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 Περίληψη 
 

Οι θεωρίες περί της σχέσης οικονομίας και φυσικού περιβάλλοντος που έχουν αναπτυχθεί,  

τίθενται σήμερα στη βάσανο του νέου πλαισίου το οποίο θέτει η παρούσα ιστορική 

πραγματικότητα, ως μια επιτακτική ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα 

επιχειρείται στην παρούσα εργασία μια κριτική προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος, με την 

ταυτόχρονη «φιλοδοξία» της σκιαγράφησης των δομικών στοιχείων τα οποία εδράζονται 

στον πυρήνα της σχέσης αυτής. Η μέθοδος την οποία εφαρμόζουμε, εστιάζει στο ρόλο τον 

οποίο διαδραματίζουν οι μορφές, με τις οποίες εμφανίζονται τα εκάστοτε περιεχόμενα και 

διαμέσου των οποίων επιχειρούμε να διεισδύσουμε στις αιτιακές σχέσεις αυτών.    

 

Η οικολογία είναι μια έννοια η οποία εισήλθε στο χώρο του επιστητού εκατόν σαράντα έτη 

πριν, ως μια ιστορική αναγκαιότητα, η οποία απουσίαζε στο παρελθόν. Η επιστήμη της 

οικολογίας, τα οικολογικά κινήματα και η πολιτική τους έκφραση, την τελευταία 

πεντηκονταετία, εκφράζουν την κοινωνική εκείνη δυναμική η οποία αποτελεί την 

αντανάκλαση μιας δέσμης φαινομένων στο κοινωνικό περιβάλλον. Η συνοπτική παρουσίαση 

των θέσεων που παρήχθησαν από τις διεργασίες αυτές, ενδείκνυται για την είσοδο στο χώρο 

των πολύπλευρων σχέσεων της οικονομίας, αλλά και γενικότερα της κοινωνικής οργάνωσης 

και του περιβάλλοντος. Τη σταχυολόγηση των θέσεων που παρήγαγαν οι κοινωνικές 

δυναμικές ακολουθούν τα περιεχόμενα ορισμένων, εκ των κυριοτέρων, δράσεων τις οποίες 

επιχειρούν οι κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις και οι οποίες αποκρυσταλλώνονται στους 

τομείς του δικαίου και του αναπτυξιακού υποδείγματος, το οποίο προτείνουν και τμηματικά 

εφαρμόζουν. 

 

Η καμπή η οποία σηματοδοτεί την αλλαγή «φάσης» και την ποιοτική μετάβαση από τη 

διαχρονική πίεση της παραγωγικής δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, στην 

περιβαλλοντική κρίση, εισάγεται με την περιγραφή ενός μείζονος περιβαλλοντικού 

προβλήματος, των αρχών του 19ου αι., αυτό της κρίσης της γονιμότητας των εδαφών. 

Παράλληλα, αναδεικνύεται και η ιστορική διάσταση των προβλημάτων που άπτονται του 

περιβάλλοντος και του χαρακτήρα που αυτά λαμβάνουν σε κάθε εποχή, καθώς και η αντίθεση 

μεταξύ μερικών και ολιστικών προσεγγίσεων. 

 

Προκειμένου να παρουσιαστούν, αυτές καθαυτές, οι σύγχρονες κυρίαρχες αντιλήψεις για τη 

σχέση της οικονομίας με το περιβάλλον, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν, εκ των προτέρων, 
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ορισμένα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής. Η πολιτική οικονομία 

ως μια σχισματική επιστήμη εμπεριέχει στο εσωτερικό της διαφορετικά θεωρητικά 

αντικείμενα, σε αναφορά με τα αντίστοιχα θεωρητικά τους συστήματα, με άμεσο επακόλουθο 

η σχέση της με τη φύση να μην αφορά σε μια διάσταση, αλλά σε περισσότερες, οι οποίες, 

σχηματοποιώντας, δεν τοποθετούνται στον ίδιο επίπεδο χώρο. Επομένως, προσεγγίζοντας τις 

πυρηνικές παραδοχές και τις φιλοσοφικές θεωρήσεις της επικρατούσας θεωρητικής σχολής, 

επιστρέφουμε στο χώρο της «απτής» πραγματικότητας παρουσιάζοντας τον κλάδο της 

περιβαλλοντικής οικονομίας, αφού προηγουμένως παρουσιάστηκε ένα ιστορικό παράδειγμα 

σύγκρουσης των πορισμάτων των επιστημών, και της ιστορικής «εξέλιξης», με φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις ανάλογες αυτών που υιοθετεί το επικρατούν ρεύμα της πολιτικής οικονομίας .  

 

Μέσω αυτών των αναλύσεων έρχονται στην επιφάνεια τα αδιέξοδα της παρούσας κοινωνικής 

οργάνωσης, διότι αποδεικνύεται ότι ακόμα και τα ίδια «επιστημονικά» μέσα που μετέρχεται, 

αποτελούν, στην αφαίρεσή τους, την ομολογία του ανυπόστατου των θεμέλιων παραδοχών 

επί των οποίων, τα ίδια, εδράζονται. 

 

Για τη διερεύνηση των κανονικοτήτων και των αιτιακών σχέσεων οι οποίες πραγματικά 

διέπουν την παρούσα πραγματικότητα και το επικρατούν κοινωνικοοικονομικό σύστημα, 

όσον αφορά στη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε, πλην του 

επικρατούντος και ένα άλλο θεωρητικό σύστημα, το οποίο αναπτύσσεται επί εντελώς 

διαφορετικής βάσης, με εκ διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφική αφετηρία. Έτσι, με τη χρήση του 

μαρξικού συστήματος της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, καθίσταται εφικτός ο 

προσδιορισμός των εσωτερικών κανονικοτήτων του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος 

και των κοινωνικών σχέσεων που αυτό συνεπάγεται, καθώς επίσης και των, εν γένει, 

αντιφάσεων που διέπουν τη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την 

προσέγγιση διαδραματίζει η έννοια της αξίας και το περιεχόμενο που αυτή λαμβάνει σε κάθε 

ένα από τα θεωρητικά συστήματα. Επιπλέον, η έννοια του χρόνου στις φυσικές διεργασίες, 

σε αντιδιαστολή με την χρονική κλίμακα την οποία δύναται να ενσωματώσει η ατομική 

συνείδηση και άρα η θέση του ανθρώπου, ως νοήμονος είδους, εντός της οικόσφαιρας, 

χαράσσουν νέα όρια στη σχέση μεταξύ κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Τέλος, η οικειοποίηση της πραγματικότητας δια της συγκρότησης των εννοιών και των 

«κανονικοτήτων» που τη χαρακτηρίζουν, επιτρέπει την επισήμανση των τάσεων που 
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ενισχύονται εντός του ίδιου του συστήματος, από τη δική του κίνηση και που σε καμιά 

περίπτωση δεν εμφανίζονται στο χώρο των απτών εμπειρικά φαινομένων.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 7



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

Abstract 
 

The theories about the relation of economy and natural environment that have been developed 

so far, are strongly questioned within a new frame which places the present historical reality, 

as a imperative need of modern societies. With this light, it is attempted in the present paper a 

critical approach of this issue, with the simultaneous “ambition of” sketching the structural 

elements which are founded in the core of this relation. The method we apply, focuses on the 

role that  play the forms through which appear the content each time  and through which we 

attempt to infiltrate in the causational relations of these contents. 

 

Ecology is a concept which entered in the area of sciences and knowledge about hundred forty 

years ago, as a historical necessity, which was absent in the past. The science of ecology, the 

ecological movements and their political expression, the last fifty-year period, express a social 

process  which constitutes a reflection of a series of phenomena in the social environment. 

The concise presentation of theoretical approaches that were produced by these processes , are 

useful to enter the field of multifaceted and multidimensional relations of economy and more 

generally of social organisation and the environment. The selection of the aforementioned 

theoretical approaches that are products of social dynamics, follow the contents of some of the 

main actions which are attempted by the dominant social forces and that are crystallized in the 

sectors of law and pattern of the development  they propose and partially apply. 

 

The turning-point which signals the change of “phase” and the qualitative transition from the 

diachronic pressure of productive activity in the natural environment, in the environmental 

crisis, is imported with the description of a major environmental problem, of the beginnings 

of 19th century, that of crisis of fertility of soil. At the same time emerged the historical 

dimension of problems that are related to the environment and the form  they take each time, 

as well as the opposition between partial and holistic approaches. 

 

In order to present, the very, modern dominant perceptions of the relation between economy 

and the environment, it is important to report in advance certain characteristics of the 

particular scientific region. The political economy as a schismatic science entails different 

theoretical objects, in direct connection with their equivalent theoretical systems. As a result 

the relationship between economy and nature does not concern only one dimension but more, 
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which schematically, are not placed in the same two-dimensional space. Consequently, as we 

approach the fundamental propositions and philosophical approaches of prevailing theoretical 

faculty, we go back to the space of “tangible” reality presenting the branch of environmental 

economy, after we previously present a historical example of conflict between conclusions of 

sciences, and historical “progresses”, with philosophical approaches  which adopt the 

prevailing (current) of political economy. 

 

Through these analyses come in the surface the inadequacies of the present social system, 

because it is proved that even its own scientific approaches-methods-techniques that it 

employs, constitute, in their abstraction, the consent of its unsubstantial theoretical 

foundations.  

 

For the constant examination of the inner regularities and  causal relations that really underlie 

the present reality and the prevailing socio-economic system, as far as the relationship 

between economy and environment is concerned, we use, apart from the  prevailing 

theoretical system, another one which is developed on completely different base, and an 

conflicting philosophical view. Thus, with the use of Marxist  system of  criticism of political 

economy, the definition of internal regularities of the current productive system and the social 

relations that this involves becomes feasible, as well as, in general, the contradictions that 

condition its relation with the natural environment. Major role in this approach play the 

substance-significance of value and the different substance that the value receives in each one 

of the theoretical systems. Moreover, the significance of time in the natural activities, as 

opposed to the time scale which is understood by the individual conscience of humans and 

hence the place of individual in ecosphere, they engrave new limits in the relation between 

social and natural environment. 

 

 

Finally, the comprehension of reality via the constitution of concepts and “regularities” which 

designate them , allows the revelation of tendencies that are reinforced within the system, 

from its own movement which by no means appears in the space of  tangible empirically 

phenomena.   
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Εν είδει εισαγωγής 
 
Περί οικο-νομίας ο λόγος σε αντίθεση ή σε συνάρθρωση με τα περί πολιτικής. Αμφότερες, 

λέξεις με ιδιαίτερο ειδικό βάρος σήμερα. Οι μεταβάσεις από τον «οίκο» στην οικόσφαιρα και 

από το άτομο στην ανθρωποκοινότητα, στο συλλογικό υποκείμενο και στις συστημικές 

θεωρήσεις μας μεταφέρουν στο χρόνο, τοποθετώντας μας σε συγκεκριμένο χώρο, σε εκείνον 

το μοναδικό, που δύνανται να αντιστοιχιστούν. 

 

Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, η σύνδεση της αντίληψης, ή καλύτερα, των 

«διαστάσεων», της «έκτασης» που είχε το φυσικό περιβάλλον βρισκόταν πάντα σε 

διαλεκτική σχέση με τη μορφή, την ποσότητα, αλλά και τον τρόπο της κάλυψης των αναγκών 

του ανθρώπου, επομένως και του παραγωγικού υποδείγματος που χαρακτήριζε κάθε ιστορική 

περίοδο λειτουργώντας ως κάτοπτρο  το οποίο καθόριζε το μέγεθος του ειδώλου (ανθρώπου) 

στο ιστορικό «cogito». 

 

11.000, περίπου, χρόνια πριν, η επιπαλαιολιθική περίοδος, στο τέλος του Πλειστόκαινου, 

διήρκεσε 2000 χρόνια προκειμένου να προετοιμάσει και να εισαγάγει, πρώτα στις περιοχές 

που είχαν λιγότερο πληγεί από την τελευταία παγετώδη περίοδο, τη μεγαλύτερη, ίσως, 

παραγωγική  επανάσταση, τη νεολιθική. Ο άνθρωπος χρειάστηκε σειρά αιώνων για να 

υιοθετήσει μια, εν εξελίξει, μετάβαση από το τροφοσυλλεκτικό, νομαδικό στάδιο στη 

γεωργική οργάνωση όπου και μετεξελίχθηκε σε τροφοπαραγωγό και τεχνίτη, μεταβάλλοντας 

ταυτόχρονα τόσο την κοινωνική του οργάνωση, όσο και τη «θέασή» του ως προς το φυσικό 

περιβάλλον. Τρεις παράγοντες συνέβαλλαν καθοριστικά στην εν λόγω μεταβολή. Η ραγδαία 

κλιματική αλλαγή, από την παγετώδη σε μια μεσοπαγετώδη περίοδο, η αλλαγή στο 

παραγωγικό μοντέλο και η αλλαγή στον τρόπο κοινωνικής δόμησης και οργάνωσης, με την 

ανάδυση των πρώτων πόλεων.     

 

Ερχόμενοι στο πρόσφατο παρελθόν διαπιστώνουμε ότι λίγο περισσότερο από δύο αιώνες 

μεσολάβησαν από την ιστορική καμπή η οποία σηματοδότησε την κυριαρχία ενός   μείζονος 

σημασίας μετασχηματισμού και ο οποίος, με τη σειρά του, εδράστηκε σε τρεις καθοριστικούς 

παράγοντες, στην πολιτική επανάσταση της αστικής τάξης (Γαλλική επανάσταση 1789), στη 

βιομηχανική επανάσταση  που συντελούνταν, με απόκλιση λίγων ετών με πόλο τη Μεγάλη 

Βρετανία και στην «ενεργειακή» επανάσταση με τη μετάβαση από τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στις «μη ανανεώσιμες πηγές», των ορυκτών καυσίμων. 
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Η προαναφερθείσα αλλαγή, η οποία χαρακτηρίστηκε  ιστορικά ως επανάσταση, ήταν 

κοινωνική μεταβολή ενός βήματος, ένα επεισόδιο με αρχή και τέλος; Μάλλον όχι, αλλά ας 

δούμε τι περιέγραφε ένας διάσημος ουτοπικός του 15ου αιώνα  για την εκδίωξη των 

δουλοπάροικων από τη γή τους και τη μεταβολή τους σε αγρεργάτες. Ο Τόμας Μόρους στο 

έργο του «Η ουτοπία» περιγράφει τη φρίκη των ωθούμενων προς τα αστικά κέντρα, 

εκριζωμένων από τη γη τους, πληθυσμών όπου καραδοκούσαν η ανεργία, η πείνα, το 

έγκλημα, η πορνεία και η υποκριτική μήνις των ευγενών έναντι στην προκλητική αθλιότητα, 

τη σήψη και την έκλυση των ηθών, την οποία εκδήλωναν με λαιμητόμους και αγχόνες. Από 

τους πραγματικά περιφερόμενους, πένιτες, πληθυσμούς, στο διηπειρωτικό εμπόριο, στη 

μανιφακτούρα και τελικά στο διευρυμένο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που επικράτησε 

το 19ο αιώνα χρειάστηκαν αιώνες κυοφορίας των νέων παραγωγικών σχέσεων και των 

συνακόλουθων κοινωνικών σχέσεων που οι πρώτες συνεπάγονταν. 

 

Μια εκ των κυρίαρχων εκβάσεων των δυναμικών, συνδυασμένων και ριζικών 

μετασχηματισμών των κοινωνικών σχέσεων οι οποίες αποκρυσταλλώνονται στην έννοια του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στη δυτική Ευρώπη περιγράφεται εναργώς από τον Μαρξ 

ως το συνδυασμένο αποτέλεσμα του διαχωρισμού των άμεσων παραγωγών από τα μέσα 

παραγωγής, τα οποία αποτελούν τον απαραίτητο όρο πραγματοποίησης της εργασίας και από 

την άλλη της άρσης των όποιων σχέσεων υποτέλειας οι οποίες θα επιτρέψουν τη μετατροπή 

της εργατικής σε εμπόρευμα. (Μαρξ Κ., 2006) 

    

Η «είσοδος του μέλλοντος στο παρόν» συντελείται πάντα βασανιστικά, επώδυνα, αργά και 

μορφοποιείται βαθμηδόν μέσα από πλήθος μεταμορφώσεων. Οι αλλαγές στις παραγωγικές 

σχέσεις αποκρυσταλλώνονται μέσα στον ιστορικό χρόνο σαν ένα νέο σημείο ισορροπίας μιας 

μαχητικής ταλάντωσης νεοαναδυόμενων και αντιθετικών αναγκών των οποίων η δυναμική 

εκδηλώνεται μέσα από διαλεκτικές σχέσεις επουδενί προεξοφλημένες. 

 

Σήμερα, τα οικολογικά κινήματα της δύσης έχουν περάσει σε μια δεύτερη φάση ανάπτυξης 

μετά από την άνοδο της δεκαετίας του εξήντα-εβδομήντα, έχοντας όμως πλέον μια 

κατακερματισμένη και πολύπλοκη πολιτική έκφραση στην οποία αποτυπώνεται η αλλαγή 

«φάσης» που έχει συντελεστεί κατά τα προηγούμενα σχεδόν πενήντα έτη οικολογικών 

αγώνων (ποικίλων εντάσεων και εκτάσεων) και φυσικά μετά από εκατόν σαράντα έτη 
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οικολογικής σκέψης από το 1870 που εισήχθη ο όρος από το Γερμανό βιολόγο E. Haeckel 

(1834 – 1919). 

 

Σήμερα, οι σχέσεις του περιβάλλοντος και του τρόπου παραγωγής, καθώς επίσης  και της 

συνακόλουθης καλπάζουσας, πλέον, παγκοσμιοποίησής του (καπιταλιστική 

παγκοσμιοποίηση), αποτελούν, κατά κοινή ομολογία, το μείζον παγκόσμιο ζήτημα, επί του 

οποίου έχουν τεθεί πιθανότατα μόνο τα θεμέλια, καθώς διαφαίνεται πλέον ότι κυοφορείται 

εδώ και σαράντα έτη (και ίσως χρειασθούν άλλα τόσα, ελπίζουμε όχι)  μια, εκ βάθρων, 

αλλαγή στις σχετικές διαστάσεις μεταξύ οικόσφαιρας και ανθρώπου· η οποία όμως για να 

ολοκληρωθεί θα απαιτήσει εξίσου σαρωτικές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο και επομένως 

στα πολιτισμικά πρότυπα και στις κοινωνικές δομές.                              

 

Στο παρόν κοινωνικοοικονομικό σύστημα  αποτυπώνονται παραδοχές, ιστορικές εκβάσεις 

της πάλης αντιθετικών δυνάμεων, ερμηνευτικές μέθοδοι και εσωτερικές αντιθέσεις οι οποίες 

σκιαγραφούν μια μαχητική ασταθή ισορροπία ιεραρχημένων σχέσεων. Οι σύνθετες εμπειρίες, 

πάσης φύσεως, εκδηλώνονται εντός αυτού του συστήματος και βιώνονται, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, εντός της κυρίαρχης ή άλλων δευτερευουσών ιδεολογιών σε αναλογίες, 

ποσότητες και ποιότητες τέτοιες που αποτυπώνουν ανάγλυφα την άνωθεν αναφερόμενη 

ισορροπία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα θέματα που άπτονται των σχέσεων της 

οικονομίας και του περιβάλλοντος να τοποθετούνται «κάθε φορά» σε μια εύπλαστη 

πραγματικότητα στην οποία έννοιές όπως αυτές του φαινομένου, της ουσίας, της συνείδησης, 

του περιεχομένου, της βάσης, του εποικοδομήματος κ.λ.π να σημασιοδοτούνται με μια 

πλειάδα τρόπων, λαμβάνοντας όμως πάντοτε τη διαθλασμένη μορφή της διέλευσης εκ του 

κυρίαρχου ιδεολογικού πρίσματος.  

 

Διαφεύγοντας της ατραπού της καθαρά θεωρητικής προσέγγισης κρίνουμε ως απόλυτα 

χρήσιμη την ακόλουθη παραδοχή.  

 

Πέραν οιονδήποτε θεωριών εσωτερικής κατάρρευσης το επικρατούν κοινωνικοοικονομικό 

σύστημα με τη συνακόλουθη κυρίαρχη ιδεολογία που το συνοδεύει σαν επικρατούσα, κοινή, 

πρακτική και όχι σαν δέουσα ανάλυση, έχει εντοπίσει εδώ και τουλάχιστον τριάντα έτη τις 

αρρυθμίες ενός καθ’ όλα υπαρκτού για την εσωτερική του τάξη προβλήματος, έχει κάνει, έως 

ένα βαθμό, την «αυτοκριτική» του, έχει κινητοποιήσει τα μέσα και τους μηχανισμούς του, 

έχει αρχίσει να παράγει τα εργαλεία για τη δική του προσαρμογή και πλέον επιχειρεί να 
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επιτύχει με δική του πρωτοβουλία και έχοντας απόλυτη υπεροπλία στα μέσα μια νέα 

ισορροπία. Αυτή είναι η κίνηση που είναι ευρέως ορατή σήμερα, έχοντας εμφανιστεί στο 

προσκήνιο με μια ποικιλία μορφών (περιβαλλοντική οικονομία, περιβαλλοντικό δίκαιο, 

διασκέψεις, συμβάσεις, προσαρμογές αγορών, καταναλωτικά πρότυπα, κ.α) οι οποίες πολλές 

φορές διαστρεβλώνονται και φέρονται ως εκφραστές άλλων διεργασιών. Από την άλλη 

πλευρά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι δυναμικές που αναπτύσσονται σε τέτοιας κλίμακας 

μεταβολές επιφυλάσσουν σε πολλές περιπτώσεις εκπλήξεις που είναι πολύ δύσκολο, εάν όχι 

αδύνατο να εκτιμηθούν εκ των προτέρων.                    

