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το σύνθετο πλέγµα του µεγάλου αριθµού των δράσεων που
θα απασχολήσουν την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά το τρέχον εξάµηνο αναµένεται να ενταχθούν και πρωτοβουλίες σχετικές µε το περιβάλλον
και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Στόχος των
πρωτοβουλιών αυτών θα είναι µεταξύ άλλων η υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας διάσκεψης για τη βιώσιµη ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (26 Αυγούστου - 4 Σεπτεµβρίου 2002).
Ειδικά για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα η γενική
άποψη είναι ότι η χώρα εµφανίζει
ορισµένα κρίσιµα προβλήµατα, όπως
η χαµηλή ποιότητα της ατµόσφαιρας
σε τοπικό κυρίως επίπεδο, η υποβάθµιση των παράκτιων υγροτόπων,
η ερηµοποίηση από τις πυρκαγιές
των δασών, οι καταστροφές από τις
πληµµύρες, η ρύπανση από τις χωµατερές κτλ. Παράλληλα, όµως, αναγνωρίζεται πως η Ελλάδα παρουσιά-
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Η αξία του περιβάλλοντος
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
για τη βιώσιµη ανάζει γενικώς καλή
πτυξη, εντοπίζονται
καθηγητή τµήµατος Πολιτικών
ποιότητα περιβάλστους εξής δύο µείλοντος και ότι µποΜηχανικών ΑΠΘ
ζονες στρατηγικούς
ρεί σύντοµα να αρστόχους: α) στην ενίχίσει να βελτιώνει
σχυση της αποδοτιουσιαστικά την πεκότητας και κυρίως
ριβαλλοντική της
της αποδοτικότητας
κατάσταση, ως αποτου κόστους της πετέλεσµα των διαχειριβαλλοντικής ποριστικών και οικολιτικής και β) στην
νοµικών δράσεων
καλύτερη ενσωµάπου πραγµατοποιτωση των περιβαλΗ οικονοµική αποούνται από τα µέσα
λοντικών αρχών
της δεκαετίας του '90.
τίµηση αποτελεί
και δράσεων στις οιΣυνεπώς, δεν ήταν
απαραίτητη
κονοµικές αποφάκαθόλου τυχαία η υισεις. Η υλοποίηση
οθέτηση από το
συνιστώσα
των παραπάνω στόυπουργικό συµβούτης
σύγχρονης
χων-προκλήσεων,
λιο, εδώ και ένα εξάοι οποίοι χαρακτηπεριβαλλοντικής
µηνο περίπου, του
ρίζονται έντονα από
κειµένου µε τίτλο
πολιτικής
την οικονοµική τους
"Ελληνική στρατηγική προς τη βιώσιµη ανάπτυξη", του διάσταση, προϋποθέτει µια δύσκολη
οποίου η υλοποίηση αναµένεται µε διαδικασία, απαραίτητη όµως για την
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι σηµερινές επίτευξή τους: την οικονοµική
προκλήσεις για τη χώρα, στην κα- απoτίµηση της αξίας των περιβαλλοντιτεύθυνση µιας εθνικής στρατηγι κής κών πόρων και υπηρεσιών και, κατ'

επέκταση, των επιπτώσεων από τις ανθρωπογενούς προέλευσης δράσεις στο
περιβάλλον. Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη προέρχονται από την ελάχιστη
σηµασία που δίνεται στις συνέπειες
από τα δύο άκρα της παραγωγικής
διαδικασίας: στην εξάντληση των διαθέσιµων αποθεµάτων των πολύτιµων
φυσικών πόρων και στην ήδη µειωµένη αντοχή του περιβάλλοντος να
υποδέχεται τους όλο και µεγαλύτερους όγκους βλαβερών αποβλήτων.
∆ύο από τα βασικά χαρακτηριστικά,
µε τα οποία αναζητούνται λύσεις στα
περιβαλλοντικά προβλήµατα, στο
πλαίσιο ενός σχετικά νέου επιστηµονικού κλάδου που ονοµάζεται Οικονοµική του Περιβάλλοντος, είναι τα εξής: α) Καταγράφοντας τις διάφορες χρήσεις του περιβάλλοντος αλλά και τις ανθρωπογενούς προέλευσης επιπτώσεις σ’ αυτό (π.χ. κλιµατική αλλαγή, εξόρυξη µη ανανεώσιµων πόρων, ρύπανση του περιβάλλοντος, ερηµοποίηση, απώλεια
της βιοποικιλότητας), διαπιστώνεται

ότι υπάρχει σαφής ανάγκη οικονοµικής αποτίµησης. Καθορίζοντας οικονοµικές αξίες για τα περιβαλλοντικά οφέλη και κόστη, προκύπτει η
δυνατότητα άµεσης σύγκρισης των µεταβολών του περιβάλλοντος, µέσω
µιας κοινής γλώσσας, της οικονοµικής. β) Οι γνωστές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. για την
κατασκευή έργων υποδοµής) περιορίζονται συνήθως στο φυσικό αντικείµενο και δεν χρησιµοποιούν οικονοµικά στοιχεία. Έτσι όµως παραλείπεται η δυνατότητα σύγκρισης
εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο συνολικής οικονοµικής αξίας, µε µεγάλη απούσα την αξία του περιβαλλοντικού κόστους.
Φαίνεται τελικά ότι, επί του παρόντος, υπάρχει αρκετή διστακτικότητα
στην εφαρµογή της οικονοµικής αποτίµησης του περιβάλλοντος. Όµως, είναι γνωστό ότι το να συµπεριφερόµαστε ως ο πλανήτης να µην έχει καµία αξία αποτέλεσε την κύρια αιτία
που τον οδηγήσαµε στο κατώφλι της
καταστροφής του.

