίαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο επαθφινπζεο παγθφζκηαο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ
2 βαζκνχο Κειζίνπ. πγθεθξηκέλα, 195 ρψξεο δεζκεχηεθαλ λα κεηψζνπλ ηηο
εθπνκπέο ηνπο κεηά ην 2020 θαζψο επίζεο λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
ζηεξίδνληαη ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο. Η ζπκθσλία
απνηειεί ην πιαίζην γηα ηελ αλάιεςε θνηλήο δξάζεο ησλ θξαηψλ θαη ησλ
θπβεξλήζεσλ ηνπο.
Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα δνζεί ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην πνπ ππνγξάθηεθε ηνλ
Γεθέκβξην 1997 ζηελ Σξίηε χλνδν ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ. Δπξφθεηην γηα ηελ
πξψηε θίλεζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζπλεπψο θαηά ηνπ
θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πξνέθπςε κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ
κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο απφ έλα
δηαθπβεξλεηηθφ θνξέα ηεο IPCC (Intergovermental Panel of Climate Change). ηηο 16
Φεβξνπαξίνπ 2005 ηέζεθε ζε ηζρχ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σν Πξσηφθνιιν ζηφρεπε ζε ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% απφ ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ηελ πεληαεηία
2008-2012 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ηα
αλεπηπγκέλα Κξάηε-Μέξε ηνπ Πξσηνθφιινπ θαινχληαλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη
εθπνκπέο ηνπο, γηα 6 ζπλνιηθά αέξηα, δελ ζα ππεξβνχλ ηα φξηα πνπ ηνπο ηίζεληαη κε
ην Πξσηφθνιιν απηφ. Δπίζεο, γηα ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε δελ πεξηειάκβαλε
δεζκεπηηθά κέηξα, αιιά παξφηξπλε θαη απηά λα ιάβνπλ κέηξα ζρεηηθά κε ηελ κείσζε
ησλ εθπνκπψλ ηνπο.
Αθφκα πνιχ ζεκαληηθά είλαη ην Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο γηα ηελ Βηναζθάιεηα
θαη ην Πξσηφθνιιν ηεο Ναγθφγηα. Σν πξψην ππνγξάθηεθε ηνλ Ιαλνπάξηνπ ηνπ 2000
ζην Μφληξεαι θαη δηαζθάιηδε φηη ε κεηαθνξά, ν ρεηξηζκφο θαη ε ρξήζε ησλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί κε ηηο κεζφδνπο ηεο ζχγρξνλεο
βηνηερλνινγίαο δελ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα νχηε ζηελ πγεία
ηνπ αλζξψπνπ, δίδνληαο κάιηζηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο δηαζπλνξηαθέο δηαθηλήζεηο
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ηέηνησλ νξγαληζκψλ. Σέζεθε φκσο ζε ηζρχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003.
Δλ ζπλερεία, ην Πξσηφθνιιν ηεο Ναγθφγηα πνπ ππνγξάθηεθε ηνλ Οθηψβξε ηνπ
2010, ζπκπιήξσλε ηελ χκβαζε γηα ηελ Βηνπνηθηιφηεηα ηνπ Ρίν (1992) θαη φξηδε ηα
κέηξα γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο θαη ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ
σθειεηψλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Δπίζεο, πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ
κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα επελέβαηλε θαη ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο ή θαηαζηάζεηο,
φπνπ δελ ππήξρε ε ζπκθσλία.
πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
δελ δηαζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα θαη ηα ηερληθά ζηάληαξ ψζηε λα επηηχρνπλ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηα πξφηππα ηεο αεηθνξίαο. Έηζη, νη βηνκεραληθέο ρψξεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΔΔ, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια πνιηηηθά κέηξα ζα
κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα θηάζνπλ ηα απαηηνχκελα
επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ. Έλα
απφ ηα παγθφζκηα εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ν Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο - ΜΚΑ (Clean
Development Mechanism – CDM).
3.4.2 Δπξσπατθφ Δπίπεδν
3.4.2.1 Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δράςεισ και Ενέργειεσ
Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, νη επξσπατθέο ρψξεο δελ είραλ κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. ηε δεθαεηία 1970, ε Δπξσπατθή Έλσζε
(ΔΔ) έρεη εγθξίλεη πεξηζζφηεξεο απφ 200 λνκνζεηηθέο πξάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο19. Η ΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ εμάληιεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ
θπζηθψλ πφξσλ ηεο γεο, εηζήγαγε θαη πξνψζεζε ηελ ελζσκάησζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο. Ήδε ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα
έρεη θαζηεξσζεί έλα εθηεηακέλν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ζηελ ΔΔ.
Σν 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ε ΔΔ ζέηεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο
ηζφξξνπεο θαη ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ (ηίηινο Ι, άξζξν 2),
θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα αξκνληθή θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κηα βηψζηκε θαη κε πιεζσξηζηηθή κεγέζπλζε πνπ
ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ. Δθεί πηνζεηήζεθε ην 5ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ πεξίνδν
1992-2000, ην νπνίν απνηέιεζε ηελ πξψηε δέζκεπζε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο
ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε, εηζήγαγε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θνηλή
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Σν πξφγξακκα είρε ελζσκαηψζεη ηδέεο απφ ην κνληέιν ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο δειαδή απνζθνπνχζε ζε κηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε πνπ δελ έβιαπηε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο.
19
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ηελ ζπλέρεηα κε ηελ χλνδν Κνξπθήο ζην Κάξληηθ (1998) ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηεο
αλάιεςεο νξγαλσκέλεο δξάζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 2000 κε ηελ
ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο δηαηππψζεθε φηη ε επεκεξία γηα λα είλαη βηψζηκε ζα
πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ.
Όκσο ε ΔΔ θαζφξηζε ηνλ Μάην 2001 ηελ ζηξαηεγηθή ππέξ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο,
ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην Γθέηεκπνξγθ ηνλ Ινχλην ηνπ
2001.20Γηα πξψηε θνξά ε αεηθφξνο αλάπηπμε πήξε κηα νινθιεξσκέλε κνξθή κε
εμεηδηθεπκέλε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε.
Έηζη, ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ απνζθνπεί πην ζπληνληζκέλα ζηελ πηνζέηεζε ηνπ
αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνζεγγίδνληαο ηελ κέζσ ηξηψλ
ππιψλσλ (νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θνηλσληθή
δηθαηνζχλε), ηελ ελζσκάησζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ. ην πιαίζην απηφ, θαηαξηίζηεθε ην 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ θαζνξίδεη
ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δ.Δ πνπ αθνξνχζαλ ην θιίκα, ηελ
βηνπνηθηιφηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαζψο θαη ηα
κέηξα πνπ επξφθεηην λα παξζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο γηα ηελ δεθαεηία 20022012. Σν 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο ζηεξηδφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο θαη απνηεινχζε ζηελ νπζία κηα αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ.
πγθεθξηκέλα, ηα κέηξα ηνπ 6νπ Πξνγξάκκαηνο αθνξνχζαλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο,. Όζνλ
αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ε ΔΔ απνζθνπεί λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ
Πξσηφθνιινπ ηνπ Κπφην δειαδή λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ θαηά 8% γηα
ηελ πεξίνδν 2008-2012 ζε ζρέζε κε ην 1990, εληάζζνληαο απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζηελ
ελεξγεηαθή πνιηηηθήο ηεο. Ήδε φκσο θαη κε ηελ πλζήθε ησλ Βξπμειψλ (1997) είρε
απνθαζηζηεί ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 20% ζε ζρέζε κε ην 1990.
Όζν αθνξά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο απνθαζίζηεθε λα δηαζθαιηζηεί ε βηψζηκε ρξήζε
ησλ αλαλεψζηκσλ θαη κε πφξσλ πνπ δελ μεπεξλά ηα φξηα ηεο θχζεο θαζψο επίζεο λα
εθαξκνζηνχλ κέζνδνη παξαγσγήο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο θαη
κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπο. Γηα ην δήηεκα ησλ απνβιήησλ πηνζεηήζεθε
έλα ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο κέζσ ηεο πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο, αξρηθά κε ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπο θαηά 20% κέρξη ην 2010 θαη έπεηηα θαηά 50% κέρξη ην 2050 κε ηε
κεηάβαζε ζε πην βηψζηκα θαηαλαισηηθά θαη παξαγσγηθά πξφηππα θαη ηελ
επαθφινπζε αλαθχθισζε ηνπο.
Έλαο, αθφκα ζηφρνο ηνπ 6νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ήηαλ ε αλάζρεζε ηεο κείσζεο
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010 πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο
θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο
20
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ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο. Δπηπιένλ, ζηε
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζα ζπλέβαιιε ε απνθαηάζηαζε θαη ε δηαθχιαμε ησλ
θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ε βηψζηκε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο,
ησλ αθηψλ θαη ησλ πγξνηφπσλ θαη ε εγθαζίδξπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000 γηα
ηε δηαηήξεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Σν δίθηπν Νatura 2000
πνπ πεξηιακβάλεη 26.000 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εληφο ηεο ΔΔ, ζηεξίδεη ηα πγηή
νηθνζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ νθέιε φπσο ην πφζηκν λεξφ, ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα
θαη πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο θαη ηελ δηάβξσζε ησλ αθηψλ.
εκαληηθφ ήηαλ ην πιαίζην φκσο θαη γηα ηελ βηψζηκε δηαρείξηζε θαη ηελ θαιή
πνηφηεηα ησλ πδάησλ κε ηελ εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2008/56/ΔΚ γηα ηα χδαηα. Δπίζεο, πξνσζήζεθε ε βηψζηκε
ρξήζε ηνπ εδάθνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο, ηεο
ππνβάζκηζεο, ηεο κφιπλζεο θαη ηεο απεξήκσζεο κέζσ κηαο ζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηθεξεηαθή πνηθηινκνξθία θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νξεηλψλ θαη ησλ άλπδξσλ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πξνσζήζεθε ε
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, ε πην αθίλδπλε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θνπξνρψκαηνο, ε δάζσζε θαη άιια κέηξα πνπ επλννχλ ηελ
πξνζηαζία ηνπ.
ε ζπλέρεηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ε ΔΔ εθζέηεη ηνπο
βαζηθνχο ζηφρνπο ζηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»21, ε νπνία βαζίδεηαη ζην 7ν
Πξφγξακκα Γξάζεο θαη απνβιέπεη ζηελ εθαξκνγή κηαο πην απνηειεζκαηηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, θαη πην πξάζηλεο θαη αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο κε ρακειέο
εθπνκπέο αλζξαθνχρσλ αεξίσλ. Η βάζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε πξνζηαζία
θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, ελλνψληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο γεο λα επλνεί
ηε δσή ζε φιε ηεο ηελ πνηθηιία, λα κελ εμαληινχληαη ηα θπζηθά φξηα ηνπ πιαλήηε θαη
λα δηαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλαθεξφκελνη
ζην θπζηθφ θεθάιαην ελλννχκε ηα γφληκα εδάθε, ηηο παξαγσγηθέο ρεξζαίεο θαη
ζαιάζζηεο εθηάζεηο, ηνλ θαζαξφ αέξα θαη ηελ βηνπνηθηιφηεηα.
Η ΔΔ εληείλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο, έδξαζε κε λνκηθφ ηξφπν κέζσ ησλ δηαθφξσλ νδεγηψλ γηα ηα χδαηα, ηνλ θαζαξφ
αέξα, γηα ηα πηελά θαη ηνπο νηθνηφπνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. Αθφκα,
εμαθνινπζεί λα έρεη ηνλ ζηφρν 20-20-20 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα θαη πξνσζεί,
θαιχηεξα αεηθφξα πξφηππα θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ψζηε λα απνζπλδεζεί ε
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα, ιφγσ
ηεο κεγάιεο ελεξγεηαθήο ηεο εμάξηεζεο απφ άιιεο ρψξεο εζηηάδεη ζηελ βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην πιαίζην
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ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο. Γεληθά ηα κέηξα πνπ πηνζεηεί ε Δπξψπε ζην
πξφγξακκα δξάζεο ηεο «Δπξψπε 2020» εληζρχνπλ ηελ πξάζηλε ζπληζηψζα ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη θαζνδεγνχλ ηηο κειινληηθέο ελέξγεηεο ησλ κειψλ θξαηψλ
ηεο.
Πάλσ ζηελ δέζκε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 2020»
βαζίζηεθε ην πιαίζην 2030 πνπ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα θαη ηελ
ελέξγεηα γηα ηελ πεξίνδν 2020-2030. Σν πιαίζην 2030 πξφηεηλε ηελ δέζκεπζε ηεο ΔΔ
γηα κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990,
ηελ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά 27%, ηελ βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο ησλ
δηθαησκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ
ζπζηήκαηνο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη ε ζηξνθή ηεο ΔΔ ζε κία
νηθνλνκία ρακειφηεξσλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ε δηαζθάιηζε ελφο απνδνηηθνχ
ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηκέο πξνζηηέο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη πεξηνξηζκφ ηεο
εμάξηεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ εηζαγσγψλ.
Αθφκα, ε ΔΔ ζε πξνέθηαζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο γηα ην θιίκα ζηνρεχεη ζηε κείσζε
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80% κε 90% έσο ην 2050, ζε ζρέζε κε
ηα πνζνζηά ηνπ 1990. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζνχκε ζην πξφζθαην γεγνλφο ηεο
ππνγξαθήο ηεο λέαο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ (Γεθέκβξην 2015) γηα ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή απφ ηελ ΔΔ θαη ηα 28 κέιε θξάηε ηεο.
ήκεξα ε ΔΔ έρεη ζεζπίζεη νξηζκέλα απφ ηα απζηεξφηεξα πεξηβαιινληηθά πξφηππα
παγθνζκίσο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο
πξάζηλεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο θαιήο πνηφηεηαο
δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο22. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ΔΔ έρεη ζηξέςεη ην
ελδηαθέξνλ ηεο απφ ην 2007 κε ην 7ν Πξφγξακκα Γξάζεο θαη έπεηηα ζηελ
δηακφξθσζε κηαο πην απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ηελ
θαιχηεξε απφδνζε ηεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο.

3.4.2.2 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε ζεκεξηλή
αλζξσπφηεηα είλαη ε εμεχξεζε πεγψλ ελέξγεηαο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σνλ 20ν αηψλα ε δήηεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ
απνηεινχλ πεγέο ελέξγεηαο απμήζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο παξάιιεια κε ηελ
βηνκεραληθή έμαξζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ ήηαλ αθελφο ε εμάληιεζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, πφξσλ
δειαδή πνπ δελ αλαλεψλνληαη, κε απνηέιεζκα ηνλ επηθείκελν αθαληζκφ ηνπο θαη
αθεηέξνπ ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ηνπο ξχπνπο ησλ θαχζηκσλ πιηθψλ.
22
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εζηηάζνπκε ηηο αλαθνξέο καο ζηνλ ηνκέα
ηεο ελέξγεηαο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
Η ΔΔ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 είρε απμήζεη ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο γηα
ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαηά πνζνζηφ 30%. ηε ζπλέρεηα, ηε δεθαεηία ηνπ 1980,
μεθίλεζε ε εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα νη εηζαγσγέο λα
θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 50% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΔ. Δλψ ηελ δεθαεηία
ηνπ 1990 παξαηεξείηαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο. ήκεξα ε ΔΔ έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ κεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο
ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηηο πςειέο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, ηελ απμεκέλε παγθφζκηα
ελεξγεηαθή δήηεζε, ηνπο θίλδπλνπο αζθάιεηαο γηα ηηο ρψξεο παξαγσγήο θαη
κεηαθνξάο, ηηο απμαλφκελεο απεηιέο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ηελ αξγή πξφνδν
ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο αγνξέο
ελέξγεηαο.
ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξνζπαζήζνπκε κέζσ κίαο ζχληνκεο παξνπζίαζεο
επξσπατθήο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο λα δείμνπκε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία
παξαζέηνληαο παξάιιεια ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηελ πιαηζηψλεη. ηφρνο απηήο
αλαζθφπεζεο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.