 

Επομένως, θεωρώντας ότι δεν αναφερόμαστε στον πλατωνικό κόσμο των ιδεών, ότι δεν 

έχουμε να αντιπαρατεθούμε με ένα «κοσμοείδωλο» και συγκεκριμένα  σε αυτή τη συγκυρία 

στο νεοφιλελεύθερο, όπως προτείνει ο Γερμανός διανοούμενος Γιούργκεν Χάμπερμας και 

κρατώντας επίσης αποστάσεις από θέσεις που στον πυρήνα τους εδρεύει μια Καντιανή 

«κατηγορική προσταγή», θα προσεγγίσουμε την «πραγματικότητα» με άξονα τα αιτήματα για 

άρση κάθε είδους εκμετάλλευσης, για θεραπεία κάθε μορφής άλγους και για ισότητα, 

αιτήματα που ισχυριζόμαστε, a priori, ότι καθορίζουν τις δυναμικές σχέσεις της οικονομίας 

και του περιβάλλοντος. 

 

Σε πλήρη σύνδεση με τα προαναφερθέντα, θα επιχειρήσουμε με τη χρήση και της μαρξικής 

κριτικής να  φωτίσουμε σημαίνουσες αντιθέσεις στις σχέσεις οικονομίας και περιβάλλοντος, 

όπως αυτές αναδύονται σήμερα στην τρέχουσα ιστορική πραγματικότητα, προβαίνοντας από 

τη μια πλευρά στη συγκρότηση των εννοιών μέσα από μια διαδικασία διαδοχικών 

προσεγγίσεων των έως τώρα διατυπωθεισών θεωρείων, ενώ  ταυτόχρονα, από την άλλη, στη 

σκιαγράφηση των δομικών σχέσεων οι οποίες υποκρύπτονται πίσω από την ψευδώς 

εμφανιζόμενη «πραγματικότητα», καθώς και των πραγματικών φαινομένων τα οποία της 

αντιστοιχούν και φυσικά είναι αυτά που βρίσκονται σε πλήρη αιτιακή σχέση με τα 

αναδυόμενα προβλήματα.    

 
 

1 . Οικολογία, κοινωνική οργάνωση και πολιτική  
 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουμε ακροθιγώς τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της πολιτικής και 

της οικολογίας, σταχυολογούμε ορισμένες θέσεις οι οποίες έχουν διαδραματίσει σημαντικό 
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ρόλο στον τρόπο που έγιναν, οι πρώτες, αντιληπτές από τις κοινωνίες οι οποίες βασίστηκαν 

και χαρακτηρίστηκαν από αυτές. 

  

Η καρτεσιανή επανάσταση του «cogito, ergo sum» και της εισαγωγής του «ορθολογισμού», 

βασισμένου στον άνθρωπο και στις δύο κύριες, κατά τον Καρτέσιο, λειτουργίες της 

«ενόρασης» και της «παραγωγής» με στόχο τη δημιουργία των «καθολικών μαθηματικών», 

δηλαδή μιας ενοποιημένης επιστήμης με «καθαρά» αντικείμενα  και πορίσματα απόλυτης 

βεβαιότητας, ήταν μια από τις θέσεις η οποία υπεδείκνυε την ωρίμανση των κοινωνικών 

εκείνων διεργασιών που θα αρνούνταν πλέον τον καθαγιασμένο, από τον Δημιουργό, 

μεσαίωνα κατά τον οποίο η επιστήμη και η τεχνική δεν είχαν και μεγάλη αξία, τουλάχιστον 

ορατή σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή σε αυτό των σχέσεων παραγωγής. Η ανάπτυξη των 

επιστημών, του ορθού λόγου και της τεχνικής αποτέλεσαν τα υλικά από τα οποία πλάστηκε η 

έννοια της προόδου και η συνακόλουθη έννοια της ανάπτυξης. Η αναδυόμενη αστική σκέψη 

συνδέθηκε άρρηκτα, από τη γέννησή της, με τις ακόλουθες συνεπαγωγές. Η αληθινή γνώση 

είναι ίδιον του ανθρώπου, είτε επενδυμένο με θεία προέλευση είτε όχι. Η γνώση με τη σειρά 

της εκδηλώνεται δια μέσου της εξέλιξης των επιστημών και της τεχνικής, οι οποίες 

αποτελούν το όχημα για την κατανόηση και καθυπόταξη των δυνάμεων της φύσης και της 

αναγωγής του ανθρώπου σε ηγήτορά της. Χαρακτηριστική είναι η θέση του J.Locke 

σύμφωνα με τον οποίο η γη δόθηκε στους ανθρώπους για τη «διευκόλυνση της ύπαρξής 

τους». Η αισιοδοξία της ανερχόμενης αστικής τάξης θεμελίωσε την πίστη ότι η αστική 

κοινωνία θα αποτελέσει την τελική μορφή κοινωνίας, η οποία μέσω της ωφελιμιστικής 

προσέγγισής της, για την αέναη και γραμμική εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, θα 

εξάλειπτε την ένδεια και ταυτόχρονα μέσω της άρσης των όποιων μορφών υποτέλειας θα 

οικοδομούσε την κοινωνία της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Στη βάση όμως όλων αυτών 

των, κατά το μάλλον η ήττον, ουμανιστικών διεργασιών γεννούνταν οι παραγωγικές και οι 

κοινωνικές σχέσεις οι οποίες περιγράφονται από έναν από τους σημαντικότερους αστούς 

ιδεολόγους, Χομπς, με τη γλαφυρή φράση «άνθρωπος προς άνθρωπον λύκος, πόλεμος όλων 

εναντίον όλων». 

 

Σήμερα, κριτική γίνεται, σε μεγάλο βαθμό, και σε μαρξικές αντιλήψεις οι οποίες φαίνεται να 

έχουν αποδεχτεί τον αστικό επιστημονισμό, ή εμφανίζονται να υιοθετούν ντετερμινιστικές 

θεωρήσεις για την τεχνολογία. Πράγματι, τέτοια φαινόμενα είναι υπαρκτά και μάλιστα 

κυριάρχησαν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Οι κλασικοί όμως του μαρξισμού και 

ιδιαίτερα οι Μαρξ και Ένγκελς εμφορούνταν από τέτοιες απόψεις; Πολλοί ισχυρίζονται ότι, 
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ναι· και χαρακτηριστικό τεκμήριο αυτής της άποψης είναι ένα απόσπασμα ενός διάσημου, και 

συνάμα πρώιμου έργου, του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος  

 

«Η αστική τάξη, κατά τη μόλις εκατόχρονη κυριαρχία της, έχει δημιουργήσει μαζικές και 
κολοσσιαίες παραγωγικές δυνάμεις πολύ περισσότερες από ότι όλες μαζί οι προηγούμενες 
γενιές. Υποταγή των δυνάμεων της φύσης στον άνθρωπο, μηχανές, εφαρμογές της χημείας 
στη βιομηχανία και στη γεωργία, ατμοπλοΐα, σιδηρόδρομοι, ηλεκτρικός τηλέγραφος, 
εκχέρσωση ολόκληρων ηπείρων, διάνοιξη ποταμών, ολόκληροι πληθυσμοί που θαρρείς 
ξεπετιούνται από τη γη – ποιος προηγούμενος αιώνας είχε ποτέ διαισθανθεί ότι λάνθαναν 
τέτοιες και τόσες παραγωγικές δυνάμεις στους κόλπους της κοινωνικής εργασίας;»  

 
 (Καρλ Μαρξ, Φρίντριχ Ενγκελς,  «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος». Εκδόσεις Ερατώ 

1997, σελ. 26) 

 

Πέραν του ότι το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί μια περιγραφή, η οποίο επιδέχεται πλήθος 

ερμηνειών, πρέπει να τονίσουμε ότι ο «μαρξισμός» είναι μια θεωρία η οποία τοποθετείται 

εντός της θεωρίας της ιστορίας και επομένως τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις της 

«ζωντανής» του μεθοδολογίας είναι προϊόντα της ιστορικής συγκυρίας στην όποια, η 

τελευταία, τέθηκε σε εφαρμογή. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις του 1848 είναι προϊόντα της 

εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στις αντίστοιχες ιστορικές συνθήκες και σε 

καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν την τοποθέτηση του «μαρξισμού» στην ιστορική του 

δυναμική πορεία, φύσει και θέσει, απέναντι στα θέματα του περιβάλλοντος. Ακόμα 

σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια αποσπασματική περιγραφή ενός 

πρώιμου έργου στο οποίο δεν αποτυπώνονται, ήταν άλλωστε πολύ νωρίς, οι ώριμες θέσεις 

αυτού που σήμερα καλείται μαρξισμός, καθώς  δεν είχε διαμορφωθεί ακόμα.  Η θέση μας 

αυτή θα τεκμηριωθεί βαθμηδόν προϊούσης της εργασίας. 

 

Ως μια πρώτη αναφορά τονίζουμε ότι ενώ, την εποχή που έζησε ο Μαρξ, ο καπιταλισμός είχε 

πολλαπλασιάσει τις παραγωγικές δυνάμεις και παράλληλα κοινωνικοποίησε την εργασία, ο 

Μαρξ ανέγνωσε τη βιομηχανική επανάσταση όχι ως ένα αποτέλεσμα της τεχνολογικής 

προόδου, αλλά σαν μια επανάσταση που μεταμόρφωσε τον τρόπο παραγωγής και το σύνολο 

των κοινωνικών σχέσεων, συλλαμβάνοντας τη διαλεκτική σχέση των δυνάμεων παραγωγής 

με τις παραγωγικές σχέσεις και απορρίπτοντας ταυτόχρονα τόσο τον τεχνολογικό πεσιμισμό, 

που είχε ήδη αναπτυχθεί, όσο και την αφελή προσήλωση στον επιστημονισμό και στις 

τεχνοκρατικές θεωρήσεις, αναδεικνύοντας τις αντιθέσεις του νέου παραγωγικού συστήματος. 

Χαρακτηριστικά ο Μαρξ αναφέρει για τη γεωργία: 
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  «Και κάθε πρόοδος της κεφαλαιοκρατικής γεωργίας, δεν είναι πρόοδος μόνο στην τέχνη 
της καταλήστεψης του εργάτη, αλλά και στην τέχνη καταλήστεψης του εδάφους, κάθε 
πρόοδος στο ανέβασμα της γονιμότητάς του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα είναι 
ταυτόχρονα και πρόοδος στην καταστροφή των μόνιμων πηγών αυτής της γονιμότητας 
{...}. Επομένως, η κεφαλαιοκρατική παραγωγή αναπτύσσει μόνο την τεχνική και το 
συνδυασμό του κοινωνικού προτσές παραγωγής, υποσκάφτοντας ταυτόχρονα τις πηγές 
απ’ όπου αναβρύζει κάθε πλούτος: τη γη και τον εργάτη.» 

 
  (Μαρξ Κ. Το κεφάλαιο, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2006, τόμος πρώτος , σελ. 522, 523) 

 

Επίσης, οι Μάρξ και Ένγκελς στις μελέτες τους για τους προκαπιταλιστικούς κοινωνικούς 

σχηματισμούς δεν επιδεικνύουν περιφρόνηση και σε καμία περίπτωση η οπτική τους δεν 

ταυτίζεται με αυτή των αστών, οι οποίοι έφθασαν στο σημείο να διαχωρίσουν, εσχάτως, τον 

κόσμο σε ανεπτυγμένο και υπανάπτυκτο με βάση ένα στείρο ποσοτικό στοιχείο, το ΑΕΠ,  

ενσωματώνοντας παράλληλα όλο το αστικό φαντασιακό.   

        

   « Πρέπει να επιβιβαστούμε σε ένα τολμηρό νέο πρόγραμμα ούτως ώστε να 
καταστήσουμε διαθέσιμες τις ωφέλειες από την επιστημονική μας πρόοδο και τη 
βιομηχανική μας εξέλιξη για τη βελτίωση και την οικονομική ανάπτυξη ( αύξηση ) των 
υπανάπτυκτων περιοχών.... Ο παλαιός ( απαρχαιωμένος ) ιμπεριαλισμός – εκμετάλλευση 
για εξωτερικά κέρδη ( οφέλη ) – δεν έχει θέση στα προγράμματά μας.... Η μεγαλύτερη 
παραγωγή είναι το κλειδί για τη ευημερία και την ειρήνη. Και το κλειδί για την αύξηση 
της παραγωγής είναι η ευρεία και αποφασιστική εφαρμογή της σύγχρονης επιστημονικής 
και τεχνολογικής γνώσης.»     

 
(H. Truman, Inaugural Address, Washington DC, 20 January 1949.) 

 

Χαρακτηριστικότατη θέση του Μαρξ  είναι αυτή κατά την οποία: 

 

 «Η φύση είναι το ανόργανο σώμα του ανθρώπου... Ο άνθρωπος ζει από τη φύση, δηλαδή 
η φύση είναι το σώμα του και πρέπει να διατηρήσει ένα συνεχή διάλογο μαζί της αν θέλει 
να μην πεθάνει ...» 

 
(Κ. Μαρξ, Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, Γλάρος, 1975, σελ.97.) 

 
Εισαγωγικά, σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθούμε σε μια ενδιαφέρουσα διάκριση των 

ανθρωπίνων πολιτισμών, με ιδιαίτερη χωρική διάσταση, από την οποία κρίνουμε ότι 
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εξάγονται χρήσιμα ερμηνευτικά εργαλεία για την «ανάγνωση» των σύγχρονων οικολογικών 

ρευμάτων.  

 
Ο Raymond Dasmann στη σημαίνουσα μελέτη του «Environmental Conservation» κάνει τη 

διάκριση μεταξύ πολιτισμών οικοσυστήματος και πολιτισμών βιόσφαιρας, αποφαινόμενος ότι 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας η κοινωνία ήταν οργανωμένη σε 

πολιτισμούς οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα, ένα ή μερικά οικοσυστήματα στενά 

συνδεδεμένα μεταξύ τους δημιουργούσαν, κατά το παρελθόν, τους αναγκαίους όρους για την 

ανθρώπινη ύπαρξη και την κοινότητα. Σε αυτές τις κοινωνίες παρά την ήδη υπάρχουσα 

ποικιλία των οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούσαν στο ψάρεμα, στο κυνήγι, 

στη συλλογή τροφής, στη γεωργία, στη νομαδική κτηνοτροφία κ.α, η ζωή ρυθμιζόταν από μια 

στενή και πολυδιάστατη σχέση μεταξύ πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, σε 

πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν ακόμα και στις αρχαίες δουλοκτητικές κοινωνίες, π.χ της 

Ρώμης και της Μεσοποταμίας, η κατάσταση ήταν ριζικά διαφορετική. Οι πολιτισμοί αυτοί 

ονομάστηκαν πολιτισμοί βιόσφαιρας. Σε αυτούς τους πολιτισμούς λαμβάνει χώρα κατάκτηση 

ολόκληρων περιοχών και γεννώνται αυτοκρατορίες οι οποίες αντλούν πόρους και 

καρπώνονται την «υπεραξία» (παρακράτηση προϊόντων και «άντληση αξιών χρήσης»)  

πλειάδας πληθυσμών και οικοσυστημάτων, αποσυνδεόμενες από τα φυσικά τους όρια  με τη 

δημιουργία οικονομικών δίκτυων τα οποία εκτείνονται σε μεγάλα τμήματα της βιόσφαιρας. 

Μερικές από τις συνέπειες των συγκεκριμένων πολιτισμών είναι ότι υπερβαίνοντας τους 

οικολογικούς ελέγχους των μεμονωμένων οικοσυστημάτων είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

και προκαλούν πολύ περισσότερη ζημιά απ’ ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ένας πολιτισμός 

εξαρτημένος από ένα οικοσύστημα. Οι πολιτισμοί αυτοί, με προεξέχοντα τον μοντέρνο 

καπιταλισμό, αντλούν ενέργεια και κάθε είδους πόρους, πέρα από οιονδήποτε περιορισμό, 

από όλο τον πλανήτη προς τα κέντρα παγκόσμιας συσσώρευσης. Ειδικά βέβαια για τον 

σύγχρονο καπιταλισμό του 19ου  και του 20ου αιώνα, η «καθυπόταξη της φύσης» μετατράπηκε 

σε συστηματική αρχή θεσμισμένη σε κάθε πτυχή της κοινωνίας και πραγματοποιούμενη από 

τη μοντέρνα επιστήμη, την τεχνολογία και το επεκτεινόμενο βιομηχανικό σύστημα. 

  

Συμπερασματικά και πριν περάσουμε στην αναφορά των κύριων ρευμάτων της οικολογίας 

συνοψίζουμε όσα, επιγραμματικά, έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα παραθέτοντας μια εύστοχη, 

κατά την άποψή μας, περιγραφή του Max Horkheimer μιας όψης του σύγχρονου 

καπιταλισμού  σύμφωνα με την οποία η «καθυπόταξη της φύσης σημαίνει καθυπόταξη του 

ανθρώπου»: 
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«Οι οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις παίρνουν τη μορφή τυφλών φυσικών δυνάμεων 
στις οποίες ο άνθρωπος, προκειμένου να συντηρηθεί, πρέπει να προσαρμοστεί για να τις 
καθυποτάξει. Τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι από τη μια πλευρά ο 
εαυτός, το αφηρημένο εγώ αποστερημένο από  κάθε ουσία εκτός από την προσπάθειά του 
να μετατρέψει σε μέσα για τη συντήρησή του τα πάντα σε γή και ουρανό· και από την άλλη 
μια άδεια φύση υποβαθμισμένη σε σκέτη ύλη, σκέτο πράγμα που πρέπει να καθυποταχθεί, 
χωρίς οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια την καθυπόταξή του.       

        
(Max Horkheimer, The Eclipse of Reason, New York: Continuum, 1992, 93-97)     

 

 

1.1  Το κίνημα της βαθιάς οικολογίας 
 

Επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε εκφάνσεις της οικολογικής σκέψης όπως αυτή 

παρουσιάζεται και αναφύεται από τα δρώντα συλλογικά υποκείμενα σήμερα, θα 

διερευνήσουμε τις θέσεις ορισμένων κύριων ρευμάτων με αποκλειστικό στόχο να 

αποκτήσουμε μια γενική εποπτεία των αντιθέσεων που υπάρχουν, καθώς επίσης και των 

διαφορετικών προσεγγίσεων στην οικολογική κρίση. 

 

Αρχίζουμε την «περιήγησή» μας με αφετηρία το κίνημα της βαθιάς οικολογίας θεωρώντας το 

ως το πιο «ρηξικέλευθο» και επομένως πολύ χρήσιμο για την απόκτηση μιας πρώτης επαφής 

με την οικολογική σκέψη.   

 

Στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα είχε ήδη περιγραφεί η ανάγκη για μια νέα οικολογική 

ηθική, δηλαδή για έναν ηθικό μετασχηματισμό ο οποίος θα απέτρεπε την επερχόμενη 

πλανητική οικολογική κρίση. Συγκεκριμένα, το 1949 ο Aldo Leopold υποστήριζε ότι ο 

βιασμός της γης από τον άνθρωπο πηγάζει από την αντίληψη που έχει επικρατήσει ότι αυτή 

είναι ένα εμπόρευμα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ο Leopold υποστήριζε ότι τα ηθικά 

αισθήματα ήταν προϊόντα ορισμού των ηθικών κοινοτήτων, αποτελέσματα ιστορικής και 

εξελικτικής ανάπτυξης. 

 

Ο Leopold εισήγαγε μια νέα έννοια, αυτήν της ηθικής της γης. Ο ίδιος σημείωνε ότι με όρους 

«ηθικής της γης» ορθό κρίνεται ό,τι τείνει να διατηρεί την ακεραιότητα, τη σταθερότητα και 
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την ομορφιά της βιοτικής κοινότητας και λάθος ό,τι τείνει στο αντίθετο. Συγκεκριμένα 

αναφέρει: 

 

«Όλα τα ηθικά συστήματα έως σήμερα αναπτύχθηκαν αποκλειστικά σε μια και μόνο βάση 
– την παραδοχή ότι το άτομο είναι μέλος μιας κοινότητας αλληλοεξαρτώμενων μερών{...} 
Η ηθική της γης απλώς διευρύνει τα όρια αυτής της κοινότητας προκειμένου να 
συμπεριλάβει εδάφη, ύδατα, φυτά και ζώα – ή συνολικά τη γη {...} Μια ηθική της γης δεν 
μπορεί ασφαλώς να εμποδίσει τον μετασχηματισμό, τη διαχείριση και τη χρήση αυτών 
των «πόρων», αλλά αποδέχεται το δικαίωμά τους στη διαρκή ύπαρξη και τουλάχιστον σε 
κάποια σημεία στη διαρκή ύπαρξή τους σε φυσική κατάσταση. Με λίγα λόγια, μια ηθική 
της γης αλλάζει το ρόλο του Homo sapiens από αυτόν του κατακτητή της κοινότητας σε 
αυτόν του απλού μέλους και πολίτη της γης. Υποδηλώνει το σεβασμό για τους συμπολίτες 
του και σεβασμό για την κοινότητα καθαυτή». 

 
(Leopold. A, The Sand Country Almanac, New York:  Oxford University Press, 1949,  pg. 8, 9)                   

Στα παραπάνω προσθέτουμε ότι ενώ ο Leopold αντιλαμβανόταν την αντίθεση μεταξύ της 

«ηθικής της γης», όπως την ονόμαζε, και της, με κάθε μέσο, επιδίωξης του πλούτου, 

εντούτοις προσδιόριζε τη λύση ως την οικολογική συνειδητοποίηση των ιδιοκτητών.    

