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Πεξίιεςε: ζην παξφλ άξζξν ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

πεξηβάιινληνο: ηελ λενθιαζηθή (ηερλνθξαηηθή) πξνζέγγηζε θαη ηελ ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο νηθνινγίαο (νηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε). Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο δηαθέξνπλ θαηά 

πεξίπησζε θαη κεηαβάιινπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η 

ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε εξκελεχεη ην πεξηβάιινλ σο έλαλ επηπιένλ ζπληειεζηή ηεο 

παξαγσγήο (θπζηθφ θεθάιαην). Παξάιιεια ζεσξεί ακειεηέεο, ή ελζσκαηψζηκεο, ηηο 

επηπηψζεηο ηεο γξακκηθήο, πνζνηηθήο αλάπηπμεο ζηα νηθνζπζηήκαηα. Αληηζέησο, ε 

νηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζεκειηψδεο απφ ηελ ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδεηαη σο έλαλ επηπιένλ 

ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο. Δξκελεχεη ην πεξηβάιινλ σο νξγαληθφ ηκήκα ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξα θξίζηκε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ  

αλάπηπμεο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη αξρέο 

ηεο νηθνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 
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νηθνινγίαο απνηεινχλ ην πιένλ θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πιαίζην γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.         

πλάγνληαο, ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, παξνπζηάδνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

απφ ηελ ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

θαηαλάισζε. Μεηά απφ κηα ζπλνπηηθή αλαζθφπεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε Α.Π.Δ, εμάγνπκε ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα θαη αλαδεηθλχνπκε ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο δηάζηαζε. Σέινο, θαηαιήγνπκε ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επξχηεξε δηάδνζε θαη εθαξκνγή 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο . 

(Ταξινόμηζη J.E.L:Q30) 

Λέμεηο Κιεηδηά (Key words):ελεξγεηαθνί πφξνη, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αεηθφξνο 

αλάπηπμε. 

 

ΔΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Παξ‟  φιν πνπ ηα πξνβιήκαηα ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

νηθνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ απαζρνινχλ  θαηά θφξνλ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, ελ 

ηνχηνηο ε έξεπλα ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλζξψπηλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα δελ εκθαλίζηεθε πξφζθαηα, αιιά έρεη αλαπηπρζεί 

εθηελψο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Καη απηφ φρη ηπραία. Δμαηηίαο ηεο 

πνιχκνξθεο θαη εθξεθηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (ππφ ηελ κνξθή ηεο πνζνηηθήο 

κεγέζπλζεο) ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Γχζεο ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1950-

1970), ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα αξλεηηθά θαηλφκελα 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

αλζξσπνγελείο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, δειαδή ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ε θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο, ε φμηλε βξνρή, ηα γελεηηθά κεηαιιαγκέλα 

πξντφληα, ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα ησλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ, ε αιφγηζηε 

επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ηνμηθνχο ξχπνπο, ε κε αλαζηξέςηκε 

θαηαζηξνθή ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο ηνπ πιαλήηε, ε κφιπλζε ησλ ζαιαζζψλ 

θαη ε αιινίσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απφ ηελ βηνκεραληθή επέθηαζε, ζπλέηεηλαλ ζηελ 

αηζζεηή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο επεξεάδνληαο δξαζηηθά 
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ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σα 

θαηλφκελα ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ ππεξβαίλνληαο de facto εζληθά φξηα 

θαη γεσγξαθηθνχο δηαρσξηζκνχο, επεξέαζαλ θαζνιηθά ηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ 

(αλεμάξηεηα απφ ην ρξψκα ηνπο, ηελ θπιή ηελ ηάμε, ηελ εζληθφηεηα ή ην εηζφδεκα 

ηνπο) απνδεηθλχνληαο κε ρεηξνπηαζηφ ηξφπν φηη ην κνληέιν ηεο αέλαεο βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο πνπ κε κεγάιε επθνιία είρε πηνζεηεζεί ιφγσλ ησλ εληππσζηαθψλ ηνπ 

επηδφζεσλ κεηαπνιεκηθά, φρη κφλν έρεη φξηα, ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη απηνθαηαζηξνθηθή ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, αιιά κπνξεί λα 

νδεγήζεη θαη ζε κε αλαζηξέςηκεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ 

εμαθάληζε θάζε κνξθήο δσήο απ‟ ηνλ πιαλήηε.     

Η αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη ησλ νηθνινγηθψλ 

θηλεκάησλ ζπλεηέιεζαλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

πεξηβάιινλ. ην επηζηεκνληθφ πεδίν πεξηιακβάλνληαη πιένλ πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρέζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη φρη κφλν απφ ηηο επηκέξνπο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

θαη πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη δεκνζίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

δηαηξέρνπλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηεο ηερλνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο νη νπνίνη εκθνξνχληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ππφ πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα ηνπ πιαλήηε. Με βάζε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ ζρέζε 

νηθνλνκίαο-πεξηβάιινληνο απνξξίπηνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ζεζκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνηάζζνπλ σο βέιηηζηε επηινγή ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζαλ έλα ζχλνιν ηηκνινγνχκελσλ αγαζψλ ηχπνπ αγνξάο.  

Γηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο πξνζεγγίζεηο, φπσο απηή ηεο θνηλσληθήο 

νηθνινγίαο ζεσξνχλ φηη ε αγνξαία δηαρείξηζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη 

καθξνπξφζεζκα αδηέμνδε θαη επί ηεο νπζίαο αλαπνηειεζκαηηθή. Τπνζηεξίδνπλ επί 

πιένλ φηη ηα νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά θηλήκαηα πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ ηνλ ξφιν 

ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ θξαηψλ σο κνλαδηθψλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.       

Μέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο, επηζηεκνληθήο έξεπλαο, επαηζζεηνπνηήζεθαλ νη 

ζεζκηθνί θνξείο (θπβεξλήζεηο, ζχιινγνη θη.ι) ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη 
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αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο 

θαη βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο εηδηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ (κεηάδνζε ηεο κφιπλζεο θαη ηεο ξχπαλζεο απφ ηα νηθνζπζηήκαηα) θαη 

ε ξαγδαία αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, δελ 

επηηξέπεη ζε θακία ρψξα λα κέλεη απαζήο θαη αδηάθνξε ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλαιακβάλνληαη γχξσ απφ ηα ζέκαηα απηά.  

Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ζην πιαίζην 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ε ελαζρφιεζε κε ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο ηεο θαη ηελ ζρέζε 

ηνπο κε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θάζε εζληθνχ θξάηνπο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

επηβεβιεκέλε. Η παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο ζπλαξηάηαη άκεζα: α) κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο β) κε ηηο εκπνξηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο δηεζληθέο ζρέζεηο γ) κε ην πξφηππν αλάπηπμεο πνπ πηνζεηείηαη απφ θάζε 

ρψξα θαη ηέινο δ) κε ηνλ ξφιν ησλ δηεζληθψλ, ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζηα ζέκαηα 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο.  

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο άξζξνπ χζηεξα απφ κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί γχξσ απφ ην ζέκα ηεο αεηθνξίαο (1
ε
 ελφηεηα), παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά 

ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απν 

ηνπο παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (2
ε
 ελφηεηα). Δμεηάδνπκε  

αθνινχζσο ηελ δηεζλήο πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ((3
ε
 ελφηεηα) θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ) (4
ε
 ελφηεηα).  Δηδηθφηεξα, επηθεληξψλνπκε 

ηελ αλάιπζε καο ζηηο φπνηεο αιιαγέο ζπλέβεζαλ ζηελ ρξήζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξψησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 (5
ε
 ελφηεηα). Δμεηάδνπκε έηζη, ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Γηαπηζηψλνπκε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηεθκεξηψλνληαο 

θαηαηνπηζηηθά, φηη ν ραξαθηήξαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (δηάξζξσζε, 

παξαγσγηθή ππνδνκή, θ. α), ε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ 

απφ αλαπνηειεζκαηηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη νη εγγελψο πεξηνξηζκέλνη 

ελεξγεηαθνί πφξνη  θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ. Δηδηθή αλαθνξά πξαγκαηνπνηνχκε ζηελ δπλαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ Α.Π.Δ σο αληίδνην ζηελ εζληθή ελεξγεηαθή εμάξηεζε θαη ηελ 

ξχπαλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ηηο ηερλνινγηθά ξππνγφλεο κνλάδεο παξαγσγήο. 
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Σέινο, έπεηηα απφ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (6
ε
 ελφηεηα), θαηαιήγνπκε ζε ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθή νηθνλνκίαο.    

         

1.Οη αξρέο ηεο “αεηθόξνπ αλάπηπμεο” θαη νη εγγελείο αληηζέζεηο πνπ 

ηηο ραξαθηεξίδνπλ 

 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο “αεηθφξνπ αλάπηπμεο”, ε βαζηθφηεξε ζπληζηψζα 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

λα εμππεξεηεί ηηο δηαρξνληθέο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπψο,  ζε 

νπνηαδήπνηε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα 

ηίζεληαη “πεξηνξηζκνί”, πνπ λα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ, ηελ απνηξνπή ηεο 

ηξέρνπζαο ή κειινληηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ. Χο αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο δελ ζεσξείηαη κφλν ε θαηαζηξνθή ηεο θχζεο, αιιά θαη 

ε βαζκηαία ππνβάζκηζε ηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία ησλ θπζηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζην λα επηηειέζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο δηεξγαζίεο θαη λα 

θαηαζηνχλ ζπκβαηά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλζξψπηλεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Με άιια ιφγηα ζε νπνηνδήπνηε κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκά δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη έλαο αθφκε 

εμσγελήο παξάγνληαο φζν κεγάιε θαη αλ είλαη ε ζεκαζία ηνπ, αιιά σο έλαο 

ελδνγελήο παξάγνληαο ε ζπλεηζθνξά ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ λα θαηαζηήζεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θνηλσληθά σθέιηκε θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή. Η 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα ζεσξεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ σο 

ζχκκαρν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη φρη σο έλαλ “ νπδέηεξν” θαη πάληα 

δηαζέζηκν παξάγνληα, νχηε σο έλα “αληίπαιν” πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηηζαζεπηεί 

(φπσο εθιάκβαλαλ ην πεξηβάιινλ ηα πξψηα κνληέια αλάπηπμεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950). 