ηεο
ηεο
ηεο
ηεο

Αξρηθά ε ΔΔ κε ηελ ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο απνζθνπεί ζηελ δηαζθάιηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηνλ εθνδηαζκφ ελέξγεηαο ηεο ΔΔ, ηελ πξνψζεζε
ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ.
πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 194 νξίδεηαη φηη ην θάζε θξάηνο
κέινο ζα θαζνξίδεη πσο ζα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηνπ, ηελ
επηινγή ηνπ κεηαμχ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ
ελεξγεηαθνχ ηνπ εθνδηαζκνχ. Σν 2007 ε ΔΔ πξνζδίδεη κηα πην νινθιεξσκέλε κνξθή
ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο
θαηά 20% θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά 20%.
Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην «ρέδην δξάζεο γηα
ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε: Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ» πνπ απνζθνπνχζε ζηελ
παξνρή ππνδνκψλ(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ) ζηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ,
πξντφλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ απηνθηλήησλ)
θαη ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηε κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε ζηνλ θφζκν.
Γηα ηελ ΔΔ έρνπλ γίλεη πιένλ ζεκαληηθνί ζηφρνη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο
εμάξηεζεο, θαη ε εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο ελέξγεηαο.
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Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ΔΔ επηβάιιεη πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα θάζε θξάηνο κέινο θαη
ζεζπίδεη έλα πιαίζην κεραληζκψλ επηβνιήο θπξψζεσλ. Δπίζεο, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
απηψλ ησλ ζηφρσλ επξφθεηην λα ζπκβάιιεη ην Δπξσπατθφ ηξαηεγηθφ ρέδην
Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο (ρέδην ΔΣ), ην νπνίν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην
2007. ηφρνο ηνπ ήηαλ ε θαζηέξσζε ελεξγεηαθψλ απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ θαη
λα επσθειεζνχλ νη επηρεηξήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ φηη νη
εθηηκήζεηο έδεημαλ φηη ε ΔΔ επξφθεηην λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ 20% κφλν εθφζνλ
εθαξκνζηεί νξζά ε λνκνζεζία ζε φια ηα θξάηε θαηά ην 13%, ε Δπηηξνπή θαηάξηηζε
ην 2011 έλα λέν θαη νινθιεξσκέλν ρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.
ην πιαίζην ηνπ λένπ ρεδίνπ Γξάζεο ζεζπίζηεθε ε λέα Οδεγία 2012/27/ΔΔ,ε νπνία
έρεη ζηφρν λα επαλαθέξεη ηα θξάηε κέιε ζηνλ ζσζηφ δξφκν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ 2020 θαη λα δηνξζψζεη ηηο αδπλακίεο ησλ παιηφηεξσλ νδεγηψλ (Μaria,
Limniou & Kokkaliaris 2013). Η ζπγθεθξηκέλε νδεγία πξνζπαζεί λα δψζεη έκθαζε
ζηελ βειηησκέλε απφδνζε ησλ θηηξίσλ, κεηαθνξψλ θαη πξντφλησλ πνπ
θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο νδεγίαο είλαη φηη ηα θξάηε κέιε
πξέπεη λα νξίζνπλ ελδεηθηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε γηα ην 2020, κε βάζε ηελ πξσηνγελή ή ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
πλεπψο, θαηαξγείηαη ε νδεγία 2006/32/ΔΚ, θαη επηβάιινληαη λνκηθά ππνρξεσηηθά
κέηξα γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο. Δπίζεο, ε νδεγία
2012/27/ΔΔ πεξηέρεη θαη άιιεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθαίληζε δεκφζησλ
θηηξίσλ ζε πνζνζηφ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ δαπέδνπ γηα θάζε έηνο απφ ην 2014
αθνχ ν ζηφρνο είλαη λα δνζεί ην θαιφ παξάδεηγκα ζηηο απνδνηηθέο ελεξγεηαθά
ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ γηα ηελ αλαθαίληζε θαηνηθηψλ
θαη εκπνξηθψλ θηηξίσλ αιιά θαη ηελ θαζηέξσζε εζληθψλ κεραληζκψλ επηβνιήο
κέηξσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 1,5% εηεζίσο γηα ηνπο
ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Όζνλ αθνξά δε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο νξίδνληαη ηα παξαθάησ: ε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ
ειέγρσλ θάζε 4 ρξφληα, ε δεκηνπξγία έμππλσλ δηθηχσλ θαη κεηξεηψλ θαη ε παξνρή
αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξψλνληαη θαιχηεξα νη θαηαλαισηέο θαη λα δηαρεηξίδνληαη πην απνδνηηθά ηελ
ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε23.
Αθφκα ζπγθξηηηθά κε ηελ νδεγία 2004/8/ΔΚ, ε λέα νδεγία εγθξίλεη ηελ αμηνιφγεζε
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπκπαξαγσγήο πςειήο απφδνζεο θαη ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη
ηειεςχμεο ζε φια ηα θξάηε κέιε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 θαη ηελ δηεμαγσγή
αλάιπζε θφζηνπο νθέινπο κε βάζε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηνλ νηθνλνκηθφ αιιά
θαη ηνλ ηερληθφ ραξαθηήξα. ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο ελεξγεηαθέο
ππεξεζίεο ζπλέβαιε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην νπνίν δεηνχζε ε λέα νδεγία λα
πεξηέρεη θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο.
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Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ νδεγία 2006/32/EΚ γηα ηηο
ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο δηαηεξήζεθαλ ην άξζξν 4 παξάγξαθνη 1 έσο 4 θαη ηα
παξαξηήκαηα Ι, ΙΙΙ θαη IV, πνπ ζα παξακείλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
2017. Οη δηαηάμεηο πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ελδεηθηηθνχο
ζηφρνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επίπεδν 9% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
ζε θάζε θξάηνο κέινο έσο ην 2017. Η νδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε απινπνηεί
ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία γηα ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο.
Αθφκα, ε νδεγία 2010/31/ΔΔ θαηαξγεί ηελ παιηφηεξε νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ
ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη απινπνηεί νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο νδεγίαο. Παξάιιεια, εληζρχεη ηηο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο
ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη θηηξηαθψλ κνλάδσλ, ηελ εθαξκνγή ειάρηζησλ
απαηηήζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε λέσλ θηηξίσλ θαη λέσλ θηηξηαθψλ κνλάδσλ
θαζψο θαη ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ φπνπ γίλεηαη αλαθαίληζε κεγάινπ βαζκνχ, θαη
ηερληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θηηξίσλ φηαλ εγθαζίζηαληαη, αληηθαζίζηαληαη ή
αλαβαζκίδνληαη. Αθφκα, πξνσζεί ηελ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε θηηξίσλ, ηελ ηαθηηθή
επηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ζηα θηίξηα, θαη αλεμάξηεηα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηηο εθζέζεηο
ειέγρνπ.
ρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ πξντφλησλ ε ΔΔ έρεη ζεζπίζεη κέηξα πνπ
αθνξνχλ ηελ έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηα ζπλδεφκελα πξντφληα κε ηελ
ελέξγεηα κέζσ ηεο επηζήκαλζεο θαη ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απηά, ε
νπνία επηβάιιεηαη κε ηελ νδεγία πιαίζην 2010/30/EΔ. Σέινο, νη απαηηήζεηο
νηθνινγηθήο ζρεδίαζεο γηα ηα ζπλδεφκελα κε ηελ ελέξγεηα πξντφληα ξπζκίδνληαη κε
ηελ νδεγία 2009/125/ΔΚ.
3.4.2.3 Ευρώπη και Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ
Μηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απνηεινχλ νη αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή ελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα,
ελέξγεηα απφ ηνπο σθεαλνχο, γεσζεξκηθή ελέξγεηα, βηνκάδα θαη βηνθαχζηκα), νη
νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηε κείσζε ηεο
ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ, εηδηθφηεξα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Η ΔΔ θαηέρεη
ην 40% ησλ παγθφζκησλ επξεζηηερληψλ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελψ ην
2012 ηεο αλήθε ην 44% ηνπ παγθφζκηνπ δπλακηθνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο (εθηφο ηεο πδξνειεθηξηθήο).24Tν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έρεη πξνσζεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα
ηειεπηαία έηε.
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Η ΔΔ έζεζε απφ ην 1997 κε ηελ Λεπθή Βίβιν σο ζηφρν ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
θαηά 12% θαη θαηά 22,1% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο έσο ην 2010. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε ζέζπηζε ηεο νδεγίαο 2001/77/ΔΚ γηα ηελ
πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία αλαγλψξηδε ηελ αδπλακία ησλ κέρξη
ηφηε ηξφπσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, θαζψο θαη ηελ ζεκαζία ηνπο
ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο γηα ηελ
πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ έπξεπε λα ηεζνχλ ελδεηθηηθνί ζηφρνη απφ θάζε θξάηνο
κέινο. Όκσο, ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ηνπ 2010 νδήγεζε
ζηελ έγθξηζε ελφο βειηησκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.
ε ζπλέρεηα ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2007 πξφηεηλε ππνρξεσηηθψο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο
θαηά 20% ζηελ ΔΔ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έσο ην 2020, θαηά 10% ηελ θαηαλάισζε
θαπζίκσλ κεηαθνξψλ απφ βηνθαχζηκα έσο ην 2020 θαη ηε δεκηνπξγία λένπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ. Η πξφηαζε απηή εγθξίζεθε αξγφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Έηζη,
δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ηεο ζέζπηζεο κία λέαο νδεγίαο 2009/28/ΔΚ, πνπ
θαηαξγνχζε ηηο νδεγίεο 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ. Απηή φξηδε φηη ην 20% ηεο
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηηο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ην 2020 θαη ππνρξέσλε ηα κέιε θξάηε λα ιάβνπλ
δεζκεπηηθά κέηξα ζε εζληθφ επίπεδν. Δπίζεο, ε νδεγία ππνρξέσλε ηα θξάηε κέιε λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην 10% ησλ θαπζίκσλ κεηαθνξψλ ηνπο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη
πξνζδηφξηδε κάιηζηα κεραληζκνχο θαη κέζα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηα
θξάηε κέιε λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
χκθσλα κε ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ κειψλ θξαηψλ ηνπ 2013 ζε
ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ηα
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε βξίζθνληαλ ζε θαιφ δξφκν ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζσξηλνχο
ζηφρνπο ηνπο κε βάζε ηελ νδεγία 2009/28/ΔΚ. Παξ‟ φια απηά γηα λα πεηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ 2020 ηα θξάηε κέιε ζα έπξεπε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θαηά
πνιχ. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 2013 πεξίπνπ ην 15% ηεο ζπλνιηθήο
αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε ησλ 28 θξαηψλ
αληηζηνηρνχζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά δε ηελ παξαγσγή ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο απηή αλήιζε παξαπάλσ απφ ην έλα
ηέηαξην ηεο αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε ησλ 28.
Η παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο,
ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ βηνκάδα. ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο βηνκάδαο
ζπλέβαιε πξνθαλψο ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2009/28/ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο
2009/30/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ, ε νπνία φξηδε φηη έπξεπε λα κεησζνχλ
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαηά 6% νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηα θαχζηκα
πνπ παξέρνπλ. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή κειεηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ επηζεκαίλεη ζηελ έθζεζε ηεο θάπνηεο
αδπλακίεο φπσο ηελ θαζπζηέξεζε ζηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην φπσο
ζπκβαίλεη ζηελ Κχπξν θαη ηελ Πνισλία θαη ηηο απνθιίζεηο νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ
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απφ ηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο.
Πάλησο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2013 έδσζε έκθαζε ζηηο πην απνδνηηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο, ελψ παξάιιεια πξφηεηλε νηθνλνκηθά
θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπο. Όζνλ αθνξά ηηο κειινληηθέο ηεο επηδηψμεηο, ε ΔΔ
απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζε 30%, ελψ κέρξη ην
2050 απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε ηεο ρξήζεο ηνπ άλζξαθα. Με βάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ
«ελεξγεηαθνχ ράξηε πνξείαο γηα ην 2050» ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλεηδεηνπνηεί φηη
κεηά ην 2020 ε εθαξκνγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζα παξνπζηάζεη θάκςε αλ δελ
ππάξμεη θαηλνηνκία.
Μάιηζηα, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ην ςήθηζκα P7_TA(2010)0153 ζηηο 6
Μαΐνπ 2010 ηφληζε ηελ κεγάιε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ
αλάπηπμε, αιιά θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ, γηα ηελ
επίηεπμε κηαο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο νηθνλνκίαο. Αθφκα, αξθεηέο αληηδξάζεηο
πξνθάιεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κελ
αλαλεψζνπλ ηα θξάηε κέιε ηηο εζληθέο ηνπο ππνζρέζεηο κεηά ην 2020 θαη ε πξφηαζε
ηνπ 27% λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κφλν ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Δπηπξνζζέησο, έληνλεο δηακάρεο πξνθάιεζε ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα
ηξνπνπνηήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα βηνθαχζηκα κε ην πξφζρεκα ηεο
αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ έκκεζσλ
εθπνκπψλ ιφγσ ηεο αιιαγήο ρξήζεο γεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα βηνθαχζηκα θαζψο
επίζεο θαη λα θαηαξγήζεη ηνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ γηα
κεηά ην 2020. ε απηφ ην ζεκείν παξελέβε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ην
λνκνζεηηθφ ςήθηζκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2013 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
2009/28/EΚ.
Η νδεγία απηή πξνσζεί ηε πξνεξρφκελε απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηα, δεηψληαο
ηελ ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ πξψηεο γεληάο θαηά 6% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο
κεηαθνξέο έσο ην 2020. Σν Κνηλνβνχιην εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα λέα
βηνθαχζηκα απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο, φπσο ηα θχθηα θαη ηα απφβιεηα, ηα νπνία
πξέπεη λα αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 2,5% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο
κεηαθνξέο έσο ην 2020. Παξ‟ φια απηά, ην Κνηλνβνχιην δελ κπφξεζε λα ζπκθσλήζεη
γηα δηαπξαγκαηεπηηθή εληνιή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ηεο λνκνζεζίαο ζε
ζπλεξγαζία κε ην πκβνχιην.
πλνςίδνληαο, ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε επξσπατθή ελεξγεηαθή
πνιηηηθή παξνπζηάδεη θάπνηεο αδπλακίεο. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε Δπξψπε απέρεη αξθεηά απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο κέρξη ην
2020, ηδηαίηεξα ζηελ εθαξκνγή ησλ ΑΠΔ. Σα λνκνζεηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα πνπ
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έρνπλ πξνηαζεί κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αξθεηά θηιφδνμα25. Χζηφζν, ε νξζή
εθαξκνγή ηνπο θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, ζα κπνξνχζαλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΔΔ. Σα πξνβιήκαηα
πνπ πξέπεη ε ΔΔ λα μεπεξάζεη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηηο κεηαβνιέο ησλ εζληθψλ
ελεξγεηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, κε ηελ χπαξμε εκπνδίσλ δηνηθεηηθνχ θαη
γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ νδεγηψλ ζην
εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ.
Δπίζεο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αξθεηέο θνξέο έξρεηαη ζε
ζχγθξνπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζε ζέκαηα αλαζεψξεζεο νδεγηψλ θαη
ελεξγεηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δπζρέξαλε ηελ παγίσζε κηαο
ζηαζεξήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη έηζη θάπνηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηίζεληαη ζε
εθθξεκφηεηα. Δλψ ε ΔΔ πξνζπαζεί λα πηνζεηήζεη κηα ζηαζεξή ελεξγεηαθή
ζηξαηεγηθή, πξνθχπηεη ην εμήο εξψηεκα «έρεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ή
παξεκβάιινληαη άιινη πην ηζρπξνί παξάγνληεο πνπ θαιχπηνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ
ραξαθηήξα απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ;»
3.4.3 Δζληθφ Δπίπεδν
Η Διιάδα ήδε απφ ην 1975 κε ην άξζξν 24 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο αλαγλψξηδε
φηη «ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε
ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο». Η λνκνζεζία ινηπφλ, γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηε ζέζπηζε βαζηθψλ
θαλφλσλ θαη ηελ θαζηέξσζε θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ, ψζηε «ν άλζξσπνο, ζαλ
άηνκν θαη µέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, λα δεη ζε έλα πςειήο πνηφηεηαο
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ηνπ θαη επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ» (άξζξν 1 ηνπ Ν. 1650/1986).
Δπίζεο, ν λφκνο επηβάιιεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ άζθεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο λα αμηνινγήζνπλ αλ
είλαη επηηξεπηή ή φρη ε άζθεζε απηήο.
Η Διιάδα σο ρψξα ηεο ΔΔ δέρηεθε επηδξάζεηο απφ ηελ επξσπατθή πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή ηεο. Έηζη, ινηπφλ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο πνπ πξνσζεί έληνλα ε ΔΔ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηνρπξψλνληαο ηελ
έλλνηα ηεο αεηθνξίαο σο κία ζπληαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλε έλλνηα κε ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ην 2001. Δπίζεο, έπξεπε λα
δηακνξθψζεη ηα επξσπατθά ζρέδηα δξάζεο πξνζαξκφδνληαο ηα ζηα ειιεληθά
δεδνκέλα ζέηνληαο παξάιιεια ηνπο δηθνχο ηεο ελδεηθηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο γηα
θάζε δήηεκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαζηέξσζε ελφο πινχζηνπ λνκνζεηηθνχ
25

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζει 19 ζην:
http://www.aliartos.gov.gr/wp-content/uploads/2015/08/4.-SEAP_MUNICIPALITY-OF-ALIARTOYTHESPIEON_v.Final_2.pdf
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πιαηζίνπ κε ηελ ελζσκάησζε επξσπατθψλ δεζκεπηηθψλ ξπζκίζεσλ θαζψο θαη
δηεζλψλ εθφζνλ ζπκκεηείρε ζηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.
Δηδηθφηεξα, ε Διιάδα επεξεαζκέλε απφ ηελ επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή έρεη
ζέζεη σο ζηφρν ηελ εχξεζε, ηελ δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ θπζηθψλ πφξσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη νκαιή θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ
αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαζψο επίζεο ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, απφ
ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ θαηαλάισζε, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ηνπο θπζηθνχο
πφξνπο ηεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν λφκνο 1650/86 «Γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» ζην Άξζξν 2 παξ. 10 δειψλεη φηη νη «θπζηθνί
πφξνη είλαη θάζε ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη απνηειεί
αμία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν».
Άξα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ε επίιπζε ηνπ ελεξγεηαθνχ
δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα, επηηπγράλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαγθαίνπ
ξπζκηζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ θαζεζηψηνο. Σν θαζεζηψο απηφ έρεη σο βάζε ηνπ ηελ
θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη εζηηάδεη ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ηελ απεμάξηεζε απφ ηηο
ελεξγεηαθέο εηζαγσγέο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, κεηαθνξέο θαη ζπίηηα
θαη ηελ θαιχηεξε ελεξγεηαθή ηνπο απφδνζε, ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη παξνρή θηλήηξσλ, ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ
κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, θα.
Αλαθεξφκελνη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ελλννχκε ηελ πην ζσζηή θαη πην
απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε ηελ απνθπγή ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηεο. Οη λφκνη
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εζληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή αθνινπζνχλ ηα πξφηππα πνπ έρεη
ζέζεη ε ΔΔ. Έηζη, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο εθδφζεθε ν λφκνο 3855/2010
«Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαηά
ηελ ηειηθή ρξήζε» πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ επξσπατθή Οδεγία 2006/32/ΔΚ. Ο
ζπγθεθξηκέλνο λφκνο θαζνξίδεη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 9% ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέρξη ηα
ηέιε ηνπ 2016. Δπηπιένλ, νξίδεη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ηνπο κεραληζκνχο γηα
ηελ άξζε ησλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ρξήζε ηεο απνδνηηθήο
ηειηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ
ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. Η Διιάδα, γηα λα πεηχρεη ηνλ εζληθφ ελδεηθηηθφ ηεο ζηφρν,
πηνζεηεί ρεδία Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κέηξα
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελψ παξάιιεια δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ
δεκφζην ηνκέα φπσο δηαπηζηψλεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ θαζνξίδνληαο
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ
δηαρείξηζεο.26

26

χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ 8 λ.3855/2010:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AxgQsUVAUjA%3D&...