 

Το 1962 η Ρακέλ Κάρσον έγραψε ένα από τα κλασικότερα βιβλία της οικολογίας, τη 

Σιωπηλή άνοιξη, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: 

 

Εκτός από την πιθανότητα να εξολοθρευτεί η ανθρωπότητα με τον πυρηνικό πόλεμο, το 
άλλο κύριο πρόβλημα της εποχής μας έχει γίνει η μόλυνση ολόκληρου του περιβάλλοντος 
από ουσίες που έχουν απίστευτα μεγάλες δυνατότητες να προκαλέσουν βλάβες – ουσίες 
που συσσωρεύονται στους ιστούς των φυτών και των ζώων, και που εισχωρούν ακόμα 
και στα κύτταρα αναπαραγωγής και έτσι διαταράσσουν ή μεταβάλλουν το ίδιο το 
κληρονομικό υλικό απ’ όπου εξαρτάται το μέλλον μας. 

 
(Κάρσον. Ρ, Σιωπηλή  άνοιξη, μετάφραση Λ. Κανδηλίδη, Αθήνα: Κάκτος, 1981, σελ 17)              

 
Παρ’ όλα ταύτα η καθαυτό διάκριση μεταξύ βαθιάς και «ρήχης» οικολογίας συνετελέσθη 

μόλις το 1973 με τη δημοσίευση του περίφημου άρθρου του Νορβηγού καθηγητή φιλοσοφίας 

Arne Naess «Ρηχή και  βαθιά οικολογία». Για τον Naess πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξε 

αλπινιστής υψηλών όρεων και μάλιστα ήταν αρχηγός της πρώτης νορβηγικής ορειβατικής 

αποστολής στα Ιμαλάϊα το 1950. Ο Naess διέκρινε, κατ’ ουσίαν, δύο μορφές οικολογικών 

κινημάτων,  το «βαθύ οικολογικό κίνημα» και το «ρηχό οικολογικό κίνημα», των οποίων οι 

διαφορές εδράζονταν στο επίπεδο των αξιών και των ερωτημάτων που αυτά έθεταν. Η ρηχή 

προσέγγιση ερμηνευόταν, κατά τον ίδιο, ως εκείνη που προχωρά έως τις επιφανειακές 
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αλλαγές, μέσω τεχνολογικών καινοτομιών, με στόχο τη βελτίωση των καταναλωτικών 

προτύπων και των συσχετιζόμενων με αυτά δομών, χωρίς όμως να προσδιορίζει τις 

κοινωνικές και πολιτικές αιτίες της οικολογικής κρίσης. Στην αντίπερα όχθη τοποθετούνταν η 

βαθιά προσέγγιση η οποία απαιτούσε, τον εκ βάθρων, επανασχεδιασμό των δομημένων 

συστημάτων, τα οποία θα έπρεπε να θεμελιώνονται σε αξίες και μεθόδους που διατηρούν την 

υλική (οικολογική ) και άυλη (πολιτισμική) ποικιλότητα των φυσικών συστημάτων. Από την 

προηγούμενη διάκριση αναφύεται ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του βαθέως οικολογικού 

κινήματος, αυτό της αναγνώρισης της εγγενούς αξίας κάθε έμβιου όντος. Η συγκεκριμένη 

θέση εισήχθη επίσης το 1973 με το έργο του Ρίτσαρντ Ράουτλεϋ, «Υπάρχει ανάγκη για μια νέα 

περιβαλλοντική ηθική». Επιπλέον το 1975 εκδόθηκε άλλο ένα ανατρεπτικό έργο, αυτό του 

Χόουμς Ρόλστον με τίτλο «Υπάρχει οικολογική ηθική;». Σε αυτό το έργο διευρύνεται η ιδέα 

της εγγενούς αξίας και της ηθικής υποχρέωσης από τα όντα, στα είδη, στις βιολογικές 

κοινότητες και στα οικοσυστήματα. Η κρίση της βιοποικιλότητας σχετίζεται με την 

προοπτική  της  απώλειας  ειδών, πληθυσμών  και  των ζωτικών  λειτουργιών  που αυτά 

επιτελούν, καθώς επίσης και με την  απώλεια  αξιών  που  συνδέονται με  τη  διατήρηση  της  

ποικιλίας   φυσικών  εξελικτικών  διαδικασιών.  Η σχολή της βαθιάς οικολογίας αξιώνοντας 

διεύρυνση ακόμα και του δικαίου αναγνωρίζει δικαιώματα όχι μόνο στον άνθρωπο και σε 

όλα τα έμβια όντα (φυτά και ζώα), άλλα ακόμα και στα ανόργανα στοιχεία της φύσης. Ο 

καθηγητής δικαίου Κρίστοφερ Στόουν υποστήριξε ότι τα δένδρα και άλλοι έμβιοι οργανισμοί 

θα έπρεπε να αποκτήσουν δικαίωμα αντιπροσώπευσης στο δικαστήριο ακριβώς όπως 

δικαιούνται οι εταιρίες. Ο Naess υποστήριξε το αδήριτο της ανάγκης για στροφή από τον 

ανθρωποκεντρισμό στον οικοκεντρισμό. Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε τη θέση του 

Naess, κατά την οποία η διείσδυση στο, ταυτόχρονα, ατομικό και συλλογικό ασυνείδητο 

συντελείται από το ένα επίπεδο ερωτημάτων στο αμέσως βαθύτερο, ξεκινώντας από τη μια 

μορφή ζωής στην αμέσως «απλούστερη», π.χ από το ζώο στο φυτό, από το φυτό στο 

βακτήριο και ούτω καθεξής. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Naess πρέπει να μάθουμε 

«να σκεφτόμαστε όπως τα βουνά». 

 

Τέλος, το 1972 ο Naess έθεσε οκτώ προτεινόμενες αρχές, κοινής βάσης, του βαθέως 

οικολογικού κινήματος πιστεύοντας ότι κάθε άτομο έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει 

βιώνοντας την προσωπική του οικοσοφία, θεωρώντας ταυτόχρονα κρίσιμη την 

επαναπροσέγγιση των αξιών και των πρακτικών των αυτοχθόνων πληθυσμών. Οι αρχές που 

πρότεινε ο Naess είναι οι εξής: 
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α) Η ευημερία της ανθρώπινης και κάθε μορφής μη-ανθρώπινης ζωής στη Γαία έχει αξία 
από μόνη της (συνώνυμα: εγγενής αξία, ενυπάρχουσα αξία, έμφυτη αξία, αυταξία). Οι 
αξίες αυτές είναι ανεξάρτητες από την ωφελιμότητα του μη-ανθρώπινου κόσμου για τους 
ανθρώπινους σκοπούς. 

β) Ο πλούτος και η ποικιλία των μορφών ζωής συνεισφέρουν στην υλοποίηση αυτών των 
αξιών και αποτελούν επίσης αυταξίες. 

γ) Οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν αυτόν τον πλούτο και την 
ποικιλότητα, πέρα από την ικανοποίηση των ζωτικών αναγκών. 

δ) Η τρέχουσα παρέμβαση του ανθρώπου στον μη-ανθρώπινο κόσμο είναι υπερβολική 
και η κατάσταση χειροτερεύει γρήγορα. 

ε) Η ευημερία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπινων πολιτισμών είναι συμβατή με 
μια σημαντική μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού. Η ευημερία της μη-ανθρώπινης ζωής 
απαιτεί επίσης αυτή τη μείωση. 

στ) Οι τακτικές μας πρέπει να αλλάξουν. Οι αλλαγές επηρεάζουν βασικές οικονομικές και 
τεχνολογικές δομές. Η επακόλουθη μορφή των πραγμάτων θα είναι ριζικά διαφορετική. 

ζ) Η ιδεολογική αλλαγή είναι κυρίως η εκτίμηση της ποιότητας της ζωής (που ενυπάρχει 
στην αναγνώριση της εγγενούς αξίας), παρά η προσκόλληση σε ένα ολοένα και υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο. Θα υπάρξει μια βαθιά συνειδητοποίηση της διαφοράς ανάμεσα στο 
μεγάλο και το σημαντικό. 

θ) Όσοι προσυπογράφουν τα παραπάνω σημεία έχουν την υποχρέωση άμεσα και έμμεσα 
να συμμετέχουν στην προσπάθεια για την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών.  

 

Φυσικά σημειώνουμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μια πρώτη, στοιχειώδη, προσέγγιση 

του ρεύματος της βαθιάς οικολογίας.    

 
 

1.2 Κοινωνική οικολογία και κομμουναλισμός 
 

«Το φιλοσοφικό και πολιτικό ρεύμα που είναι γνωστό με το όνομα "Κοινωνική 
Οικολογία" ξεκινά από την αναγνώριση του -συχνά παραβλεπόμενου- γεγονότος ότι 
σχεδόν όλα τα οικολογικά μας προβλήματα προέρχονται από βαθύτατα κοινωνικά 
προβλήματα. Και ότι αντιστρόφως τα οικολογικά προβλήματα που υπάρχουν δεν μπορούν 
να γίνουν κατανοητά, πόσο μάλλον να επιλυθούν, χωρίς να επιληφθούμε των εσωτερικών 
προβλημάτων της κοινωνίας». 

  
(Bookchin. M., Τι είναι Κοινωνική Οικολογία, Αθήνα: Βιβλιοπέλαγος, 2000)  

 
Το παραπάνω απόσπασμα θεωρούμε ότι συμπυκνώνει, κατά έναν τρόπο, την κεντρική 

κατεύθυνση ενός σημαίνοντος ρεύματος της οικολογικής σκέψης, αυτού που ονομάζεται 

κοινωνική οικολογία και αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στις Η.Π.Α.  
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Προεξέχουσα προσωπικότητα και θεμελιωτής του εν λόγω ρεύματος θεωρείται  ο Murray 

Bookchin, αμερικανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος ο οποίος μεταξύ άλλων διακρίθηκε και 

ως καθηγητής οικοφιλοσοφίας και κοινωνικής οικολογίας, ενώ το 1975 ίδρυσε και διηύθυνε 

το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας. 

 

Η κοινωνική οικολογία τοποθετείται στη ριζοσπαστική οικολογική θεωρία και παράλληλα 

αντιθετικά τόσο στις παραδοσιακές ανθρωποκεντρικές θεωρίες, όσο και στις βιοκεντρικές, 

όπως αυτές της βαθιάς οικολογίας, της οικοσοφίας κ.λ.π.  Συγκεκριμένα για την κοινωνική 

οικολογία είναι εσφαλμένη τόσο η αντίληψη που αναγνωρίζει απόλυτη ηθική αξία μόνο στον 

άνθρωπο, όσο και αυτή που αναγνωρίζει εγγενή ηθική αξία σε όλα τα έμβια όντα. Ο 

Bookchin θεωρούσε ότι η απόδοση ηθικών αξιών σε όλα τα έμβια όντα πηγάζει  από την 

τάση για ανθρωπομορφική αντίληψη της φύσης με τη μεταφορά εννοιών διαμορφωμένων στο 

κοινωνικό περιβάλλον σε εξω-κοινωνικό περιβάλλον ( η κοινωνία αφορά μόνο στο 

ανθρώπινο είδος, τα υπόλοιπα είδη οργανώνονται σε κοινότητες).              

 

Ο Bookchin αντιπαρατίθεται σθεναρά στο δαρβινικό ντετερμινισμό καθώς και σε κάθε 

νομοτέλεια  για την επιβίωση του ισχυροτέρου, με όποια μορφή και εάν εμφανίστηκαν στην 

πολιτική ιστορία (π.χ. Χιτλερική φυσιολατρία), θεωρώντας ότι ο άνθρωπος προβάλλει τις 

δικές του κοινωνικές δομές, το ιδεολογικό του «έρμα» και τις πρακτικές του πάνω στη φύση, 

προσπαθώντας να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα. Όμως (ο άνθρωπος) δεν μένει εκεί, διότι 

παράλληλα με την προαναφερθείσα διεργασία, κατασκευάζει νοητικά (τεχνητά) άλλοθι 

αντιστρέφοντας τη διαδικασία και καταφεύγοντας σε οντολογικές (παραδοσιακά 

«οντολογικές») προσεγγίσεις περί της φύσεως του ανθρώπου, άρα και των νομοτελειών οι 

οποίες καθορίζουν τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα, π.χ οικονομία ελεύθερης αγοράς, 

ανταγωνισμός, κοινωνικός δαρβινισμός κ.α, με τη χρήση ενός στείρου αναγωγισμού. 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω διεργασιών είναι η ερμηνεία 

πολλών φυσικών φαινομένων με τη χρήση εννοιών όπως αυτή του ανταγωνισμού και η 

αντίστοιχη ερμηνεία κοινωνικών με προβολή πάνω σε φυσικά, νόμος της ζούγκλας -προβολή 

του δικαίου του ισχυροτέρου στις κοινωνικές σχέσεις. 

 

Ο Bookchin υποστηρίζει ότι η φύση δεν χαρακτηρίζεται από ισχυρούς και παρίες και δεν 

είναι ιεραρχικά δομημένη. Η φύση χαρακτηρίζεται από τη συμπληρωματικότητα, τη 

συνεργατικότητα, τη διαρκώς αυξανόμενη ποικιλομορφία, την ικανότητα για συνεχή 

διαφοροποίηση των ζωικών μορφών σε ολοένα πολυπλοκότερες και την ύπαρξη 
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συμπληρωματικών κοινοτήτων οι οποίες αποτελούν μια δυναμική ολότητα. Συγκεκριμένα ο 

Bookchin αναφέρει: 

 

 «η φύση, απαλλαγμένη από τις ανθρωποκεντρικές ηθικές παγίδες, αποτελεί έναν κόσμο 
συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μορφών ζωής που οι πλέον ξεχωριστές ιδιότητές του 
είναι η γονιμότητα, η δημιουργικότητα και η σκοπιμότητα... Έναν κόσμο που τον 
χαρακτηρίζει η συμπληρωματικότητα και αποτελεί το υπόβαθρο για μια ηθική της 
ελευθερίας περισσότερο παρά της κυριαρχίας». 

 
(Bookchin. M., Τι είναι Κοινωνική Οικολογία, Αθήνα: Βιβλιοπέλαγος, 2000, σελ 26 )  

 

Ο Bookchin σημειώνει ότι η αιτία κατάρρευσης των οικοσυστημάτων της ερήμου είναι η 

ένδεια στην ποσότητα των ειδών ενώ ο William Tracer τονίζει ότι: 

 

«στη φύση ικανότερος είναι εκείνος που βοηθάει τον άλλο να επιζήσει»  
 

(William Tracer: “Symbiosis”, Van Nostund Reinhold, New York 1970 p. vii) 

 

Συγκεκριμένα, για τον Bookchin και τους κοινωνικούς οικολόγους η οικολογική κρίση 

οφείλεται σε κοινωνικές αιτίες και ειδικότερα σε αυτές που ενδημούν εντός των δομών του 

συστήματος, δηλαδή στους μηχανισμούς του και όχι στις συνέπειές τους οι οποίες λαμβάνουν 

διάφορες μορφές, όπως τεχνολογική ανάπτυξη, υπερπληθυσμός κ.α. Σημαίνουσες εκφάνσεις 

αυτών των «εσωτερικών» προβλημάτων της κοινωνίας τα οποία ενοχοποιούνται και για άλλα 

φαινόμενα όπως αυτά του ρατσισμού, του σεξισμού, της εκμετάλλευσης του «τρίτου» 

κόσμου κ.α, είναι ο ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς, ο καταναλωτισμός, η 

εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, το καπιταλιστικό πρόσταγμα «grow or die» κ.α. 

Για πρώτη φόρα το 1965 ο Bookchin  κάλεσε για μια νέα πνευματικότητα η οποία θα 

υπερέβαινε τόσο τις ιεραρχικές δομές, εντός της ανθρώπινης κοινωνίας, όσο και εκείνες που 

έχουν εγκαθιδρυθεί μεταξύ διαφόρων μορφών ζωής. Σε αυτό το σημείο, προς αποφυγήν 

παρεξηγήσεων, σημειώνουμε ότι η κοινωνική οικολογία δομείται ως μια φυσιοκρατική 

φιλοσοφία.   

 

Για τους κοινωνικούς οικολόγους οι ολότητες τόσο της φύσης, όσο και της κοινωνίας 

αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα δυνατοτήτων. Επίσης, σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί ότι για τον Murray Bookchin η φύση και η ανθρώπινη κοινωνία αποτελούν ένα όλον, 
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με τον ανθρώπινο πολιτισμό να μη διαχωρίζεται από τη ανθρώπινη φυσική κατάσταση. Η 

διάκριση που κάνει είναι μεταξύ «πρώτης» και «δεύτερης» φύσης. Η πρώτη ορίζεται ως η 

φυσική υπόσταση του ανθρώπου ως βιοεξελικτικής ιστορίας, ανάλογης με των υπόλοιπων 

έμβιων όντων, με τη διαφορά ότι αυτή παράγει πολιτισμό, δηλαδή μια «δεύτερη» φύση η 

οποία όμως είναι εξίσου φυσικό δημιούργημα όπως και η πρώτη. Έτσι η κοινωνική οικολογία 

χαρακτηρίζεται από τον θεμελιωτή της ως:  

 

«η φιλοσοφία του γίγνεσθαι και της δυνατότητας» 

 
(Bookchin M. Η σύγχρονη οικολογική κρίση, Αθήνα: Βιβλιοπέλαγος 1993, σελ  31) 

Με αυτό το πλέγμα θέσεων να συγκροτούν το στέρεο υπόβαθρο της κοινωνικής οικολογίας ο 

Bookchin  προτείνει τον κομμουναλισμό ως εκείνο το μοντέλο της κοινωνικής οργάνωσης το 

οποίο θα επιτύχει την αναγκαία αναδιάταξη των κοινωνικών σχέσεων. Κύρια στοιχεία του 

κομμουναλισμού αποτελούν οι αυτοδιοικούμενοι δήμοι στους οποίους οι παραδοσιακές 

ιεραρχικές δομές έχουν εκλείψει, έχοντας αντικατασταθεί από αμεσοδημοκρατικές 

διαδικασίες στις οποίες οι αποφάσεις λαμβάνονται, κυρίως, μέσω της συναίνεσης. Παρ’όλα 

ταύτα ο κομμουναλισμός δεν απορρίπτει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων 

κατά πλειοψηφία. 

 

   «Ο κομμουναλισμός, υποστηρίζει ο Bookchin, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την 
επιστροφή της έννοιας της ολιγάριθμης αριστοτελικής  πόλης, που αποτελεί μια φυσική 
επέκταση του οίκου, και όπου οι άνθρωποι είχαν τη ευκαιρία να αναπτύξουν τις 
δυνατότητές τους και να προσεγγίσουν τον τελικό τους σκοπό».  

 

«Η οικονομία, δεν παίζει κανένα ρόλο στη ευτυχία των ανθρώπων γι’ αυτό και στόχος 
του συστήματος είναι να δημιουργήσει μια δημοτική οικονομία χωρίς ατομική ιδιοκτησία, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες» 

 

 (Γούναρης .Α , Η Κοινωνική οικολογία και ο Κομμουναλισμός του Murray Bookchin, Αθήνα,2005, 

σελ 9)  

 

 Ο Bookchin τονίζει ότι οι μηχανισμοί καταπίεσης και εκμετάλλευσης πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με συλλογική δράση μέσα από κοινωνικά κινήματα και σε καμία περίπτωση 

με ατομικές προσπάθειες πνευματικής «αναγέννησης», ή με ατομική «πράσινη» κατανάλωση 

και επένδυση. Ιδιαίτερα για τις δύο τελευταίες θεωρούσε ότι αποτελούν καθ’ ολοκληρίαν 

καπιταλιστικές τεχνικές διαφοροποίησης των προϊόντων, επέκτασης της αγοράς κ.τ.λ.    
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Πέραν αυτών, η κοινωνική οικολογία υποστηρίζει ότι η ιδέα της κυριαρχίας στη φύση είναι 

κατά πολύ παλαιότερη από τον καπιταλισμό και εκκινεί από την ακόμα παλαιότερη ανάπτυξη 

των ιεραρχικών κοινωνιών οι οποίες είχαν αρχίσει να βλάπτουν τον πλανήτη πολύ πριν τη 

βιομηχανική επανάσταση και το «γραμμικό» ορθολογισμό. Συνεπώς, η κοινωνική οικολογία 

και ο κομμουναλισμός αποφαίνονται ότι η ρίζα του προβλήματος ανάγεται σε κοινωνικά 

αίτια και συγκεκριμένα στο, προαναφερθέν, αυξητικό πρόσταγμα του δαρβινικού 

ντετερμινισμού «grow or die».  

 

Συνοψίζοντας, ο κομμουναλισμός δεν προτείνει ούτε υπόσχεται μια κοινωνία αφθονίας, αλλά 

μια εξισωτική κοινωνία, συμπληρωματικότητας, συνεργατικής κατεύθυνσης βασισμένη στις 

κοινοτικές αρχές.        

 

 

1.3 Οικοσοσιαλισμός 
 

Ο οικοσοσιαλισμός προβάλλει σαν η προσπάθεια συγκρότησης ενός ρεύματος, μιας κίνησης, 

μιας κατεύθυνσης, η οποία θα συνθέτει το σοσιαλιστικό πρόταγμα για την ανατροπή του 

καπιταλισμού και των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής με τις παρούσες ανάγκες για την 

προστασία του περιβάλλοντος και την υπέρβαση της οικολογικής κρίσης στην οποία έχει 

«σύρει» το κεφάλαιο και ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής την οικόσφαιρα και φυσικά, 

ως τμήμα της, όλη την ανθρωπότητα.   