Σνλ πξνεγνχκελν αηψλα απνδείρζεθε πεξίηξαλα φηη ε πνιηηηθή ηεο 

γξακκηθήο, πνζνηηθήο, “αέλαεο” αλάπηπμεο πνπ σο ηδενινγία είρε πηνζεηεζεί απφ ηηο 

θπξίαξρεο δπλάκεηο ηελ επαχξηνλ ηνπ 2.ΠΠ, δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζα νδεγνχζε κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ,  δειαδή 

ζηελ ππνλφκεπζε ηεο ίδηαο ηεο δπλαηφηεηαο επηβίσζεο ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ 
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ζηνλ πιαλήηε. Δπνκέλσο, ηέζεθε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ην εξψηεκα ηεο 

επαλεμέηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ην 

επξχηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Καξπφο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ήηαλ ε 

επαλαμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ αλάπηπμεο θαη ε δηακφξθσζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 

ππνδείγκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη δνκηθά ζηηο έλλνηεο ηεο “αεηθνξίαο”, ηεο 

“βησζηκφηεηαο” θαη ηεο δπλακηθήο “δηαηεξεζηκφηεηαο”. ην λέν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

πνπ δεκηνπξγήζεθε, ε “αεηθφξνο αλάπηπμε” πξνηάζεθε σο ην ηδαληθφ πξφηππν 

εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. Η πινπνίεζε ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ θαηάιιεισλ  θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. 

ε κηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθή ζπλεδξίαζε ε παγθφζκηα επηηξνπή γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε (World Commission on Environment and 

Development, 1987) δηαηχπσζε ηνλ πξσηαξρηθφ νξηζκφ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, σο 

εμήο: “δηαηεξήζηκε ή αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο γελεάο ρσξίο λα ρεηξνηεξεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο”. 

Μνινλφηη, ν παξαπάλσ νξηζκφο ηεο “αεηθφξνπ αλάπηπμεο” γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφο θαη επξχηεξα απνδεθηφο, δελ πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο αξρέο ηεο 

δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο, νχηε ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία θαη ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο 

ζε κηα θαηάζηαζε “αεηθνξίαο” φπσο έρνπλ επηζεκάλεη αξθεηνί επηζηήκνλεο 

(Tietenberg 1998, Turner 1993). ηνλ νξηζκφ απηφ είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηεο 

λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ε νπνία ζεσξεί σο δεδνκέλν ηελ χπαξμε 

απεξηνξίζησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ 

πεξηνξηζκέλνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξεί ζεκηηή 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απεξηφξηζησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, είηε είλαη θηιηθή είηε είλαη επηβαξπληηθή γηα ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πεξαηηέξσ, ε λενθιαζηθή ζεσξία, πνπ 

ελππάξρεη ζηελ  ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 

ππνζηεξίδεη ζεκειηαθά φηη ε θχζε είλαη έλα ζχλνιν αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο 

ρξήζε απφ ηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο αμηνινγηθέο ηνπ θξίζεηο.  

 Σν ζχλνιν απηφ απνηειεί ην “θπζηθφ θεθάιαην”, δειαδή κηα επηπιένλ 

θαηεγνξία θεθαιαίνπ πνπ ππεηζέξρεηαη ζηελ αλάιπζε δίπια ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. Σν  “θπζηθφ θεθάιαην” δελ ζεσξείηαη θάπνηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή νχηε έλα ηδηφκνξθν σο πξνο ηελ ππνθαηάζηαζή 

ηνπ θεθάιαην. ην ίδην πιαίζην, ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηαηήξεζε ηεο καθξνρξφληαο 
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αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  ζην ζπλνιηθφ 

θεθάιαην θαη φρη θαη‟ αλάγθε απφ ην κέγεζνο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ απνκέλεη. Η απνδνρή ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ σο θξίζηκνπ 

παξάγνληα ηεο καθξνρξφληαο αλάπηπμεο απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηεο ππνθαηάζηαζεο 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

ηερλνθξαηηθήο αλάιπζεο. Δθφζνλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπ θεθαιαίνπ 

(θπζηθφ, αλζξψπηλν, ηερλνινγηθφ) ππάξρεη πςειφο βαζκφο ππνθαηάζηαζεο, 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία απνθηά ην ζπλνιηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ καθξνρξφλην νξίδνληα. Καηά 

ζπλέπεηα ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ηελ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε, παξαγλσξίδνληαη 

νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε μερσξηζηήο κνξθήο θεθαιαίνπ 

γεγνλφο πνπ φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε παξαθάησ, ππνηηκά ηελ ζεκαζία ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ παξάγνληα ζηηο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο. 

Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ λενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ (Solow, Harwick θ.α) 

δηαηεξήζηκε αλάπηπμε είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ δηαηεξείηαη αχμνπζα ζηνλ 

καθξνρξφλην νξίδνληα. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη επηθξαηήζεη παξαδνζηαθά λα 

κεηξάηαη κε ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π) ή ηελ θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε. Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο λενθιαζηθνχο 

νηθνλνκνιφγνπο δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ζεσξείηαη εθείλε ε δηαδηθαζία ε νπνία 

δηαζθαιίδεη κηα κε θζίλνπζα (ζηαζεξή ε απμαλφκελε) θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

αλά κνλάδα Α.Δ.Π. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη πξνθαλέο φηη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

παξάγνληαο ζηελ ζχλδεζε ηεο αλάπηπμεο κε ηελ αεηθνξία είλαη νη ζπλζήθεο θαη νη 

παξάκεηξνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε θαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζρέζεο. 

Απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, ε νηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αλαιχεη ηελ ζρέζε ηεο 

αλάπηπμεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βησζηκφηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ ηερλνθξαηηθή 

ινγηθή. Γηα ηελ νηθνθεληξηθή ζεσξία, ε αληίιεςε φηη ε θχζε είλαη έλα ζχλνιν 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ρξήζε απφ ηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

θξίζεηο ηνπ, απνξξίπηεηαη. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ εθιακβάλεηαη σο νξγαληθφ ηκήκα 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο, γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Τπνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ φηη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εηδηθφηεξα ε θιίκαθα ηεο, πξέπεη λα ππαρζεί ζην ξπζκφ 
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αλαπιήξσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο θχζεο γηα ηελ 

απνδφκεζε ηεο ξχπαλζεο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο επηζηεκφλσλ ηεο νηθνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ππνζηεξίδεη φηη ν κεραληζκφο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δελ επαξθεί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο . Χο εθ 

ηνχηνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο ηηο  ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ή αθφκα θαη ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο. 

 

2. Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ 

 

Η παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζνξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ 

δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: α) ηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή δήηεζε ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη β) ηα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ 

πνπ ειέγρνπλ ζε ζπλζήθεο νιηγνπσιεηαθνχ αληαγσληζκνχ ηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν 

παγθνζκίσο. Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο βέβαηα ζηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά 

ελέξγεηαο, επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ δελ κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ φπσο νη αλαλεψζηκνη. Οη απαηηήζεηο φκσο 

ζε ελεξγεηαθνχο πφξνπο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ ζπλνιηθή δήηεζε θαη νη 

νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, δελ 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα νιηθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ κε αλαλεψζηκσλ ξππνγφλσλ 

πφξσλ κε αλαλεψζηκνπο (κηα δπλαηφηεηα, πνπ αληαπνθξίλεηαη, ζην ζεκεξηλφ επίπεδν 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο). Με 

δεδνκέλε ινηπφλ ηελ δνκή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζήκεξα, θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο θπζηθνί πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο είλαη αλακθίβνια 

νη κε αλαλεψζηκνη πφξνη πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Η ηηκή ησλ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ειέγρνπλ ηελ δηεζλή αγνξά ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ (Ο.ΠΔ.Κ, Δ.Δ, πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο). Γεδνκέλεο ηεο αηζζεηήο βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο αμηνπνίεζεο κε 

αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο αηζζεηήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

κίγκαηνο ελεξγεηαθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εζληθή νηθνλνκία. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πάλησο, φηη ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο νη κε αλαλεψζηκνη 

ελεξγεηαθνί πφξνη αληηζηνηρνχλ ζην 75% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ην 95% απηψλ, 

παξάγνληαη θαη δηαθηλνχληαη απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο.   
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ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο φπσο δηαπηζηψλνπκε παξαθάησ, ε 

θαηαλάισζε πφξσλ αθνξά ζε 82% κε αλαλεψζηκνπο (πεηξέιαην, αέξην, άλζξαθαο-

ιηγλίηεο) θαη 8% αλαλεψζηκνπο. Οη ηνκείο πνπ πξνθαινχλ ηελ κεγαιχηεξε ξχπαλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο (47% ησλ ξχπσλ πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ,) θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ (32% ησλ ξχπσλ)
1
. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο  

ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, είλαη 

απαξαίηεηε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ αλαδείρζεθε 

απφ ηελ έξεπλα ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

3. Γηεζλήο πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

 

Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, απνθαζίδεηαη ζε 

δηεζλήο δηαζθέςεηο απφ πνιηηηθνχο νξγαληζκνχο  θαη  αθνξά, αθελφο κελ ζηελ 

θαζηέξσζε πξνηχπσλ θαη νξίσλ πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο πνπ εμεηδηθεχνληαη γηα 

θάζε ρψξα μερσξηζηά αθεηέξνπ δε, ζηελ ζχζηαζε ζεζκψλ φπσο ε αγνξά ησλ ξχπσλ, 

πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία βαζηθψλ ηνκέσλ θάζε εζληθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Η ζπζζψξεπζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ απνδεηθλχνπλ πσο ε 

θιηκαηηθή αιιαγή ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγάιν δηεζλή αληίθηππν, νδήγεζε ην 

πκβνχιην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ, λα 

ζπλεδξηάζεη κε κνλαδηθφ ζέκα ην πεξηβάιινλ, ην 1992 ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν. 