61

Αθφκα, ν λφκνο 3661/2008 «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ν νπνίνο ελαξκφληδε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ
Δπξσπατθή Οδεγία 2002/91/ΔΚ, ζηφρεπε ζηελ κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε
λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα θαη θαζφξηδε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο κε βάζεη ηνλ θαλνληζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Απηφο, ν
θαλνληζκφο φξηδε αξθεηέο απαηηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ κεξηθέο γηα ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζή ηνπο, ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ
θηηξίσλ, ηε δηαδηθαζία θαη ηε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ
θηηξίσλ, ησλ ιεβήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ
θιηκαηηζκνχ, ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ο
θαλνληζκφο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκφ. Γ6/Β/νηθ.5825/30-03-2010 Κνηλή
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Έλαο αθφκε λφκνο πνπ ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην είλαη ν 4122/2013 γηα ηελ
Δλεξγεηαθή Απφδνζε πνπ ελαξκφληδε ηελ νδεγία 2010/31/ΔΔ, ε νπνία αληηθαζηζηά
ηελ πξνγελέζηεξε Οδεγία 2002/91/ΔΚ, πνπ ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ηεο
ρψξαο κε ην λ. 3661/2008. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 4122/2013
θαζνξίδνληαη πάιη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε βάζεη ηνλ
ΚΔΝΑΚ θαη κε ην άξζξν 22 θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 θαη
12 ηνπ λ. 3661/2008. Γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηνπ θαλνληζκνχ
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε απψηεξν ζηφρν ε επίηεπμε
ελφο νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε κειέηε ησλ θηηξίσλ πνπ κε ηε
ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.27
Ο πην πξφζθαηνο θαη πνιχ ζεκαληηθφο λφκνο γηα ηε ελεξγεηαθή απφδνζε είλαη ν
4342/2015 πνπ ελζσκαηψλεη ηελ επξσπατθή Οδεγία 2012/27/ΔΔ «γηα ηελ ελεξγεηαθή
απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ
θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ» ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
πγθεθξηκέλα, ν παξαπάλσ λφκνο νξίδεη ηα κέηξα κε ηα νπνία ε Διιάδα ζα
ζπκβάιιεη ζηνλ επξσπατθφ ζηφρν γηα 20% ελεξγεηαθή απφδνζε θαζψο επίζεο θαη
ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αδπλακηψλ ηεο αγνξάο ελέξγεηαο. Η
ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ έρεη ζέζεη ην εξψηεκα αλ ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιάδαο (Μaria, Limniou & Kokkaliaris 2013). Η
αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 20 ηεο νδεγίαο ζα κπνξνχζε λα σζήζεη ηελ ειιεληθή
αλάπηπμε εθφζνλ αλαθέξεηαη ζε κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα
πηνζεηήζεη ε Διιάδα, δίλεη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ έξεπλα πην απνδνηηθψλ
ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ, δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πξνβιέπεη θφξνπο γηα ηηο
εθπνκπέο αεξίσλ, θα (Μaria, Limniou & Kokkaliaris 2013).
Όπσο απνξξέεη απφ ηα παξαπάλσ, ε Διιάδα έρεη εζηηάζεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ
ηεο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ επεηδή ζεσξεί φηη ηα θηίξηα θαηαλαιψλνπλ
27
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ηελ κεγαιχηεξε ελέξγεηα, άξα ζα έπξεπε λα βξεζεί θάπνηνο ηξφπνο πνπ ζα
δηαζθάιηδε ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ. Απηφ επηηπγράλεηαη
θαη κε ηελ ζέζπηζε ησλ θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ
επξσπατθψλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
ην δήηεκα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ε Διιάδα κε ην εζληθφ ρέδην
Γξάζεο 2020 έρεη ζέζεη σο εζληθφ ζηφρν 18% ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε
ηειηθή θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/28/ΔΚ. Δηδηθφηεξα, ε ειιεληθή
θπβέξλεζε εμέδσζε ηνλ λφκν 3851/10 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» αχμεζε ηνλ εζληθφ ζηφρν ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην 20% έσο ην 2020, ν νπνίνο επηκεξίδεηαη ζε 40 %
ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 20 % ζε αλάγθεο ζέξκαλζεο-ςχμεο θαη
10% ζηηο κεηαθνξέο. Σν άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 3851/2010 εηζήγαγε θάπνηεο
θαηλνηνκίεο ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ λέσλ θηηξίσλ (Μaria, Limniou
& Kokkaliaris 2013) θαη αληηθαηέζηεζε παξαγξάθνπο 3,4 ηνπ άξζξνπ 2, ηελ 2
παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4, θα ηνπ λ. 3661/2008.
Βέβαηα, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνυπήξρε ν λφκνο 3468/2006
«Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη
ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
πνπ ελζσκάησλε ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ ζην ειιεληθφ δίθαην θαη πξνσζνχζε ηελ
παξαγσγή ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη κνλάδεο πκπαξαγσγήο
Ηιεθηξηζµνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (.Η.Θ.Τ.Α). Παξάγξαθνη πνιιψλ
άξζξσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αληηθαζίζηαληαη κε δηάθνξα άξζξα ηνπ λφκνπ 3851/2010.
Δπηπιένλ ν λφκνο 3734/2009 «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ
ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην Τδξνειεθηξηθφ
Έξγν Μεζνρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηελ επξσπατθή
Οδεγία 2004/8/ΔΚ πξνσζνχζε πάιη ηε ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο ιφγσ ηεο δήηεζεο γηα
ρξήζηκε ελέξγεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη ξχζκηδε ην λνκηθφ ηεο πιαίζην
θαη ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο ηεο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ λφκν 2244/94 «Ρχζκηζε ζεκάησλ
Ηιεθηξνπαξαγσγήο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα
θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ ήηαλ ν πξψηνο λφκνο πνπ φξηδε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ΑΠΔ) ζηελ Διιάδα. Ο
λφκνο απηφο άιιαμε ζεκαληηθά ην ηνπίν επηρεηξψληαο λα δψζεη ηζρπξά νηθνλνκηθά
θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα κε ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ
θεθαιαίσλ28.

28
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πλνςίδνληαο, ζα ζπκπεξάλνπκε φηη ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ
δηακνξθψλεη ε Διιάδα απνζθνπεί ζην λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
εζληθψλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ ηεο. Παξάιιεια, ε επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα
ζπκβάιεη ζηνλ αζθαιή ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ, ζηε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο βαζηθψλ θιάδσλ ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο θαη ε πξφνδνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ
ζα εμεηάδεηαη αλά δχν ρξφληα ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμειίμεηο ηεο αγνξάο
θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη ε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο.
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη λφκνη θαη
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηηο
ΑΠΔ θαη ξπζκίδνπλ κεραληζκνχο θαη θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαζψο επίζεο
αλαζεσξνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαηάμεηο ησλ ειιεληθψλ λφκσλ θαη επξσπατθψλ
νδεγηψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξζεθαλ νη πην ζεκαληηθέο
λνκνζεηηθέο πξάμεηο ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ δπζθνιία
εθαξκνγήο ηνπο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΑΠΔ παξά ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη θαη ηνπο λφκνπο πνπ εγθξίλνληαη παξνπζηάδεη θάπνηα θαζπζηέξεζε.
χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Δurostat ην 2013, ην 10,7% ηεο αθαζάξηζηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα πξνήιζε απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
ελψ απέρεη πνιχ γηα λα θηάζεη ηνλ ζηφρν ηνπ 18% ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ
αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Η Διιάδα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο
επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο ζα πξέπεη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπο κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ γξαθεηνθξαηηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο θαζηέξσζεο κηαο πην ζηαζεξήο ελεξγεηαθήο
λνκνζεζίαο πνπ λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη λα εμεηάδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απινπνηήζεη ηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο ησλ ΑΠΔ, λα
δηεπθξηλίζεη θάπνηεο αζάθεηεο ζε ζέκαηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα
νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ θαη λα αλαπηχμεη έλα δηάζπαξην ηξφπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.29

3.5 Άιιεο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
3.5.1 Η ππφζεζε πεξί απνυινπνίεζεο
Μία αθφκε πνιηηηθή πνπ πξνσζήζεθε σο απάληεζε ζηελ νηθνινγηθή θξίζε ήηαλ ε
απνυινπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
πξνηάζεθε σο ιχζε ζηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηνπ
λενθιαζηθνχ ξεχκαηνο. Η ζεσξία πεξί απνυινπνίεζεο δειψλεη ηελ κεγαιχηεξε
απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ. Με ηνλ φξν παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ ελλννχκε ηελ
29
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ελέξγεηα θαη ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ νηθνλνκία, δειαδή ηελ
πξνζηηζέκελε αμία αλά κνλάδα εηζξένληαο πφξνπ.
Η απνυινπνίεζε πεξηιακβάλεη έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο φπσο εθείλε ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθαηαζθεπήο θαη ηεο αλαθχθισζεο (Ayres 1996). «Η
ππφζεζε φηη ε αχμεζε ηεο γλψζεο σο πξνο ην ζέκα ηεο παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε ζρεηηθή επέθηαζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο
ηερλνινγίαο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά απνδνηηθή νδεγεί ζε κία ζεκαληηθή
κείσζε ζηηο πιηθέο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο, εκθαλίδεηαη κε ην φλνκα ηεο
απνυινπνίεζεο» (Liodakis 2013). Έηζη, ε απνυινπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ
κεηψλεηαη ε έληαζε κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πιηθά ζηνηρεία ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.
Η επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηεο
απνυινπνίεζεο γηαηί κέζσ ησλ βειηησκέλσλ θαη απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρακειφηεξεο εηζξνέο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο θαη
ρακειφηεξεο εθξνέο ξχπσλ. Η απνυινπνίεζε ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έλλνηα ηεο
νηθναπνδνηηθφηεηαο. Με ηελ νηθναπνδνηηθφηεηα (eco-efficiency) ελλννχκε ηελ
ηθαλφηεηα λα παξάγνπκε πεξηζζφηεξα κε ιίγα ή λα παξάγνπκε πνιιά κε ηνπο
ειάρηζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηελ ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε
(Kuosmanen 2005).
Βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο ησλ πιηθψλ θαη αγαζψλ, ε
κεησκέλε δηαζπνξά ησλ ηνμηθψλ πιηθψλ, ε βειηίσζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ε κέγηζηε
ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (WBCSD 2000)30. Έηζη, ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ηε κείσζε ηεο ρξήζεο εηζξνψλ άξα θαη θπζηθψλ πφξσλ έρεη φιν
θαη κηθξφηεξν αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ, παξάγνληαο φκσο ην ίδην απνηέιεζκα. Με
βάζε ηελ απνυινπνίεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα απνζπλδέζεη ηηο νηθνλνκηθέο ξνέο απφ ηηο πιηθέο ξνέο.
Σαπηφρξνλα ζην πιαίζην ηεο απνυινπνίεζεο ηίζεληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα
κπνξεί λα ζπλερηζηεί ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλάπηπμε κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ κεραληζκψλ (Mol 2002). Γίλεηαη ινηπφλ, κεγαιχηεξε
έκθαζε ζηηο ήπηεο κνξθέο ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ησλ πφξσλ θαη παξάιιεια δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Ο R. Solow
(1973) αλαθέξεη: «δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά θαλέλαο ιφγνο πνπ δελ ζα έπξεπε λα
ζθεθηνχκε φηη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ δελ ζα απμάλεηαη ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν εθζεηηθά».
Αλ θαη ε απνυινπνίεζε θαίλεηαη λα έρεη πνιιέο πξνεθηάζεηο θαη ζίγνπξα επεξεάδεη
ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, δελ θαίλεηαη λα εκθαλίδεη πξαγκαηηθέο
δηαζηάζεηο. Έηζη, δελ θαίλεηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ αθφκε ξίδεο θαη εθαξκνγή ζηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν (Trainer 2001). Απηφ ιφγσ ηνπ, φηη ε ππφζεζε απηή ράλεη
30
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νπνηαδήπνηε βάζε φηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο
φπσο είλαη ε νηθνινγηθή θξίζε (Foster 2012). Η ίδηα ε ππφζεζε θαίλεηαη λα κελ
κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζψο αθφκε θαη αλ νη ππνζέζεηο ζρεηηθά
κε ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο, ηελ επέθηαζε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο θαη ηελ
αχμεζε ηεο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο ηερλνινγίαο ηθαλνπνηεζνχλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ
παξαγσγή (Liodakis 2013).
Η ακθηζβήηεζε ηεο ππφζεζεο πεξί απνυινπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε έλα γεληθφ πιαίζην
ζηελ ίδηα ηε θχζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δθείλν
πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα απνδεηά ηε ζπζζψξεπζε θαη
ηε κεγέζπλζε γηα ην δηθφ ηνπ ζθνπφ (Foster 2000:5). Ο ίδηνο ν θαπηηαιηζκφο κε
ζθνπφ λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη θαη λα εδξαησζεί, έρεη ζρεκαηίζεη έλα κεραληζκφ
κέζα απφ ηνλ νπνίν αλαπαξάγεηαη θαη επηβηψλεη. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
κέζα ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη κία αμία ρξήζεο ζηελ παξαγσγή
θαη κία αμία δηαηίκεζεο.
ην πιαίζην απηφ, ε εξγαζία ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ κία δηαδηθαζία πινπνίεζεο
κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, ν αληαγσληζκφο
νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο αδηάθνπνπ κεραληζκνχ ν νπνίνο έρεη σο
θεληξηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο ε
εξγαζία ζα πξέπεη λα πεηζαξρεί ζηελ παξαγσγή. Με βάζε ηα παξαπάλσ, απαηηνχληαη
ε αχμεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ, απαηηήζεηο φκσο πνπ δελ θαίλεηαη λα
κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ απνυινπνίεζε (Liodakis 2013).