 

Κατ’ αρχήν, πρέπει να τονίσουμε ότι τα προβλήματα της κατίσχυσης της ποσοτικοποίησης, 

του παραγωγισμού, της δικτατορίας του χρήματος, της κεφαλαιακής συσσώρευσης και της 

θεολογίας της αέναης οικονομικής αύξησης, ή της κοινώς επονομαζόμενης από την κυρίαρχη 

καπιταλιστική ιδεολογία ανάπτυξης, είναι προβλήματα ζωτικής σημασίας τα οποία 

προτάσσονται, τόσο από τους μαρξιστές όσο και από τους οικολόγους, ως κύριες αιτίες τόσο 

των εκμεταλλευτικών σχέσεων και  των ανισοτήτων που πηγάζουν από τον κοινωνικό 

καταμερισμό εργασίας και από την κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασίας, όσο και της 

καταστροφής του περιβάλλοντος που πηγάζει από το παρόν παραγωγικό υπόδειγμα και από 

τη συνείδηση και τις συμπεριφορές που το συνοδεύουν ως κυρίαρχος τρόπος ζωής. Οι 

οικοσοσιαλιστές υπογραμμίζουν ότι τόσο ο σοσιαλισμός όσο και η οικολογία προτάσσουν 
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μια στροφή προς ποιοτικά κριτήρια και αξίες. Ο μεν πρώτος προς τις αξίες χρήσης τις 

απαραίτητες για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών «από και για αυτές», η δε 

δεύτερη προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της οικολογικής 

ισορροπίας. Επιπροσθέτως, σοσιαλιστές και οικολόγοι από κοινού συναρθρώνουν την 

οικονομία με το περιβάλλον, οι μεν πρώτοι με το κοινωνικό (κοινωνικές σχέσεις), οι δε 

δεύτεροι με το φυσικό. 

 

Πολύ σημαντικές είναι οι παρατηρήσεις των οικοσοσιαλιστών σχετικά με την κριτική που 

ασκείται από τους οικολόγους στους Μαρξ και Ενγκελς για προσήλωση στον παραγωγισμό. 

Οι οικοσοσιαλιστές αντιτείνουν ότι δεν υπάρχει πιο εμβριθής κριτική της παραγωγής, για την 

παραγωγή καθαυτή, από αυτή του Μαρξ. Δεν υπάρχει πιο βαθιά κριτική για την κεφαλαιακή 

συσσώρευση, οποιασδήποτε μορφής, από αυτή του Μαρξ. Επίσης, οι οικοσοσιαλιστές 

υπενθυμίζουν ότι ο υπέρτατος στόχος της τεχνικής «προόδου» για τον Μαρξ δεν ήταν η 

ατέρμονη  παραγωγή και συσσώρευση αγαθών, «έχειν», αλλά η συρρίκνωση του ημερήσιου 

χρόνου εργασίας και η συσσώρευση ελεύθερου χρόνου για όλους.  

 

Πολλά είναι αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε για τις θέσεις του οικοσοσιαλισμού, όπως 

για παράδειγμα για την κριτική του στις άθλιες γραφειοκρατικές παραμορφώσεις του 

σοσιαλισμού οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν, καθώς επίσης για αυτήν έναντι της 

προσήλωσης στη γραμμική και απρόσκοπτη «ανάπτυξη» των παραγωγικών δυνάμεων ως 

πανάκειας, πέραν των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αυτή ενέχει. 

 

Η παρούσα οικολογική και πολιτισμική κρίση είναι για τους οικοσοσιαλιστές μια μεγάλη 

πρόκληση επανεισαγωγής της εμπλουτισμένης, πλέον, μαρξιστικής σκέψης στον 21ο αιώνα. 

Για παράδειγμα ο James O’ Connor προτείνει την προσθήκη στην πρώτη αντίθεση του 

καπιταλισμού μεταξύ δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής μιας δεύτερης αντίθεσης, αυτής 

μεταξύ των δυνάμεων παραγωγής και των συνθηκών της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψιν 

τους εργαζόμενους, τον αστικό χώρο και το φυσικό περιβάλλον. Μια άλλη επίσης 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση του οικομαρξιστή Tiziano Bagarollo αφορά στη διαδικασία εκείνη 

κατά την οποία συντελείται ένας μετασχηματισμός των δυνητικά παραγωγικών δυνάμεων σε 

πραγματικά καταστροφικές, ιδιαιτέρως για το φυσικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση 

εισάγει μια κριτική και σε καμία περίπτωση απολογητική, για την οικονομική, τεχνολογική 

και επιστημονική ανάπτυξη και ταυτόχρονα για την επεξεργασία μιας διαφοροποιημένης 

εκδοχής της προόδου. 
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Οι οικοσοσιαλιστές θεωρούν επίσης εγγενή στοιχεία του καπιταλισμού την 

ανταγωνιστικότητα, την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοντόθωρη 

ποσοτικοποίηση του κόστους και του οφέλους, όλα σε πλήρη αντίθεση με την οικολογικό 

«ορθολογισμό» ο οποίος προτάσσει την κρισιμότητα της έκτασης και της διάρκειας των 

φυσικών «κύκλων». Οι οικοσοσιαλιστές  προτείνουν μια οικονομική πολιτική η οποία  να 

εδράζεται σε μη- μονεταριστικά και υπερ- οικονομικά κριτήρια, δηλαδή προτείνουν έναν 

επαναπροσδιορισμό και μια επανεισαγωγή του οικονομικού στο οικολογικό, στο κοινωνικό 

και στο πολιτικό. ( Michael Löwy 2005)    

 

Επιπροσθέτως οι οικοσοσιαλιστές επικρίνουν την ευρωπαϊκή πολιτική οικολογία διότι δεν 

κατανοεί τη σύνδεση μεταξύ παραγωγισμού και καπιταλισμού, καθώς και αυτή μεταξύ του 

παραγωγικού υποδείγματος και του αυξανόμενου κέρδους. Ο οικοσοσιαλισμός θεωρεί ότι 

εάν η οικολογία αγνοήσει τη μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας είναι καταδικασμένη 

να αποτύχει, ή ακόμα χειρότερα να ενσωματωθεί στο σύστημα. Οι οικοσοσιαλιστές επίσης 

τονίζουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα της σύγχυσης των υποστηρικτών της βαθιάς οικολογίας 

οι οποίοι από την αντίθεση τους στον ανθρωποκεντρισμό (anthropocentrism) καταλήγουν να 

απορρίπτουν τον ανθρωπισμό (humanism). 

   

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του οικοσοσιαλιστικού μανιφέστου στην περιγραφή του 

για τον σύγχρονο καπιταλισμό: 

 

«Απορρίπτουμε κάθε ευφημισμό, ή προπαγανδιστική απολείανση, εξωραϊσμό της 
βιαιότητας (βαναυσότητας) του συστήματος: κάθε πράσινο-ξέπλυμα αποτίμησης του 
περιβαλλοντικού κόστους, κάθε μηχάνευμα για αποτίμηση και σχετικοποίηση του 
ανθρωπίνου κόστους στο όνομα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επιμένουμε, αντ’ αυτών, στην εξέταση του κεφάλαιου από τη σκοπιά του τι έχει 
πραγματικά κάνει. 

 Δρώντας πάνω στο φυσικό περιβάλλον και στις οικολογικές του ισορροπίες, το σύστημα, 
υπό το πρόσταγμα της διαρκούς επέκτασης της κερδοφορίας του (της αποδοτικότητάς 
του), εκθέτει τα οικοσυστήματα σε αποσταθεροποιητικούς ρύπους, κατακερματίζει 
(τεμαχίζει) τους βιότοπους και τα οικοσυστήματα, τα οποία έχουν εξελιχθεί κατά τη 
διάρκεια αιώνων, ώστε να επιτρέψουν την άνθηση των οργανισμών που διαβιούν σε 
αυτά, διασπαθίζει τα φυσικά διαθέσιμα και υποβαθμίζει την αισθησιακή ζωτικότητα της 
φύσης στην ψυχρή ανταλλαξιμότητα, δηλαδή στην εμπορευματοποίηση, η οποία 
απαιτείται για τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Από την πλευρά της ανθρωπότητας, με τις 
απαιτήσεις της  για αυτοδιάθεση, για κοινότητα (κοινά αγαθά) και για μια ουσιώδη 
ύπαρξη, πλήρη νοήματος, το κεφάλαιο υποβαθμίζει και συμπιέζει την πλειονότητα του 
παγκοσμίου πληθυσμού σε μια, απλώς, δεξαμενή εργατικής δύναμης, απορρίπτοντας τα 
περισσότερα από τα προαναφερθέντα ως άχρηστες οχλήσεις. Επιπλέον, έχει εισβάλει και 
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έχει υπονομεύσει την ακεραιότητα (τη συνοχή) των κοινοτήτων δια μέσου της μαζικής του 
κουλτούρας του καταναλωτισμού και της αποπολιτικοποίησης. Έχει επεκτείνει τις 
ανισότητες στον πλούτο και στην δύναμη (εξουσία) σε επίπεδα πρωτοφανή στην 
ανθρώπινη ιστορία. Έχει ενεργήσει στενά συνδεδεμένο με ένα δίκτυο διαφθοράς και 
υποτελών κρατών-πελατών, των οποίων οι εγχώριες ελίτ επιτελούν το έργο της 
καταπίεσης και της καταστολής, διαφυλάσσοντας παράλληλα το κέντρο από την 
κατακραυγή για το αίσχος του. Ακόμα, έχει θέσει σε κίνηση ένα δίκτυο διεθνών 
οργανώσεων υπό την πλήρη επίβλεψη (διεύθυνση, επιστασία) των δυτικών δυνάμεων και 
της υπερδυνάμεως των ΗΠΑ, ώστε να υπονομεύσει την αυτονομία της περιφέρειας και να 
τη δεσμεύσει σε ένα καθεστώς χρέους-εξάρτησης-υποταγής, διατηρώντας ταυτόχρονα 
έναν τεράστιο στρατιωτικό μηχανισμό εκεί, προκειμένου να ενδυναμώσει την 
ελαστικότητα και τις δυνατότητες του καπιταλιστικού κέντρου. 

 Ισχυριζόμαστε ότι το παρόν καπιταλιστικό σύστημα αδυνατεί να ρυθμίσει, και πολύ 
περισσότερο να υπερβεί, τις κρίσεις τις οποίες το ίδιο έχει προκαλέσει. Αδυνατεί να 
επιλύσει την οικολογική κρίση, διότι αυτό απαιτεί την επιβολή ορίων στη συσσώρευση, 
μια μη αποδεκτή επιλογή για ένα σύστημα εδραιωμένο πάνω στον κανόνα: Αυξήσου ή 
Πέθανε!  Δεν μπορεί, επίσης, να επιλύσει την κρίση που τίθεται από τον τρόμο 
(τρομοκρατία-τρομοφοβία) και άλλες μορφές βίαιων εξεγέρσεων, διότι για να έκανε κάτι 
τέτοιο θα σήμαινε εγκατάλειψη της λογικής της αυτοκρατορίας, γεγονός που θα επέβαλε 
μη αποδεκτά όρια στην αύξηση (οικονομική ανάπτυξη) και στον κυρίαρχο ¨τρόπο ζωής¨ 
που συντηρείται (στηρίζεται) από την αυτοκρατορία. Η μόνη του εναπομείνασα επιλογή 
είναι η προσφυγή στην κτηνώδη βία και ως εκ τούτου στην ενίσχυση της αποξένωσης και 
στην εμφύτευση του σπόρου για ακόμα περισσότερη τρομοκρατία... και ακόμα 
περισσότερη αντι-τρομοκρατία, εξελλισόμενη σε μια νέα έκφανση του φασισμού. 
Συνοψίζοντας, το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα έχει, ιστορικά, πτωχεύσει. Έχει γίνει 
μια αυτοκρατορία ανίκανη για προσαρμογή, της οποίας ο γιγαντισμός εκθέτει την 
υποβόσκουσα αδυναμία της. Είναι, στη γλώσσα της οικολογίας, βαθιά μη βιώσιμη, και 
επιβάλλεται να αλλάξει εκ βάθρων, ή καλύτερα να αντικατασταθεί, στην περίπτωση 
ύπαρξης ενός αξιοβίωτου μέλλοντος 

 
         (Kovel J, and Löwy M., “An Ecosocialist Manifesto”, Paris, 2001.)       

 
 Σε αυτό το σημείο κρίνουμε κρίσιμο να τονίσουμε ότι οι οικοσοσιαλιστές δεν απορρίπτουν 

τις μάχες του σήμερα για άμεσες μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα οι οικοσοσιαλιστές 

μάχονται για την επιβολή πράσινων φόρων, υπό το πρίσμα βεβαίως που υποδεικνύει ως 

υπαίτιους και άρα υποχρεωμένους να πληρώσουν εκείνους που ρυπαίνουν (επιχειρήσεις) και 

όχι την κοινωνία συλλήβδην. Τονίζεται, ότι με αυτόν τον τρόπο, της εξωτερικής δηλαδή 

ρύθμισης,  αποδομείται η μυθολογία της αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Επιπλέον, ο αγώνας για 

οικοσοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να μετατραπεί σε όχημα για δυναμικές αλλαγές, 

για μετάβαση από τις ελάχιστες απαιτήσεις στο maximum πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση 

βέβαια της μη υποχώρησης στις πιέσεις της αποτελεσματικότητας και στα επιχειρήματα για 

εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στους νόμους της αγοράς. 
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Ο οικοσοσιαλισμός επίσης υποστηρίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την «ανάπτυξή» του 

είναι να μην εγκλωβιστεί στον πλούσιο βορά και συγκεκριμένα οι οικοσοσιαλιστές 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κινήματα στο νότο που έχουν αμιγώς οικοσοσιαλιστικά 

χαρακτηριστικά, ακόμα και εάν τα ίδια δεν αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοια, άλλα ούτε και ως 

οικολογικά. Παραδείγματα τέτοιων κινήσεων αντίστασης είναι το κίνημα του περουβιανού 

ειρηνιστή  Hugo Blanco, καθώς και το κίνημα της Συμμαχίας των Ανθρώπων και του Δάσους 

(Forest People Alliance) του Chico Mendes για την προστασία των δασών του Αμαζονίου 

που είναι, κατά κάποιους οικοσοσιαλιστές, από την ίδρυσή του ταυτόχρονα σοσιαλιστικό και 

οικολογικό, τοπικό και παγκόσμιο.( Michael Löwy 2005)    

 

Τέλος σημαντική είναι η φράση του οικοσοσιαλιστικού μανιφέστου κατά την οποία: 

 

« Ο οικοσοσιαλισμός θα γίνει διεθνής και παγκόσμιος ή δε θα γίνει τίποτα».  

 
                      (Kovel J, and Löwy M., “An Ecosocialist Manifesto”, Paris, 2001.)       

 

 

1.4 Πολιτική οικολογία και πράσινοι 
  
Το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας αναπτύχθηκε κυρίως στη δυτική Ευρώπη κατά τη 

δεκαετία του εβδομήντα με την ανάπτυξη των οικολογικών κινημάτων. Τα προοδευτικά αυτά 

κινήματα αποκόπηκαν, «αυτονομήθηκαν» από τα εργατικά κινήματα και τις παραδοσιακές 

οργανώσεις της αριστεράς, κυρίως από τα κοινοβουλευτικά κόμματα αυτής, κατά το μάλλον 

ή ήττον λόγω της προσήλωσης των δευτέρων σε μια φετιχοποιημένη «ανάπτυξη» των 

παραγωγικών δυνάμεων, στην θεοποιημένη αντίληψη για την τεχνολογία και στη λογική του 

τεχνολογικού ντετερμινισμού η οποία τα διακατείχε, με άμεση φυσικά συνέπεια την 

υποβάθμιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ή και σε ορισμένες περιπτώσεις την 

παντελή άγνοια και αδιαφορία για αυτά. 

 

Κατά συνέπεια τα οικολογικά αυτά κινήματα, τα οποία ως επί το πλείστον, δημιούργησαν 

ανεξάρτητες οργανώσεις και σε συνδυασμό με την τάση των κινημάτων στην Ευρώπη για 

απεύθυνση στο κεντρικό πολιτικό και για άρθρωση συνολικού πολιτικού λόγου 

μετεξελίχθηκαν σε πράσινα κόμματα. Τα βασικότερα των αιτημάτων τους αφορούσαν στην 
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πυρηνική ενέργεια, στην όξινη βροχή, στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, στην ειρήνη, στην 

άρση της εκμετάλλευσης του «τρίτου» κόσμου κ.τ.λ. 

 

 Το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας, μέσω των πράσινων κομμάτων, διεύρυνε από τα τέλη 

της δεκαετίας του ογδόντα την οπτική του, θέτοντας το ζήτημα της σύνδεσης της ανάπτυξης 

με την οικολογική κρίση, ζητώντας παράλληλα τον μετριασμό της ανάπτυξης. Πέραν αυτών, 

περιέλαβε στην ατζέντα του θέματα δημοκρατίας, διεκδικώντας τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

από τα γραφειοκρατικά όργανα στο κοινοτικό, περιφερειακό και αυτοδιαχειριστικό επίπεδο, 

προβάλλοντας το «όραμα» μιας Ευρώπης των περιφερειών με κοινοτική συμμετοχή. 

Ταυτόχρονα, προέβαλε και άλλα ζητήματα όπως τη διατήρηση της πολιτιστικής 

ποικιλότητας, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό προς καθαρές τεχνολογίες, τη χρήση ήπιων 

μορφών ενέργειας, κ.λ.π. 

  

Η παγκοσμιοποίηση οδήγησε, εν συνεχεία, πολλές οργανώσεις και πράσινα κόμματα να 

συνειδητοποιήσουν ότι υπαίτιο για τα οικολογικά προβλήματα είναι το ρυπογόνο μοντέλο 

ανάπτυξης του πλούσιου Βορρά το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την ραγδαία οικολογική 

καταστροφή του νότου. Οι πολιτικές οι οποίες επιβάλλονται από το Δ.Ν.Τ (Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο), την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Π.Ο.Ε (Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου), σε πληθώρα χωρών του νότου και σε πολλές περιπτώσεις επ’ αφορμής του 

τεραστίου χρέους του «τρίτου» κόσμου, ευθύνονται για την ταχύτατη υποβάθμιση και την 

καταλήστευση του περιβάλλοντος πλειάδας φτωχών κρατών. 

 

Πέραν των προαναφερθέντων, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κόμματα αυτά εξ αρχής είχαν 

την πρόθεση να παρέχουν άμεσες λύσεις με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 

εξουσίας με συγκυβερνήσεις και κυβερνητικές συμμαχίες με τη σοσιαλδημοκρατία, 

συμμετέχοντας σε κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε εκλογικά 

ποσοστά πράσινων κομμάτων στην Ευρώπη για να κατανοήσουμε την απήχηση την οποία 

επέτυχαν, Μ. Βρετανία 1,5% (1992), Γερμανία 5,8% (1990), Βέλγιο 5,1% (1991), 

Πορτογαλία 8,8% (1991), Ιταλία 2,5% (1987), Σλοβενία 8,8% (1990), Φιλανδία 6,8% (1991), 

Ελβετία 6,7% (1991), Αυστρία 4,5% (1990), (Ναξάκης Χ. 1997). 

 

Οι «πράσινοι», πολλοί εκ των οποίων ήταν πρώην μαρξιστές, θεώρησαν ότι η εργατική τάξη, 

οι οργανώσεις της και οι πολιτικοί της φορείς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον 

παραγωγισμό, θεώρηση που τους έκανε να διακηρύξουν ότι δεν ανήκουν ούτε στην αριστερά, 
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ούτε στη δεξιά. Σε αυτή τους βεβαίως τη θέση συνέβαλαν σε μείζονα βαθμό και τα 

καθεστώτα του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού». Έτσι, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση οι 

περιπτώσεις που υποστηρίξαν ότι καπιταλισμός και σοσιαλισμός αποτελούν εκφάνσεις του 

ιδίου υποδείγματος. Βεβαίως, άλλοι απλώς ανακήρυξαν τα πράσινα κόμματα της οικολογίας 

και την πολιτική τους ως τη σύγχρονη απάντηση σε όλα τα οικολογικά, κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα.  

 

Πολλά από αυτά τα κόμματα και ιδιαίτερα όσα συμμετείχαν σε κεντροαριστερούς 

κυβερνητικούς σχηματισμούς, πίστεψαν ότι με την επιβολή πράσινων φόρων, με τον έλεγχο 

και την εσωτερίκευση των εξωτερικοτήτων της οικονομίας και με την ανάδυση των πράσινων 

οικονομικών θα κατόρθωναν να οικοδομήσουν τον πράσινο καπιταλισμό με αποτέλεσμα να 

μετατραπούν σε πολλές περιπτώσεις (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο) σε οικο-

ρεφορμιστικά κόμματα τα οποία ενίοτε δεν κατόρθωσαν ούτε καν να επιτύχουν, κάποιες, 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση των προγραμματικών τους δεσμεύσεων. 

 

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τα πράσινα κόμματα σε σχίσματα, διότι σημαντικά τμήματα 

αυτών, τα οποία δεν απώλεσαν τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα τους, υπεραμυνόμενα της 

ανάπτυξης κοινωνικών κινημάτων διαφοροποιήθηκαν από τη real politique της διαχείρισης 

του συστήματος μέσο τεχνοκρατικών και θεσμοκεντρικών αντιλήψεων που χαρακτήριζε τις, 

σε πολλές περιπτώσεις, πλειοψηφίες αυτών των κομμάτων. 