Πεξηζζφηεξεο απφ 180 ρψξεο ππφγξαςαλ ηε ζχκβαζε πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ζεκειηψλνληαο έηζη ηε βάζε γηα ηελ παγθφζκηα πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. Σν 

1994 ε Διιάδα ππέγξαςε ηε χκβαζε ηνπ Ρίν (Νφκνο 2205/94), απνδερφκελε 

πιήξσο  ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηεο. ηξαηεγηθφο ζηφρνο  ηεο πκβάζεσο είλαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα 

ζε έλα ηέηνην επίπεδν ην νπνίν ζα εκπφδηδε ηελ επηθίλδπλε αλζξσπνγελή παξέκβαζε 

ζην θιηκαηηθφ ζχζηεκα. Ο βαζηθφο απηφο ζηφρνο είλαη απφξξνηα ηεο επηζηεκνληθήο 

δηαπίζησζεο φηη νη αλζξσπνγελείο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε παγθφζκην 

επίπεδν επζχλνληαη θαηά 90% γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη εθπνκπέο απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο ην 2006 επζχλνληαη γηα ην 81,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αεξίσλ ηνπ 

                                                           
1
 ΤΠΔΥΧΓΔ,2001 
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ζεξκνθεπίνπ (ρσξίο L.U.L.U.C.F)θαη απμήζεθαλ θαηά 35% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

ηνπ 1990 (έθζεζε Δ.Κ.Π.ΑΑ, 2008). 

ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ηνπ Ρίν γίλνληαη απνδεθηέο δχν παξαδνρέο: α) 

ε αιινίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο νθείιεηαη ζηελ 

αλζξσπνγελή δηαδηθαζία ηεο ξχπαλζεο ηνπ, δειαδή ζηελ είζνδν ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (αηκφζθαηξα, λεξφ, έδαθνο) νπζηψλ, αθηηλνβνιηψλ, ζεξκφηεηαο, θσηφο, 

ήρσλ, δνλήζεσλ θιπ, απφ ηελ ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. Η αιινίσζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνθαιεί ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, θαη β) πνιχ πξηλ 

εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, θηλδπλεχεη  λα εμαληιεζεί ε 

αλνρή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε απφ ηηο επηθίλδπλεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηηο 

φπνηεο ππξνδνηεί ε εληεηλφκελε ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

Με βάζε ηηο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ χκβαζε ηνπ Ρίν, ην ηξίην 

ζπλέδξην ηεο νκάδαο ησλ εηαίξσλ πξνο ην Πξσηφθνιιν πνπ έιαβε ρψξα ζην Κηφην 

(1997), νινθιήξσζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ίδξπζε ελφο 

λνκηθνχ νξγάλνπ, ην “Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην” γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σα 

νηθνλνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξσηφθνιιν θαη αθνξνχλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ 

είλαη ηα εμήο: 

α) Επιβολή οπίων για ζςγκεκπιμένερ καηηγοπίερ πύπων 

Η επηβνιή νξίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ξχπσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα 

κε ηελ παξαγσγηθή θιαδηθή δηάξζξσζε θάζε ρψξαο μερσξηζηά, θαη κε θξηηήξην ηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ ζπλνιηθή ξχπαλζε θαη ηελ ξππνγφλν 

δηαδηθαζία. Τπήξμε κάιηζηα πξνζαξκνγή ησλ νξίσλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα 

(απνηξνπή ηεο θαηαζηξνθηθήο θιηκαηηθήο αιιαγήο, βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο).    

β) Θεζμοθέηηζη ηηρ αγοπάρ δικαιωμάηων πύπανζηρ 

Χο ελαιιαθηηθή επηινγή ζηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα φξηα αλζξσπνγελνχο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο, δηακνξθψζεθε ε 

αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ξχπαλζεο. Μηα λέα αγνξά ζηελ νπνία δηαλέκνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ξχπαλζεο κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ 

δήηεζε (ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ).  

Η ζεζκνζέηεζε ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηελ δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζηα αλψηεξα ζπιινγηθά 
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φξγαλα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Η επηθχξσζή ηνπο έγηλε θαηφπηλ ςεθνθνξίαο, 

δηαδηθαζία πνπ θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηελ πινπνίεζε ηνπο γηα ηα κέιε θξάηε πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζρεηηθέο ςεθνθνξίεο. Γηα ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

θαη ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη 

ηα εθηειεζηηθά φξγαλα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Η εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρψξεο-κέιε πνπ δελ ςήθηζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο (Η.Π.Α, 

Καλαδάο). Η Διιάδα πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρψξεο πνπ επηθχξσζαλ ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ Κηφην ςεθίδνληαο ηελ ζεζκνζέηεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν Πξσηφθνιιν ζεζκνζέηεζε ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ψζηε λα κεηψζνπλ κφλεο ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία, ηηο εθπνκπέο 6 αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (CO2,CH4,N2O,HFCs, PFCs KAI SF6), πεξηζζφηεξν απφ 5% θάησ 

απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990, ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2008 έσο 2012. Η Δπξσπατθή 

Έλσζε ζπκθψλεζε  ζε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 8%, ε Η.Π.Α έσο 7%, ε Ιαπσλία 

έσο 6% ελψ ρψξεο φπσο ε Ρσζία θαη ε Απζηξαιία ζα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο 

εθπνκπέο ηνπο ζηα επίπεδα ηνπ 1990.  

Μεηά απφ ηελ δηεζλή δηάζθεςε ηνπ Κηφην, νη ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφζνπλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην Πξσηφθνιιν, θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε ησλ εθαξκνδφκελσλ 

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ απφ ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Δ.Δ, επηθέξεη απζηεξέο θπξψζεηο ππφ ηελ κνξθή πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ξεηξψλ.  Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ, είλαη δπλαηφ λα επηβαξπλζεί αθφκα θαη ην Α.Δ.Π απφ ηπρφλ απνηπρίεο 

ζηελ ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο  πνιηηηθήο.  

Η Διιεληθή νηθνλνκία, εληαγκέλε πξν πνιινχ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα, εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο έηζη φπσο απηέο ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππεξεζληθνχο 

δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο (Ο.Η.Δ, Δ.Δ θ.α). 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνπκε ηελ ζρέζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Μεηά απφ 

κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, 

επηθεληξψλνπκε ηελ αλάιπζε καο ζηηο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο. Η 

δηαρείξηζε ησλ εμαληιήζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ είλαη βαζηθή ζπληζηακέλε ηεο 
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ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηαηί ζπλαξηάηαη κε ην πξντφλ (Α.Δ.Π), ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην  

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην εμσηεξηθφ ρξένο, ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε θαη ην 

ππφδεηγκα καθξνρξφληαο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθήο ππνδνκήο ηεο ρψξαο. 

Δπνκέλσο ε επαλεμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ  πξνβιεκάησλ θαζίζηαηαη  

επηηαθηηθφηεξε, επεηδή ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο πνπ επεξεάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, ζπληζηά θαη δνκηθφ ππιψλα ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

4. Η θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, νη ελεξγεηαθνί πόξνη θαη 

ε πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε 

  

Η Διιεληθή νηθνλνκία είλαη έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε ελδηάκεζν επίπεδν 

αλάπηπμεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο. Γελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηζρπξά αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ G8, παξνπζηάδεη αξθεηή 

πζηέξεζε φζνλ αθνξά ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ αιιά έρεη 

πςειφ βαζκφ ελζσκάησζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Παξάιιεια, ε Διιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο ρψξεο 

κε πςειφ επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (νπεδία, Οιιαλδία, Διβεηία) πνπ 

δηαηεξνχλ ηζρπξά πνιπθιαδηθά κνλνπσιηαθά ζπγθξνηήκαηα, απνηεινχλ εζληθέο 

βάζεηο γηα ηζρπξέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζε 

θνκβηθνχο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

ρψξαο δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ρψξεο παξαγσγνχο 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ ή κε ρψξεο πςεινχ παξαγσγηθνχ βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ, ελψ 

αληηζέησο, κεηαηξέπεη ηελ πεξηνρή ζε θνκβηθφ ζεκείν ηνπ δηεζλνχο κεηαπξαηηθνχ, 

ελεξγεηαθνχ θαη εκπνξηθνχ δηθηχνπ. 