3.6 Άιιεο πξνζεγγίζεηο
Οη πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα βιέπνπκε φηη δελ είλαη
εληειψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αληίζεηα παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ άπνςε φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ε νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο
πξναζπίδνληαη ηελ αλάγθε ηεο βηψζηκεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
(πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα), θαη ηεο πηνζέηεζεο αληηξξππαληηθήο
ηερλνινγίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο.
Αθφκα, απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ζε φια ηα επίπεδα πνπ λα ζπλδπάδνπλ ηηο
αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηή ε ηάζε γηα
ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζηελ νηθνλνκία θαη ηεο νηθνλνκίαο κέζα ζην
πεξηβάιινλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηδενινγίαο ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ, ν νπνίνο αλ θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε μεθάζαξα κέζα ζηηο
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απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ Γηαζθέςεσλ, απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν φισλ απηψλ ησλ
απνθάζεσλ.
Όιεο απηέο νη ζηξαηεγηθέο (αεηθφξνο αλάπηπμε, πξάζηλε αλάπηπμε, νηθνινγηθφο
εθζπγρξνληζκφο) βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ην νηθνινγηθφ δήηεκα κπνξεί λα βξεη
ιχζε κέζα ζην ήδε ππάξρσλ ζχζηεκα παξαγσγήο. Δληνχηνηο φκσο παξαηεξνχκε φηη
παξφιν πνπ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα δελ θαίλεηαη λα
επηιχνπλ ηελ νηθνινγηθή θξίζε. Αλ θαη ζίγνπξα ην πξψην βήκα ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ίζσο νη ζηξαηεγηθέο πνπ
έρνπλ πξνηαζεί λα κελ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην απηήο ηεο
αλάιπζεο κπνξνχκε λα ζέζνπκε δχν ζελάξηα. Δίηε νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί δελ είλαη επαξθείο θαη ζα ήηαλ απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
δξάζεηο νη νπνίεο λα είλαη πεξηζζφηεξν εληαηηθέο, είηε ην δήηεκα δελ επηδέρεηαη
επίιπζε κέζσ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ πξνηάζεσλ θαη είλαη αλαγθαία ε εχξεζε ελφο
λένπ δξφκνπ πξνο ηελ επίιπζε ηνπ.
Μία ελαιιαθηηθή αλάιπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο απνηειεί ε
πεπνίζεζε ηνπ Οηθνινγηθνχ νζηαιηζκνχ, ν νπνίνο ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη είλαη
κηα ζπληζηψζα ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο ελάληηα ζηνλ θηιειεχζεξν θαπηηαιηζηηθφ
ζχζηεκα. Ο Οηθνινγηθφο νζηαιηζκφο αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα,
παξάιιεια κε ηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, αιιά κε δηαθνξεηηθφ
ππξήλα σο πξνο ηελ αλάιπζε. Κεληξηθνί εθπξφζσπνη ηνπ ξεχκαηνο είλαη επηζηήκνλεο
φπσο ν Raymond Williams, ν Rudolf Bahro θαη André Gorz, ελψ ηε ιίζηα ησλ
εθπξνζψπσλ ζπκπιεξψλνπλ ν James O' Connor, Barry Commoner, θαη ν John
Bellamy Foster αιιά θαη άιινη ζηνραζηέο.
Ο Οηθνινγηθφο νζηαιηζκφο ζπλεηδεηνπνηεί ηηο αδπλακίεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ηελ αληθαλφηεηα ηνπ λα αληηκεησπίζεη ην νηθνινγηθφ
δήηεκα θαζψο θαη λα επηηχρεη ηε «βηψζηκε αλάπηπμε». Αξρηθά, αλαγλσξίδεη φηη ην
νηθνινγηθφ δήηεκα έρεη θηάζεη ζε ηδηαίηεξα θξίζηκν ζεκείν, ηέηνην ψζηε είλαη
απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Γηα ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηνπ, ε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο πνπ πξεζβεχεη ν θαπηηαιηζκφο δελ
ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο Οηθνζνζηαιηζκφο ινηπφλ, πξνηείλεη κηα κνξθή νηθνινγηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ
ελζηεξλίδεηαη ηα θεθηεκέλα ηνπ Μαξμηζκνχ ρσξίο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ «παξαγσγηζκνχ».
ε έλα κεγάιν βαζκφ απνδέρνληαη ηηο αληηιήςεηο πνπ πξψηνη έζεζαλ ν Marx θαη ν
Engels. Δηδηθφηεξα, πεγάδεη απφ ηε ζχλδεζε ηεο νηθνινγίαο θαη ηνπ Μαξμηζκνχ,
θαζψο ε κία αλάιπζε ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε. Έηζη ε νηθνινγία, ελψ δηαζέηεη έλα
ζχλνιν αληηιήςεσλ γηα ην πψο ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα επηδξάζεη κέζσ ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ νηθνινγηθή θξίζε, δελ
δηαζέηεη θάπνηα θνηλσληθή αλάιπζε. Σελ έιιεηςε απηή ζπκπιεξψλεη ν Μαξμηζκφο.
Δλψ επηπιένλ ν Μαξμηζκφο παξνπζηάδεη έλα ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη
δπλαηφ λα ππάξμεη θαη λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ηνπ
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πεξηβάιινληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ην θίλεκα ηνπ Οηθνζνζηαιηζκνχ
(Angus 2011).
Οη θεληξηθέο ηδέεο ηνπ θηλήκαηνο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ην «Οηθνζνζηαιηζηηθφ
Μαληθέζην» (International Viewpoint 2003) 31, κέζα ζην νπνίν αλαιχνληαη φιεο νη
πεπνηζήζεηο ησλ νηθνζνζηαιηζηψλ, αιιά θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηά ηηο δηθέο
ηνπο αληηιήςεηο ην νηθνινγηθφ δήηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. Σν
«Οηθνζνζηαιηζηηθφ Μαληθέζην», ην νπνίν ζπζηάζεθε ην 2001 νδήγεζε ζηελ
απφθαζε ελφο δηθηχνπ πνιηηψλ νη νπνίνη ζα δξνπλ κε βάζε ηηο αληηιήςεηο απηέο
(θιαβνχλνο 2007). θνπφο ηνπ είλαη ε θαζηέξσζε λέσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο κέζα απφ ηελ ελαξκφληζε ηεο ζρέζεο ηνπο θαη ηελ
δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο πνπ ζα ζέβνληαη ηε θχζε ζην πιαίζην κίαο
λέαο θνηλσλίαο.
Η δεκηνπξγία κίαο ηέηνηαο θνηλσλίαο παίξλεη ηνλ φξν νηθνζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε
θαη ζχκθσλα κε ηνλ Magdoff (2011), ε θνηλσλία απηή δηαζέηεη κεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά, κία ηέηνηα θνηλσλία ζα ζηακαηήζεη λα απμάλεηαη φηαλ νη
βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο ζα έρνπλ πιένλ ηθαλνπνηεζεί, δελ ζα ππάξρεη ην δέιεαξ
γηα ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο λα θαηαλαιψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Αθφκα, ζα
ππάξρεη ζεβαζκφο πξνο ηα φξηα ηεο θχζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ,
ζα ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε βάζε ηηο καθξνπξφζεζκεο νηθνινγηθέο αλάγθεο ρσξίο
φκσο λα παξαγθσλίδνληαη νη βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ε
ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία αιιά θαη ην αίζζεκα επζχλεο γηα
ην ζπλάλζξσπν γηα λα γίλεη εθηθηή ε πιήξεο αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ
θαη λα γίλεη ε πξνψζεζε πιήξσο δεκνθξαηηθψλ απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα.
Με ιίγα ιφγηα, ε νηθνζνζηαιηζηηθή θνηλσλία ζα βαζίδεηαη ζηελ δεκνθξαηηθή
επηηήξεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Σέινο, ζα πξνβιέπεη ηελ
ζπιινγηθή ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ απφ ηελ ίδηα ησλ
ζηφρσλ ηεο παξαγσγήο θαζψο επίζεο κία λέα ηερλνινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ.
Σν αλ ηειηθά ν Οηθνινγηθφο νζηαιηζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην
νηθνινγηθφ δήηεκα ζίγνπξα δελ κπνξνχκε λα ην γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα. Παξ‟
φια απηά παξνπζηάδεη έλα ηξφπν κέζα απφ ηνλ νπνίν δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, εηδηθά
δηακνξθσκέλεο ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
θαη φρη κφλν. Οη νηθνζνζηαιηζηέο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ ηδηαίηεξα ζηνλ ηεξκαηηζκφ
ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ κε
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Οη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπιινγηθέο θαη
λα ιακβάλνληαη θάησ απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
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3.7 Κξηηηθή ζεψξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηεο παληφηεηαο
θαη ηεο Οηθνινγηθήο Κξίζεο
Δίλαη εκθαλέο φηη ζηηο παγθφζκηεο δηαζθέςεηο κε ζέκα ην πεξηβάιινλ εληνπίζηεθαλ
νη επηπηψζεηο ηεο αλεμέιεγθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη
ζηνλ άλζξσπν θαη ηέζεθε έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Γηα πξψηε θνξά
εηζήρζε ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη πξνηάζεθαλ ζρέδηα δξάζεο ζε δηεζλέο
επίπεδν πνπ λα ζπλδπάδνπλ ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δηδηθφηεξα, ζηηο δχν πξψηεο Γηαζθέςεηο ηεο ηνθρφικεο ην 1972 θαη ηνπ Ρίν ην
1992, πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ζπλέζεηαλ ην
νηθνινγηθφ πξφβιεκα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη πξνβιήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ
ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαινχ
πνηνηηθά θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Όπσο, ζρνιηάζακε παξαπάλσ,
ηελ ηξίηε Γηάζθεςε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002, ηα θξάηε πξνέβεζαλ ζε
δεζκεχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πηνζεηήζεθε ρέδην
Γξάζεο. Δπίζεο, ζηελ Γηάζθεςε ηνπ Ρίν +20 (2012) πηνζεηήζεθε ην κε δεζκεπηηθφ
θείκελν «Σν κέιινλ πνπ ζέινπκε» θαη αλαλεψζεθαλ νη πνιηηηθέο δεζκεχζεηο ησλ
θξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ νη αδπλακίεο ησλ δηαζθέςεσλ, αθνχ ηα
θείκελα πνπ ζπληάρζεθαλ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα κε εμαίξεζε ηελ
χκβαζε γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ηελ χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
θαη ηελ ζπκθσλία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιηείαο κέρξη ην 2015. Απηφ
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ρξήζε ξεκάησλ ζηα θείκελα απηά φπσο «ππνζηεξίδεη»,
«παξνηξχλεη», «εληζρχεη», «πξνσζεί», ελψ ειάρηζηα εκθαλίδνληαη ηα ξήκαηα
«πξέπεη» θαη «ζα γίλεη». Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζε φιεο ηηο δηαζθέςεηο είλαη φηη ελψ
ππήξρε εθηελήο αλαθνξά ησλ αηηηψλ ηεο νηθνινγηθήο ππνβάζκηζεο, νη ζπκκεηέρνληεο
αδπλαηνχζαλ λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Δπηπιένλ, νη
πνιηηηθνί αξρεγνί πξνσζνχζαλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε κία
δέζκε δξάζεσλ θαη κέηξσλ ρσξίο φκσο λα επηβάιινπλ ζηα θξάηε ηελ ππνρξεσηηθή
πηνζέηεζε ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν.
Σν γεγνλφο φκσο φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθέο αιιά ππφθεηλην
ζηελ βνχιεζε θαη ηελ ειεπζεξία ησλ θξαηψλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο είρε σο
απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπο απφ πνιιά θξάηε ή αθφκα θαη ηελ
κε απνδνρή ηνπο, νινθιεξσηηθά. Δίλαη εκθαλέο φηη δελ επηρεηξήζεθε έλαο αθξηβήο
επηκεξηζκφο επζπλψλ θαζψο επίζεο δελ δηακνξθψζεθαλ θάπνηα ππνρξεσηηθά ζρέδηα
δηνξζσηηθήο δξάζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ελψ αθφκα θαη νη
πνιηηηθέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηεξνχληαλ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλσλ
πνζνηηθψλ ζηφρσλ.
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Αθφκα θαη ε ηειεπηαία Γηάζθεςε ηνπ Ρίν +20 (2012) απνηέιεζε νπζηαζηηθά κηα
ππελζχκηζε ησλ θξαηψλ γηα ηηο πνιηηηθέο ππνζρέζεηο πνπ είραλ δψζεη ζηηο
πξνεγνχκελεο δηαζθέςεηο θαη κηα αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηφρσλ πνπ είραλ
ηεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δπίζεο, ην πξαγκαηηθφ ράζκα αλάκεζα ζηα
αλαπηπγκέλα θαη κε αλαπηπγκέλα θξάηε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη
ηνπο ζηφρνπο ηνπο εμνπδεηέξσζε εθ πξννηκίνπ ηελ φπνηα αμηνπηζηία ησλ
ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ ηεο Γηάζθεςεο. Απηφ πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο πην
ηζρπξέο ρψξεο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο σο ζπλήζσο, δίλνληαο, ληξνπηαζηηθά,
πξνηεξαηφηεηα ζην ηδησηηθφ θέξδνο θαη φρη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ πιαλήηε (Walsh
2012, Watts & Ford 2012).
Δπίζεο, έγηλε θαλεξφ φηη θάζε ελδηαθεξφκελν κέξνο ζπιιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Έηζη, γηα
θάπνηνπο βηψζηκε αλάπηπμε κπνξεί λα είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ γηα θαζαξφ λεξφ, θαγεηφ, εξγαζία, ε κείσζε ηεο θηψρεηαο, θαη λα είλαη
ππνρξεσηηθή (ICIMOD 2012), ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο ζεκαίλεη ηελ νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε. Απηφ δηαθαίλεηαη άιισζηε θαη απφ ηνλ ακθηιεγφκελν νξηζκφ ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ πεξηέρεη αζάθεηεο θαη κεξηθφηεηεο θαη ζπλερψο αλαδεηνχζε
ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο ζηηο δηεζλείο ζπλφδνπο.
ε αληίζεζε κε απηά πνπ πξνσζνχληαλ ζηα θείκελα ησλ Γηαζθέςεσλ πεξί
νινθιήξσζεο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο αλάπηπμεο, ζηελ πξάμε ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ
πεξηβαιινληηθή θαη ηελ θνηλσληθή, αθνχ ν θχξηνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε δηαηήξεζε
κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκίαο ιακβάλνληαο ππφςε ζε δεχηεξε κνίξα θαη
άιιεο παξακέηξνπο φπσο ην πεξηβάιινλ.
ε επξσπατθφ επίπεδν, νη αξρεγνί ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ-κειψλ, επεξεαδφκελνη
απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ζπλεηδεηνπνίεζαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηελ αλάγθε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ. Σφηε πξνζθάιεζαλ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο θνηλφηεηαο λα μεθηλήζνπλ
ηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Η ΔΔ έρεη
πηνζεηήζεη έμη πξνγξάκκαηα δξάζεο απφ ην 1973 κέρξη θαη ζήκεξα θαη έρεη επηιέμεη
ην δξφκν ηεο αεηθνξίαο εηζάγνληαο ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο έλα
πινχζην ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηελ δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ θαη ησλ απνβιήησλ.
Δπηπιένλ, αλέιαβε εγεηηθφ ξφιν ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο UNCED
(United Nations Conference on Environment and Development) ππέγξαςε ηηο
δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη άιιεο επξσπατθέο ζπλζήθεο ελζσκαηψλνληαο ηνλ
πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. Σν αεηθνξηθφ παξαγσγηθφ θαη θαηαλαισηηθφ
κνληέιν δεκηνχξγεζε 3,5 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ
ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο ηνλ ηνπξηζκφ θ.ά. (Φινγατηε 2006). Σαπηφρξνλα δίλνληαη
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θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ εκθάληζε
θαηλνηνκηψλ. Πξνσζήζεθε επηπιένλ θαη ε θαηάιιειε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.
Σν γεγνλφο φηη ε ΔΔ έρεη απφ θαηξνχ επηιέμεη ην δξφκν ηεο αεηθνξίαο σο ηε κφλε
πνξεία πξνο ην κέιινλ θαίλεηαη φρη κφλν ζηα πεξηβαιινληηθά ηεο πξνγξάκκαηα,
αιιά θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλάπηεη κε ηξίηεο ρψξεο θαη ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα.
Όκσο θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζεκαληηθέο αδπλακίεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θαζψο θαη εθαξκνγή ησλ ηφζσλ λνκνζεηηθψλ
πξάμεσλ, Οδεγηψλ, Καλνληζκψλ. Άιισζηε, ην Κνηλνηηθφ Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην
έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο «άηνικν θαη βαζηζκέλν ζε ζπληεξεηηθέο
επηινγέο», εθφζνλ ε νηθνινγηθή ππνβάζκηζε πξνρσξά κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο ζε
ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαζψο επίζεο θαη σο «δίθαην κε έιιεηςε
ζπζηεκαηηθήο ζπλνρήο» (Παπαδεκεηξίνπ 1994).
Η επξσπατθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ
πφξσλ, φπσο ησλ νξπθηψλ θαχζηκσλ παξά ζην πξφβιεκα ηεο πηζαλήο ζηελφηεηαο
ηνπο ή ηεο επηθείκελεο εμάληιεζεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαχζε ηνπ άλζξαθα δίλεη
πξνζνρή ζηελ ππνβάζκηζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ αέξα θαη φρη ζηνλ θίλδπλν ηεο
πηζαλήο έιιεηςεο ησλ νξπθηψλ απνζεκάησλ ζην κέιινλ εμαηηίαο ηεο αιφγηζηεο
ρξήζεο ηνπο. Χζηφζν, αλ ηα απνζέκαηα ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ
εμαληιεζνχλ, ζα θηλδπλεχζεη ε κειινληηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Η
ΔΔ, παξφιν πνπ έρεη αληηιεθζεί φηη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απνηειεί ην
ζεκέιην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, δελ έρεη πηνζεηήζεη κηα ζπλνιηθή νξγαλσκέλε
ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο νχηε θαη δηνξζσηηθά κέηξα ζηελ
πεξίπησζε έιιεηςεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πφξνπ.
Δπίζεο, παξά ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ απνζχλδεζεο ηεο ρξήζεο ησλ πιψλ απφ ηελ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο ηεο ΔΔ, παξαηεξήζεθε
φηη εμαθνινπζνχλ λα απμάλνληαη νξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο
ησλ πξψησλ πιψλ. Παξφιν ινηπφλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ λέεο κνξθέο ελέξγεηαο κε
ζθνπφ ηελ κειινληηθή βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ππάξρνπλ πνιιέο
πηζαλφηεηεο ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα απμεζεί, κε πηζαλέο ζπλαθφινπζεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Η Διιάδα απφ ηελ πιεπξά ηεο είλαη ππνρξεσκέλε λα αθνινπζεί ηηο πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο πνπ επηβάιιεη ε ΔΔ, ελζσκαηψλνληαο ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ηηο επξσπατθέο νδεγίεο, θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο. Η πξνζνρή θαη ην
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνδεηθλχεηαη κε ηνλ
απμαλφκελν αξηζκφ λφκσλ θαη ξπζκηζηηθψλ πξάμεσλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ.
Μπνξεί ε ρψξα καο λα έρεη έλα πινχζην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα πεξηβαιινληηθά
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ζέκαηα, ην δεηνχκελν φκσο είλαη αλ ηειηθά εθαξκφδεηαη ζσζηά θαη αλ πεηπραίλεη
ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζπαζεί λα απνηππψζεη κέζα απφ απηφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Πάλησο, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε δελ έρεη
πξσηνβνπιία θαη ζηαζεξή ζηξαηεγηθή (Μaria, Limniou & Kokkaliaris 2013). ηελ
Διιάδα ινηπφλ, ελψ ππάξρεη εθηεηακέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηελ ελαξκφληζε ησλ
επξσπατθψλ νδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο, ζε ζεκείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή ξχζκηζε θαη
θαλνληζηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ, παξαηεξείηαη έιιεηςε ή θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή ησλ
λφκσλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απνηειεί ε ελαξκφληζε
ζεκαληηθψλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ
ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηνλ έιεγρν ξχπαλζεο κεξηθά
ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. ηελ δπζθνιία
εθαξκνγήο ησλ ειιεληθψλ πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ ζπκβάιιεη ην γεγνλφο φηη ε
Διιάδα ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν χθεζεο, (Μaria, Limniou &
Kokkaliaris 2013) ηα θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηα κεηψζεθαλ θαηά πνιχ κε
απνηέιεζκα λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα κελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θάπνηα
πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαη λέεο επελδχζεηο.
Δπίζεο, ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο ελζσκάησζεο ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ ζην
ειιεληθφ δίθαην ή αθφκα θαη ηεο αλαβνιή ηνπο θαη ηεο θαη΄ επέθηαζε
θαζπζηεξεκέλεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ, δαπαλείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ
ξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία έξγσλ
απνθαηάζηαζεο. Η Διιάδα ελζηεξλίδεηαη πνιιέο θνξέο ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην ην
φπνην κεξηθφ απνζπαζκαηηθφ ζρέδην θαη ζηελ ζπλέρεηα ην πξαγκαηνπνηεί ρσξίο φκσο
λα εληάζζεηαη ζε θάπνηα γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή δξάζεο. Μπνξεί νη πξαθηηθέο
θαζπζηέξεζεο θαη απνζπαζκαηηθήο κεηαθνξάο ησλ επξσπατθψλ δηαηάμεσλ ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία λα πεηχραηλαλ ζην παξειζφλ, ηψξα πιένλ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ
γφληκν έδαθνο ιφγσλ ησλ πην απζηεξψλ πξνζεζκηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε ησλ
κέηξσλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνληαη απφ ηηο επξσπατθέο νδεγίεο (Μaria, Limniou
& Kokkaliaris 2013).
Απηφ πνπ γεληθά ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη ε
απνπζία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη καθξφρξνλεο ζηξαηεγηθήο φζνλ αθνξά ηε
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ θαζψο θαη ε «ειεπζεξία» πνπ παξέρεη ε λνκνζεηηθή
εμνπζία ζθφπηκα ζε νξηζκέλα ζέκαηα, επηηξέπνληαο ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ
αληηβαίλνπλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αδχλακεο
ειιεληθήο πνιηηηθήο είλαη νη αλαπνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ θαη επηβνιήο
θπξψζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίνη θαζηζηνχλ ην θξάηνο
απηνπξγφ ζηνλ ππνβηβαζκφ ηεο δηνξζσηηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ.
Σέινο, ε κε αλεπαξθήο ζεσξεηηθή γλψζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαζψο
επίζεο θαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ αξκφδησλ
θνξέσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ απνθαηάζηαζεο
ζπκβάιινπλ ζηελ κε νξζή θαη θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ
θαη παξεκβάζεσλ.
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Μέζα απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηεζλψλ,
επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ είλαη ε δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα
κηα βαζηθή πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί γηα λα κπνξέζνπλ φινη λα
επσθειεζνχλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.32 Έηζη ε λνκνζεζία απφ κφλε ηεο δελ έρεη
αμία αλ δελ εθαξκφδεηαη θαη δελ επηβάιιεηαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. πλεπψο, ν
πξσηαξρηθφο ζηφρνο ζήκεξα είλαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ
έρεη εγθξηζεί. Απηή φκσο πξνυπνζέηεη αθελφο ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαη αθεηέξνπ ηελ
πξνζσπηθή δξάζε ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ βιέπνπκε φηη, ζε δηάζηεκα 20 ρξφλσλ απφ
ηε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν (1992) έσο θαη εθείλε ηνπ Ρίν+20 (2012), νη ρψξεο
δεζκεχνληαη γχξσ απφ ηα ίδηα πιαίζηα, επεηδή δελ έρνπλ επηηεπρζεί νη θεληξηθνί
ζηφρνη ηνπ παξειζφληνο.