 

Τέλος,  αναφέρουμε ότι τα πράσινα κόμματα (κίνημα) δεν περιορίζονται σήμερα στο χώρο 

της Ευρώπης αλλά έχουν, σχεδόν, παγκόσμια διασπορά έχοντας αποκτήσει συντονισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη άτυπη συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 

συνόδου του Ρίο το 1992. Ενώ η πρώτη επίσημη παγκόσμια  συνάντηση των πρασίνων, με 

συμμετοχή από εξήντα χώρες, πραγματοποιήθηκε στην Καμπέρα της Αυστραλίας τον 

Απρίλιο του 2001, όπου και ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Δίκτυο των Πρασίνων  (Global Greens) 

και ταυτόχρονα υιοθετήθηκε η Χάρτα των πρασίνων.  
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1.5 Θεσμική – τεχνοκρατική,  ριζοσπαστική και επιστημονική 
οικολογία 

   

Γενικά, μια εργασία αφιερωμένη εξ’ολοκλήρου στην περιγραφή των ρευμάτων της 

οικολογίας δε θα επαρκούσε για να καλύψει το αντικείμενο σε όλες του τις εκφάνσεις. Πόσο 

μάλλον η παρούσα εργασία που, όπως έχουμε προαναφέρει, φιλοδοξεί να προσφέρει απλώς 

και μόνο μια γενική εποπτεία ορισμένων κύριων θέσεων και αντιθέσεων των οικολογικών 

ρευμάτων του τελευταίου μισού του εικοστού αιώνα, ως απαραίτητης προϋπόθεσης  για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των κύριων περιεχομένων της.  

 

Κατά συνέπεια, κρίνοντας ως απόλυτα αναγκαία την παρούσα επισήμανση, σημειώνουμε ότι 

δεν θα αναφέρουμε σε αυτό το κεφάλαιο τις θέσεις της σοσιαλδημοκρατίας, ούτε των 

παραδοσιακών κομμάτων του «κέντρου» και της δεξιάς για τα θέματα του περιβάλλοντος, 

καθώς θεωρούμε μια τέτοια ενέργεια πλεονάζουσα. Αυτό διότι στη συνέχεια θα περιγραφούν 

με τις ανάλογες εμφάσεις και εκτάσεις οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, τα στοιχεία του δικαίου 

περιβάλλοντος και γενικά του θεσμικού πλαισίου που το διέπει και φυσικά μέθοδοι και 

τεχνικές των «ορθόδοξων» οικονομικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Όλα τα προαναφερθέντα είναι, προφανώς, προϊόντα των 

δυνάμεων διαχείρισης του συστήματος και των κατόχων της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή των 

προαναφερθέντων οργανώσεων πολιτικής διαμεσολάβησης. Οι εναλλαγές των 

προαναφερθέντων κομμάτων στην εξουσία των κρατών επιφέρουν, κατά το μάλλον ή ήττον, 

μια διαφοροποίηση στη σύνθεση (προτιμάται η μια αντί της άλλης με μεγαλύτερη 

πιθανότητα) και στην ένταση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, χωρίς να υπάρχει 

ουσιώδης διαφορά στη «φιλοσοφία» στη μεθοδολογία, στις παραδοχές και στις υποθέσεις 

που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Επομένως, καθίσταται έκδηλη η διαπίστωση ότι 

εμμέσως οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν, μάλλον, πολύ αναλυτικότερα. 

 

Παρ’ όλα ταύτα πρέπει να τονιστεί ότι η επιστημονική οικολογία έχει προσφέρει πολύ 

σημαντικά πορίσματα και κυρίως πορίσματα που αντιτίθενται στην ερμηνεία εκείνη του 

εξελικτικού δαρβινισμού που προσδιορίζει την εξέλιξη στη φύση ως ένα προϊόν στείρου 

ανταγωνισμού ειδών. Η επιστημονική οικολογία προσδιόρισε επίσης συνεργατικές και 

συμπληρωματικές σχέσεις, καθώς και διεργασίες κατά τις οποίες η ομαδική επιλογή 

υπερισχύει της ατομικής. Ακόμη, προσεγγίστηκαν οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στην ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη λιθόσφαιρα καθώς και στους διάφορους 
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πληθυσμούς και τις βιοκοινότητες προσεγγίζοντας ολιστικά τα οικοσυστήματα και όχι μέσω 

ενός στείρου αναγωγισμού.  

 

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το συμπέρασμα που εξήχθη, κατά το οποίο οι επιστημονικές 

προσεγγίσεις της φύσης είναι άρρηκτα δεμένες με τις κοινωνίες από τις οποίες παράγονται 

και από την αυτοσυνείδηση αυτών. Έτσι, είναι άμεσα αντιληπτό γιατί το ανάλογο της 

κοινωνίας της αυτορυθμιζόμενης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι η φύση του 

ανταγωνισμού των ειδών, της  «αποστεωμένης» φυσικής επιλογής και του δικαίου, στην 

επιβίωση, του ισχυροτέρου.  

 

Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι εντός των κόλπων της επιστημονικής οικολογίας 

διατυπώθηκαν και απόψεις αντίθετες, οι οποίες δηλαδή υιοθέτησαν ένα εκ διαμέτρου 

αντίθετο ερμηνευτικό πλαίσιο της φύσης αντίστοιχο της κοινωνικής δομής την οποία 

«υπερασπίζονται». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κομμουναλισμός ο οποίος 

αναζητά μια ερμηνεία της φύσης που να συνάδει με την κοινωνική δομή την οποία προτείνει.              

  

Οι διακρίσεις και οι κατηγοριοποιήσεις που γίνονται ανάμεσα στα διάφορα ρεύματα της 

οικολογίας επιμερίζονται, σε πολλά συγγράμματα, σε δύο υπερ-ομάδες, από τη μια στην 

επονομαζόμενη τεχνοκρατική ή θεσμική οικολογία και από την άλλη στη ριζοσπαστική 

οικολογία. 

 

Την τεχνοκρατική-θεσμική οικολογία, εάν θέλαμε να την ορίσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι εκείνη που λαμβάνει ως δεδομένες τις παραδοχές του παρόντος κοινωνικού 

συστήματος και επομένως και το ορθό, αναπόφευκτο, φυσικό της ύπαρξης του, εξετάζοντας 

τη σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος εντός του αυτού και θεωρώντας, συνήθως σιωπηρά, ότι 

τα προβλήματα δεν οφείλονται σε εγγενείς αντιφάσεις του, αλλά μάλλον σε διαφόρων ειδών 

δυσλειτουργίες. Έτσι, με δεδομένη την παγκοσμιοποιημένη οικονομία της αγοράς και του 

κέρδους και με πλήρη πίστη στην τεχνολογία, στους διεθνείς οργανισμούς και στα όρια της 

ρυθμιστικής ικανότητας του διεθνούς και εθνικού δικαίου, ευαγγελίζεται ότι με την εφαρμογή 

των κατάλληλων πολιτικών και την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων θα αναδυθεί ο 

πράσινος καπιταλισμός. Φυσικά, σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται τόσο η 

σοσιαλδημοκρατία, με τις επικλήσεις για έναν οικολογικό νεο-κεϋνσιανισμό, τα σοσιαλ-

φιλελεύθερα κόμματα, οι νεοφιλελεύθεροι, πολλά κόμματα των πρασίνων και η πλειονότητα 

των οργανώσεων της λεγόμενης «κοινωνίας των πολιτών» με τις μεγάλες ΜΚΟ του Βορά.  
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Από την άλλη πλευρά, αυτήν της ριζοσπαστικής οικολογίας, κατατάσσονται τα ρεύματα 

εκείνα τα όποια θεωρούν, με τη μια ή την άλλη ανάλυση, ότι η δραματικώς εντεινόμενη 

οικολογική κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί εντός των ορίων του υπάρχοντος συστήματος και 

των δομών του, καθώς οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια άρσης των αντιφάσεων, οι 

οποίες είναι δομικές στο εν λόγω σύστημα και εν πολλοίς έχουν αυτές οδηγήσει στη 

σημερινή οικολογική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική κρίση αποτελεί 

φενάκη. Εντός αυτής εντάσσονται τα ρεύματα της κοινωνικής οικολογίας, του 

οικοσοσιαλισμού, της βαθιάς οικολογίας κ.λ.π. Φυσικά όλα αυτά (τα προαναφερθέντα 

ρεύματα) έχουν τεράστιες μεταξύ τους διαφορές και ενδεχομένως από πλευράς μεθοδολογίας 

και αναλυτικών εργαλείων να διαπλέκονται και να προσεγγίζουν εγγύτερα από ότι μεταξύ 

τους, σταυροειδώς, ρεύματα της θεσμικής οικολογίας.  

Τέλος, σημαντική είναι η φράση του Κορνήλιου Καστοριάδη η οποία θα πρέπει να μας 

απασχολήσει, διαπιστώνοντας σε επόμενα επίπεδα της ανάλυσης τα όρια της αλήθειάς της ή 

με άλλη διατύπωση τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές που εμπεριέχει  : 

 

 «Η οικολογία είναι βασικά πολιτική. Δεν είναι «επιστημονική». Η επιστήμη είναι 
ανίκανη, ως επιστήμη, να θέσει τα όρια ή τους σκοπούς της [finalités]. Αν η επιστήμη 
ερωτηθεί για το πιο ικανό ή το πιο οικονομικό μέσο εξολόθρευσης του πληθυσμού της 
Γης, είναι ικανή (θα έπρεπε να είναι ικανή!) να σας παράσχει μια επιστημονική 
απάντηση. Ως επιστήμη, δεν έχει απολύτως τίποτα να πει σε σχέση με το αν αυτό το 
σχέδιο είναι «καλό» ή «κακό».   

 

(Καστοριάδης Κ. Η παγκόσμια ανισορροπία και η επαναστατική δύναμη της οικολογίας, Κοινωνία 

και Φύση, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, 1993).  

 

 

2 . Από την ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη 
 
 
Προμετωπίδα της νεωτερικότητας αποτελεί αναντίρρητα και η πρόοδος και ιδιαίτερα η 

πρόοδος της τεχνικής. Σύντομα, καθώς η ιστορική δομή της κοινωνικής και οικονομικής 

οργάνωσης που σήμερα ονομάζεται κεφαλαιοκρατικό σύστημα αναδυόταν, η πρόοδος, έννοια 

που συναντάται και στην αρχαιότητα, έστω με σημαντικά διαφορετική σημασία, 

αντικαταστάθηκε από την έννοια της ανάπτυξης η οποία σχετίζεται στενότερα και είναι και 

σημασιολογικά εγγύτερα στη δεσπόζουσα  λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, αυτή 
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δηλαδή της αύξησης με στόχο την κεφαλαιακή συσσώρευση. Συνεπώς, έως προσφάτως η 

έννοια της ανάπτυξης ήταν συνυφασμένη με την οικονομική αύξηση, υπαινισσόμενοι την 

ανεπάρκεια και του προηγούμενου όρου, ορθότερα με την υπό την νεοκλασική σχολή, 

σημασιοδοτούμενη αύξηση. 

 

Η ανάπτυξη φυσικά ούτε ως έννοια, ακόμα και στείρα ετυμολογικά, άλλα πολύ περισσότερο 

ως περιεχόμενο (παρ’ όλο που βρίσκεται εγγύτερα από αυτή της προόδου, όπως προείπαμε) 

δεν μπορεί να ταυτιστεί με την οικονομική αύξηση, διότι αποτελεί αναμφίβολα κάτι πολύ 

ευρύτερο και ως όρος επιδέχεται μόνο ολιστικής και διαχρονικής προσέγγισης. Ένας, κατά 

την άποψή μας, επιτυχής και ταυτόχρονα περιεκτικός και δυναμικός ορισμός θα μπορούσε να 

είναι: 

 

« Ανάπτυξη είναι μια «καλύτερη» ισορροπία κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων και 
συστημάτων χρήσεων γης, παραγωγής, απασχόλησης, διανομής και κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τις αξίες και τις επιλογές των δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως 
αυτές μαχητικά συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, στο φυσικό περιβάλλον, με την 
συγκεκριμένη κάθε φορά κοινωνική δυναμική και την μέση κοινωνική συνείδηση». 

 
(Ρόκος, Δ. «Από τη «Βιώσιμη ή Αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμενη Ανάπτυξη: Από τη 

«Βιώσιμη ή Αειφόρο» στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμενη Ανάπτυξη», Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη», Αθήνα 2001, σελ. 324) 

 

Σήμερα, και για να είμαστε πιο ακριβείς, είκοσι περίπου έτη πριν, έκανε την εμφάνισή της 

μια νέα έννοια, η πασίγνωστη πλέον έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των διάφορων 

παραλλαγών της (ονομάζουμε παραλλαγές όλες εκείνες τις διαφορετικές εκφράσεις που 

δηλώνουν το ίδιο περιεχόμενο) ως το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στην νεοεισαχθήσα, τότε, για το σύστημα πρόκληση της οικολογικής κρίσης 

και όχι της περιβαλλοντικής υποβάθμισης η οποία ήταν πολύ παλαιότερη ή ακόμη και 

αρχαία. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται είναι αυτοί της αειφόρου, της διαρκούς και της 

διατηρήσιμης ανάπτυξής.              
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2.1 Σταθμοί της διεθνούς δράσης και βιώσιμη ανάπτυξη 
  
Η ιδέα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η εφαρμογή της θεωρίας της βιώσιμης ανάπτυξης, σε 

ευρεία κλίμακα, εκκινεί από την αναφορά-μελέτη την οποία παράδωσε, το 1987 στη γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Νορβηγίδα πρωθυπουργός Gro Harlem Brundtland με 

την ιδιότητα της προέδρου της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

και η οποία τιτλοφορείτο «Our Common Future», «Το κοινό μας μέλλον». Η μελέτη αυτή 

διενεργηθεί για λογαριασμό του ΟΗΕ και είναι γνωστή και ως «Brundtland report». Η Gro 

Harlem Brundtland κατά την κήρυξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Μεταβαλλόμενη 

Ατμόσφαιρα το 1988 αναφέρθηκε στην «ανάγκη για μια ηθική που θα συνδέει την 

οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία». 

 

Ένας από τους «δημοφιλέστερους» ορισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρει: 

 

«Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης επιβάλλει μεν τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος 
και για τις επερχόμενες γενεές, χωρίς όμως να αποκλείει και την αξιοποίησή του, δηλαδή 
τη λήψη εκείνων των μέτρων που είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη, ιδίως οικονομική, της παρούσας γενεάς». 

 
Ή αλλιώς η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται : 

 

«ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». 

 

Η Unicef με ανακοίνωσή της την 5η Ιουνίου του1991, διακήρυξε τις υποχρεώσεις της 

παγκοσμίου κοινότητας για την προστασία των αποθεμάτων νερού, την υγιεινή και την 

παραγωγή της τροφής καθώς επίσης και την ανάγκη να συμπεριληφθούν οικολογικά  θέματα 

στα σχολικά προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης. 

 

Ιδιαιτέρως σημαντική σε παγκόσμια κλίμακα υπήρξε η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 

το Περιβάλλον και την ανάπτυξη, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1992 στο Rio de 

Janeiro, με τη συμμετοχή περισσότερων από 148 κρατών. Οι στόχοι της διάσκεψης 

συνοψίζονταν στην υπογραφή συμβάσεων – πλαισίων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

την καταστροφή των δασών, την προστασία και διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας, 
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όπως επίσης και για τη σύνταξη παγκόσμιου χάρτη, ο οποίος θα καθόριζε τα δικαιώματα και 

τις βασικές υποχρεώσεις όχι μόνο των κρατών, αλλά και των λαών σε θέματα περιβάλλοντος 

και οικονομικής ανάπτυξης. Δυστυχώς οι στόχοι αυτοί δεν επετεύχθησαν. 

 

Παρ’ όλα ταύτα υπήρξαν τρία σημαντικά επιτεύγματα της εν λόγω συνδιάσκεψης. Το πρώτο 

αφορά στην παγκόσμια δημοσιότητα, στο ενδιαφέρον και στη διάσταση που έλαβε το μείζον 

πρόβλημα της οικολογικής κρίσης. Το δεύτερο στην υιοθέτηση της αρχής της βιώσιμης 

ανάπτυξης (Sustainable Development) στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος και το τρίτο στη 

διαμόρφωση της Agenda 21 περί συστήματος ενεργειών προτεραιότητας για την προστασία 

του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: 

 

 

Agenda 21 
 

1. O ΕΥΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΟΣ 

1.1 Αναζωογονώντας την ανάπτυξη με συγκράτηση. 

 
2. Ο  ΣΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

2.1 Καταπολέμηση της φτώχειας. 
2.2 Αλλαγή των προτύπων καταναλώσεως. 
2.3 Δημογραφική δυναμική. 
2.4 Ανθρώπινη υγεία. 
 
3. Ο ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

3.1 Καλύτερη  προστασία (στέγη) και οικισμοί. 
3.2 Προμήθειες αστικού ύδατος. 
3.3 Διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
3.4 Αστική ρύπανση και υγεία. 
 
4. Ο ΓΟΝΙΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

4.1 Σχεδιασμός πηγών γης. 
4.2 Πόροι πόσιμου ύδατος. 
4.3 Πηγές ενέργειας. 
4.4 Συγκρατημένη καλλιέργεια. 
4.5 Συγκρατημένη εκμετάλλευση δασών. 
4.6 Διαχείριση ευαίσθητων οικοσυστημάτων: βουνά, παράκτιες περιοχές, νησιά. 
4.7 Διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας. 
4.8 Σώφρων διαχείριση της βιοτεχνολογίας. 
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5. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

5.1 Προστασία της ατμόσφαιρας 
5.2 Προστασία των ωκεανών και των θαλασσών. 
5.3 Συγκρατημένη χρήση των θαλασσίων ζώντων πόρων. 
 
6. Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 

6.1 Τοξικά απόβλητα. 
6.2 Επικίνδυνα απόβλητα. 
6.3 Ραδιενεργά απόβλητα. 
 
7. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ. 

7.1 Εκπαίδευση, Συμμετοχή, Υπευθυνότητα, Δημόσια Ενημέρωση, Επαγρύπνηση. 
 
 

2.2 Σταθμοί της ανάληψης δράσης στην ΕΕ και βιώσιμη 
ανάπτυξη 

 
Σε κοινοτικό επίπεδο το περιβαλλοντικό δίκαιο προέρχεται από τη Συνθήκη της Ρώμης, αλλά 

και από τον εμπλουτισμό του με την προσθήκη νέων διατάξεων με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

πράξη, αλλά και με τις Συνθήκες του  Maastricht, του Amsterdam και της Νίκαιας. Το 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων φροντίζει τόσο για την ερμηνεία του 

προαναφερθέντος νομικού δικαίου, όσο και για την ενιαία εφαρμογή του σε κάθε κράτος-

μέλος της Ε.Ε. 

 

Προκειμένου να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αναφέρουμε ότι με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη του 1986 προστέθηκαν στην Ιδρυτική περί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συνθήκη τα άρθρα 130 Π, Ρ, Σ για την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική 

ανάπτυξη, που σήμερα παρουσιάζονται με τους αριθμούς 174, 175, 176 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετά τη Συνθήκη του Amsterdam ν. 2691/1999. Επιπλέον, στις 7 

Δεκεμβρίου του 2000, στο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής της Νίκαιας, θεσπίστηκε ο 

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος αποτελείται από 

προοίμιο και πενήντα τέσσερα άρθρα. Το άρθρο 37, το οποίο περιλαμβάνεται στο 4ο 

Κεφάλαιο  τιτλοφορούμενο « Αλληλεγγύη» και με επικεφαλίδα «Προστασία Περιβάλλοντος» 

ορίζει:  

 

«Υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει 
να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την 
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης ».    
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Ακόμα σημαντική είναι η ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο: 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε ειδική σύνοδο στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 
στη Λισαβόνα για να συμφωνήσει ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ένωση προκειμένου 
να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο 
πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση. 

 
και συνεχίζει: 

 

«Η Ένωση έχει τάξει σήμερα έναν νέο στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία : να 
γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή 
για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.» 

 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας. (2000). Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου του 2000.)   

 

Από τα προαναφερθέντα κατανοούμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετείται στον κεντρικό 

άξονα του, δεκαετούς διάρκειας, στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΕΕ.  

 

Τέλος, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι σε επίπεδο ΕΕ βρίσκεται σε εφαρμογή το έκτο 

πρόγραμμα δράσης 2001-2010 για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

εδράζεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στη συνοπτική παρουσίαση του 

έκτου προγράμματος δράσης της Υπηρεσίας Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

παρατίθενται τα ακόλουθα σημεία-στόχοι για τα οποία επιβάλλεται η ανάληψης ενεργού 

δράσης: 

 

• αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών, 

• προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, 

• αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον και την υγεία, 

• διατήρηση των φυσικών πόρων και  διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Οι προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπλήρωση των άνωθεν στόχων, σε 

δέσμες πολιτικών μέτρων, είναι:      
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• Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
• Θέση του περιβάλλοντος στον πυρήνα χάραξης πολιτικών. 
• Συνεργασία με την αγορά. 
• Παροχή βοήθειας στα άτομα ώστε να κάνουν φιλικές προς το περιβάλλον      

επιλογές. 
• Καλύτερη χρήση της γης. 

 
Όλα τα προηγούμενα, τα σχετιζόμενα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ακόμα και στην έκταση που 

μας επιτρέπει, ή μάλλον ορθότερα μας επιβάλλει η παρούσα εργασία να αναφερθούμε, 

κρίνουμε ότι συμβάλλουν στη σύνθεση μιας εποπτικής εικόνας για τη διάσταση που έχουν 

λάβει τα θέματα, τα σχετιζόμενα με την οικολογική κρίση, στο διεθνές σκηνικό. Φυσικά δεν 

αναφέραμε παρά μόνο ορισμένους σταθμούς και ίσως όχι σε κάθε περίπτωση τους 

αντιπροσωπευτικότερους. Βέβαια, κατά την εξέλιξη της παρούσας εργασίας θα γίνουν και 

άλλες αναφορές με ίσως ειδικότερο περιεχόμενο.       