Η Διιεληθή νηθνλνκία, παξ‟ φιν πνπ εληάζζεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ ηδξπηηθψλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ έρεη αξθεηέο ηδηνκνξθίεο πνπ θαηέζηεζαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αλαπνηειεζκαηηθέο ηηο φπνηεο απφπεηξεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Όπσο δηαπηζηψλνπκε ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ε έιιεηςε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε ζπλαθφινπζε εμάξηεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο 

εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαη νξπθηψλ, ε ζηήξημε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζηελ 

εμφξπμε ησλ φπνησλ εγρψξησλ δηαζέζηκσλ νξπθηψλ  πφξσλ, ε γεσγξαθηθή 
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ηδηαηηεξφηεηα θαη νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επηβάξπλαλ πεξαηηέξσ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ 

Η αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, απνηππψλεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο πνπ, έρνπλ δηακνξθσζεί απφ δηεζλείο πνιηηηθνχο νξγαληζκνχο (Δ.Δ, Ο.Ο.Α 

θ.α) θαη ηηο αληίζηνηρεο κε απηνχο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

(EUROSTAT, AMECO θ.α). Οη δείθηεο απηνί γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

ΠΗΝΑΚΑ 1.- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - ΒΑΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

              

  ΓΔΗΚΣΖ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΜΔΟ 
ΟΡΟ 

1997-2007 

1 
Α.Δ.Π (εηήζια ποζοζηιαία 

μεηαβολή) 3,5 3,4 3,4 4,5 5,1 3,8 4,8 4,7 3,7 3,8 3,7 4,0 

2 ΠΛΖΘΤΜΟ (εκαη.) 10,49 10,51 10,52 10,55 10,96 10,99 11,01 11,04 11,07 11,15 11,19 10,9 

3 ΔΛΛΔΗΜΑ (%ΑΔΠ) -4 -2,5 -1,8 -4,1 -6,1 -5,2 -6,1 -7,8 -5,2 -6,1 -6,3 -5,0 

4 ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ (%ΑΔΠ) 108,2 105,8 105,2 114 113,2 110,7 107,8 108,5 107,5 110 111,2 109,3 

5 
ΑΝΔΡΓΗΑ                                  

(%εργαηικού δσναμικού) 9,8 10,9 11,8 11,3 10,8 10,3 9,7 10,5 9,8 9,3 9,8 10,4 

6 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ -14,2 -13,6 -14,3 -17,8 -16,4 -15,8 -14,6 -15,1 -15,2 -17,5 -18,3 -15,7 

7 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΗΑΓΩΓΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                 
(% επί ηων ζσνολικών 

ειζαγωγών) 11,8 8,7 10,1 16,4 14 14,5 15,7 15,9 21,3 22,2 23,1 15,8 

8 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ                   

(εηήζια % μεηαβολή) 2,7 3,2 2,4 4,3 1,7 3,5 3,3 4,3 3,6 3,5 4,1 3,3 

9 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ                            

(ΜΣΗΠ) 17 17,4 18 19,5 20,8 20,48 21,58 22,31 22,5 22,9 23,1 20,5 

10 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ                

(ΔΣΖΗΑ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ) 0,0% 2,4% 3,4% 8,3% 6,7% -1,5% 5,4% 3,4% 0,9% 1,8% 0,9% 3,15% 

11 ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ 5,4 4,5 2,1 2,9 3,7 3,9 3,4 3 3,5 4,1 4,2 3,7 

ΠΖΓΖ:EUROSTAT, Σράπεδα ηες Δλλάδας, AMECO         

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ αλαπηπμηαθψλ δεηθηψλ ηνπ πίλαθα 1 παξαπάλσ, 

ηελ δεθαεηία 1997-2007 ε Διιεληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε ηηο εμήο κεηαβνιέο: α) ην 

Α.Δ.Π απμήζεθε αηζζεηά κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 3,5-4%, β) ε θαηαλάισζε 

απμήζεθε επίζεο κε πςεινχο ξπζκνχο (3,3% αλά έηνο) θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ φπνπ θαη παξνπζηάζζεθε αηζζεηή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ λέσλ νρεκάησλ θαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ, γ) 

ην  εκπνξηθφ ηζνδχγην αθνινχζεζε θζίλνπζα αξλεηηθή ηξνρηά (-15% αλά έηνο) 

ππνδειψλνληαο φηη ε ρψξα παξακέλεη εηζαγσγέαο, κεηαμχ άιισλ θαη ζε 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ζε πξντφληα ελεξγεηαθήο δαπάλεο ηα νπνία απνηεινχλ έλα 

πςειφ πνζνζηφ (15-20%) ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ επηβαξχλνληαο αξλεηηθά ην 

ηζνδχγην ησλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπιένλ ην πςειφ πνζνζηφ ησλ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ (πεηξέιαην, αέξην) επηβαξχλνπλ ζε πςειφ πνζνζηφ ην Α.Δ.Π (2-3%)  γεγνλφο 
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πνπ επηβεβαηψλεη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ζηελ ζπλνιηθφηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηέινο δ) ε ζπλεηζθνξά ησλ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή εμάξηεζε απμήζεθε δεδνκέλνπ φηη εμαηηίαο ηεο πςειήο 

θαηαλάισζεο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο αχμεζεο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 

πνζνζηφ ηεο ηειεπηαίαο ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε πςειά 

επίπεδα. Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο , κε ζεκαληηθφηεξε ηελ αχμνπζα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγηθή βάζε, ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 

κεηαβνιέο ζηελ θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαηά θιάδν, αθνχ ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο θαη νη κεηαθνξέο θαηαιακβάλνπλ πιένλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηεο 

ζρεηηθήο  θαηαλνκήο ζηελ παξαγσγηθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο απμήζεθαλ κε ξπζκνχο (3,15% αλά έηνο) 

πνπ αθνινχζεζαλ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ Α.Δ.Π (4%) θαζψο θαη ηηο θιαδηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο ηεο νηθνλνκίαο. Οη ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγίαο 

ζπξξηθλψλνληαη βαζκηαία, ζπλεηζθέξνληαο κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ελψ ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ επεθηείλεηαη ππεξβαίλνληαο ην 67% ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ Α.Δ.Π. Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη νη 

πιένλ “θαηαλαισηηθνί” ζε ελεξγεηαθνχο πφξνπο θιάδνη, δειαδή νη κεηαθνξέο νη 

νηθηαθέο θαη θηηξηαθέο ρξήζεηο, ε επέθηαζε ηνπ θιάδνπ ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

Μεηά ηηο ελεξγεηαθέο θξίζεηο  πνπ πξνθάιεζαλ ηεξάζηηεο απμήζεηο ζηελ ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίζζεθε 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ νξπθηψλ πφξσλ (θπξίσο ιηγλίηε θαη πεηξειαίνπ) 

γηα λα αληηκεησπίζεη αθελφο κελ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε, αθεηέξνπ δε ηηο 

αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαινχλ νη 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ (πεηξέιαην, 

αέξην). Η αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζηεξίρζεθε ελ κέξεη ζε ελεξγεηνβφξεο βηνκεραλίεο 

(εμαηξεηηθά ξππνγφλεο), νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ θαηαλάισζε ιηγλίηε θαη άιισλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ θαηέιεμε 

ζήκεξα λα απνξξνθά κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηνπ 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. πγθεθξηκέλα, ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεπαξθέο νδηθφ δίθηπν, 

απφ αλεπαξθή θάιπςε ηεο ρψξαο απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη άιια κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο, απφ ηε δπζρεξή πξνζαξκνγή ηνπ ηνκέα ζηηο απαηηήζεηο πνπ 
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δεκηνπξγεί ε γεσγξαθηθή δνκή ηεο ρψξαο θαη απφ ηελ  θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα. 

Σν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ρακειή 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη απφ “αλνξζνινγηθή ρξήζε” ελεξγεηαθψλ κνξθψλ. 

Δηδηθφηεξα ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία είλαη κηα αθξηβή κνξθή ελέξγεηαο, 

θαιχπηεη ζεξκηθέο ρξήζεηο κε πνιχ κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ 

ελεξγεηαθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηε ρξήζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, θπζηθνχ αεξίνπ. 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ελ ηνχηνηο, έρεη αξρίζεη ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ: αηνιηθή, ειηαθή, ζεξκηθή (γεσζεξκία), 

βηνκάδα).Αλακθίβνια, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα επηηαρχλεη ηηο 

αλαδηαξζξψζεηο ζηνλ θιάδν παξαγσγήο ελέξγεηαο.   

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ θαη λα παξακεηξνπνηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα φξηα ξχπαλζεο γηα θάζε επί κέξνπο 

εζληθφ ζχζηεκα, ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε απζηεξά επηζηεκνληθέο κεζφδνπο νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Μνινλφηη, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ 

ίδην βαζκφ θαη δελ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, νη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο θάζε ρψξαο 

ελζσκαηψλνληαη παξαγνληηθά ζην παγθφζκην πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκα 

δηακνξθψλνληαο ηελ ζπλνιηθή ηνπ εμέιημε. Με γλψκνλα ηηο επί κέξνπο θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο θαζνξίδεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ νξίσλ πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ 

“δηθαησκάησλ ξχπσλ” γηα θάζε εζληθή νηθνλνκία μερσξηζηά.    

 

5. Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ελεξγεηαθνί πόξνη ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία 

 

Σν πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκα ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο παξνπζίαζε ζχκθσλα 

κε κειέηε ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (Αθχιαο, Λπθνχδεο, θαη Λάιαο, 

2005)ηηο εμήο κεηαβνιέο: 

1. H ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πάλσ απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

εκθαλίδεη επακθνηεξίδνπζα ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο 

ρσξίο θάπνηα ρσξηθή κνξθνπνίεζε, αιιά κε ζαθή αλνδηθή ηάζε ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα. Οη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ζηελ Διιάδα έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηηο ππφινηπεο 

κεζνγεηαθέο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηνλ ξπζκφ ησλ 
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ζπληεινχκελσλ κεηαβνιψλ. Έηζη ε εληνλφηεξε ζέξκαλζε ηεο ζεξηλήο 

πεξηφδνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ έληνλε ςχμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. 

πλεπψο, ην θχξην ζηνηρείν ηεο κεηαβνιήο είλαη ην κέγεζνο θαη ε εληαηηθή 

ελαιιαγή ησλ ζεξκνθξαζηψλ. Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κεηψλεη ην φδνλ ηεο αηκφζθαηξαο θαη πξνθαιεί 

“εξεκνπνίεζε” ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ απαμηψλνληαο ηελ αμία ηνπο.   

2. Παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί απνζχλδεζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ  νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, θαη κείσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ξχπσλ εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ 

(θαηαιπηηθή ηερλνινγία απηνθηλήησλ, εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηα 

θαχζηκα ησλ Μ.Μ.Μ, βειηίσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ) ηα πξνβιήκαηα 

ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο παξακέλνπλ ζε έληνλν βαζκφ εηδηθά γηα ηηο 

αζηηθέο θαη πεξαζηηθέο πεξηνρέο (Αζήλα).  

3. Δμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ Διιαδηθνχ 

ρψξνπ, ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ. Παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκφ εκεξψλ 

ειηνθάλεηαο αλά έηνο (πεξηζζφηεξεο απφ 245 εκέξεο, ελψ ε Γεξκαλία π.ρ 

έρεη ιηγφηεξεο απφ 200) θαη ηζρπξφ αηνιηθφ δπλακηθφ (κε ηζρχεη 

πεξηζζφηεξε απφ 120Mw). 

Οη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο πνπ θαηαγξάθνληαη παξαπάλσ εληάζζνληαη ζε έλα 

επξχηεξν ζχλνιν θαηλνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε ζρέζε κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο πνπ πηνζεηείηαη ζην εθάζηνηε εζληθφ ζχζηεκα. Οη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο 

ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζχκθσλα 

κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην επεξεάδνπλ δξαζηηθά ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη επξχηεξα ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη ζεκαληηθφηεξνη απ‟ απηνχο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα 

θαη γηα ηνπο  νπνίνπο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί θαη εζληθνί 

ζηφρνη γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην είλαη νη εμήο: 

5.1 Δθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

χκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, νη αλζξσπνγελήο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζπλεηζθέξνπλ θαηά 90% ζηελ αξλεηηθή θιηκαηηθή αιιαγή (I.P.C.C, 

2007). Δθ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ην CO2 είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ δηφηη 
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αθνξά ζην 80-85% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ. Οη θιάδνη ηεο παξνρήο 

θαη ρξήζεο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, είλαη κε 

κεγάιε δηαθνξά ε ζεκαληηθφηεξε πεγή αεξίσλ ξχπσλ παγθνζκίσο, θηάλνληαο ην 

80% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην έρνπλ ηεζεί 

ζπγθεθξηκέλα φξηα αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ έμη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηφδνπο, 1990-2010 θαη 2010-2020. Πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξα φηη 

ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 (έηνο αλαθνξάο γηα ηα αέξηα) ε επηηξεπηή ηηκή 

γηα ηα έμε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα είλαη  απμεκέλε θαηά 25%  ζε ζρέζε κε ην έηνο 

βάζεο ηνπ 1990. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε αλ ιεθζεί 

ππ‟ φςε φηη ε αχμεζε ησλ αλζξσπνγελψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αχμεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία γεληθφηεξα. Η αλάπηπμε πξνθαιεί αχμεζε ζηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ ζπλεπαθφινπζα επηθέξνπλ αχμεζε ζηελ ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη αλ εμεηαζηεί ε ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο 

κε ηελ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. Σν επίπεδν ηεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ 

Α.Δ.Π θαιείηαη εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. Αλ είλαη ζεηηθή ε ζρέζε 

ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ην Α.Δ.Π ηφηε ε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π απμάλεη ηελ δήηεζε. 

ε κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ ζρέζε Α.Δ.Π- ελέξγεηαο (Donatos and Mergos, 

1991 θαη Hondrogiannis.G, 2004) έρεη ππνινγηζηεί φηη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη γχξσ ζην 1,5% πνπ ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηνπ 

Α.Δ.Π  θαηά 1%, ζα απμήζεη ηελ νηθηαθή δήηεζε θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ζπλνιηθά θαηά 1,5%. Σελ πεξίνδν 1997-2007 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

Α.Δ.Π ήηαλε 4%, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ θαηά 5-5,5%. Απφ ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ησλ 

ηηκψλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ Διιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο (πίλαθα 2 παξαθάησ) 

παξαηεξνχκε φηη ε κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (Μ.Δ.Ρ.Μ) γηα ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηελ πεξίνδν 1997-2007 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 5%, 

ελψ ε αληίζηνηρε κεηαβνιή γηα ηηο θαζαξέο εηζαγσγέο θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ήηαλ 5% θαη 3.13% αληίζηνηρα.  

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ ηελ κεηαβνιή 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ Διιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηελ πεξίνδν 1997-2007 θαη 
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απφ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ελεξγεηαθήο απηνδπλακίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο: 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ-ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΔΓΥΩΡΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΟΡΩΝ 

Α 

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ 
ΔΓΥΩΡΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ 
1000 Σ.Η.Π)                       
ΠΟΟΣΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΤΝΟΛΗΚΖ % 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1 
ΣΔΡΔΑ ΚΑΤΗΜΑ (ΑΝΘΡΑΚΑ-
ΛΗΓΝΗΣΖ κ.α) 26,12% 29,60% 30,08% 28,21% 28,89% 28,34% 26,19% 26,72% 2,31% 

2 
ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ-
ΒΔΝΕΗΝΖ κ.α) 64,87% 60,86% 59,62% 60,49% 59,09% 59,05% 59,49% 58,00% -10,59% 

3 ΑΔΡΗΑ (ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟκ.α) 5,36% 5,35% 5,80% 6,40% 7,06% 7,44% 8,56% 10,31% 92,38% 

4 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ (ΑΗΟΛΗΚΖ, ΖΛΗΑΚΖ 
κ.α) 3,66% 4,19% 4,50% 4,89% 4,95% 5,17% 5,76% 4,97% 36,05% 

5 
ΤΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ 
ΔΓΥΩΡΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

Β 

ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΔΛΗΚΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
(Δ 1000 Σ.Η.Π)                   

1 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 4.469 4.496 4.458 4.305 4.046 4.132 4.213 5.404 20,92% 

2 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 7.018 7.363 7.460 7.800 7.959 8.067 8.502 8.813 25,58% 

3 
ΟΗΚΗΑΚΟ-ΔΜΠΟΡΗΚΟ-
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 6.924 7.253 7.579 8.380 8.239 8.543 8.740 8.574 23,83% 

4 
ΤΝΟΛΟ ΣΔΛΗΚΖ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣ. 18.411 19.112 19.497 20.485 20.244 20.742 21.455 22.791 23,79% 

ΠΖΓΖ:ΗΔΑ, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES 1990-2007 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ   

         

ΔΣΟ 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΑΤΣΑΡΚΔΗΑ 40,30% 35,80% 35,90% 35,30% 35,20% 33,20% 32,20% 31,80% 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΔΞΑΡΣΖΖ 59,70% 64,20% 64,10% 64,70% 64,80% 66,80% 67,80% 68,20% 

ΠΖΓΖ:ΗΔΑ, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES 1990-2007 
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ΠΖΓΖ:ΗΔΑ, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES 1990-2007 

 

ΠΖΓΖ:ΗΔΑ, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES 1990-2007 

 

ΠΗΓΗ:UNFCCC, UNITED NATIONS, National greenhouse inventory data for the period 1990-2007, 

Report 21-10-2010 
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ΠΗΓΗ:UNFCCC, UNITED NATIONS, National greenhouse inventory data for the period 1990-

2007, Report 21-10-2010 

Aπφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ (2,3) θαη ησλ γξαθεκάησλ 

(1,2,3,4), απνδεηθλχεηαη φηη θαηά ηελ δεθαεηία 1997-2007 ν Μ.Δ.Ρ.Μ ηεο αλάπηπμεο, 

δειαδή ηεο αχμεζεο ηνπ Α.Δ.Π θπκάλζεθε ζην 3,9-4% εηεζίσο. Η αχμεζε ηνπ 

Α.Δ.Π  κε ηέηνην ξπζκφ πξνέθπςε σο ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα, ηεο δηνξγάλσζεο 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ κε ηα κεγάια έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ηεο εηζαγσγήο ζηελ Ο.Ν.Δ, ηεο αμηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο σο αθεηεξίαο εμφξκεζεο γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν ζηα Βαιθάληα, 

ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αγθάιηαζε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο θιάδνπο θαη ηελ θαηαλάισζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

εκαληηθφηαηνο επίζεο παξάγνληαο αλάπηπμεο ηνπ Α.Δ.Π ππήξμε ε εθκεηάιιεπζε 

ηεο ρακεινχ θφζηνπο εξγαζία ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φζν θαη απηήο ησλ 

κεηαλαζηψλ ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ πνπ θαηέθιπζαλ σο κεηαλάζηεο εξγαζίαο 

ηελ ρψξα.  

Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ πξντφληνο απμήζεθε ε δήηεζε ζε 

θαηαλαισηηθά αγαζά θαη ζε ελεξγεηαθνχο πφξνπο. Έηζη, ε αλνδηθή ηάζε ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αχμεζε ζηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ (23.79%, ΠΙΝΑΚΑ 2). 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν εμάιινπ, ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο  δήηεζεο πξνθάιεζε 

αχμεζε ζηελ παξαγσγή, εηζαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο.   

Βαζηθή αηηία γηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ήηαλ αθελφο κελ ην λέν 

θαηαλαισηηθφ πξφηππν πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο 
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ηερλνινγίαο  (ηερλνινγηθά gadgets, θιηκαηηζκφο, αλάπηπμε ηεο αγνξάο ππνινγηζηψλ 

θαη άιισλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ) αθεηέξνπ δε νη πξνυπάξρνληεο ελεξγεηνβφξνη 

θιάδνη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κνλάδεο παξαγσγήο θ.α) 

πνπ επηβαξχλζεθαλ επηπιένλ ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ, εξγαζίαο θαη πξντφλησλ. 

Δπηπξνζζέησο, ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο εγρψξηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο (θαηαζθεπέο, ηνπξηζκφο, κεηαπνίεζε) θαη ε θαηαζθεπή 

κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ ζηήξημε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηβάξπλαλ 

αηζζεηά ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην απμάλνληαο θαηαθφξπθα ηελ ζρεηηθή θαηαλάισζε. 