3.8 Κξηηηθή Απνηίκεζε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη Πξάζηλεο
Αλάπηπμεο σο Ιδενινγίεο
Η αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, κηα
ηδενινγία, κηα εζηθή. Πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο αλζξσπφηεηαο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ
έρεη κνλαδηθή παξάκεηξν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ θνηλσλία
θαη ζέηεη σο ειάρηζηνπο ζηφρνπο ηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θηψρεηαο, ηελ
ζηαζεξνπνίεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ απμήζεσλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ
αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Αθφκα,
ππνζηεξίδεη πνιχ ζεκαληηθέο αξρέο φπσο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ηεο δηθαηνζχλεο,
ηελ ηζφηεηα ησλ θξαηψλ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ
θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ζθαηξηθά σο πξνο ηνπο
ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη.
Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο ιήθζεθαλ κέηξα ηα νπνία επέθεξαλ
άιινηε ζε κεγάιν βαζκφ βειηίσζε ζην πεξηβάιινλ θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ
ζε ζρέζε κε ηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ θαηά θαηξνχο ηεζεί. Ο Stern
ππνζηεξίδεη φηη ε αεηθνξία δελ απνηειεί επηινγή αιιά αλαγθαηφηεηα, θαζψο απνηειεί
ιχζε επηβίσζεο. Έηζη, ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο αεηθνξίαο πξνηάζεθε σο ιχζε
ζην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αζπάδεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη
παξαδνρέο ηνπ λενθιαζηθνχ θηιειεχζεξνπ ξεχκαηνο ηεο νηθνλνκίαο.
ην πιαίζην απηφ, πνιινί ππνζηήξημαλ σο ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο φρη κφλν ηελ
βηψζηκε αλάπηπμε αιιά πξνρψξεζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ πξνψζεζε ελφο λένπ
αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, ηελ «πξάζηλε αλάπηπμε». Μάιηζηα, έρνληαο
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη αθφκα δελ έρνπλ επηιπζεί ηα πξνβιήκαηα απφ ην ππάξρνλ
ζχζηεκα, ζεψξεζαλ φηη ε πξάζηλε αλάπηπμε ζα είλαη ε δηέμνδνο απφ ηελ νηθνλνκηθή
32
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θαη νηθνινγηθή θξίζε. ε έλαλ θαπηφ, επίπεδν θαη πνιππιεζή θφζκν φπσο ηνλ
ραξαθηεξίδεη ν T. Friedman (2008), ε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ
πνπ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηελ απμαλφκελε ελεξγεηαθή δήηεζε, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ν
απμεκέλνο πιεζπζκφο ηεο γεο, θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ππνβαζκίδεη
αηζζεηά ηελ πνηφηεηα δσήο θαζηζηνχλ αλαγθαία κηα πξάζηλε επαλάζηαζε πνπ ζα
αλνίγεη λέεο νπηηθέο θεξδνθνξίαο, ηθαλέο γηα λα ππεξβεί ην ζχζηεκα ηελ ζεκεξηλή
θξίζε ηνπ.
Πάλησο, ε άπνςε πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα θαη πξνάγεηαη απφ ηνπο ππνζηεξηρηέο ηεο
θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο ππνζηεξίδεη φηη ε πξάζηλε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθαξκνζηεί ε
αεηθφξνο αλάπηπμε θαη λα ηεζεί ηέινο ζηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε. Πνιινί ζεψξεζαλ
φηη ην κνληέιν ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, ην νπνίν πξνσζείηαη θπξίσο ζηελ ΔΔ, είλαη
θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη έρεη σο θέληξν ηελ πξνζηαζία ηνπ. Δπηπιένλ, φζνλ
αθνξά ηελ πξάζηλε απαζρφιεζε, έρεη παξαηεξεζεί φηη ζηελ ΔΔ ππάξρεη κία αηζζεηή
αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη «Σφζν ηα κέηξα πνπ έρνπλ
αλαιεθζεί φζν θαη ε Πξάζηλε Αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο επηιχνπλ ηειηθά
ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα;»
Χζηφζν, πνιινί κειεηεηέο ζηέθνληαη επηθξηηηθνί σο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο
δξάζεηο πνπ ηζρχνπλ έσο θαη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα ή γεληθφηεξα ζηελ
επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η θξηηηθή απηή κπνξεί λα είλαη νξζή, εμαηηίαο ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ψζηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη
άιιε θαζπζηέξεζε θαη πσο ηα εκίκεηξα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ξηδηθά
κέηξα εηδηθήο αιιά θαη ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, πνιινί
κειεηεηέο ζσξνχλ φηη ε βηψζηκε θαη ε πξάζηλε αλάπηπμε είλαη νη πεγέο ηνπ θαθνχ
θαζψο εκκέλνπλ ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν επηηάζζεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή
αλάπηπμε, παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αγαζψλ. Μάιηζηα, ε αεηθνξία πνπ πξνζπαζεί
λα ζπκβηβάζεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο,
απνηειεί κηα κεηξηνπαζή αλαπηπμηαθή θαη θηινπεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε, δελ
ηαπηίδεηαη κε ηελ νηθνινγηθή άπνςε ηεο νηθναλάπηπμεο θαη βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε
πην αθξαίεο νηθνινγηθέο ή αλαπηπμηαθέο απφςεηο (Bromley 2007). Με άιια ιφγηα, ε
βηψζηκε αλάπηπμε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ην θπξίαξρν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα
ιφγσ ηεο εγγελνχο θχζεο ηνπ (Liodakis 2010).
Ο πξάζηλνο θαπηηαιηζκφο βαζίδεηαη ζηελ αμία ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο ζαλ λέν πεδίν θεξδνθνξίαο θαη ζηε δεκηνπξγία αεηθφξσλ πξάζηλσλ
νηθνλνκηψλ (Γειεγηάλλεο 2003). Αθφκα, ε πξάζηλε αλάπηπμε απνδνθηκάζηεθε
επεηδή απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα νξζνινγηθνπνίεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ
αηηηψλ θαηαζηξνθήο ηεο θχζεο. Δπίζεο, πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηελ αλάπηπμε σο
έλα κεραληζκφ θαηαζηξνθήο ηεο θχζεο κε ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ
δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο (Ναμάθεο 1997). Οη επηθξηηέο
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ησλ δχν κνληέισλ, ινηπφλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε πξάζηλε
αλάπηπμε κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη έλαο ηξφπνο κέζα απφ ηνλ νπνίν ην
θεθάιαην κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ζπζζσξεχεηαη θαη πσο έλα ηέηνην είδνο αλάπηπμεο
δελ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο απφςεηο ζηέθνληαη
εληειψο επηθξηηηθά ηφζν ζηηο ζηξαηεγηθέο απηέο αλάπηπμεο φζν θαη ζην ίδην ην
θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα.
Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη άλζξσπνη ζήκεξα έρνπλ πιένλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ, ην ξφιν πνπ έρεη παίμεη ε
αλζξσπφηεηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο. Πιένλ νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη φηη νη
θπζηθνί πφξνη δελ είλαη απεξηφξηζηνη θαη πσο είλαη αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ κε
ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Σν πξψην βήκα γηα ηε ζεξαπεία έρεη
επηηεπρζεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα εκβαζχλνπκε
ζηα βαζηθά αίηηα ηεο εκθάληζεο ηνπ νηθνινγηθνχ δεηήκαηνο θαη λα αλαζεσξήζνπκε
ηε ζρέζε πνπ έρνπκε αλαπηχμεη κε ηε θχζε σο αλζξσπφηεηα. Σν δήηεκα φκσο ην
νπνίν κέλεη είλαη ε επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ηξφπνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πξηλ λα είλαη πνιχ αξγά.
Οη ηδενινγίεο ηεο αεηθφξνπ θαη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο πξνβάιινπλ ζε ζεσξεηηθφ
ηνπιάρηζηνλ επίπεδν πνιχ ζεκαληηθέο αξρέο θαη δξάζεηο θαη είλαη ελζαξξπληηθφ ην
γεγνλφο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζθήλην. Σν δήηεκα
είλαη αλ απηέο νη ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφπνιηηηθφ ζχζηεκα θαη αλ φρη πνην ζχζηεκα ζα ήηαλ ην θαηάιιειν. Απηφ πνπ
ρξεηάδεηαη απφ κία αηζηφδνμε νπηηθή είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ε
θαζήισζε ηνπ (Miller 1999). Κηλεηνπνίεζε κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
βαζηθψλ αηηηψλ θαη φρη κφλν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνινγηθήο
θξίζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4o
Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο
4.1 Δηζαγσγή
H νηθνλνκηθή χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπσο πξναλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην ήηαλ απηή πνπ έζεζε ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε
πξψηε κνίξα θαη αλάγθαζε πνιίηεο θαη πνιηηηθνχο ηζχλνληεο λα αλαδεηήζνπλ
θάπνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο. Έηζη, ζην πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο
πξνζεγγίζεηο, ηηο νπνίεο νκαδνπνηψληαο ηηο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε κηα νκάδα απφ
απηέο ζηεξηδφηαλ ζηνλ νηθνκαξμηζκφ, ελψ ε άιιε ζηελ ζεσξία ηεο
απνβηνκεραλνπνίεζεο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη νηθνκαξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαγλψξηδαλ ηελ
πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εγγελή ηάζε ηνπ
γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο, σο ηελ βαζηθή αηηία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε. Οη
επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην θεθάιαην ηνπο γηα λα παξάμνπλ λέεο ηερλνινγίεο
πνπ αληηθαζηζηνχζαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ έρνληαο απψηεξν ζθνπφ ηελ
κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Δπηπξνζζέησο, ε ππεξβάιινπζα εξγαηηθή δχλακε ζα
έπξεπε λα απνξξνθεζεί (γηα λα κελ κείλεη άλεξγε) άξα απηφ δηεχξπλε ηελ βάζε ηεο
παξαγσγήο. Η επέθηαζε ηεο παξαγσγήο θαη ε αλάγθε εχξεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ
νδήγεζε ζηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ άξα ζηελ εμάληιεζε ηνπο θαη
ηελ πξφθιεζε κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Δπνκέλσο, πξφηεηλαλ σο
ιχζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηελ ξηδηθή αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ έλα άιιν ζχζηεκα πην νηθνζνζηαιηζηηθφ.
ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ε ζεσξία ηεο Απνβηνκεραλνπνίεζεο πξνζεγγίδεη ην
πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα σο απφξξνηα φρη ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο αιιά ηεο
ίδηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελλνψληαο ηηο ηερλνινγηθέο, επηζηεκνληθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα αλαπηπγκέλα θξάηε. Η
ζπγθεθξηκέλε ζεσξία εζηίαδε ζηελ ρξήζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ηερλνινγίαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζα απνηεινχηαλ απφ κηθξέο
απηφλνκεο θνηλφηεηεο. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα λα είλαη
πνζνηηθά κηθξφηεξν αιιά πνηνηηθά θαιχηεξν, ηθαλνπνηψληαο ηηο πξαγκαηηθέο
αλζξψπηλεο αλάγθεο. Άιισζηε, ήηαλ απνδεθηφ απφ πνιινχο φηη ν βηνκεραληθφο
ηξφπνο δσήο δελ ήηαλ βηψζηκνο θαη ήηαλ θάηη πνπ έπξεπε λα αιιαρζεί ψζηε λα
επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή πνξεία ηεο θνηλσλίαο.
Οη δχν πξνζεγγίζεηο, πνπ ππνζηεξίρζεθαλ εθείλε ηελ επνρή αιιά θαη γηα πνιχ θαηξφ,
είραλ σο θνηλφ ζεκείν, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο κε ηελ
νπζηαζηηθή αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο είηε ζηελ βηνκεραληθή ηνπ είηε ζηελ
θαπηηαιηζηηθή ηνπ πξαθηηθή. Αξγφηεξα φκσο, πξνηάζεθε απφ ην πξάζηλν θίλεκα ηεο
επνρήο, ην νπνίν πξνζδνθνχζε λα παξακείλεη ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην, κηα
αλαηξεπηηθή γηα εθείλε ηελ επνρή ζεσξία, ε νπνία δελ απέβιεπε ζηελ ξηδηθή αιιαγή
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ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά ζηελ νηθνινγηθή ηνπ αλαδηακφξθσζε. Η
ζεσξία απηή νλνκάζηεθε Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο απφ ηνπο ππνζηεξηρηέο ηεο.
ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνζεγγίζνπκε ηνλ φξν ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ
θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεζκηθέο αιιαγέο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ.