 
 

2.3 Μια αιρετική παρουσίαση 
 
Στο ερώτημα εάν όλα τα προηγούμενα είναι προς μια θετική κατεύθυνση και εάν η βιώσιμη 

ανάπτυξη αποτελεί έναν οικουμενικό στόχο-κατεύθυνση στην υπεράσπιση του οποίου θα 

έπρεπε να στρατευτούν όλοι, από κοινού, παραμερίζοντας οποιεσδήποτε άλλες 

διαχωριστικές, διακρίσεις και διαφορές· μια συνοπτική και ήπια, εκ προοιμίου, τοποθέτηση 

που προϊδεάζει για τη συνέχεια θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη. 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναντίρρητα ένα βήμα προς τα μπρος, από άποψη 

αναπτυξιακών πολιτικών, το οποίο υιοθετείται και μάλιστα ως προμετωπίδα, των κυρίαρχων 

πολιτικών του «αναπτυγμένου» Βορά, δίχως βέβαια να λείπουν οι εξαιρέσεις καθώς και οι 

διαφορετικές εντάσεις, με ηχηρότερη όλων αυτή των ΗΠΑ. Είναι μία αρχή ή ένα μοντέλο 

που, κατά την άποψή μας, πηγάζει από την αδήριτη ανάγκη του ίδιου του συστήματος να 

προστατεύσει εαυτόν από την πλήρη εξάντληση, υποβάθμιση και καταστροφή της 

οικόσφαιρας και άρα και την αναπόδραστη καταστροφή και του ιδίου. Επίσης, η παραπέρα 

πολύπλευρη ισχυροποίηση, θωράκιση και επικυριαρχία των κυρίαρχων κεφαλαίων έναντι 

των ανταγωνιστών τους, (φυσικά εντός όλων όσων μπορούν να εννοηθούν 

συμπεριλαμβάνεται και η προστασία από την επερχόμενη καλπάζουσα περιβαλλοντική 

υποβάθμιση η οποία θα πλήξει και θα περιορίσει κατά πολλούς τρόπους τη δυνατότητα 

μεγέθυνσής τους), οι οποίοι προσπαθώντας να αναπτυχθούν με τα ίδια μέσα είναι έτοιμοι να 
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λεηλατήσουν το περιβάλλον, αντιγράφοντας τις πρακτικές, τις μεθόδους και τη φιλοσοφία 

ανάπτυξης της Δύσης του 19ου και 20ου αιώνα, με τη χρήση άλλων φυσικά τεχνικών· 

επιβάλλει έναν εξορθολογισμό της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής με τη θέσπιση κανόνων οι 

οποίοι θα αποτελέσουν, έστω πρόσκαιρα, ένα δίχτυ ασφαλείας στον ήδη ορατό κίνδυνο. 

Αναφερόμαστε στις εξωτερικές οικονομίες οι οποίες έχουν αρχίσει να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στις σύγχρονες οικονομικές μελέτες-αναλύσεις, αποτελώντας την «υλική» ουσιαστικά 

βάση επί της οποίας οικοδομείται η σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία, που βέβαια 

διανθίζεται και από ένα ιδεολογικό περίβλημα προσπαθώντας να εγκολπωθεί τις σύγχρονες 

οικολογικές ανησυχίες των πολιτών της «Δύσης», δηλαδή μέρος των οικολογικών κινημάτων 

και φυσικά ταυτόχρονα να προβάλλει, «απευθυνόμενη» στους πολίτες, τις «ευαισθησίες» των 

σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών. Για να μην μακρηγορούμε, ισχυριζόμαστε, ίσως 

σχηματοποιώντας για την οικονομία του χώρου, ότι η «βιώσιμη ανάπτυξη» είναι μια θεωρία 

του κεφαλαίου, από το ίδιο για το ίδιο, διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, τις «αξίες» του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και της ιδεολογίας που τον συνοδεύει, έχοντας παρ’ 

όλα ταύτα κάποιες θετικές συνέπειες στους πολίτες του πλανήτη και στο περιβάλλον.  

 

Βεβαίως πολλοί θα είναι όσοι μας κατηγορήσουν ότι είμαστε  δογματικοί και ότι μπορεί να 

επιτευχθεί συμφιλίωση του παρόντος οικονομικού συστήματος, δηλαδή αυτού της ελεύθερης 

αγοράς, της απαίτησης αυξανόμενης παραγωγικότητας και κερδοφορίας, του ανταγωνισμού, 

των ατομικιστικών επιλογών ωφελείας κ.λ.π και του περιβάλλοντος με την ανάληψη των 

κατάλληλων πολιτικών δράσεων και πρωτοβουλιών οι οποίες θα οδηγήσουν, μετά από την 

παρέμβαση και της κοινωνίας των πολιτών, στην θεσμοθέτηση των κατάλληλων μέτρων, 

στην ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων κατάλληλων για την αποτίμηση και την 

«ενσωμάτωση» του περιβάλλοντος και φυσικά στην καλλιέργεια της αναγκαίας οικολογικής 

συνείδησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η πραγμάτωση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε 

αυτή τη συνοπτικά παρουσιασμένη θέση, πολλών εκ των υποστηρικτών της βιώσιμης 

ανάπτυξης θα αντιπαραθέσουμε κατ’ αρχήν  τις  θέσεις, καθώς και τις μεθοδεύσεις 

ορισμένων εκ των εκφραστών και διαμορφωτών αυτού που σήμερα πολλοί, καλοπροαίρετα, 

αντιμετωπίζουν ως τη σύγχρονη απάντηση στα αδιέξοδα της εποχής.  

 

Πριν τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την ανάπτυξη, η οποία 

έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1992 στο Rio de Janeiro είχε ήδη κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με 

τίτλο «Changing Course: A global Business Perspective on Development and the 

Environment» και συγγραφέα τον Stephen Schmidheiny. Περί τίνος πρόκειται; Ο   Stephen 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 41



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

Schmidheiny είναι ένας Ελβετός δισεκατομμυριούχος βιομήχανος, πρόεδρος του Συμβουλίου 

Επιχειρηματιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια «οργάνωση» το σώμα της οποίας αποτελείται 

από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη σημαντικών πολυεθνικών εταιριών όπως της Chevron Oil, 

Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, Nippon Steel, S.C. Johnson and Son, Dow Chemical, 

Browning-Ferris Industries, ALCOA, DuPont Royal/Dutch Shell κ.α. (Foster J.B 2005, σελ 

115). 

 

Στο βιβλίο αυτό ο John Bellamy Foster τονίζει ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πέντε 

διακριτές θέσεις. Πρώτον, σύμφωνα με το άνωθεν πόνημα η αγορά αποτελεί το βέλτιστο 

διαθέσιμο αυτή τη στιγμή εργαλείο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. 

Επίσης, τονίζεται ότι η οικολογική κρίση είναι προϊόν της απουσίας κατάλληλων τιμών στους 

φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα η αξία τους να μην έχει καταστεί φανερή στο μηχανισμό 

της αγοράς. Κύρια υπαίτια αυτού του φαινομένου εμφανίζεται η κοινωνία μέσω των 

συγκεκριμένων επιλογών της, η οποία «κατέχει» τη φύση και τις υπηρεσίες της και 

εκφράζεται μέσω των κυβερνήσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, έτειναν να χαρίζουν τους 

περιβαλλοντικούς πόρους, προκαλώντας την άμετρη εκμετάλλευση της φύσης  και την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή. Συνεπώς, οι πολίτες και οι κυβερνήσεις με τις 

παρεμβάσεις τους δημιούργησαν τις αποκαλούμενες «ατέλειες της αγοράς», συντείνοντας 

στην μη ενσωμάτωση του κόστους των οικονομικών δραστηριοτήτων με συνέπεια την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση.  

 

Δεύτερον, η ρύπανση αντιμετωπίστηκε από τις επιχειρήσεις ως εξωτερικός παράγοντας, 

εξωτερικό κόστος, δηλαδή ως κόστος που επιβαρύνει το σύνολο της κοινωνίας. Κατά τον  

Schmidheiny η βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλει την εσωτερίκευση αυτών των κοστών, έως ένα 

βαθμό, από τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν τη ρύπανση. Η αρχή «ο ρυπαίνον πληρώνει» 

είναι αυτή που υποδεικνύει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο τα κόστη θα 

ενσωματωθούν στα προϊόντα μέσω της αύξησης των τιμών, με μια εκ των άμεσων συνεπειών 

τους την πίεση του καταναλωτή για «καθαρότερα» υποκατάστατα. Επομένως οι καταναλωτές 

είναι αυτοί που θα δώσουν τη λύση, ή που θα ευθύνονται για την περιβαλλοντική ζημιά, 

καθώς αυτοί είναι οι ρυθμιστές του συστήματος. 

 

Τρίτον, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν διοίκηση ολικής ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει πεδία 

όπως αυτά της μείωσης των αποβλήτων και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Συνεπώς, 
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καθίσταται φανερή η ευθυγράμμιση της εσωτερίκευσης του περιβαλλοντικού κόστους με την 

ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας. 

 

Τέταρτον, ζωτικής σημασίας είναι η διεθνής εναρμόνιση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων, οι 

οποίες βεβαίως θα πρέπει απαραιτήτως να ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές του ελεύθερου 

εμπορίου. Καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου κατά τον Schmidheiny 

είναι η GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), η οποία θα πρέπει να συμβάλλει 

στην ελαχιστοποίηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στο εμπόριο για περιβαλλοντικούς 

λόγους. 

 

 Πέμπτον και τελευταίο, κατά τον Schmidheiny η βιώσιμή ανάπτυξη πραγματώνεται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο όταν οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν μόνο για να διευκολύνουν την 

παροχή πιο ασφαλών και έγκυρων ενδείξεων τόσο για την οικονομική, όσο και για την 

περιβαλλοντική σπάνη στην αγορά, ώστε μέσω του ανταγωνισμού να λειτουργήσει ο 

μηχανισμός αυτορύθμισης της αγοράς και συνακόλουθα των επιχειρήσεων. 

 

Τα προηγούμενα κρίνουμε ότι συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην διασαφήνιση ορισμένων 

κατευθύνσεων, προθέσεων, προελεύσεων και λογικών οι οποίες χαρακτηρίζουν την «ιδέα» 

της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελώντας ένα προοίμιο των περαιτέρω αναφορών σε αυτή. 

 

 

3 . Στοιχεία περιβαλλοντικού δικαίου το παράδειγμα της 
Ελλάδας. 

 
 
Κρίνουμε σημαντική την παράθεση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του 

περιβαλλοντικού δικαίου στην Ελλάδα, καθώς και στοιχείων αυτού μέσω των οποίων 

θεωρούμε ότι θα αποτυπωθεί ανάγλυφα η δυναμική μαχητική ισορροπία η οποία 

διαμορφώνεται στο πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στις δυνάμεις της εξουσίας, στην κοινωνική 

δυναμική (πρωτοπορίες) και στη μέση κοινωνική συνείδηση, καθώς το πρώτο, δίκαιο 

(νομοθεσία, νομολογία), αποτελεί την εγγύτερη αντανάκλαση αυτών των ισορροπιών ως μια 

μορφή αποκρυστάλλωσής τους στον πυρήνα του αστικού κράτους. Στην άνωθεν περιγραφή 

θα προστεθεί και η αντίθεση η οποία ευελπιστούμε να καταδειχθεί τόσο από τη διεξοδική 

περιγραφή των οικονομικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται, όσο και από την 
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πρακτική εφαρμογή τους. Η αντίθεση δηλαδή που θα προκύψει καθώς θα προσεγγίσουμε το 

σύστημα από την άλλη του πλευρά, αυτή της παραγωγής και της οικονομίας, ή για να είμαστε 

ακριβέστεροι της κίνησης, της αναπαραγωγής και της συσσώρευσης του κεφαλαίου,  στην 

οποία δεν αποτυπώνονται μόνο οι προθέσεις (δίκαιο διεθνές και εγχώριο) και οι μέθοδοι 

εξισορόπησης των αντιθέσεων, αλλά ο συνεκτικός ιστός του συστήματος και η γείωσή του 

στην απτή-υλική πραγματικότητα.         

 
 

3.1 Σταθμοί της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του δικαίου  
στην Ελλάδα 

 
Κατ’ αρχήν, σημειώνουμε ότι το δίκαιο περιβάλλοντος κατατάσσεται συστηματικά  στο 

Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο αποτελώντας μέρος του. Ως δίκαιο περιβάλλοντος ορίζεται το 

σύνολο των κανόνων δικαίου, των διατάξεων δηλαδή εκείνων, οι οποίες θέτουν όρια στην 

ανθρώπινη δράση, ατομική ή συλλογική, επιδιώκοντας την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του 

εν ευρεία έννοια περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού και της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

 

Το 1974  η ακαδημία Αθηνών εξέδωσε γενική διακήρυξη για τη ρύπανση και τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος, την αλλοίωση του φυσικού τοπίου και την προστασία των ιστορικών χώρων 

και των αρχαιοτήτων. Τα πολιτικά κόμματα ακολούθησαν,  διακηρύσσοντας την πρόθεσή 

τους, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της  7-11-1974, να προγραμματίσουν τη λήψη 

μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, εκδίδοντας κοινή δήλωση στην οποία 

τονίσθηκε ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος πρέπει να κατοχυρωθεί ως ατομικό δικαίωμα 

των πολιτών. 

 
Επίσης, το 1974 η Ελλάδα επικύρωσε της σύμβαση Ramsar για την προστασία των 

υγροτόπων,  η οποία εν συνεχεία οδήγησε στη αποδοχή του προγράμματος Natura 2000. Στα 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ορόσημο απετέλεσε το έτος 1975 με την ψήφιση του 

ισχύοντος Συντάγματος (όπως τροποποιήθηκε το 1986 και το 2001), το οποίο με τα άρθρα 24 

και 117 παρ. 3 – 4 καθιέρωσε για πρώτη φορά στη συνταγματική ιστορία της χώρας την 

άμεση συνταγματική προστασία τόσο του φυσικού, όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

έστω στην ευρεία του μορφή. Το 1976 ήταν ένα επίσης σημαντικό έτος για το 

περιβαλλοντικό δίκαιο αφού είχαμε τη ψήφιση του  ν. 314/1976 περί κυρώσεως της Διεθνούς 

Συμβάσεως των Βρυξελών του 1969 «Περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως 
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υπό πετρελαίου» και του ν. 360/1976 «Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» όπου 

συντελείται ο διαχωρισμός και δίδονται και οι ορισμοί του φυσικού καθώς και του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος: 

 

• Ως φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος, 
θαλάσσιος και εναέριος χώρος, συμπεριλαμβανομένου σ’ αυτόν της χλωρίδας, πανίδας 
και λοιπών φυσικών πόρων. 

• Ως πολιτιστικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται στοιχεία του πολιτισμού, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν από την παρέμβαση και τις σχέσεις του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι ιστορικοί χώροι και η καλλιτεχνική και 
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. 

 

 Το 1980 ψηφίζεται ο ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και 

Περιβάλλοντος». Ένα από τα σημαντικότερα έτη για την εξέλιξη του δικαίου της προστασίας 

του περιβάλλοντος στη χώρα μας υπήρξε το 1986. Το έτος αυτό ψηφίστηκε ο ν. 1638/1986 

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών του 1971 «Ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για 

την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή» και ο ν. 1650/1986 «Για την 

προστασία του περιβάλλοντος», ο εκτελεστικός του άρθρου 24 του Συντάγματος νόμος. Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκδοση όλων των αναγκαίων από το νόμο 

προεδρικών διαταγμάτων για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 1650/1986 ολοκληρώθηκε 

το 2001. 

 

Σημαντικό είναι, επίσης, να τονίσουμε ότι  ο ρόλος της δικαστικής προστασίας στον τομέα 

της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως σημαντικός έχοντας ως στόχο και 

καθήκον τη λειτουργία προς το συμφέρον των πολιτών ως ατόμων, αλλά ταυτόχρονα και ως 

μελών του κοινωνικού συνόλου. Η δικαστική προστασία λαμβάνει χώρα κατά μείζονα λόγο 

με το γενικό ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως, τόσο ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων, όσο και σε υψηλότερο βαθμό ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του 

οποίου το Ε τμήμα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος 

στην Ελλάδα. Κρίσιμο είναι να αναφέρουμε, σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, το γεγονός  ότι 

αντίθετα με άλλους κλάδους του δικαίου, τους οποίους έχει περιχαρακώσει η εκτενής 

νομοθεσία που έχει παραχθεί με την πάροδο του χρόνου, στον κλάδο του περιβαλλοντικού 

δικαίου ο ρόλος του δικαστή είναι ιδιαιτέρως αναβαθμισμένος, αφού είναι αυτός που 

αποτελεί το θεματοφύλακα της νομιμότητας, διότι με την νομολογία του αποτελεί συχνά τον 

προπομπό της ψήφισης των απαραίτητων νόμων του δικαίου περιβάλλοντος. 
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3.2 Ο ν. 1650/1985 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  
 
Σκοπός της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως άλλωστε 

ρητώς διατυπώνεται στο άρθρο 1 του ν. 1650/1986 είναι: 

 

 « η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών, ώστε ο 
άνθρωπος, ως άτομο και μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σ’ ένα υψηλής ποιότητας 
περιβάλλον, εντός του οποίου να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η 
φυσιολογική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η προστασία του περιβάλλοντος, 
θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και 
πολιτικής, υλοποιείται κύρια μέσα στο δημοκρατικό προγραμματισμό». 

 

Στη δεύτερη παράγραφο (παρ.2) του άρθρου 1 του ν. 1650/1986 περιγράφονται αναλυτικά οι 

στοχεύσεις του νόμου οι οποίες είναι οι εξής:  

 

α) Η αποτροπή της ρυπάνσεως και γενικότερα της υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος και 
η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτό προληπτικών μέτρων. 

β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβαθμίσεως του 
περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις. 

γ) Η προώθηση της ισορρόπου αναπτύξεως του εθνικού χώρου συνολικά και των 
επιμέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική 
διαχείριση του περιβάλλοντος. 

δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανεώσεως των φυσικών πόρων και η ορθολογική 
αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές 
ανάγκες και με κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος. 

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η 
διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι επιδιώξεις του νομοθέτη είναι: 

 

α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε οι χρήσεις του να 
γίνονται σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα. 

β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, θεωρούμενων ως φυσικών 
πόρων και ως οικοσυστημάτων. 

γ) Η προστασία της ατμόσφαιρας. 

δ) Η προστασία και η διατήρηση της φύσεως και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με 
μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία. 
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ε) Η προστασία των ακτών και θαλασσών, των όχθων των ποταμών, των λιμνών, του 
βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστημάτων και ως 
στοιχείων του τοπίου. 

στ) Ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσικών 
αποδεκτών, καθώς και των κάθε είδους επιτρεπομένων εκπομπών αποβλήτων, με την 
καθιέρωση και τη χρησιμοποίηση κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών, ώστε να 
μην προκαλείται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος , με κριτήρια : 

 

* την επιστημονική γνώση και εμπειρία , 

* την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικά εφικτή τεχνολογία , 

* τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσμού, καθώς   
και τις ανάγκες της αναπτύξεως , 

* την προυπάρχουσα διαμόρφωση συλλογικής χρήσεως μιας περιοχής και 

* τα υφιστάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια. 

 

ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 

 
Στο άρθρο 3 του ν. 1650/1986 δίδεται ο ορισμός της έννοιας του περιβάλλοντος ως εξής: 

«το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, τα οποία 
ευρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα 
της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις 
αισθητικές αξίες». 

 

Επίσης ο ν. 1650/1986 ορίζει τις έννοιες της ρύπανσης, της μόλυνσης και της υποβάθμισης 

ως εξής:   

 

• «ρύπανση είναι η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, 
θορύβου, ακτινοβολίας, ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή 
διάρκεια, που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους 
ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να 
καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του».   

• «Μόλυνση είναι η μορφή της ρυπάνσεως, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών, που υποδηλώνουν την 
πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών». 

• «Υποβάθμιση είναι η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπάνσεως ή 
οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία 
των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες».                               
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3.3 Θεμελιώδεις αρχές του δικαίου περιβάλλοντος  
 
Κατά την εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος έχουν παραχθεί ορισμένες θεμελιώδεις αρχές οι 

οποίες υιοθετούνται από τη νομοθεσία των περισσοτέρων κρατών του «Βορά». Επίσης 

αποτελούν το θεμέλιο χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και 

διεθνών συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται, ενώ στο σκεπτικό ορισμένων ή και όλων 

εδράζονται και μακροοικονομικά μέτρα-ρυθμίσεις τα οποία λαμβάνονται υπόψιν.  

 

3.3.1 Αρχή της πρόληψης      
 
Η συνεπής αντιμετώπιση των προβλημάτων της υποβάθμισης, της ρύπανσης και της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος επιτάσσει την υιοθέτηση της αρχής της πρόληψης από κάθε 

σύγχρονο κράτος. Καθίσταται ευκόλως κατανοητό ότι η αναστροφή, ή η αποκατάσταση των 

προσβολών του περιβάλλοντος δεν είναι πάντα εφικτή, αλλά ακόμα και σε εκείνες τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι προσπάθειες εξουδετέρωσης των προσβολών που έχουν 

συντελεσθεί κρίνονται δόκιμες και κατ’ επέκταση χρήσιμες, ουδείς μπορεί να ισχυρισθεί ότι 

προσδοκάται πλήρης αναστροφή της μεταβολής που έχει προκληθεί. Συνεπώς, η αρχή της 

πρόληψης συνιστά θεμελιώδη αρχή της οικολογικής πολιτικής ενός κράτους που εκδηλώνει 

συνεπή βούληση προστασίας του περιβάλλοντός του. Η στόχευση της παρούσας αρχής 

έγκειται στην αποτελεσματικότερη δράση της διοικήσεως στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος, ενώ κατά την κείμενη εγχώρια νομολογία είναι δυνατή η ανάκληση νομίμου 

Διοικητικής πράξεως, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί δικαιώματα, ή 

πραγματικές καταστάσεις. 