Η αλάπηπμε ησλ ελεξγεηνβφξσλ θιάδσλ πνπ επηζεκάλακε, βαζίζηεθε ζην 

πξνυπάξρνλ ηερλνινγηθά ππνβαζκηζκέλν θαη πεξηβαιινληηθά ξππνγφλν ζχζηεκα 

παξαγσγήο. Οη αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο δελ πξνθάιεζαλ ηελ αλαλέσζε , ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Η αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ινηπφλ πξνθάιεζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ απφ έλα  

ηερλνινγηθά ππνβαζκηζκέλν θαη μεπεξαζκέλν ζχζηεκα ελέξγεηαο. Γη απηφ ηελ 

δεθαεηία 1997-2007 παξ‟ φιν πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθε εηζαγσγή Α.Π.Δ ζηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο  ελ ηνχηνηο απμήζεθε ξαγδαία θαη ε επηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο. 

ηελ κείσζε ησλ ξχπσλ ζπλέβαιε ηελ ίδηα πεξίνδν, ε εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ πνπ μεθίλεζε ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ Α.Π.Δ. Οη παξάγνληεο 

απηνί παξ‟ φιν πνπ ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ  πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, 

δελ ζηάζεθαλ επαξθείο γηα λα πξνθαιέζνπλ κηα θζίλνπζα κεηαβνιή ζηηο ξππνγφλεο 

δηαδηθαζίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ  ελέξγεηα απνηεινχλ ηε 

κεγαιχηεξε πεγή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (82%). Η εμέιημε ησλ εθπνκπψλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν πεξηφδνπο. Καηά ηελ πεξίνδν 

1995-2000, νη εθπνκπέο Α.Σ.Θ απμάλνληαη κε έλα κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 

1,1% ελψ ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π είλαη 1,7%. ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 

2007 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ Α.Σ.Θ πεξηνξίδεηαη ζην 1% ελψ ην Α.Δ.Π 

απμάλεηαη κε πςειφηεξν ξπζκφ (πεξίπνπ 4%). Μνινλφηη ην Α.Δ.Π απμήζεθε ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν, νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απμήζεθαλ επίζεο αιιά κε 

ρακειφηεξν ξπζκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνέθπςε αθελφο κελ εμαηηίαο ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ βαζκηαία ππνθαζηζηά ην πεηξέιαην θαη είλαη 

ιηγφηεξν ξππνγφλν, αθεηέξνπ δε απφ ηελ πξσηφιεηα εηζαγσγή λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ηηο Α.Π.Δ (αηνιηθά πάξθα, αλεκνγελλήηξηεο). Παξ‟ φιν πνπ ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ 
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ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π, ην 2007 νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο Α.Σ.Θ 

μεπεξάζαλε νξηαθά (25,2%) ην φξην πνπ έρεη ηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ρψξαο απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (25%). Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2 ην πνζνζηφ ηνπο ην 2007 αλήιζε ζηελ ηηκή ηνπ 36% φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηα γξαθήκαηα παξαπάλσ (ΓΡΆΦΗΜΑ 4), ππεξβαίλνληαο ήδε θαηά 11% 

κνλάδεο ηνλ ζηφρν ηνπ 25% (κε έηνο βάζεο ην 1990) πνπ νξίδεη ην Πξσηφθνιιν γηα 

ην 2010. Η εηζαγσγή ησλ Α.Π.Δ ζηνλ βαζκφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ δεθαεηία 

1997-2007 δελ ιεηηνχξγεζε σο επαξθήο αλαζρεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ζηα φξηα πνπ ζέηεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

Άκεζε επίπησζε ησλ ππεξβάζεσλ ησλ νξίσλ ζε εθπνκπέο ηνπ Α.Σ.Θ είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ επέιηθηνπ κεραληζκνχ ηνπ Πξσηνθφιινπ πνπ πξνβιέπεη είηε ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο ζχκβαζεο είηε 

ηελ αγνξά δηθαησκάησλ ξχπσλ γηα ηηο πιενλαζκαηηθέο πνζφηεηεο. 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ ε ππέξβαζε ησλ 

νξίσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αλακέλεηαη λα θηάζεη 40% ην 

2011 ζε ζχγθξηζε κε ην 1990. Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ ίδηα κειέηε αιιά θαη έξεπλα 

ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο φια ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη γηα ην ζχλνιν ησλ 

Α.Σ.Θ ζα παξνπζηαζηεί κηα απφθιηζε έλαληη ηνπ ζηφρνπ πξνο ηα απάλσ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 10,8% θαη ε νπνία απφθιηζε  ζα εθηηλαρζεί ζην 31,4% ην 2020. 

Η αχμεζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 40% γηα ην 2011 ζεκαίλεη φηη 15.000.000 

ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CΟ2) επηπιένλ ηνπ νξίνπ ζα δηνρεηεπζνχλ ζηελ 

αηκφζθαηξα. Σν εζληθφ ζρέδην θαηαλνκήο ησλ ξχπσλ αθνξά ζε 141 παξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ξχπαλζεο. Σε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο ζηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο θαηέρεη ε Γ.Δ.Η ζηηο εθπνκπέο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρνχλ 10.500.000 ηφλνη (CO2), δειαδή 70% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ γηα 

ηελ δηεηία 2005-2007. Η Γ.Δ.Η είλαη ππνρξεσκέλε λα αγνξάδεη ηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο αεξίσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ ξχπσλ ζε ηηκή πνπ ζα δηακνξθψλεηαη απφ 

ηελ ειεχζεξε αγνξά (8
 
€ / ηφλν γηα ην 2008) αληί λα θαηαβάιιεη πξφζηηκν ην νπνίν 

ζα αλέξρεηαη ζηα 100 επξψ πεξίπνπ αλά ηφλν εθπεκπφκελσλ ξχπσλ.  ε ζχγθξηζε κε 

ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο , ε Γ.Δ.Η γηα θάζε παξαγφκελν κεγαβάη εθπέκπεη 

863 θηιά CO2 ηε ζηηγκή πνπ ν Δπξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη θάησ ησλ 350 θηιψλ 

αλά κεγαβάη. Η αχμεζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αγνξά δηθαησκάησλ 

ξχπσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΗ, επηβαξχλεη ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο, κεηαβηβάδεηαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή θαη παξάιιεια κεηαθξάδεηαη ζε κηα 
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εηήζηα επηβάξπλζε εηο βάξνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Α.Δ.Π. Γηα ηελ εμέιημε απηή 

εθηηκάηε φηη ν πξνυπνινγηζκφο κηαο ηξηκεινχο νηθνγέλεηαο ζα επηβαξπλζεί εηεζίσο 

ζε πέληε ρξφληα κε 450 επξψ αλά έηνο (εμέιημε ζρεηηθά πςειήο ηηκήο) ή κε 140 επξψ 

αληηζηνίρσο (εμέιημε ρακειήο ηηκήο). Πέξαλ ηνχηνπ, ε καθξνπξφζεζκε 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε δελ απνθεχγεηαη, παξ‟ φιν πνπ ε αγνξά δηθαησκάησλ 

ξχπσλ ιεηηνπξγεί σο αληηθίλεηξν γηα ηηο ξππνγφλεο επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ηηο 

εμσζεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο νη ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ 

πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο  πνπ ζέηεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, νδεγνχλ ζε 

απμήζεηο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα δηνγθψλνπλ ηηο ηειηθέο ηηκέο 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

5.2 Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθνί πόξνη ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία 

Σν πξφβιεκα ηεο επίηεπμεο δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο ζηε Διιεληθή 

νηθνλνκία, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ έρεη πνιιέο ηδηνκνξθίεο. 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο παξάιιεια κε 

ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην κίγκα ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο 

βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο (βηνκεραλία, κεηαθνξέο, νηθηαθή ρξήζε). 

Δμεηδηθεχνληαο ζην επίπεδν ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζφξηζε σο βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηείζδπζεο ησλ Α.Π.Δ ζην 

ελεξγεηαθφ κείγκα θαηά 20% κέρξη ην 2020. Η δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο ελεξγεηαθψλ πφξσλ γηα ην έηνο 2007, απνδεηθλχεη φηη ε δηείζδπζε ησλ 

Α.Π.Δ ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη ζρεηηθά κηθξή (5%) παξ‟ φιν πνπ απμήζεθε ην 

πνζνζηφ ηνπο ζηελ θαηαλνκή ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαηά 36,05% ηελ επηαεηία 

2000-2007. Σελ ίδηα πεξίνδν απμήζεθε θαηά 92,38% ε θαηαλάισζε αεξίνπ θαη θαηά 

4,31% ε θαηαλάισζε ιηγλίηε-άλζξαθα θαη κεηψζεθε θαηά 10,59% ε θαηαλάισζε 

πγξψλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην-βελδίλε). Η αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ιηγλίηε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο είλαη αλακθίβνια κηα αξλεηηθή 

εμέιημε δηφηη ν ιηγλίηεο είλαη ην θαη‟ εμνρήλ ξππνγφλν θαχζηκν ζε εθπνκπέο CO2.     

Πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί θαιχηεξα ε ζρέζε ηεο  νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο  ζρεκαηίδνπκε ηνλ πίλαθα δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ 
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ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ (Πίλαθαο 4, 1990-2007) παξαθάησ. ηνλ πίλαθα απηφ 

πεξηιακβάλνληαη βαζηθά, καθξννηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά κεγέζε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 1990-2007 

        

I.ΒΑΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

    1990 1999 2000 2001 2006 2007 

1 Α.Δ.Π (billion of 1995 U.S dollars) 110,5 133,32 139,07 144,84 164 169,74 

2 ΠΛΖΘΤΜΟ (εκατ.) 10,15 10,53 10,53 10,95 11,15 11,19 

3 ΔΓΥΩΡΗΑ ΠΑΡ.ΔΝΔΡΓΔΗΑ (Μ.Σ.Η.Π) 8,77 9,54 9,99 9,97 10,03 12,15 

4 ΚΑΘΑΡΔ ΔΗΑΓΩΓΔ (Μ.Σ.Η.Π) 12,74 16,43 18,13 22,08 24,49 24,38 

5 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (TPES) 
Μ.Σ.Η.Π 21,75 26,62 27,82 28,7 31,12 32,18 

6 ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ Ζ/Δ (Twh) 28,5 41,4 43,4 45,6 59,89 62,99 

7 ΔΚΠΟΜΠΔ CO2 (Μ.Σ.Η.Π) 70,6 83,1 87,8 90,15 93,96 97,84 

8 ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ,TFC (Μ.Σ.Η.Π) 15 19 19,5 20,1 27,31 31,94 

  
 ΠΖΓΖ:ΗΔΑ, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES 
1990-2007             

II.ΤΝΘΔΣΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

    1990 1999 2000 2001 2006 2007 

1 TPES/ΑΔΠ (I5/I1) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,18 0,19 

2 ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ/TPES (I3/I5) 0,4 0,36 0,36 0,35 0,32 0,32 

3 ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΖΝ TPES (I5/I2) 2,14 2,53 2,64 2,62 2,79 2,88 

4 ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ/ΑΔΠ (I8/I1) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,19 

5 ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΖΝ  TFC (I8/I2) 1,48 1,80 1,85 1,84 2,45 2,85 

6 ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ/ΑΔΠ (I6/I1) 0,26 0,31 0,31 0,31 0,37 0,37 

7 ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΖΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ Ζ/Δ (I6/I2) 2,81 3,93 4,12 4,16 5,37 5,63 

8 ΚΑΣΆ ΚΔΦΑΛΖΝ CO2 (Η7/Η2) 6,96 7,89 8,34 8,23 8,43 8,74 

9 CO2/ΑΔΠ (Η7/Η1) 0,64 0,62 0,63 0,62 0,57 0,58 

10 CO2/TPES (Η7/Η5) 3,25 3,12 3,16 3,14 3,02 3,04 

 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ είλαη 

ηα εμήο: 
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1. Η παξαγσγή ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ 36% 

πεξίπνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ελέξγεηαο. 

2. Η θαηά θεθαιήλ παξαγφκελε ελέξγεηα απμάλεη δηαρξνληθά. 

3. Ο δείθηεο έληαζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (TPES/ΑΔΠ), πνπ δείρλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ν δείθηεο ηειηθήο 

ελεξγεηαθήο έληαζεο (θαηαλάισζε ελέξγεηαο/ΑΔΠ), πνπ δείρλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ν δείθηεο ηεο ηειηθήο 

ελεξγεηαθήο έληαζεο (θαηαλάισζε ελέξγεηαο/ΑΔΠ), πνπ δείρλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη κφλν, ελψ 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή πνξεία κέρξη ην 2000, ην 2001 αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο, είηε απηή είλαη 

πξσηνγελήο είηε ηειηθή, αξρίδεη λα απμάλεηαη απφ ην 2001. 

4. Η θαηά θεθαιή θαηαλάισζε επίζεο απμάλεη δηαρξνληθά. 

5. Οη εθπνκπέο ξχπσλ απμάλνπλ κε αικαηψδε ηαρχηεηα. 

6. Οη ξχπνη αλά κνλάδα παξαγφκελεο ελέξγεηαο επίζεο απμάλνπλ ηαρχηαηα. 

7. Οη ξχπνη αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο παξακέλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα  

ζρεδφλ ζηαζεξνί. 

Οη ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδεη ε Διιεληθή νηθνλνκία φζνλ αθνξά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή είλαη νη 

εμήο: 

α) Οη δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη ε ζρεηηθή ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ην 

πεηξέιαην είραλ σο απνηέιεζκα λα ζηξαθεί ε εγρψξηα παξαγσγή ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ ζρεηηθά άθζνλνπ ιηγλίηε. Σα άγλσζηα απνζέκαηα ιηγλίηε ζηε ρψξα καο είλαη 

πεξίπνπ ηεο ηάμεσο ησλ 7,5 δηο  ηφλσλ απφ ηα νπνία νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκα 

είλαη 5,6 δηο  ηφλνη κε ηελ ππάξρνπζα  ηερλνινγία (Υαηδεγηάλλεο θαη Μπξαζνχιε, 

1999).Σα θνηηάζκαηα ηνπ ιηγλίηε είλαη επί ηεο νπζίαο αλεμάληιεηα, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηελ αμία ηεο πξνζφδνπ ζηελφηεηαο ηνπ νξπθηνχ εμαηξεηηθά ρακειή θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη κνλάδεο πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα 

θαηαλαιψλνληαο ιηγλίηε, επηβαξχλνληαη απ ηελ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ησλ ξχπσλ 

πνπ εθπέκπνληαη, ε ηειηθή ηηκή κηαο κνλάδαο παξαγφκελεο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ 

ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο. πλεπψο απαηηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκνιφγεζεο 

ζηνπο λένπο ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην θφζηνο θαη ππέξβαζε ηνπ θιαζηθνχ 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο βάζε ηνπ κέζνπ καθξνρξφληνπ θφζηνπο. 
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β) Οη Α.Π.Δ ππνθαζηζηνχλ ηηο ιηγληηνπαξαγσγηθέο κνλάδεο θαη πξνζθέξνπλ ηελ 

πιένλ “θαζαξή” ελαιιαθηηθή επηινγή. Η απεμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ δελ κπνξεί λα βαζηζζεί καθξνπξφζεζκα ζηηο Α.Π.Δ φκσο, δηφηη ην πνζνζηφ 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγή είλαη κηθξφ. Η παξαγσγή “θαζαξήο” 

ελέξγεηαο κέζσ Α.Π.Δ απφ ηελ Γ.Δ.Η είλαη κηα νξζνινγηθή θαη καθξνπξφζεζκα  

θνηλσληθά ζπκθέξνπζα ελαιιαθηηθή επηινγή. 

δ) Ο θιάδνο ηεο ελέξγεηαο ζηε Διιάδα ζήκεξα παξνπζηάδεη κνλνπσιηαθή 

δηάξζξσζε κε έλα κηθξφ αξηζκφ αλεμαξηήησλ παξαγσγψλ λα πξνκεζεχνπλ ην 5% 

ηεο θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο θαη ηελ Γ.Δ.Η σο θαζνιηθφ πάξνρν λα παξάγεη ην 

95% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο. Η Γ.Δ.Η εκθαλίδεη ζεκαληηθά θνζηνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, θπξίσο ιφγν ηεο επλντθήο πξφζβαζεο 

ηεο ζηηο αγνξέο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (γηα ην ιηγλίηε ππνινγίδεηαη κφλν ην θφζηνο 

εμφξπμεο ζηα ηδηφθηεηα νξπρεία ηεο Γ.Δ.Η). Ο ππνινγηζκφο ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ πξντφληνο θαη νη αξρέο ηηκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ην 

καθξνρξφλην νξηαθφ θφζηνο. ηελ άζθεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΓΔΗ 

φκσο νη αξρέο ηεο καθξνρξφληαο ηηκνιφγεζεο δελ εθαξκφδνληαη αθξηβψο. Οη ηηκέο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνθαζίδνληαη νχησο ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαη 

δηάθνξνη άιινη θνηλσληθννηθνλνκηθνί ζηφρνη, φπσο είλαη ε επηδφηεζε νξηζκέλσλ 

θιάδσλ θαη επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ, ε άζθεζε αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο θιπ, 

πνπ δελ είλαη ζχλλνκνη κε ηα ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο ε ΓΔΗ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε γεληθεπκέλε 

ππνηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ νδεγεί ζε ζπαηάιε ζπάλησλ πφξσλ. 

Οη κέζεο εξγνζηαζηαθέο ηηκέο ηεο ΓΔΗ δελ αληηζηνηρνχλ ζην θφζηνο παξαγσγήο, 

επεηδή ε ΓΔΗ παξέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο ειεθηξηζκνχ ζην κηζφ πεξίπνπ ηεο ηηκήο 

ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ληθειίνπ,  θαη αινπκηλίνπ, ελψ νη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη κηθξνβηνηέρλεο πιεξψλνπλ ζεκαληηθά πάλσ απφ ην 

θφζηνο παξνρήο ηνπο κε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Η ππάξρνπζα κνλνπσιηαθή δηάξζξσζε ινηπφλ δελ εμππεξεηεί ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο ηδηψηεο θαηαλαισηέο θαη ηα λνηθνθπξηά αιιά ηελ παξνρή 

θζελήο ελέξγεηαο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην θέξδνο  ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπιένλ, ε εζσηεξίθεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

εθπνκπέο CO2 απφ ηηο κνλάδεο ηεο Γ.Δ.Η, ζα νδεγήζεη ζε απμήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο καθξνρξφληα. Γεδνκέλνπ φηη νη 

καθξνρξφληεο επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ησλ ξππνγφλσλ κνξθψλ παξαγσγήο 
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ελέξγεηαο είλαη επηβαξπληηθέο γηα ην θφζηνο παξαγσγήο ελδείθλπηαη ε αλάπηπμε 

κεγάισλ επελδχζεσλ ΑΠΔ απφ ηελ ΓΔΗ σο θαζνιηθφ πάξνρν. Σέηνηνπ είδνπο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ ΓΔΗ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ελέξγεηαο κε 

ρακειφ ηηκνινγηαθφ θφζηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ επηθίλδπλνπο 

θαη επηβιαβήο ξχπνπο.  

 

6.Σπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο θαη πξνηεηλόκελα κέηξα 

 

πγθεθαιαηψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηα δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα αλάπηπμεο, νη 

δηαπηζηψζεηο καο απφ ηελ έξεπλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία είλαη 

νη εμήο: 

 (1)Με ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ Ρ.Α.Δ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ (θαη θπξίσο 

ηνπ CO2) θαηά 48,5% κέρξη ην 2010 θαη θαηά 57,8% κέρξη ην 2020, ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αχμεζεο ζην 25% κέρξη ην 2012, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

ηνπ 1990 (Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην), θαληάδεη απξαγκαηνπνίεηε, εθηφο εάλ ε Διιάδα 

πξνβεί ζε αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπψλ απφ άιιεο ρψξεο κε θφζηνο ηελ επίθαηξε 

ηηκή ηνπ ξχπνπ ζην ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ (15€/tCO2, ην 2010).  