4.2 Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο: Απνζαθήληζε ηνπ φξνπ
O Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο βξίζθεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο ζεσξίεο πεξί
εθζπγρξνληζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη
σο ξεχκα βξήθε ηδηαίηεξε άλζεζε κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ (Foster 2012).
Πξφθεηηαη γηα κία λέα ηάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηακνξθψλεηαη ε ζχγρξνλε
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Όπσο εληνπίδνπλ νη Fisher θαη Freudenburg (2001), απφ ηε
δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα, ν νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο βξέζεθε ζην επίθεληξν
ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο ζε έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απηφ
θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηελ πιεζψξα ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ αλαδχζεθαλ
θαη αληίκαρνη ηεο ζεσξίαο απηήο.
ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Οηθνινγηθφο
Δθζπγρξνληζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο
θνηλσλίεο κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ νηθνινγηθή θξίζε (Mol & Sonnefeld
2000:5), ρσξίο φκσο λα ππάξρεη έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην γηα ην ηη αθξηβψο είλαη.
χκθσλα κε ηνλ Hajer (1995) o Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο είλαη ε «ηδενινγία
πνπ αλαγλσξίδεη ην δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ,
αιιά πνπ πξνυπνζέηεη φηη ηα ππάξρνληα ζεζκηθά φξγαλα κπνξνχλ λα
εζσηεξηθεχζνπλ ηε θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ» θαη είλαη ηδηαηηέξσο ζπκβαηή
ζχκθσλα κε ηνλ Mol (1995:54) ζε πξνεγκέλεο βηνκεραληθά θνηλσλίεο ιφγσ θπξίσο
ησλ απαηηήζεσλ ηεο γηα πξάζηλε βηνκεραληθή αλαδηάξζξσζε. Χο ζεσξία ήξζε γηα λα
αληηθξνχζεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ νηθνκαξμηζηψλ θαη ηηο ζεσξίεο
απνβηνκεράληζεο φπσο αλαθέξεη ν McLaughlin (2012:178), ελψ ζχκθσλα κε ηνλ
Simonis (1989) απνηειεί ηελ θχξηα δηέμνδν ζην νηθνινγηθφ δήηεκα θαζψο πξνηείλεη
ηελ ελαξκφληζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνινγίαο.
ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηελ ζεσξία ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ κέζα
απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ, ησλ Huber, Janicke,
Mol, Spaaragaren θαη Sonnenfeld.
O Huber δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ κέζα απφ κία επηζηεκνληθή θνηλσληνινγηθή ζεσξία (βι.
McLaughlin 2012:180). ηα έξγα ηνπ, ν Huber (1985) απνδέρεηαη φηη ε
πεξηβαιινληηθή θξίζε νθείιεηαη ζην βηνκεραληθφ ζχζηεκα, θαηαθξίλνληαο ηηο
ηερλνινγηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αλεπάξθεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπζηήκαηνο. Παξφια απηά, ππνζηεξίδεη φηη ε θξίζε απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί
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κέζσ ηεο ππέξ-εθβηνκεράληζεο θαη φρη κέζσ ηεο θαηάιπζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ν Huber δηέθξηλε ηελ εμέιημε ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ζε ηξία
δηαθξηηά ζηάδηα: ην βηνκεραληθφ άλνηγκα, ηελ θαηαζθεπή ηεο βηνκεραληθήο
θνηλσλίαο θαη ηελ νηθνινγηθή κεηαζηξνθή ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηε ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (βι. Pepper 1987). Θεψξεζε
ινηπφλ φηη ε ζχγρξνλε βηνκεραληθή θνηλσλία ζα κπνξνχζε λα εηζέιζεη ζην ηξίην
ζηάδην ηεο παξαπάλσ εμέιημεο, ζηελ νπνία ζα ήηαλ εθηθηή ε «νηθνινγηθή κεηάβαζε»
ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο
βηνηερλνινγίεο (Spaargaren & Mol 1992:334-335). Σν ππάξρνλ ζχζηεκα δειαδή ζα
κπνξνχζε λα δηνξζψζεη ηα ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ
κνξθψλ ηερλνινγίαο, απνθηψληαο παξάιιεια νηθνινγηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, κέζσ ηεο
νηθνινγηθήο αλακφξθσζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο επηηπγράλεηαη ε
νηθνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
ε απηφ ην κνηίβν θηλήζεθε θαη ν Janicke θαη άιινη εξεπλεηέο ηεο νκάδαο ηνπ, νη
νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο είλαη ε θαηλνηνκία θαη ε
πξνψζεζε εκπνξεχζηκσλ, θηιηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθά, εθαξκνζκέλσλ ηερλνινγηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ αληίζηνηρσλ
ππνζηεξηθηηθψλ πνιηηηθψλ (Janicke & Jacob 2005:176). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ είλαη ε χπαξμε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε εζληθφ άιια θαη δηεζλέο επίπεδν
αλάκεζα ζηα θξάηε, αιιά θαη ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζε έλα επξχηεξν πιαίζην
(Janicke 1992).
Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξεπλεηψλ έδσζε κηα πην ηερληθφ-νηθνλνκηθή ρξνηά ζηνλ
Οηθνινγηθφ Δθζπγρξνληζκφ θαη ζεσξνχλ φηη ζα έρεη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζε
ρψξεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα
επηιχζνπλ εθείλα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία επηιχνληαη δηακέζνπ ηνπ
κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζπλδπαζκφο ηνπ νηθνινγηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο αγνξάο ζα απνθέξεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ.
Βαζηθή ηδέα ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ είλαη ε ηδέα ηεο απνζχλδεζεο, ε
νπνία ζπλαληάηαη θαη ζην πιαίζην ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Η ηδέα ηεο απνζχλδεζεο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο δνκήο ηεο βηνκεραλίαο πνπ ζα έρεη σο
επαθφινπζν ηελ αχμεζε ησλ κνξθψλ ηεο παξαγσγήο, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζηελ
βειηησκέλε γλψζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ εηο βάξνο ηεο παιηάο βηνκεραλίαο.
Σαπηφρξνλα, ν νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο επηδηψθεη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ζε
καθξφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν. Με ιίγα ιφγηα, «αλαδεηά επί ηεο νπζίαο βηνκεραληθνχο
ηνκείο πνπ ζπλδπάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ρακειφηεξα
επίπεδα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεη λα κεηαηνπίζεη ηελ
έκθαζε ηεο καθξφ-νηθνλνκίαο καθξηά απφ ηηο βηνκεραλίεο εληάζεσο ελέξγεηαο θαη
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πφξσλ πξνο ηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο γλψζεο» (Gouldson & Murphy
1997:75). Δπνκέλσο, νη λέεο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο ζα πεηχρνπλ
παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ νηθνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο
βηνκεραληθήο θνηλσλίαο.
χκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, ε νηθνλνκία κπνξεί λα απηνξπζκηζηεί νηθνινγηθά,
εζσηεξηθεχνληαο ηηο εμσηεξηθέο επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο, ρξεζηκνπνηψληαο
ιηγφηεξν ηηο κε αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο θαη ππνινγίδνληαο ηα νηθνλνκηθά θφζηε
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Simonis 1989:133-134).
Αθφκα, κπνξεί λα πξνσζεζεί θαη ε πεξηβαιινληηθή αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη θφξσλ γηα ηηο εθπνκπέο
ξχπσλ θαζψο θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Δπνκέλσο, πίζσ απφ ηνλ Οηθνινγηθφ Δθζπγρξνληζκφ
θξχβεηαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο νηθνινγηθήο δηάζηαζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη
ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο έρνληαο σο απνηέιεζκα νη νηθνλνκηθέο
δηεξγαζίεο λα ζρεδηάδνληαη φρη κφλν απφ νηθνλνκηθή αιιά θαη απφ νηθνινγηθή
πιεπξά.
H έλλνηα ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ιακβάλεη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα απφ
δηάθνξνπο θνηλσληνιφγνπο κηα πην θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ρξνηά θαη φρη ηφζν
ηερληθή. πγθεθξηκέλα, ζεσξήζεθε σο έλα είδνο «λένπ ιφγνπ», ελλνψληαο ην ζχλνιν
ησλ ηδεψλ θαη ελλνηψλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη, δηαδίδνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη
κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ δίδεηαη λφεκα ζηε θπζηθή θαη
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Hajer 1995:44). Δπξφθεηην, γηα κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή
πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ. Έηζη, ε θεληξηθή ηδέα ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ ζηεξηδφηαλ
ζηελ απφξξηςε ηεο νξζφηεηαο θάπνησλ θπξίαξρσλ αξρψλ πνπ ξχζκηδαλ ηηο πνιηηηθέο
ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. Ο πην πνιηηηθφο θαη ζεζκηθφο ηνπ
ραξαθηήξαο θαίλεηαη απφ φηη αζρνιείηαη κε λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο ζε ηνκείο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν πξνηείλεη πξνιεπηηθέο πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο πνπ δηαδίδνληαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ηνκείο έλαληη ησλ παιηψλ ζηελά
ηνκεαθψλ πξνηάζεσλ. ε επηζηεκνληθφ επίπεδν, νη επηζηήκνλεο παξέρνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ πιεξνθφξεζε γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη εθ ησλ
πζηέξσλ, ψζηε απηή λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ.
ε νηθνλνκηθφ επίπεδν ηψξα, ηζρχεη ε λέα παξαδνρή «ε πξφιεςε πιεξψλεη», δειαδή
είλαη πην θζελφ λα πιεξψζεη θάπνηνο ζηελ αξρή, πξνιαβαίλνληαο ηελ ξχπαλζε απφ
φηη λα πιεξψλεη ηα θφζηε απνθαηάζηαζεο ζην κέιινλ. Δπηπξφζζεηα, ν Οηθνινγηθφο
Δθζπγρξνληζκφο ζεσξεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ζπάληα δεκφζηα αγαζά
δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ εηζαγσγή πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ, ζπζηεκάησλ
αλαθχθισζεο θαη αδεηψλ ξχπαλζεο. ε ζεζκηθφ επίπεδν, κε ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ
παξαδνρψλ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο ν ζηγφκελνο (πνιίηεο) δελ ρξεηάδεηαη
λα απνδείμεη φηη ζα ππνζηεί δεκηά, αιιά θαη ν ζχηεο (βηνκεραλία) φηη δελ ζα
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πξνθαιέζεη κηα ηέηνηα δεκηά. Σέινο, πξνηείλεη ηελ θνηλή ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο,
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θνξέσλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ (Hajer
1995:26-29).
Καηά ηνλ Mol θαη Sonnenfeld (2000:6) ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο πξνζδηνξίδεη
ηηο ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη δίλεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζε ηέζζεξα ζεκεία ηνπο. Αξρηθά, ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ αιιαγή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, απφ ηελ άπνςε φηη νη λέεο
ηερλνινγίεο είλαη πεξηβαιινληηθά πην θηιηθέο θαη δηακνξθψλνπλ πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο πξφιεςεο, επηδηφξζσζεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ
ηελ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. Σέηνην παξάδεηγκα ζεσξείηαη ε πξνψζεζε
ηεο ρξήζεο απηνθηλήησλ πνπ εμνηθνλνκνχλ θαχζηκα.
Αθφκε, o Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο, νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ νηθνινγηθή αλαδηάξζξσζε
ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ εθαξκνγή ηεο πην απνδνηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, βειηηψλνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο
άξρηζαλ ινηπφλ, λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ξχπαλζε ιφγσ ηεο ζέζπηζεο ησλ
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αγψλσλ ησλ θηλεκάησλ. Όηαλ φκσο ζηαδηαθά
θάλεθε φηη ε αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ ήηαλ αζπκβίβαζηεο,
νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα νδεχνπλ ζε κία λέα νηθνινγηθή νξζνινγηθφηεηα.
Άιιν έλα ζεκείν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε είλαη ε αιιαγή ηνπ παιηνχ
θαη ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηα νηθνινγηθά
ζέκαηα φπνπ ε θξαηηθή εμνπζία είρε ηνλ θπξίαξρν ιφγν. Άιισζηε, ν νηθνινγηθφο
εθζπγρξνληζκφο ζηέθεηαη επηθξηηηθά ζηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο
ν λένο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πην ζπληνληζηηθφο θαη επηηειηθφο
θαζνξίδνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ρξεζηκνπνηψληαο πξαθηηθέο έκκεζεο
παξέκβαζεο θαη φρη πξαθηηθέο εληνιψλ θαη ειέγρνπ. Σέινο, άιιε κία αιιαγή πνπ
πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη ζηελ ηδενινγία ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ ηα νπνία
απφ επηθξηηηθά ζα κεηαηξαπνχλ ζε ζεζκηθφ ζπλεξγάηε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη γηα ηνλ Mol (1995) ν εθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ
ηνκέσλ ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζηελ νηθνινγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά
ζπλέπεηα επίιπζε φινπ ηνπ νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν
νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεσξεηηθή έλλνηα γηα λα αλαιχζεη απηέο ηηο αιιαγέο
ζηνπο θεληξηθνχο ζεζκνχο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη θξίλνληαη αλαγθαίνη
γηα ηελ επίιπζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο. Δλψ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα
πεξηγξάςεη έλα λέν πνιηηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλαθαηεχζπλζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ.
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Ο Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ινηπφλ, ζέηεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ
πηνζέηεζε ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο (Socolow 1994) δειαδή κηαο πην νηθνινγηθήο
ηερλνινγίαο ζην ρψξν ησλ βηνκεραληψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο
βησζηκφηεηαο θαζψο πξνζβιέπεη ζε κία ζηαδηαθή αιιαγή ησλ ζεζκψλ πξνο ηελ πην
νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο παξά ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο (Mol & Spaargaren 1993). Όπσο ε αεηθφξνο αλάπηπμεο, έηζη θαη ν
νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ππέξβαζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ ρσξίο φκσο ε αλζξσπφηεηα λα απνθιίλεη απφ ηελ πνξεία
ηνπ εθζπγρξνληζκνχ (Mol & Spaargaren 1993). Δίλαη αθφκα ζπλπθαζκέλνο κε ηε
ινγηθή ηεο πξνφδνπ, έλαλ φξν πνπ γηα πνιινχο είλαη ζπλψλπκνο ηεο αλάπηπμεο (ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ) ή θαη αθφκε ηεο εμέιημεο.
Άξα, ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη
εδξαίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία, νη νπνίεο κπνξεί λα σθειήζνπλ ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ
νηθνλνκία. H ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, παξαδνρέο πνπ
πξεζβεχεη ν θαπηηαιηζκφο, κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ θαη άξα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Mol & Sonnenfeld
2000).
πλνςίδνληαο, ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ
ζηνρεχνπλ λα αιιάμνπλ ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
ζηε Γχζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Δζηηάδεη ινηπφλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θπξίσο ζηελ
αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ βηνκεραληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο κέζσ ηεο πξνψζεζεο λέσλ
πην απνδνηηθψλ θαη θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ. Γηα ηνλ Οηθνινγηθφ
Δθζπγρξνληζκφ ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε δελ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξφθιεζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αληηζέησο απηέο κπνξνχλ λα
ηα
αληηκεησπίζνπλ. Σέινο, πξναζπίδεηαη ηελ ηδέα φηη ε νηθνλνκία είλαη δπλαηφ λα
σθειεζεί, εάλ ζηξαθεί πξνο ην πεξηβάιινλ.