 

3.3.2 Αρχή του ρυπαίνοντος 
 
Η αρχή του ρυπαίνοντος αποτελεί επόμενο στάδιο προστασίας του περιβάλλοντος αφού 

εφαρμόζεται όταν έχει ήδη συντελεσθεί προσβολή στο περιβάλλον. Συνεπώς, η αρχή του 

ρυπαίνοντος έχει ως στόχο να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο 

περιβάλλον και επομένως σχετίζεται με την έμμεση προστασία του και όχι με την άμεση, 

όπως συμβαίνει με την αρχή της προλήψεως. Βεβαίως έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο κανόνας 

(αρχή) της προλήψεως ανατρέπεται από την αρχή του ρυπαίνοντος. (Τάχος Α. 1998). 
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Η αρχή του ρυπαίνοντος ορίζει ότι εκείνος ο οποίος επιβαρύνει το περιβάλλον, προβαίνοντας 

σε βλαπτικές προς αυτό ενέργειες, υποχρεούται να αναλάβει το κόστος για την εξουδετέρωση 

της προσβολής που προξένησε, ή ακόμη και το κόστος αποφυγής μελλοντικής επιβαρύνσεως, 

ή τέλος να καταβάλει αντισταθμιστικό ποσό για τη βλάβη που προξένησε. Η αρχή αυτή 

πρέπει  να τονίσουμε ότι δε βρίσκεται σε αντιστοιχία με το καθεστώς που ισχύει στη δημόσια 

οικονομία, όπου τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού καλύπτονται από το σύνολο 

των πολιτών. Προβλήματα παρ’ όλα ταύτα ανακύπτουν στις περιπτώσεις  που η ρύπανση δεν 

αφορά σε ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά σε ομάδες προσώπων, με συνέπεια να γεννώνται 

προβλήματα απόδοσης ευθυνών και επομένως επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, 

καθώς στην παρούσα αρχή του ρυπαίνοντος αποσαφηνίζεται ότι οι δαπάνες για κάθε είδους 

αποκατάσταση δεν πρέπει να βαρύνουν τρίτους, αλλά και σε καμία περίπτωση το σύνολο των 

φορολογούμενων πολιτών. 

 

3.3.3 Αρχή της επικουρικότητας 
 

Η αρχή της επικουρικότητας έχει ως πυρήνα του περιεχομένου της, τη βέλτιστη δυνατή 

αποτελεσματικότητα και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, αφορώντας είτε σε 

κράτη-μέλη, είτε σε περιφέρειες, ή ακόμα και σε τοπικές πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, 

μέσω της επιλογής πολυεπίπεδης δέσμης μέτρων. Το προηγούμενο επιτυγχάνεται με την 

προώθηση της αγαστής  συνεργασίας μεταξύ των οργάνων και των υπηρεσιών της Ε.Ε και 

των κρατών-μελών, μεταξύ περιφερειών, αλλά ακόμα και μεταξύ τοπικών αρχών, με την 

παράλληλη μέριμνα για την αποφυγή σύγχυσης αρμοδιοτήτων. 

 

3.3.4 Αρχή της συνεργασίας και της αναλογικότητας 
 
Η συγκεκριμένη αρχή έχει ως  στόχο της την ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 

κράτους και κοινωνίας καθώς και την αποφυγή οποιωνδήποτε συγκρούσεων μεταξύ 

ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος. 

  

Στην περίπτωση της Ελλάδας η αρχή της συνεργασίας και της αναλογικότητας 

περιλαμβάνεται, κατά έναν τρόπο, στο ν. 1650/1986 με την ονομασία «αρχή της οικονομικής 

ισορροπίας». Αναφέρουμε επίσης ότι η άνωθεν αρχή συνδέεται εγγενώς με την αρχή της 

απαγορεύσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος όπως προβλέπεται από τον Α.Κ άρθρα 
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281 και 388, καθώς και από το Σύνταγμα άρθρο 25 παρ. 3. Επίσης σύμφωνα με τα άνωθεν 

άρθρα αλλά και με πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας και 

της επιείκειας προς τον οικονομικά αδύνατο, απορρέουσα από Κράτος Δικαίου, 

συνδυάζοντας τις αρχές της ισονομίας και της επιείκειας. 

 

3.3.5 Αρχή της δημοσιότητας 
 
Η αρχή της δημοσιότητας κατοχυρώνει τη δυνατότητα γνώσης της δράσης των διοικητικών 

οργάνων και την παροχή πλήρους πληροφόρησης από τους κρατικούς φορείς και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες προς κάθε πολίτη. 

 

Πάνω σε αυτή τη βάση η Επιτροπή της Ε.Ε εξέδωσε την Οδηγία 90/313 σύμφωνα με την 

οποία κάθε άτομο δικαιούται να ζητήσει και να του παρασχεθεί πληροφόρηση σχετικά με το 

περιβάλλον, όταν αυτή βρίσκεται στην κατοχή κάποιας Αρχής κράτους-μέλους της Ε.Ε υπό 

τη μορφή εγγράφου, αναφοράς, επιστολής, έκθεσης, γνωμοδότησης, φωτογραφίας, εικόνας 

από δορυφόρο, χάρτη, μαγνητοσκοπημένου στοιχείου, αρχειοθετημένου στοιχείου σε 

υπολογιστή ή τράπεζα δεδομένων, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει το έννομο συμφέρον 

του προκειμένου να τη λάβει. Μάλιστα ορίζεται και χρονικό όριο το οποίο προσδιορίζεται 

στις τριάντα ημέρες και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις δύναται να πάρει αναβολή άλλων 

τριάντα ημερών. 

 
Η παρούσα αρχή κατοχυρώνεται στην Ελλάδα μέσω του άρθρου 16 του ν.1599/1986, περί 

σχέσεων κράτους-πολίτου και έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της δυνατότητας κάθε 

πολίτη για υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον Διοικητικών Αρχών, όπου και 

εξασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών για τις διοικητικές δραστηριότητες, καθώς επίσης 

και για τα εκπορευόμενα από αυτές διοικητικά έγγραφα, ενώ παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αμφισβητεί το νόμιμο των ενεργειών της διοικήσεως, 

υπερασπιζόμενος αποτελεσματικότερα τα ατομικά του, ή και συλλογικά του συμφέροντα. 

 

3.3.6 Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 
  
Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επεκταθούμε περαιτέρω στην εν λόγω αρχή εκτός ίσως από το 

να αναφέρουμε, επιπρόσθετα, την άποψη του Μ. Δεκλερή κατά την οποία η αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης προτείνεται να αντιμετωπισθεί ως ολοκληρωμένος κλάδος δικαίου με τις 
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δικές του αρχές. Σε πλήρη ακολουθία με την παραπάνω θέση ο Μ. Δεκλερής προτείνει 

δώδεκα αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

1)    Αρχή της δημόσιας οικολογικής τάξεως 

2)    Αρχή της εναρμονίσεως των πολιτικών 

3)    Αρχή του σεβασμού της φερούσης ικανότητος 

4)    Αρχή της αποκαταστάσεως του διαταραχθέντος οικοσυστήματος 

5)    Αρχή της προστασίας της βιοποικιλότητος 

6)    Αρχή της κοινής φυσικής κληρονομιάς 

7)    Αρχή της ηπίας αναπτύξεως των ευπαθών οικοσυστημάτων 

8)    Αρχή της χωρονομίας 

9)    Αρχή της πολιτιστικής κληρονομιάς 

10)  Αρχή του βιωσίμου αστικού περιβάλλοντος 

11)  Αρχή του φυσικού κάλλους  

12)  Αρχή της οικολογικής συνείδησης των πολιτών 

 
(Δεκλερής Μ., Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος: Εγκόλπιον βιωσίμου αναπτύξεως,  Εκδόσεις, 

Σάκκουλα  1996) 

 

 

4 . Ο καπιταλισμός και ένα «διαχρονικό» περιβαλλοντικό 
πρόβλημα 

 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν είναι φαινόμενο των 

τελευταίων πενήντα ετών, άλλα ένα φαινόμενο που έχει τις ρίζες του πολύ πίσω στο χρόνο. 

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε σε ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας το οποίο ανέκυψε 

στις αρχές του 19ου αιώνα και απασχόλησε έντονα πολλά από τα κυρίαρχα καπιταλιστικά 

κράτη της εν λόγω ιστορικής περιόδου. Η εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση ηχηρών 

προσωπικοτήτων της ιστορίας και της επιστήμης θεωρούμε ότι έχει ιδιάζουσα σημασία. 

Επίσης, θεωρούμε ότι είναι διαφωτιστικοί οι τρόποι αντιμετώπισης που προτάθηκαν, οι 

επιστημονικές μελέτες που εκπονήθηκαν, τα μέτρα που ελήφθησαν και τέλος η εκ νέου 

εμφάνιση, η κατ΄ουσίαν μεταφορά του ίδιου προβλήματος με άλλη μορφή πολλά έτη μετά 

την «επίλυσή» του. 
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4.1 Η εξάντληση της γονιμότητας του εδάφους τον 19ο αιώνα 
 

Η Ευρώπη και η Αμερική τις δεκαετίες που ακολούθησαν αυτή του 1820 ήρθαν αντιμέτωπες 

με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αυτό της εξάντλησης της φυσικής γονιμότητας των 

εδαφών τους λόγω απώλειας των θρεπτικών συστατικών τους. Γενικά,  μπορούμε να πούμε 

ότι η υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους ήταν αποτέλεσμα της διατάραξης του 

θρεπτικού κύκλου του εδάφους, δηλαδή της στέρησης των απαραίτητων θρεπτικών 

συστατικών και βέβαια της οργανικής ύλης που απαιτούνταν, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί 

το φαινόμενο των «κουρασμένων εδαφών». Αυτό ήταν αποτέλεσμα δύο ταυτόχρονων 

διαδικασιών οι οποίες λάμβαναν χώρα εκείνη την περίοδο. Πρώτον, της πτώσης των τιμών 

των αγροτικών προϊόντων λόγω εκμηχανισμού της γεωργικής παραγωγής και δεύτερον της 

«ανάπτυξης» του βιομηχανικού τομέα ο οποίος έδινε ευκαιρίες εργασίας και επιβίωσης, 

προκαλώντας όμως συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε μικρές περιοχές (εστίες) για τους 

προφανείς λόγους του περιορισμού του κόστους. Η συνισταμένη των δύο αυτών διαδικασιών 

οδήγησε στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με τη μετακίνηση μεγάλων τμημάτων των 

πληθυσμών και τη συγκέντρωσή τους στα αστικά κέντρα. Άμεσο αποτέλεσμα του 

συγκεκριμένου φαινομένου ήταν η φυσική λίπανση των εδαφών, η οποία φυσικά 

συντελούνταν με την οικιακή κτηνοτροφία αλλά και με τη διαβίωση των ιδίων των ανθρώπων 

στην ύπαιθρο, να μετατραπεί σε ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος των πόλεων και 

φυσικά των «προαστίων» τους, η ορθότερα της περιφέρειάς τους ή των περιχώρων τους, 

αφού κατά την περίοδο εκείνη δεν υπήρχαν με τη σύγχρονη σημασία του όρου προάστια 

(σύγχρονος χωροτακτικός και πολεοδομικός σχεδιασμός), αλλά κυρίως των γειτονικών 

ποταμών και λιμνών με την παροχέτευση των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. 

  

Παράγωγα εκείνης της περιόδου υπήρξαν η διάσταση και ο ανταγωνισμός μεταξύ πόλης, 

υπαίθρου και φυσικά η ανάγκη για ανάπτυξη της εδαφολογίας, της οργανικής χημείας, των 

συνθετικών λιπασμάτων και της βιώσιμης γεωργίας. 

 

 

4.2 Τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης γονιμότητας           
 
Η διάσταση του προβλήματος ήταν τέτοια που είχε, δικαιολογημένα ίσως, δημιουργήσει 

μεγάλη ανησυχία στις «πρωτοπόρες» καπιταλιστικές οικονομίες της εποχής, η ανάπτυξη των 

οποίων συνδεόταν άρρηκτα και με κοινωνικές αλλαγές κλίμακας οι οποίες μετέβαλλαν 
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αποφασιστικά τις κοινωνικές σχέσεις στο σύνολό τους. Αντιπροσωπευτικά της έκτασης του 

συγκεκριμένου φαινομένου ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν στην Ευρώπη και στην Αμερική. 

  

Ελλείψει συνθετικών λιπασμάτων η αναζήτηση φυσικών λιπασμάτων υψηλής 

περιεκτικότητας σε άζωτο και σε φωσφορικά άλατα καταγράφτηκε κυρίως με τον λεγόμενο 

«ιμπεριαλισμό του γκουάνο», άλλα και με άλλες ενέργειες που έλαβαν μεγάλη έκταση κατά 

τον 19ο αιώνα. 

 

Συγκεκριμένα, η αξία των εισαγωγών οστών της Βρετανίας εκτινάχθηκε το χρονικό διάστημα 

μεταξύ 1823 και 1837 από τις 14.400 σε 254.600 στερλίνες, ενώ την ίδια περίοδο η απελπισία 

των ευρωπαίων γεωργών τους οδήγησε στα ναπολεόντεια πεδία του Βατερλό και του 

Αούστερλιτς προκειμένου να προμηθευτούν οστά για τα χωράφια τους. Επίσης, από το 1835 

έως το 1841 εισήχθησαν στη Βρετανία 1.700 τόνοι γκουάνο (είδος κοπριάς πλούσιας σε 

άζωτο και φωσφορικά άλατα) από το Περού, με το οποίο η Βρετανία διατηρούσε 

«προνομιακή» σχέση, ενώ από το 1841 έως το 1847 η ποσότητα εισαγωγής γκουάνο στη 

Βρετανία εκτινάχθηκε στους 220.000 τόνους. Από την άλλη πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες 

μη έχοντας δυνατότητα εισαγωγής περουβιανού γκουάνο και έχοντας μια χρονική υστέρηση 

στην εκδήλωση του φαινομένου της εξάντλησης της γονιμότητας των εδαφών αναζήτησαν 

άλλες πηγές προμήθειας. Έτσι, με το νομοσχέδιο του Κογκρέσου το 1856 γνωστού και ως 

«Guano Island» ο αμερικανικός καπιταλισμός κατέλαβε από το 1856 έως το 1903 ενενήντα 

τέσσερα νησιά και βραχονησίδες ανά την υδρόγειο, εξήντα έξι από τα οποία αναγνωρίστηκαν 

αργότερα από το υπουργείο εξωτερικών των Η.Π.Α,  επίσημα, ως κτήσεις. ( Foster J. B 2005) 

 

 

4.3 Επιστήμες και θεωρητικές προσεγγίσεις 
 
Μεσούσης της κρίσης γονιμότητας των εδαφών η οποία έπληττε καίρια την καπιταλιστική 

γεωργία, η Βρετανική Ένωση για την Προαγωγή  της Επιστήμης ανέθεσε το 1837 στο 

Γερμανό χημικό Γιούστους φον Λίμπιχ μια μελέτη για τη σχέση μεταξύ γεωργίας και 

χημείας. Το 1840 ο Λίμπιχ έκδωσε το έργο του «Η οργανική χημεία και οι εφαρμογές της στη 

γεωργία και στη φυσιολογία»,  αποτελώντας το πρώτο ουσιαστικά έργο το οποίο τεκμηρίωσε 

το ρόλο συστατικών όπως το κάλιο, ο φώσφορος και το άζωτο στην ανάπτυξη των φυτών. 

Σημαντικότατος είναι και ο νόμος του Λίμπιχ κατά τον οποίο η γονιμότητα του εδάφους 
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καθορίζεται από το συστατικό-παράγοντα που βρίσκεται σε σπάνη. Έτσι, παρόλο που τα 

φωσφορικά λιπάσματα (υπερφωσφορικά άλατα) άρχισαν να παράγονται σε βιομηχανική 

κλίμακα από το 1843, πολύ λίγο συντέλεσαν στην άρση του προβλήματος, καθώς συνθετικά 

λιπάσματα αζώτου δεν κατασκευάστηκαν πριν το 1913. 

 

Διάφορες μέθοδοι με κύρια χαρακτηριστικά τους την αυλάκωση, την κοπριά και την 

αμειψισπορά διαδόθηκαν με την έκδοση του έργου του Λιμπιχ. Επιπροσθέτως, ο ίδιος 

πρότεινε, αντίθετα με τα συστήματα ανοικτής γεωργίας και υψηλής καλλιέργειας που 

ακολουθούνταν σε ΗΠΑ και Ευρώπη αντίστοιχα, την ορθολογική γεωργία η οποία δε θα 

παραβίαζε και θα αποκαθιστούσε του όρους αναπαραγωγής του εδάφους που παραβιάζονταν 

έως τότε. (Brock H. W. 1997). 

 

Σημαντικός ήταν και ο ρόλος του αμερικανού οικονομολόγου Henry Carey κατά τον οποίο 

υπαίτιοι για την εντεινόμενη κρίση ήταν το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και η διάσταση 

πόλης- υπαίθρου. Συγκεκριμένα το 1858 έγραψε: 

 

«Καθώς όλες οι ενέργειες στη χώρα συντείνουν στην επέκταση της δύναμης του εμπόρου, 
δεν είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ο λαός παντού εργάζεται ληστεύοντας από τη γή το 
κεφαλαιακό απόθεμά της». 

 
(Carey H. Principles of Social Science, Philadelphia: J.B. Lippincott, 1867, vol. 2, pg. 215).     

   

Σε αυτό το σημείο τονίζουμε ότι το Μαρξ τον επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο 

ζήτημα τόσο ο Λίμπιχ και ο Carey, όσο και ο Σκοτσέζος αγρονόμος, καλλιεργητής και 

πολιτικός οικονομολόγος James Anderson. Το 1877 ο Anderson εξέδωσε το έργο του 

«Πραγματεία περί της φύσης των νόμων για τα σιτηρά».  Σε αυτό ο Anderson εισήγαγε αυτό 

που στη  συνέχεια ονομάστηκε «μαλθουσιανή-ρικαρντιανή θεωρία της προσόδου». Το 

μοντέλο βέβαια του Anderson ήταν κατά πολύ ανώτερο σύμφωνα με το Μαρξ. Για τον 

Anderson η πρόσοδος ήταν η χρέωση για τη χρήση του πιο γόνιμου εδάφους, δηλαδή το ποσό 

εκείνο που εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα καλλιέργειας ενός γόνιμου εδάφους και 

κατ’ ουσίαν αποτελεί το μέσο εκείνο που εξισώνει τις δαπάνες για την καλλιέργεια εδαφών 

διαφορετικής γονιμότητας.  Ο Ρικάρντο όριζε την πρόσοδο κάπως διαφορετικά:  
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«Η πρόσοδος είναι εκείνο το μέρος του προϊόντος της γης που καταβάλλεται στο 
γαιοκτήμονα για τη χρησιμοποίηση των αρχικών και άφθαρτων δυνάμεων του εδάφους».  

 
     (Ricardo D. Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας, Αθήνα :Εκδόσεις Παπαζήση, 2002,    

σελ. 69 )   

 

O David Ricardo ισχυριζόταν ότι οι βελτιώσεις στη γεωργία είναι δυνατές και διαχωρίζονται 

σε δύο είδη.  Στις μείζονες, που αφορούν στον εκμηχανισμό της γεωργίας δίνοντας τη 

δυνατότητα για οικονομία εργατικού δυναμικού και στις ελάσσονες που αυξάνουν το 

παραγωγικό δυναμικό της γης μέσω των μεθόδων της αμειψισποράς, της επίθεσης 

κατάλληλης κοπριάς κ.τ.λ. Επιπλέον αυτών, από κοινού Ρικάρντο και Μάλθους 

επικαλούμενοι το φυσικό νόμο υποστήριζαν ότι η πιο γόνιμη (παραγωγική) γη ήταν η πρώτη 

που καλλιεργούνταν και της οποίας η πρόσοδος συνεχώς αυξανόταν καθώς η πίεση της 

πληθυσμιακής αύξησης στα περιορισμένα αποθέματα της γης οδηγούσαν, κατ’ αρχήν, στην 

καλλιέργεια εδαφών ολοένα και μικρότερου παραγωγικού δυναμικού και στη συνέχεια στην 

κρίση που είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της. 

 

Στον αντίποδα αυτής της θεώρησης ο Anderson ισχυριζόταν ότι με κατάλληλες μεθόδους 

ορθολογικής και «βιώσιμης» καλλιέργειας και φυσικά με την διάθεση ανάλογης εργατικής 

δύναμης μπορούσε και το πιο άγονο έδαφος να προσεγγίσει το πιο γόνιμο και αντίστροφα 

όταν δεν «επενδύεται» εργατική δύναμη και υιοθετούνται μη ορθολογικές γεωργικές 

πρακτικές, το έδαφος απομυζάται, εξαντλείται και  εν τέλει προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά 

του πιο άγονου. Συνεπώς, η διαφορά της προσόδου οφειλόταν κατά τον Anderson στους 

παραπάνω λόγους που συνδέονταν με τη σχετική παραγωγικότητα του εδάφους και όχι με την 

απόλυτή του γονιμότητα, όπως ισχυρίζονταν οι Ρικάρντο και Μάλθους. 