 (2)Μνινλφηη ην πνζνζηφ ησλ Α.Π.Δ ζην ζχλνιν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο 

έρεη απμεζεί (απφ 4% (2002) ζε 6% (2007)), ελ ηνχηνηο ε ειιεληθή νηθνλνκία 

παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο απφ ηνπο εηζαγφκελνπο 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ην πεηξέιαην. Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ 

εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ απνηειεί κηα δνκηθή αλσκαιία ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αληηπξνζσπεχεη ην 81% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 68,2% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο γηα ην 2007 (ΤΠ.ΑΝ, 2008). Σν παξαγφκελν πξντφλ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα ζπκκεηέρεη θαηά 7% πεξίπνπ ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (Α.Δ.Π.). Ο 

βαζκφο ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο είλαη ινηπφλ ζεκαληηθφο γηαηί ην θφζηνο 

εηζαγσγήο ελέξγεηαο δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ζηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ απαζρφιεζε, 

αιιά θαη αλαζθάιεηα ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Δπηπιένλ ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ 

ην πεηξέιαην θαζηζηά ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα επάισην ζε εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ ελ ιφγσ πφξνπ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά. Η εγρψξηα αγνξά είλαη πνιχ κηθξή θαη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηηκή 

κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο. Η ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ 

πεηξειαίνπ κε εγρψξηα παξαγφκελν ιηγλίηε, δελ απνηειεί πιένλ άξηζηε νηθνλνκηθά 

δηέμνδνο γηαηί ζπλεηζθέξεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ εθπνκπψλ 

ηνπ θαη‟ εμνρήλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). 

Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε ησλ νξίσλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 πνπ ζέηεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην, επηζείεη άκεζεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο είηε κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ, είηε κε 

ηελ αλαγθαζηηθή αγνξά δηθαησκάησλ ξχπαλζεο απφ ηελ δηεζλή αγνξά γηα ηηο θαζ‟ 

ππέξβαζε ησλ νξίσλ εθπεκπφκελεο πνζφηεηεο. Η αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2 γηα ην 

2007 αλήιζε ζην 37,5% ηεο ηηκήο βάζεο  ηνπ 1990. Γεδνκέλνπ φηη ην Πξσηφθνιιν 

ηνπ Κηφην πξνβιέπεη αχμεζε θαηά 25% ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν 1990-2010 νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ έρνπλ είδε 

μεπεξάζεη θαηά 12,5% ην φξην (πεξίπνπ 12.000.000 ηφλνη CO2). Σν θφζηνο αγνξάο 

ησλ δηθαησκάησλ ξχπαλζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ πνζφηεηα, ζα επηβαξχλεη 

ηελ ηειηθή ηηκή ελέξγεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή  θαη εθηηκάηαη κε ηηο πιένλ αηζηφδνμεο 

πξνβιέςεηο ζηα 450€ γηα κηα ηξηκειή νηθνγέλεηα αλά έηνο (2007). Η εμέιημε απηή 

επηθέξεη νπζηαζηηθά δηπιάζην “θφζηνο” γηαηί κε ηελ αγνξά δηθαησκάησλ ξχπσλ νχηε 

ην θνηλσληθφ θφζηνο κεηψλεηαη, νχηε ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ξχπνπο 

απνηξέπεηαη, (κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη). Αληίζεηα κε ηελ ρξήζε Α.Π.Δ ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο καθξνπξφζεζκα κεηψλεηαη ελψ ην θνηλσληθφ φθεινο γίλεηαη ην 

κέγηζην δπλαηφ .   

(3).Η παξαγσγηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία απμάλεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ζηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα αλά κνλάδα νηθνλνκηθνχ 

πξντφληνο (Α.Δ.Π). Οη πςειέο ηηκέο φκσο ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο, ηφζν ζε 

απφιπηεο ηηκέο φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ, δείρλνπλ φηη γηα 

θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο θαηαλαιψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

ξππνγφλσλ πφξσλ (πεηξέιαην, άλζξαθαο). Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο νη Α.Π.Δ, ππάξρνπλ επξχηαηα πεξηζψξηα  

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κίγκαηνο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο πνπ ζα πξνθαιέζεη 

κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθξνψλ θαη άκεζε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

(4).Οη εθπνκπέο ξχπσλ φπσο θαη νη ξχπνη αλά κνλάδα παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

απμάλνληαη ηαρχηαηα. Αλ ζπλερηζζεί ε εμέιημε απηή ηφηε φηη ε ελζσκάησζε ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ξππνγφλεο κνλάδεο, είηε κε ηε κνξθή 

πξνζηίκσλ, είηε κε ηελ κνξθή δηθαησκάησλ ξχπσλ ζηνπο εζληθνχο ηζνινγηζκνχο ζα 

επηβαξχλεη δξαζηηθά ην Α.Δ.Π. Μφλν αλ αληηθαηαζηαζνχλ νη ξππνγφλεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε Α.Π.Δ ζα απνθεπρζεί ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ 

είλαη αλαπφθεπθηε γηα φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ελέξγεηαο παξά ην ρακειφ 

νηθνλνκηθφ ηνπο θφζηνο θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξνπλ (εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιηγλίηε). 

(5).Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, δελ έρεη επηθέξεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ είλαη ρακειφο θαη δελ 

επαξθεί, γηα λα πξνθχςεη απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην κίγκα ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη αηζζεηή κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ. Δπίζεο, ππνιείπεηαη αξθεηά απφ ηνλ βαζκφ ζπλεηζθνξάο ησλ 

Α.Π.Δ ζηα ελεξγεηαθά ηζνδχγηα άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

(6). Η ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Η σο θαζνιηθνχ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ελέξγεηαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ νξγαληθή ζρέζε ησλ Γ.Δ.Κ.Ο κε ηελ ππφινηπε νηθνλνκία ζηα 

πιαίζηα ηεο θξαηηθνκνλνπσιηαθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Έηζη ε Γ.Δ.Η είλαη ν θχξηνο θνξέαο παξνρήο ελέξγεηαο ζε έλαλ νιηγνπσιηαθά 

δηαξζξσκέλν θιάδν πιένλ κε απνηέιεζκα λα παξάγεη ελέξγεηα ζε έλα ζρεηηθά 

ρακειφ κέζν θφζηνο θαη λα ηελ πνπιάεη θζελά ζηηο βηνκεραλίεο θαη ηνπο 

κνλνπσιηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο (0,12-0,17 € αλά Kwh) σο κνξθή έκκεζεο 

επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο. Σν θφζηνο φκσο παξακέλεη πςειφ γηα ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο (0,22-0.25 € αλά Kwh) θαη επηβαξχλεηαη ηφζν απφ ηελ θνξνιφγεζε ηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Α.Π.Δ, φζν θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ξχπσλ (θφξνο Α.Π.Δ θαη 

θφζηνο αγνξάο δηθαησκάησλ). Σν θφζηνο ησλ δηθαησκάησλ ξχπσλ πνπ κεηαβηβάδεηαη 

ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή είλαη πςειφ γηαηί νη κνλάδεο παξαγσγήο ηεο Γ.Δ.Η 

παξακέλνπλ  εμαηξεηηθά ξππνγφλεο.  

 Η κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ε 

βαζκηαία εμάιεηςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο, 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ καθξνπξφζεζκα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Γ.Δ.Η 

αλαιάβεη κεγάιεο επελδχζεηο ζε Α.Π.Δ δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θαζνιηθνχ πάξνρνπ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αλεμέιεγθηε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ηηκέο βξαρππξφζεζκα, 
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αιιά καθξνπξφζεζκα ζα επηθέξεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 

εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθήο νιηγνπσιηαθήο δηάξζξσζεο κε κε ειεγρφκελεο 

ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ζην θφζηνο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ησλ 

επξχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. 

 (7).Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ θξίλεηαη ζθφπηκν ε Διιάδα λα 

ραξάμεη έλα καθξνρξφλην ζηξαηεγηθφ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ γηα ην κείγκα ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαπζίκσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

(8).Δίλαη αλαγθαίνο επίζεο ν ζπληνληζκφο ιήςεο κέηξσλ, ηαπηφρξνλα θαη φρη 

πεξηζηαζηαθά, γηα φινπο ηνπο ηνκείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, „ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην κέγηζην δπλαηφ θαη επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ε γεληθέο γξακκέο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε 

κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηηο ρξφληεο δνκηθέο 

αδπλακίεο ηνπ Διιεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε  

είλαη κηα βαζηθή ζπληζηψζα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαη ηεο 

απνπζίαο “επειημίαο” φζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ δηεζλή 

θαηαλνκή ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ. Η έιιεηςε 

επειημίαο είλαη απφξξνηα ηεο κνλνπσιηαθήο θαη ζπλάκα ζπληερληαθήο δηάξζξσζεο 

ησλ εγρψξησλ  θιάδσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Α.Π.Δ ζην Διιεληθφ 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ζα ζπκβάιιεη αθελφο κελ ζηελ απεμάξηεζε απφ ηνπο 

δαπαλεξνχο θαη ξππνγφλνπο πφξνπο (πεηξέιαην, ιηγλίηεο) αθεηέξνπ δε ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή απφ αλεπηζχκεηεο θαη αλζπγηεηλέο 

επηβαξχλζεηο. Σν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε αλαλεψζηκνπο ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο θαη νη επελδχζεηο ζε Α.Π.Δ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ε” αηκνκεραλή” ηεο 

ελαιιαθηηθήο νηθνινγηθήο “αεηθφξνπ” αλάπηπμεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία.    

                    

        Παπαδάθεο Βαζίιεο 
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