4.3 Θεζκηθέο αιιαγέο ζην πιαίζην ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ
Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζεσξνχζαλ φηη ν νηθνινγηθφο
εθζπγρξνληζκφο απνηειεί κία θνηλσληθή-νηθνλνκηθή ζεσξία πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηελ
νηθνινγηθή αιιαγή. ην πιαίζην απηήο ηεο αληίιεςεο θηλήζεθαλ νη δηεζλείο
νξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ αιιά θαη ε ΔΔ, πνπ άξρηζαλ λα ηνλ πξνσζνχλ. Απηφ
απνδεηθλχεηαη απφ αλαθνξέο ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο
ησλ ρσξψλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο
πνιηηηθήο. Έηζη, ν νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα εξγαιείν
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη αθφκα θαιχηεξα ζηελ πξάζηλε
αλάπηπμε. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο αξρέο πνπ
πξνάγνπλ ε βηψζηκε θαη ε πξάζηλε αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηηο
βαζηθέο αξρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ.
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ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ. Ο Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ζέηεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο θαη ησλ πξψησλ πιψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
εθπνκπψλ ξππνγφλσλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ
αλαθχθισζε, ηελ ιηγφηεξε ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε
θιηκαηηθή αιιαγή, φια απηά ζην πιαίζην ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ αλαπξνζαξκνγψλ.
Σν ππφδεηγκα πνπ πξνηείλεηαη είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο βηνκεραλίαο πνπ
εθαξκφδεηαη ζην Καινχληκπνξγθ ηεο Γαλίαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο «κνληέιν
ηνπ βηνκεραληθνχ νηθνζπζηήκαηνο».
Πην ζπγθεθξηκέλα, ελλνεί φηη φπσο νη απνδνκεηέο ηξέθνληαη κε ηα απφβιεηα θαη
ιείςαλα άιισλ νξγαληζκψλ ζηα νηθνζπζηήκαηα, έηζη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππνπξντφληα θαη απφβιεηα άιισλ επηρεηξήζεσλ σο πξψηεο χιεο
ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. Έλα δηπιηζηήξην ρξεζηκνπνηεί ηε ζεξκφηεηα πνπ
ράλεηαη απφ έλα ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ θαη εκπνξεχεηαη ην ζείν ην νπνίν έρεη
πξνέιζεη απφ ην πεηξέιαην ζε έλα εξγνζηάζην ρεκηθψλ. Δπίζεο, εθνδηάδεη κε ζεηηθφ
αζβέζηην έλαλ παξαγσγφ πιαθηδίσλ ηνίρνπ, ελψ ν πιενλάδσλ αηκφο ηνπ
ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ δεζηαίλεη ην λεξφ κηαο εηαηξείαο πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη
ηα ζεξκνθήπηα ησλ θαηνηθηψλ. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε
πφξσλ θαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηειηθψλ απνβιήησλ (Μπηηζάθεο 1997:35).
Οη πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ έγηλαλ ζηηο
δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο φπσο Οιιαλδία, Γεξκαλία, Φηιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία
θαη ηελ Ιαπσλία. Ο ιφγνο ήηαλ φηη απηά ηα θξάηε ζχκθσλα κε ηνλ Dryzek
ζηεξίδνληαλ ζην θνξπνξαηηζηηθφ ζχζηεκα, είραλ δειαδή έλα πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα ζην νπνίν επηθξαηνχζαλ νη ζπγθαηαζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ
νηθνλνκηθψλ δξψλησλ δειαδή ηνπ θξάηνπο, ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ βηνκεραληψλ.
Μέρξη ην 1970, απηά ηα θξάηε έδηλαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη ζηε θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ. Όκσο, φηαλ άξρηζαλ λα ππνινγίδνπλ
ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο, άξρηζαλ λα ηηο αληηκεησπίδνπλ θαη λα ηηο ελζσκαηψλνπλ
ζην πιαίζην ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ.
πγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ ξεχκα πξνήγαγε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ
ζρέζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηα
άιια θηλήκαηα ηεο επνρήο. Η δηαθνξά βξηζθφηαλ ζην φηη ζεσξνχζε ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο ελ δπλάκεη πεγή κειινληηθήο αλάπηπμεο θαη φρη σο
βάξνο πξνο ηελ νηθνλνκία. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ εμαηηίαο κηαο λέαο αξρήο «ε
πξφιεςε πιεξψλεη» δειαδή είλαη θζελφηεξν λα πιεξψζεη θάπνηνο ζηελ αξρή ηεο
ξχπαλζεο απφ φηη αξγφηεξα. Απηφ ζπλεπαγφηαλ φηη φζν ιηγφηεξε ξχπαλζε
πξνθαινχζε κηα βηνκεραλία ηφζν πην απνδνηηθή ζα ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο.
Η αλάδπζε ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ γχξσ ζην 1980 επλνήζεθε ιφγσ ηεο
νηθνινγηθήο κεηαζηξνθήο ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ γίγλεζζαη εθείλεο ηεο επνρήο
θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο γηα ηελ ππνρψξεζε ησλ νπηζζνδξνκηθψλ θαη αλίζρπξσλ
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πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαλ έσο ηφηε. Άιινο έλαο ιφγνο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ
εθαξκνγή ηνπ ήηαλ ε εκθάληζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ κε αλαθαηεχζπλζε
ηεο πνιηηηθήο ηνπο πνπ δελ ζα ζηεξηδφηαλ πιένλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηφζν
κεγάισλ δηαδειψζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ αιιά ζηελ ζηαζεξή άζθεζε πίεζεο.
Αθφκα, ε εκθάληζε ζηελ αξρή ηξαληαρηψλ νηθνινγηθψλ ζεκάησλ φπσο ε δεκηνπξγία
ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα άιισλ πξνβιεκάησλ φπσο ε φμηλε βξνρή,
ε εμάληιεζε ηνπ εδάθνπο, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηέζηεζαλ γλσζηφ φηη ε
ξχπαλζε είρε εμαπισζεί παληνχ θαη κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
θηλεκάησλ ζηελ αιιαγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βηνκεραληθψλ πξαθηηθψλ πνπ
πξνθαινχζαλ απηά ηα πξνβιήκαηα.
Δπηπιένλ, νη θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξήζεηο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαίλεηαη λα
απνδέρηεθαλ ην θίλεκα ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ γηα πνιινχο ιφγνπο.
πγθεθξηκέλα, ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ππνζηήξημε λέεο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο αληί ησλ παιηψλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Η
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία δελ ρξεηαδφηαλ λα πεξηνξίζεη ηελ βηνκεραληθή
δξαζηεξηφηεηα, πεξηνξίδνληαο θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ νηθνινγηθή ππνβάζκηζε.
Αθφκα, δελ ππνζηήξηδε θακία ξηδηθή αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επαλάζηαζε πνπ
επηδεηνχζε ην πεξηβαιινληηθφ θίλεκα ηνπ 1970.
Αληηζέησο, ππνζηήξηδε ηελ νηθνινγηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε. Σέινο,
άιινο έλαο ιφγνο πνπ ήηαλ πξνηηκεηένο απφ ηηο βηνκεραλίεο ήηαλ φηη ήηαλ ζπκβαηφο
κε ηηο έκθπηεο αξρέο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζεσξνχζαλ φηη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο
απνδεθηήο νηθνλνκηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο ζα νδεγνχζε ζηνλ νξζνινγηζκφ ησλ
αγνξψλ θαη ζε πην αζθαιείο ζπλζήθεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ.
ηα λεφηεξα ρξφληα ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο εκθαλίζηεθε εκκέζσο ζε δηεζλέο
επίπεδν ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ην 1992 φπνπ
πξνηάζεθε έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ
νηθνινγηθφ-βηνκεραληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.
Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα αθνινχζεζαλ αξθεηέο δηαζθέςεηο νη νπνίεο δηαθήξπηηαλ
ηελ ιήςε κέηξσλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ ρξήζε θαζαξφηεξσλ ελεξγεηψλ, ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνμηθψλ αεξίσλ, ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο
πνπ ζα είλαη πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ζα πεξηνξίδνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ ξχπσλ.
Όια ηα παξαπάλσ κέηξα ηαηξηάδνπλ θαη κε πνιηηηθέο πνπ πξφηεηλε ν Οηθνινγηθφο
Δθζπγρξνληζκφο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν απηνθηλεηηζηηθφο θιάδνο
πνπ πξνσζεί λέεο ηερλνινγίεο φπσο ειεθηξηθά θαη πβξηδηθά κνληέια θαη θηλεηήξεο κε
άιινπ είδνπο θαχζηκα φπσο ην πδξνγφλν, ην θπζηθφ αέξην θαη ην βηνληίδει, ησλ
νπνίσλ ε θαχζε εθπέκπεη ιηγφηεξνπο ξχπνπο. Αθφκα, πξνσζήζεθε ε ρξήζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή, ε
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πξνεξρφκελε απφ ηελ ζάιαζζα, ηα θχκαηα ελέξγεηαο θαη ηα βηναέξηα γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεξκφηεηαο θαη ςχμεο.
Παξφιν πνπ ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο σο θεληξηθφ ζέκα δελ αλαθέξεηαη ζηηο
δηεζλείο επίζεκεο ζπκβάζεηο, ζεσξνχκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ γίλεηαη έκκεζα εκθαλήο
ζηα δηεζλή θαη επξσπατθά ζρεδία δξάζεο αθνχ είλαη έληνλε ε πξνζπάζεηα ηνπ
ζπλδπαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ βειηησκέλσλ ηερλνινγηψλ. Αθφκα, ν Οηθνινγηθφο
Δθζπγρξνληζκφο εζηηάδνληαο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ έξεπλα, ψζεζε ηελ Δ.Δ λα ιάβεη
θάπνηα κέηξα πνπ λα πξνάγνπλ ηελ ηερλνινγηθή θαη εξεπλεηηθή θαηλνηνκία
δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν.
πγθεθξηκέλα ην ελδηαθέξνλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαίλεηαη απφ ηελ ζέζπηζε ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) ην 1952 θαη ηελ ίδξπζε ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΤΡΑΣΟΜ) ην 1957.Πην πξφζθαηα ε
Δπηηξνπή πξφηεηλε ην Πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020», κε ην νπνίν ζηφρεπε λα
εληζρχζεη ηηο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο βάζεηο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη
λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Απηφ ην
πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνθπγή
θαηαθεξκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, δίλεη έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ, ηεο
βηνκεραλίαο, ησλ εξεπλεηξηψλ, ησλ λεφηεξσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζηα
πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ.
Σν Οξίδνληαο 2020 ινηπφλ, απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε θαη ρξήζε ησλ
απνηειεζκάησλ απφ επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο αξρέο, επελδπηέο θαη άιινπο εξεπλεηέο.
Έηζη, ινηπφλ εζηηάδεη ζε ηξία βαζηθά ζεκεία: 1) ζηελ επηζηήκε αξηζηείαο
ππνζηεξίδνληαο ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο ΔΔ ζηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν, 2) ηελ
βηνκεραληθή ππεξνρή φπνπ πξνβιέπεη κηα επέλδπζε 13,5 εθαη. επξψ ζε βαζηθέο
ηερλνινγίεο, θαζψο θαη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζε θεθάιαηα θαη
ππνζηήξημε θαη 3) ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο φπσο πγεία, δεκνγξαθηθή κεηαβνιή θαη
επεκεξία. Άιιεο πξνθιήζεηο πνπ ζθνπεχεη λα αληηκεησπίζεη είλαη ε επηζηηηζηηθή
αζθάιεηα, ε βηψζηκε γεσξγία, ε έξεπλα γηα ηε ζάιαζζα θαη ηε λαπηηιία θαη ε
βηννηθνλνκία, ε θαζαξή θαη απνδνηηθή ελέξγεηα, νη έμππλεο θαη νηθνινγηθέο
κεηαθνξέο. Αθφκα, ε δξάζε γηα ην θιίκα, ε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη πξψησλ
πιψλ θαη νη θαηλνηφκεο θαη αζθαιείο θνηλσλίεο ρσξίο απνθιεηζκνχο ήηαλ κεξηθνί
ζηφρνη πνπ έπξεπε λα επηηεπρζνχλ.
Όπσο ήηαλ θπζηθφ ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή 2020 ελζσκαηψζεθε ζην Δζληθφ
ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία, ην νπνίν έζεηε σο βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο
νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γηα
παξάδεηγκα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε έξεπλαο θαη θαηλνηνκηψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα
κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ βηνκεραληθφ
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θαη αγξνηηθφ ηνκέα, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ηεο παξαγσγήο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο. Αθφκα
πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο κε ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηνπο, ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο γηα κηθξά
πδξνειεθηξηθά έξγα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, θαη θπκαηηθήο ελέξγεηαο, θαη ε αλάπηπμε
ηερλνινγίαο αλεκνγελλεηξηψλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, πξνσζήζεθε ε έξεπλα γηα λέεο ηερλνινγίεο ζρεηηθά κε ηα Έμππλα
Γίθηπα (Smart Grids) θαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θπςειίδσλ θαπζίκνπ θαη Η2, ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα
εχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην ρψξν θαη
αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηε θαχζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη
ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2.
Γεληθά, ζα παξαηεξήζνπκε κηα πιεζψξα ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ηηο κεηαθνξέο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηα
θάξκαθα, ζηα πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπέο θαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ. Σέινο, δίλνληαη ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο
δηδάθηνξεο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ηνπο, ζηνπο λένπο εξεπλεηέο γηα ηελ
απφθηεζε ηεο εξεπλεηηθήο θνπιηνχξαο, ζηνπο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο ψζηε λα
απνθηήζνπλ λέεο εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο θαη ην πηινηηθφ πξφγξακκα Greek Research Chairs, κε
θχξην ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ ΑΔΙ θαζψο θαη ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ.
Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη φιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ
ππνζηεξίρηεθαλ ηφζν ζε επξσπατθφ, κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα δξάζεο, φζν θαη
εζληθφ επίπεδν, ζέηνπλ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ φισλ ησλ ηνκέσλ
θαη παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηηο πνιηηηθέο δξάζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζην πιαίζην
θπξίσο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο έρεη ηηο βάζεηο ζηηο αξρέο
ηεο βησζηκφηεηαο πνπ αλαιχζακε εθηελψο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.

4.4 Κξηηηθή απνηίκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ
Όπσο θάζε ηδενινγία έηζη θαη ε ηδενινγία ηνπ Οηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζέηεη
πεξηνξηζκνχο θαη δεκηνπξγεί πξνθιήζεηο (McLaughlin 2012:178) θαη άξα είλαη
θπζηθφ λα δερηεί θξηηηθή γηα ηηο ζέζεηο ηνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Η θχξηα θξηηηθή
ηνπ έγθεηηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη σο πξνο ην αλ είλαη πξάγκαηη ηθαλφο γηα
λα ιχζεη ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα ή απιά είλαη έλα ξεηνξηθφ ηέρλαζκα πνπ
πξνζπαζεί λα ζπκθηιηψζεη ηελ αλάπηπμε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληήζεη ν
Οηθνλνκηθφο Δθζπγρξνληζκφο θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν ησλ
York θαη Rosa (2003). Οη πξνθιήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ ζεζκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ, ηνλ ξπζκφ εθαξκνγήο απηψλ ησλ
ζεζκψλ, ην επίπεδν αλάιπζεο ηνπο θαη ηέινο ηελ δπλαηφηεηα ηεο ηερλν-ζεζκηθήο
πξνφδνπ λα μεπεξάζεη ηελ απμαλφκελε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε. Κάζε πξφθιεζε
είλαη ηδηαίηεξε γηα ηνλ Οηθνινγηθφ Δθζπγρξνληζκφ.
Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πξφθιεζε, είλαη αλαγθαίν φπσο ζέηνπλ θαη νη York θαη Rosa
(2003) λα απνζαθεληζηεί πνηνο είλαη ν βαζηθφο ζπιινγηζκφο ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ: αλ νη ζεζκνί ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο κεηαβάιινληαη
αληαπνθξηλφκελνη ζηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ή αλ νη επηζηεκνληθέο θαη
ηερλνινγηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο επλννχλ ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη νδεγνχλ ζηε βησζηκφηεηα (Μπνηεηδάγηαο 2011:20). ε πεξίπησζε
πνπ ηζρχεη ην πξψην, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηνλ ζεζκηθφ Δθζπγρξνληζκφ, φκσο αλ
ηζρχεη ην δεχηεξν αλαθεξφκαζηε ζηνλ νηθνινγηθφ θαη ηφηε ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί
αλ νη εθζπγρξνληζκέλεο νηθνινγηθά ρψξεο έρνπλ κεηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή
επηβάξπλζε.
Οη ππνζηεξηρηέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ παξαηήξεζαλ φηη νξηζκέλεο
πξνεγκέλεο ρψξεο είραλ αξρίζεη λα κεηαβάιινπλ ην παξαγσγηθφ ηνπο κνληέιν. Σν
εξψηεκα φκσο ήηαλ αλ ε κεηαβνιή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ αθνξνχζε ην ηερληθφ
κέξνο ή αλ ζα επεθηεηλφηαλ θαη ζην ζεζκηθφ . ε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη ε δπζθνιία
ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ λα δηεπθξηλίζνπλ πσο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αιιαγή, κε κφλε εμαίξεζε ηνλ Weale. Ο Weale (1992: 3132) ηνλίδεη φηη ε πηνζέηεζε θαη ζεζκνπνίεζε ζε πξψην επίπεδν ησλ αξρηθψλ, ηερλννηθνλνκηθψλ ηδεψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγή
ησλ αηνκηθψλ ηδενινγηψλ θαη αμηψλ θαη ζπλεπψο ζε αιιαγέο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ
θξάηνπο, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ θξαηψλ.
Σν δεχηεξν δήηεκα αλαθέξεηαη ζην φηη νξηζκέλεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη νξηζκέλα
θξάηε θαη θιάδνη ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ ζεηηθά πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα
εθαξκφδνληαο ηνλ νηθνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ. Δληνχηνηο, δελ κπνξεί λα εμαρζεί έλα
γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ζεηηθά πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα ζε φινπο
ηνπο θιάδνπο ή ζε φιεο ηηο ρψξεο εθφζνλ έρεη ιεθζεί ππφςε κφλν έλαο
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο κειεηψλ θαη φρη νη πην πξφζθαηεο.
Σν ηξίην πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο κειέηεο δειαδή αλ αθνξά έλα
ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ ηνκέα ή κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ε εθαξκνγή ησλ
νηθνινγηθψλ ζεζκψλ θαη ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζπλδπαζηηθά
ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε ρξεζηκφηεηα
ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ. Όλησο κηα κεκνλσκέλε βηνκεραλία κπνξεί λα
κεηψζεη ηελ ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί εθαξκφδνληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα
απνθέξεη θέξδε. Απηά ηα θέξδε φκσο κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξεί λα επελδπζνχλ ζε
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θάπνηνλ άιιν βηνκεραληθφ ηνκέα πξνθαιψληαο κεγάιε θαηαλάισζε πφξσλ θαη
ζπλεπψο θάπνηα πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη δχν κνξθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα εμαρζεί
έλα νξζφ ζπκπέξαζκα.
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ηέηαξηε πξφθιεζε, ν νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ζα πξέπεη
λα μεπεξάζεη ην παξάδνμν ηνπ Jevons ψζηε λα απνδείμεη φηη κπνξεί σο ζεσξία αιιά
θαη σο εθαξκνγή λα αληηκεησπίζεη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Μπνηεηδάγηαο
2011:23). πγθεθξηκέλα, ν Willian Stanley Jevons ππνζηήξηδε φηη ε απνδνηηθφηεηα
ελφο πφξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άλζξαθα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε
αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ζρέζε θφζηνπο/νθέινπο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πφξνπ κεηψλεηαη άξα νη θαηαλαισηέο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν. Έηζη, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη κφλν ζηελ απνδνηηθφηεηα κπνξεί απφ ηελ
κία πιεπξά λα δείμεη φηη ε νηθνλνκία απνυινπνηείηαη επεηδή κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο αλά κνλάδα ΑΔΠ, απφ ηελ άιιε φκσο λα απμάλεηαη ε ελεξγεηαθή ρξήζε
θαζψο ε παξαγσγή απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ φζν βειηηψλεηαη ε
απνδνηηθφηεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζηφρνο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ
είλαη λα ππεξληθήζεη ηελ απμαλφκελε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε.
Πξάγκαηη, νη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ πφξσλ ζην νηθνλνκηθφ θχθισκα
ζε παγθφζκην επίπεδν απμάλεη θιηκαθσηά, πξάγκα πνπ θαλεξψλεηαη θαη απφ ηελ
έληνλε πξνζπάζεηα ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα πνπιήζεη φιν θαη
πεξηζζφηεξα πιένλ πην πξάζηλα, πην απνδνηηθά, βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα.
Πάλησο, νη ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηνπ, εμαθνινπζνχλ λα ζσξνχλ φηη ην θαπηηαιηζηηθφ
ζχζηεκα δελ απνηειεί εκπφδην ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.
Η Θεσξία ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ έρεη δερηεί θξηηηθή ιφγσ ηεο άκεζεο
ζπζρέηηζεο ηνπ κε ηελ Νενθιαζηθή Θεσξία, αθνχ βιέπνπκε φηη ε πξψηε ζεσξία
εκκέλεη ζην θεληξηθφ ξφιν ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη
πξνηείλεη σο ιχζε ζην νηθνινγηθφ δήηεκα ην "πξαζίληζκα" ησλ βηνκεραληψλ ρσξίο
φκσο λα δίλεη θάπνηα έκθαζε ζε ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο πνπ λα αθνξνχλ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ θνηλσλία. (York & Rosa 2003: 274). Άιιε
κία αδπλακία ηνπ Οηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ είλαη φηη ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο γηα
δηφξζσζε φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ ίδηα ηελ αγνξά ρσξίο φκσο
λα πξνηείλεη ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηνξζψζνπλ ίζσο κέρξη
θάπνην βαζκφ ην πξφβιεκα.
Έρνπκε ινηπφλ, ήδε αλαθέξεη φηη ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη αληηθεηκεληθά θαη λα αληηκεησπίζεη ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα.
Δπηπιένλ, ακθηζβεηήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζην
πιαίζην ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ ζα κπνξέζεη λα απνηειέζεη ιχζε ζην
νηθνινγηθφ δήηεκα (York & Rosa 2003), εθφζνλ ζηελ πξάμε έλαο κεγάινο ν αξηζκφο
ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο γηα
δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κεξηθέο ρψξεο δελ έρνπλ ην θαηάιιειν
ηερλνινγηθφ θαη ην γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα λα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηελ παξαγσγή.
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Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη νη Οηθνκαξμηζηέο ζηέθνληαη
επηθξηηηθά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ θαη ζεσξνχλ φηη ε
ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε είλαη νη βαζηθέο αηηίεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ αθνχ ηάζζνληαη ππέξ ησλ ηζρπξψλ θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ θέξδνπο.
Άιιε κία άπνςε είλαη φηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα
παγησζεί εθφζνλ είλαη εκθαλέο φηη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ε ηάζε γηα
εθβηνκεράληζε δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηε ιχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο
θξίζεο (Foster 1992), αιιά αληηζέησο ηελ εληείλνπλ.
Αθφκα, έληνλε θξηηηθή αζθήζεθε ζηνπο θχξηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ Οηθνινγηθνχ
Δθζπγρξνληζκνχ, ηνπο Μol, Spaargaren θαη Sonnenfeld επεηδή δελ επεμήγεζαλ πνηέ
ην πψο αθξηβψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν ηζρπξφο Δθζπγρξνληζκφο πνπ ηφζν έληνλα
δηαθήξπηηαλ. ε απηφ ην επηθξηηηθφ πιαίζην θηλήζεθε θαη ν Foster (2002) ν νπνίνο
ππνζηεξίδεη φηη ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ζα απνηχρεη λα πξνζηαηεχζεη ην
πεξηβάιινλ αθνχ δελ θάλεη ηίπνηα γηα λα αιιάμεη ηα εξεζίζκαηα εληφο ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αλαπφθεπθηα
νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο
δελ απνθαζηζηά ηηο αδηθίεο πνπ παξάγνληαη εληφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
φπσο ε ξχπαλζε θαη ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε πεξηβαιινληηθά νθέιε (Harvey 1996),
αιιά εκθαλίδνληαη αζπκκεηξίεο σο πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ
θαη ππεξεζηψλ. Αλ θαη σο ξεχκα παξνπζηάδεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ επίηεπμε
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο βησζηκφηεηαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη, θαζψο
παξαγθσλίδεη ην εχξνο θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ δπλαηνηήησλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη
απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία. Δπηπιένλ δελ ζα πξέπεη λα
παξαιείςνπκε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ ηελ άπνςε
πνπ ππνζηεξίδεη φηη σο ηδενινγία δελ δηαζέηεη έλα αληηιεπηφ θαη θαζνξηζκέλν
ζχλνιν αμησκάησλ (Buttel 2000).
Βέβαηα, αξθεηνί είλαη θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ θαη ηνλ
αληηκεησπίδνπλ σο έλα ηδηαηηέξσο εθεπξεηηθφ θίλεκα, θαζψο αληηιακβάλεηαη ην
πεξηβαιινληηθφ δήηεκα κέζα ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν παγθνζκηνπνηεκέλν
θνηλσληθφ πιαίζην (Ο‟ Neil 1998:2). Η εθεπξεηηθφηεηα έγθεηηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ αληηκεησπίδεηαη σο εκπφδην γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε αιιά αληίζεηα ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία.
πλεπψο, ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο δελ βιέπεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε σο
πεγή ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθκήο, γηα απηφ ζέηεη σο ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα, πξνηείλεη ηελ
εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, ζεσξψληαο ηελ σο κία ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία (Gouldson
& Murphy 1996:11).
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Οπζηαζηηθά απηφ ην ζεσξεηηθφ ξεχκα ζεσξεί φηη ε κεγαιχηεξε εθβηνκεράληζε, ε
ηερλνινγηθή θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηεινχλ ηα κέζα κε ηα νπνία ζα
αλαδηαξζξσζεί νηθνινγηθά ν θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο πξνβάιιεηαη σο ε κνλαδηθή
ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα, εθηηκάηαη φηη κία κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε δελ ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηάιιειε ηερλνινγία, ε νπνία ζα δξα αλαζηαιηηθά θαη ζα
πεξηνξίδεη ηε ξχπαλζε (Bonds & Downey 2012:169). Δπίζεο, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ
ηδεψλ ηνπ νηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ, θαίλεηαη φηη έρεη επηηεπρζεί ελζσκάησζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ, κέζσ ηεο κείσζεο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κίαο κνλάδαο ΑΔΠ (Christoff 1996).
Ο Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο απνηέιεζε θαη απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα έλα είδνο
πνιηηηθνχ ιφγνπ κέζα απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα εγθαζίδξπζε
θαη θαζηέξσζε ησλ αμηψλ ηνπ κε έκκεζν ηξφπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζηεξψλνληαη
λένη ζηφρνη φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ
Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία απνηειεί ην βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάιπζεο ηνπ, θαζψο ζεσξείηαη φηη ε ζπλερηδφκελε βηνκεραληθή
αλάπηπμε κπνξεί λα πξνζθέξεη ηε ιχζε ζην νηθνινγηθφ δήηεκα, αλ θαη κε απηή ηε
ζεψξεζε δελ είλαη ζχκθσλνο έλαο κεγάινο αξηζκφο επηζηεκφλσλ, φπσο είδακε θαη
παξαπάλσ.
.
Ο νηθνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο σο κέζνδνο επίιπζεο ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο,
δελ θαίλεηαη λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Απηφ ιφγσ ηνπ φηη ην
ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, εκπεξηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη
ζηνρεχνπλ ζηελ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη φρη ηφζν ζηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηή ε ηάζε δίλεη ην πεξηζψξην ζην νηθνινγηθφ θίλεκα λα θέξεη
αληηξξήζεηο θαη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ (Christoff 1996: 486). ηελ νπζία ν Οηθνινγηθφο Δθζπγρξνληζκφο
απνηειεί ην κέζν, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πεηχρεη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπο
ζηφρνπο ηεο. Μπνξεί νξηζκέλα αλαπηπγκέλα θξάηε πνπ εθάξκνζαλ ηηο πην
εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλεη oΟηθνινγηθφο
Δθζπγρξνληζκφο, λα κείσζαλ ηελ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φκσο παξάιιεια
πξνθάιεζαλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα γεηηνληθά ηνπο θξάηε ή ζε άιια θξάηε φπνπ
κεηαθέξζεθαλ νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ.
Παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα ακθηζβεηνχληαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ
Οηθνινγηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ, φπσο επίζεο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπνληαη θαη νη
πηπρέο βειηίσζεο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αιιαγή ηνπ
ζπζηήκαηνο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα αλαθεξζνχλ ηα ζεηηθά πεξηβαιινληηθά
απνηειέζκαηα φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηδενινγία ηνπ
Δθζπγρξνληζκνχ ζε νξηζκέλεο ρψξεο. πγθεθξηκέλα, κειεηψληαο ν Janicke θαη ε
νκάδα ηνπ κηα νκάδα ρσξψλ απφ ην 1970 έσο ην 1985 ζπκπέξαλαλ φηη είραλ
πξαγκαηνπνηήζεη απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο
ππνβάζκηζεο, δειαδή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ελψ παξάιιεια
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ην ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ) απηψλ ησλ ρσξψλ απμήζεθε. Απηφ ήηαλ
ζπλέπεηα ηεο δνκηθήο αιιαγήο ηνπ βηνκεραληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο δίλνληαο
πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Έηζη, κεηψλνληαο ηελ
θαηαλάισζε ησλ πφξσλ εμαζθαιηδφηαλ παξάιιεια θαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, λα ηνλίζνπκε φηη παξφιν πνπ ν Οηθνινγηθφο
Δθζπγρξνληζκφο αλαγλσξίδεη ην νηθνινγηθφ δήηεκα, ζεσξεί φηη ε ιχζε ηνπ βξίζθεηαη
κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο πεξαηηέξσ εθβηνκεράληζεο. Μέζα απφ
ηέηνηεο αληηιήςεηο ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε λα εθεζπράδεη θαη λα πηζηεχεη φηη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα ιπζνχλ κέζα απφ ηελ δηαηψληζε ηεο ήδε
ππάξρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο (York & Rosa 2003:274). Ο εθεζπραζκφο απηφο
ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ ζεκαζία θαη ηελ έληαζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο.
Όκσο θάηη ηέηνην δελ βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη εθφζνλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
δελ απαιχλνληαη αιιά γίλεηαη φιν θαη πην έληνλα θαη απεηινχλ ηφζν ηε δηαηήξεζε
ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επηηάζζνπλ ηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε.
πλεπψο, ε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πξέπεη λα είλαη άκεζε
θαη απνηειεζκαηηθή θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη θάζε ρψξα λα δηαζέηεη ην
θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη έγθπξα ζηνηρεία ψζηε λα κπνξεί λα ιάβεη θαη
εθαξκφζεη ηα θαηάιιεια κέηξα.

90

Δπίινγνο
Αλέθαζελ ν άλζξσπνο θαη θαη΄ επέθηαζε νη θνηλσλίεο ζπλδένληαλ κε άκεζν ηξφπν κε
ηελ θχζε. Πξφθεηηαη γηα κηα αιιειεμάξηεζε πνπ έρεη σο ζθνπφ αξρηθά ηελ επηβίσζε
ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαη ελ ζπλερεία ηελ επηδίσμε ηεο
αλάπηπμεο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο. Μάιηζηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε
αλάπηπμε παξαηεξήζεθε φηαλ ν άλζξσπνο άξρηζε λα ηξνπνπνηεί ην θπζηθφ ηνπ
πεξηβάιινλ πξνο φθεινο ηνπ. Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ ην έβιαπηε,
εκθαλίζηεθαλ θαη ηα πξψηα δείγκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ.
πγθεθξηκέλα, νη δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο δελ ήηαλ ζηαζεξέο
αιιά επεξεάδνληαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ θαη
ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ. Δπνκέλσο, ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ εθδειψλνληαλ κε δηάθνξεο κνξθέο φπσο ηελ
κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ξχπαλζε πδάησλ, ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
θιπ, άιινηε δηνγθψλνληαλ θαη άιινηε βξίζθνληαλ ζε χθεζε αλαιφγσο. Οη ιφγνη πνπ
ζπλέβαιιαλ ζηελ δηφγθσζε ησλ πξνβιεκάησλ φπσο αλαιχζακε ζην πξψην θεθάιαην
είλαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή, ηα θαηαλαισηηθά κνληέια,
ε αζηπθηιία θαη ε γεληθή άπνςε πνπ επηθξαηεί γηα ηελ αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη
βαζχηεξνη παξάγνληεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θχζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
Δηδηθφηεξα, νη ειιείςεηο ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελά κε ηελ
έμαξζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο παξαγσγήο, μεπεξληνχληαη πξνζσξηλά
κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επεθηαηηθψλ εμαγσγψλ. Μέζα απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή
ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζεκαληηθέο ειιείςεηο πφξσλ απνηέιεζαλ γηα παξάδεηγκα ε
έιιεηςε ηεο μπιείαο ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο βξεηαληθήο λαπηηιίαο,
ε έιιεηςε βακβαθηνχ ην 1860, ε έιιεηςε ηνπ άλζξαθα ηνλ 19ν αηψλα θαη ε
εμάληιεζε ηνπ εδάθνπο ε νπνία πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. ηελ ζεκεξηλή επνρή παξαηεξνχκε φηη ε θπξηφηεξε έιιεηςε
αθνξά ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε παξαγσγή,
ζέηνληαο έηζη ηελ αλάγθε ζηξνθήο πξνο άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο ηηο ιεγφκελεο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε αλζξσπφηεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ
ησλ θξαηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ
επίδξαζε ηνπο ζηελ κειινληηθή αλάπηπμε, πξνέβεζαλ ζε πεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο
θαη ζηξαηεγηθέο. Απηέο νη ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ
ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θέξνπλ ην φλνκα ηεο αεηθφξνπ ή βηψζηκεο
αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηφ, πξνηάζεθαλ θαη άιια αλαπηπμηαθά κνληέια φπσο ηεο
πξάζηλεο αλάπηπμεο, ηεο πηνζέηεζεο ηεο νηθνινγηθήο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη νη ηδέεο
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ηεο απνζχλδεζεο θαη απνυινπνίεζεο. Αλ θαη απηέο νη πνιηηηθέο πνπ απνηεινχλ
ζεκαληηθέο ξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο απφ πνιηηηθή άπνςε, κπνξεί λα επηδηφξζσζαλ
ζε θάπνην βαζκφ ζπληζηψζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φκσο ηειηθά δελ
επέθεξαλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπο. Σν παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη παγθφζκηεο θαη επξσπατθέο δηαζθέςεηο κε θεληξηθφ ζέκα ην
πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ιήςε κέηξσλ, αιιά ηελ εχξεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ
κε καθξφρξνλνπο ζηφρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ.
ε απηφ ην ζεκείν, δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη ελψ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη
βαζηθέο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη επηζπκεηέο αθνχ πξνζπαζεί
λα ζπλδπάζεη ηα ηξία ζηνηρεία δειαδή ηελ νηθνλνκία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
θνηλσλία κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ εθπιεξψλεη ην
ζηφρν ηεο.
Οη αδπλακίεο φκσο ησλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ πνπ θαηά θαηξνχο πξνηείλνληαη
έγθεηληαη, φρη ηφζν πνιχ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπο, αιιά ζηνλ ραξαθηήξα
ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα
παξαγσγήο είλαη απηφ πνπ εληείλεη ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο
εγγελνχο ηνπ ηάζεο λα παξάγεη φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πξντφλησλ κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Σν θεθάιαην ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
λα πεξηνξίζεη ηελ θξίζε θαη λα εμαζθαιίζεη κηα βηψζηκε αλάπηπμε πξνσζεί ηελ
επέθηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ζθεηεξηζκνχ ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ.
Αθφκα, ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη ζηελ ηερλνινγία απηή θαζαπηή,
αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνχληαη ηα επηηεχγκαηα ηεο, δειαδή φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Η ηερλνινγία ινηπφλ,
ελζσκαηψλεη ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ θχξην
ζθνπφ ηεο πνπ είλαη λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Με ιίγα ιφγηα, ε
ηερλνινγία απνηππψλεη ηελ θνηλσληθή θαη παξαγσγηθή νξγάλσζε θάζε θνηλσλίαο.
Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ε
ξηδηθή αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έγηλε
εθφζνλ έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε δελ κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. Έηζη, ινηπφλ πξνηείλεηαη ε κεηάβαζε
ζε κηα νηθνζνζηαιηζηηθή θνηλσλία πνπ ζα ήηαλ απαιιαγκέλε απφ ηα νηθνινγηθά
πξνβιήκαηα θαη ζα ζηεξηδφηαλ ζε έλα πην νξζνινγηθφ θαηακεξηζκφ ησλ θπζηθψλ
πφξσλ. Σα κέζα παξαγσγήο δελ ζα είλαη πιένλ αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζα
απνβιέπνπλ ζε έλα ζπιινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλζξψπηλεο
αλάγθεο. Αθφκα, ε ηερλνινγία κε ηηο θαηλνηνκίεο ηεο θαη ηηο λέεο ηερληθέο ηεο ζα
ιάβεη νπδέηεξν θαη αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα θαη ζα εθαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ. Πάλησο, ε κεηάβαζε απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή
ζηελ νηθνζνζηαιηζηηθή θνηλσλία δελ είλαη κηα απιή ππφζεζε θαη ζα πξέπεη λα
εμεηαζηνχλ φινη νη παξάκεηξνη γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ ζπγθξνχζεηο.
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Σν ζίγνπξν είλαη φηη ππάξρνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη φηη απηά απεηινχλ
ηφζν ην ίδην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ, πνπ ζα
βνεζνχζε ηνλ άλζξσπν ζε πξψηε θάζε είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε δεχηεξε θάζε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο θαη
ζπκπεξηθνξάο ηνπ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη λα ζπκβάιιεη πην ελεξγά ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπο. Άιισζηε, ν ίδηνο ν άλζξσπνο απνηειεί κηα βαζηθή ζπληζηψζα
απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, άξα απηφο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη. Γηα λα επηηεπρζεί κηα
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη λα
ππάξμεη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία απφ κέξνπο ησλ θξαηψλ, ησλ
πνιηηηθψλ αξρεγψλ ηνπο θαη αλζξψπσλ σο κεκνλσκέλα φληα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ
αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη ζίγνπξα ζα πξέπεη λα γίλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε
ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ηερλνινγίαο. Πάλησο, δελ πξέπεη λα
απνπξνζαλαηνιηζηνχκε ελαζρνινχκελνη κε ην φλνκα ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο αιιά
λα επηθεληξσζνχκε ζηελ ίδηα ηνπ ηελ πνιηηηθή (πξφγξακκα θαη δξάζε).
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