 

Ο Μαρξ ακόμα και ο «πρώιμος», δηλαδή τη δεκαετία 1840-1850, ενώ δεν αποτασσόταν της 

χρήσης συνθετικών λιπασμάτων, υποστήριζε ότι η γονιμότητα του εδάφους είναι ένα 

ιστορικό ζήτημα. Συνεπώς, η γονιμότητα του εδάφους μπορούσε τόσο να βελτιώνεται όσο 

και να φθίνει και στη συγκεκριμένη συγκυρία της εποχής του έφθινε λόγω της ανορθολογικής 

καπιταλιστικής γεωργίας και του αστικού ανταγωνισμού μεταξύ πόλης-υπαίθρου. 
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Αργότερα και πιο συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1860 εστίασε ακόμα περισσότερο στον 

θρεπτικό κύκλο του εδάφους και στα εκμεταλλευτικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής 

γεωργίας αποφαινόμενος: 

 

 «Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή μαζί με τη διαρκώς αυξανόμενη υπεροχή του αστικού 
πληθυσμού, που τον συγκεντρώνει σε μεγάλα κέντρα από τη μια μεριά συσσωρεύει την 
ιστορική κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, ενώ από την άλλη διαταράσσει την ανταλλαγή 
της ύλης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη γή, δηλαδή την επιστροφή στο έδαφος των 
συστατικών του εδάφους που καταναλώνει ο άνθρωπος με τη μορφή μέσων συντήρησης 
και ιματισμού, και επομένως τον αιώνιο φυσικό όρο αέναης γονιμότητας του 
εδάφους.{...} Και κάθε πρόοδος της κεφαλαιοκρατικής γεωργίας δεν είναι πρόοδος μόνο 
στην τέχνη καταλήστεψης του εργάτη, μα και στην τέχνη καταλήστεψης του εδάφους, κάθε 
πρόοδος στο ανέβασμα της γονιμότητάς του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα είναι 
ταυτόχρονα και πρόοδος στην καταστροφή των μόνιμων πηγών αυτής της γονιμότητας. 
Και όσο περισσότερο μια χώρα όπως λχ οι Ενωμένες Πολιτείες της Βόρειας Αμερικής 
ξεκινάει από τη βιομηχανία σαν το φόντο της ανάπτυξής της , τόσο πιο γρήγορο είναι 
αυτό το προτσές της καταστροφής. Επομένως η κεφαλαιοκρατική παραγωγή αναπτύσσει 
μόνο την τεχνική και το συνδυασμό του κοινωνικού προτσές παραγωγής υποσκάφτοντας 
ταυτόχρονα τις πηγές απ’ όπου αναβρύζει κάθε πλούτος: τη γή και τον εργάτη». 

 
(Μαρξ Κ. Το κεφάλαιο, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 2006, τόμος 1ος , σελ. 522, 523) 

 

Για το Μαρξ η ευσυνείδητη και ορθολογική χρήση της γης ως μόνιμης κοινόχρηστης 

ιδιοκτησίας αποτελούσε τον «αναπαλλοτρίωτο όρο για την ύπαρξη και αναπαραγωγή της 

αλυσίδας των ανθρώπινων γενιών». Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι την περίοδο εκείνη 

πολλά από τα θέματα τα οποία φαίνεται ως να έχουν αναδυθεί προσφάτως, αποτελούσαν 

πεδία θεωρητικών αντιπαραθέσεων και μάλιστα όπως διαπιστώνουμε, από το Μαρξ, 

διατυπώνονταν απόψεις οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με το στείρο παραγωγισμό και την 

άνευ όρων ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, όπως πολλοί σήμερα κατηγορούν τους 

μαρξιστές και τον ίδιο το Μαρξ. Αντίθετα, η ολιστικότητα και το ρηξικέλευθο των θέσεων 

πολλές φορές καταδεικνύει τις μετέπειτα υποχωρήσεις και διαστρεβλώσεις των καθεστώτων 

τα οποία αναφέρονταν σε αυτές, άλλα πολύ περισσότερο του κυρίαρχου προτύπου 

(καπιταλιστικού), το οποίο κυριάρχησε και επιβλήθηκε στο Βορά, άλλα και σε ολόκληρη την 

υφήλιο. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα: 

 

«Από τη σκοπιά ενός ανώτερου οικονομικού κοινωνικού σχηματισμού η ατομική 
ιδιοκτησία ξεχωριστών ατόμων στη γήινη σφαίρα θα εμφανίζεται τόσο πέρα για πέρα 
ανούσια, όσο και η ατομική ιδιοκτησία ενός ανθρώπου πάνω σε έναν άλλο άνθρωπο. 
Ακόμα και μια ολόκληρη κοινωνία, ένα  έθνος,  μάλιστα όλες οι σύγχρονες κοινωνίες 
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μαζί παρμένες, δεν είναι ιδιοκτήτες της γης. Είναι απλώς κάτοχοί της, οι επικαρπωτές 
της, και οφείλουν σαν boni patres familias να την κληροδοτήσουν βελτιωμένη στις 
επόμενες γενεές».                     

 
(Μαρξ Κ. Το κεφάλαιο, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1978, τόμος 3ος , σελ. 954) 

 
Αίφνης ανακύπτει πληθώρα ζητημάτων τα οποία αφορούν σε απολύτως σύγχρονους 

προβληματισμούς του κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου. Έκδηλο είναι το θέμα της 

διαγενεακής ισότητας, της ιδιοποίησης και εκμετάλλευσης της φύσης (γήινη σφαίρα) έξω από 

τον ιστορικό της ρόλο και η σύγκριση του συγκεκριμένου φαινομένου με τη δουλεία. 

   

Επιπλέον, οι Κάουτσκι και Λένιν εξέφραζαν την άποψη ότι παρόλο που στην εποχή τους, 

1900 και έπειτα, ή χρήση των συνθετικών λιπασμάτων ήταν, σχετικώς, εκτεταμένη και η 

κρίση της γονιμότητας του εδάφους αποσοβούνταν, αυτό δεν συνεπαγόταν την άρση της 

ανορθολογικής οργάνωσης της γεωργίας την οποία επέβαλε το μοντέλο κοινωνικής 

οργάνωσης και φυσικά ούτε την άρση της σπατάλης των φυσικών λιπασμάτων και της 

συνακόλουθης ρύπανσης που αυτά προκαλούσαν στα αστικά κέντρα. 

 

Πέραν αυτών, σημαντική είναι η επισήμανση των Anderson και Μαρξ ότι οι αγρολήπτες, οι 

καλλιεργητές δηλαδή εκείνοι που μίσθωναν τη γη προκειμένου να την καλλιεργήσουν, δεν 

έχουν κανένα οικονομικό κίνητρο για ορθολογικές μεθόδους καλλιέργειας και για σημαντικές 

βελτιώσεις, αφού η απόδοση δε θα κάλυπτε τη διάρκεια της μίσθωσης. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται και σήμερα και θεωρούμε ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους της 

παραγωγής οι οποίοι σχετίζονται με τα φυσικά διαθέσιμα (ανάλογα με το τι κάθε φορά  

δηλώνεται, έννοια εντός της κυρίαρχης ιδεολογίας ή όχι, θα χρησιμοποιούνται οι όροι των 

πόρων ή των διαθεσίμων, αντίστοιχα)  και τις σχέσεις ιδιοκτησίας. 

 

 

4.4 Η μετάλλαξη της εν λόγω κρίσης σήμερα 
 

Όπως, συνοπτικά, παρατηρήσαμε το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με δύο κύριες δέσμες 

μέτρων, αντιπροσωπευτικών του συστήματος, οι οποίες προσωρινά εξομάλυναν την 

κατάσταση και παρείχαν μια άμεση και δραστική λύση, ανταποκρινόμενη στα κριτήρια και 

στις απαιτήσεις του ιδίου. Ιμπεριαλιστική αντιμετώπιση, σε στενά ή ευρεία πλαίσια και 

τεχνολογική μονόπλευρη και κοντόθωρη επίλυση, ιστορικής μετάθεσης, ή όπως καλύτερα και 
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γλαφυρά συνοψίζει ο Otto Ullrich, η υψηλή αποτελεσματικότητα του βιομηχανικού 

συστήματος και η υψηλή παραγωγικότητα της βιομηχανικής τεχνολογίας:           

 

«...λαμβάνουν χώρα μόνο μέσω της λεηλασίας των προϋπαρχόντων επιτευγμάτων της 
φύσης, για τα οποία δε φέρουν καμιά εκτίμηση ( δε σέβονται ) ( παγκοσμιοποίηση των 
αποκαλούμενων ελευθέρων ( κοινών ) αγαθών της γης ) και μέσω της τεράστιας 
μεταφοράς ( μετακύλισης ) του κόστους ( τιμήματος ) στη φύση, στον Τρίτο κόσμο και 
στις επερχόμενες γενεές ( μετάθεση ( εξωτερίκευση ) του κόστους με τη μορφή της 
ρύπανσης, των αποβλήτων και ούτω καθεξής ). Η υποτιθέμενη ( φερόμενη ) υψηλή 
παραγωγικότητα του βιομηχανικού συστήματος, είναι στην πραγματικότητα, ένα παράσιτο 
στη γη που όμοιό του δεν έχει υπάρξει ποτέ κατά την ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει την 
υψηλότατη παραγωγικότητα ενός ληστή τραπεζών που καταφεύγει σε αυτή τη λύση πολύ 
γρήγορα, επιτίθεται βίαια στην προσπάθειά του να δημιουργήσει για τον εαυτό του την 
ευημερία ( οικονομική ευμάρεια ) εις βάρος των άλλων». 

 
(Ullrich O. Technology: The Development Dictionary, Wolfgang Sachs (ed), Johannensburg:  

Witwarersrand University Press, 1999) 

 
Φυσικά, η άμεση και στυγνή ιμπεριαλιστική αντιμετώπιση αφορά στις εξήντα έξη κτήσεις 

των ΗΠΑ κατά το «Guano Island» και τα υπόλοιπα αφορούν στη συνήθη ιμπεριαλιστική, ή 

νεοαποικιακή μέθοδο, η οποία στη γενίκευσή της αφορά στην οικονομική και ιδεολογική 

εισβολή των ανεπτυγμένων καπιταλιστικά κρατών στον υπόλοιπο κόσμο. 

 

Στον 20ο αιώνα η διατάραξη του κύκλου των θρεπτικών συστατικών εντάθηκε και για 

ορισμένους πρόσθετους λόγους. Η παραγωγή φθηνών αζωτούχων λιπασμάτων τα οποία, 

σημειωτέον είναι μεγάλης ενεργειακής έντασης, το 40% της συνολικής δαπανώμενης 

ενέργειας για τέσσερα στρέμματα αραβόσιτου αφορά στο αζωτούχο λίπασμα  (Foster. J. B. 

2005) και διαλυτά ώστε να ρυπαίνουν τον επιφανειακό και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, 

έκανε περιττή την καλλιέργεια φαβιδών (τριφύλλι), καθώς επίσης και της συνακόλουθης 

κτηνοτροφίας, που εξασφάλιζαν τον εμπλουτισμό και τη διατήρηση της γονιμότητας του 

εδάφους που προοριζόταν για γεωργικές καλλιέργειες. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου 

φαινόμενου ήταν και η δυνατότητα διαχωρισμού των γεωργικών καλλιεργειών και της 

κτηνοτροφίας. Η δεύτερη μάλιστα συνεπικουρούμενη από τις ανάγκες για ευνοϊκούς όρους 

παραγωγής καθώς και για ομογενοποίηση και προτυποποίηση του προϊόντος, οδήγησε στις 

τεράστιες εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων και φυσικά στη διάσταση των ζώων από τη 

γεωργική γη, η οποία παρήγαγε την τροφή τους, με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η περαιτέρω 

επιδείνωση της κατάστασης. Ειδικότερα, οδήγησε στην αύξηση της χρήσης συνθετικών 
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λιπασμάτων για εξισορρόπηση της απώλειας θρεπτικών συστατικών, στη συγκέντρωση 

αυτών των συστατικών στις φάρμες και στη μετατροπή τους σε ρύπανση, αφού το έδαφος 

αδυνατούσε να απορροφήσει τις απορριπτόμενες ποσότητες. Επιπλέον, η αλόγιστη χρήση 

συνθετικών λιπασμάτων μειώνει την ποικιλότητα των οργανισμών στο έδαφος, με 

αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στην «ανάπτυξη» μεγάλων πληθυσμών παθογόνων οργανισμών, 

ελλείψει των ανταγωνιστών τους. Επακόλουθο αυτού είναι να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό 

άρρωστων φυτών, τα οποία με τη σειρά τους προσελκύουν περισσότερα έντομα και αυτά 

«προσελκύουν» ακόμα περισσότερα ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα για την εξόντωσή τους. 

Ανάλογο είναι και το φαινόμενο της αντιβιοτικής μόλυνσης της τροφής η οποία προκαλείται 

από τη εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών, προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση των 

ασθενειών, στις καθ’ όλα ευνοϊκές συνθήκες των σύγχρονων εκτροφείων, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Ο φαύλος κύκλος των ενεργειών και 

παρενεργειών των καπιταλιστικών μέσων επίλυσης και αντιμετώπισης είναι ατέρμονος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 1: Συνολική κατανάλωση φυτοφαρμάκων ανά εκτάριο γης.  
           Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
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Ορισμένες διαπιστώσεις από αυτή την περιγραφή κρίνουμε ότι θα αποβούν ιδιαίτερα 

χρήσιμες στην ανάλυση που θα ακολουθήσει για τις σημερινές μεθόδους προστασίας του 

περιβάλλοντος που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, καθώς και για όσες προτείνονται και 

προκρίνονται ως λύσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων.                  

 
 

5 . Περί οικονομίας ο λόγος 
 
 
Πολιτική οικονομία, οικονομική επιστήμη, αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης έννοιες 

που περιβάλλονται, στη βάση τους, με μια κάποια αχλύ. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποια είναι η 

σχέση της συγκεκριμένης επιστήμης με άλλα επιστημονικά πεδία, ποιες οι ομοιότητες και 

ποιες οι διαφορές και γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στο παρόν θέμα μελέτης; Η πολιτική 

οικονομία μια επιστήμη δύο και πλέον αιώνων δεν έχει αποκρυσταλλώσει το θεωρητικό της 

αντικείμενο; Ποια είναι η αλληλοσυσχέτιση της «οικονομίας» με την πολιτική καθώς επίσης 

και με τις κοινωνικές δομές εν γένει; Όλα τα προηγούμενα ερωτήματα και άλλα πολλά που 

θα προκύψουν στη συνέχεια θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδη τόσο στην παρατήρηση, 

αποτύπωση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όσο και στη θεραπεία τους. 

Έχοντας αυτό κατά νου θα εισέλθουμε στο τμήμα που αφορά στην οικονομία και ειδικότερα 

στη λεγόμενη περιβαλλοντική οικονομία προσπαθώντας να διερευνήσουμε, ή μάλλον 

καλύτερα, να ψηλαφίσουμε το στερεό, ή μη, υπόβαθρο του όλου οικοδομήματος. 

 

 

5.1 Επιστήμες και αντικείμενα αυτών  
 

Κατ’ αρχήν τονίζουμε  ότι αναφερόμαστε στην έννοια της επιστήμης με τη συμβατική της 

έννοια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει το σύνολο των συστηματικών και 

επαληθεύσιμων γνώσεων καθώς και την έρευνα και την παραγωγή θεωρητικής γνώσης ενός 

αυστηρώς καθορισμένου πεδίου του επιστητού, με συγκεκριμένες και ορθολογικές μεθόδους. 

Αυτά τα δύο τελευταία μας αφορούν στο σημείο ακριβώς αυτό, δηλαδή το «πεδίο του 

επιστητού» και η μέθοδο, που προσεγγίζουν το πρώτο. Άλλως ειπείν, αυτό που μας 

ενδιαφέρει, σε αυτή την περίπτωση, είναι το σύστημα εννοιών και το αντικείμενο ή ορθότερα 

το θεωρητικό αντικείμενο.  
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Διαχωρίζουμε το καθαυτό επιστημονικό αντικείμενο από το θεωρητικό αντικείμενο, αφού ως 

επιστήμη λαμβάνουμε όχι μόνο την  επιστημονική γνώση, με την αυστηρή έννοια, που θα 

περιελάμβανε ένα θεωρητικό σύστημα το οποίο θα απέκλειε πλήρως οποιαδήποτε  

αναπαραγωγή στρεβλώσεων των αιτιακών σχέσεων των φαινομένων, των κοινών πρακτικών 

και των συστημάτων ιδεών οι οποίες τις συνοδεύουν, άλλα το όλον που περικλείει όλα αυτά. 

Παρεκβατικά αναφέρουμε τις μεγάλες συγκρούσεις που σήμαναν οι επιστημονικές 

ανακαλύψεις στη μετάβαση από τον θεοκρατικό μεσαίωνα στην Αναγέννηση και αφορούσαν 

σε μείζονα βαθμό στις λεγόμενες φυσικές επιστήμες. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε, 

όπως προείπαμε, την επιστήμη με τη συμβατική της έννοια και επομένως με όλες τις μορφές 

με τις οποίες εμφανίζεται και άρα λαμβάνουμε ένα θεωρητικό σύστημα σε αναφορά με ένα 

θεωρητικό αντικείμενο. (Μηλιός. Γ. Οικονομάκης  Γ. Λαπατσίωρας Σ. 2000). 

 

Επίσης, θεωρούμε ότι το αντικείμενο κάθε επιστήμης δεν προϋπάρχει και άρα θα έλεγε 

κάποιος ότι απομένει να ανακαλυφθεί ή και να αποκαλυφθεί, άλλα συγκροτείται και 

αναδύεται βαθμιδόν, παράλληλα με την επιστήμη. Η ανάδυση αυτή αποτελεί κατά τον 

Αλτουσέρ μια επιστημολογική τομή, ένα σημείο από το οποίο και πέρα υπεισέρχεται στην 

αντίληψη της πραγματικότητας ένα νέο «κατηγόρημα», συγκροτείται μια νέα επιστημονική 

περιοχή. Ένας ορισμός των αντικειμένων των επιστημών θα μπορούσε να είναι: 

 

«Τα αντικείμενα των επιστημών αποτελούν θεωρητικές έννοιες, οι οποίες ορίζονται στο 
εσωτερικό της επιστήμης καθαυτής και αναπαράγουν σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο 
τα μη άμεσα αντιληπτά χαρακτηριστικά των εμπειρικώς απτών αντικειμένων και 
διαδικασιών».    

    
 (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 20)                      

 
Ερχόμενοι πάλι στην πολιτική οικονομία πρέπει να σημειώσουμε ότι ως κοινωνική επιστήμη 

αναμετράται με τη μελέτη μιας πραγματικότητας (κοινωνικής), η οποία καθορίζεται, ή 

μάλλον κυριαρχείται από τις επικρατούσες κοινωνικές δυνάμεις και επομένως και τις ιδέες-

θέσεις τους, οι οποίες έχουν ιστορικά προκύψει από την ανάγκη υπηρέτησης ορισμένων 

συμφερόντων, που σε κάθε περίπτωση είναι αυτά των ιδίων των κυρίαρχων δυνάμεων. Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει η μετάβαση από τα θεοκρατικά απολυταρχικά καθεστώτα του μεσαίωνα 

και από τις κοινωνικές δομές που οργανώνονταν επί συγκεκριμένων συμφερόντων τα οποία 

«ικανοποιούνταν» μέσω αυτών, στη νέα ισορροπία η οποία αποκρυσταλλώθηκε μετά τη 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 61



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

Γαλλική επανάσταση και εκπροσωπεί νέες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες κυριάρχησαν 

αναπτύσσοντας τις δομές εξουσίας, εκείνες που συναρθρώνονται με τα συμφέροντά τους, 

σήμανε, με τη σειρά της, τη μετατόπιση της πίεσης και της έντασης από το πεδίο των 

φυσικών επιστημών σε αυτά των κοινωνικών επιστημών και της φιλοσοφίας.  

 

 

5.2 Η οικονομία κατά την «ορθόδοξη» αντίληψη 
 

Πολλά είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να ειπωθούν σε σχέση με τον άνωθεν τίτλο της 

παραγράφου. Χρήσιμη, βέβαια, για το επίπεδο ανάλυσης της παρούσας εργασίας κρίνουμε 

ότι είναι η σταχυολόγηση ορισμένων κομβικών σημείων αυτών των θεμάτων. 

 

Κατ’ αρχήν, παραθέτουμε δύο ορισμούς έτσι όπως αυτοί δίνονται από συγγράμματα που 

διδάσκονται στα οικονομικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτούς το αντικείμενο της 

πολιτικής οικονομίας μπορεί να ορισθεί ως: 

 

«...η επιστημονική μελέτη της ιστορικής εξέλιξης και λειτουργίας των θεσμών και 
μηχανισμών που  αποτελούν την οργάνωση της οικονομικής ζωής μιας κοινωνίας» 

 
(Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ., Χρήστου Γ., 

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Ευγ. Μπένου, 1998, σελ. 18)       

 

Παρεκβατικά παραθέτουμε και ένα γλαφυρό ορισμό της πολιτικής οικονομίας που 

αποτυπώνει ανάγλυφα τη θεώρηση ενός συγκεκριμένου ρεύματος. 

 

«Πολιτική οικονομία ή οικονομική είναι μια μελέτη της ανθρωπότητας, που ασχολείται 
με τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα που λέγεται ζωή» 

 
(Marshall A., Principles of Economics, London: Macmillan, 1961, vol. 1, pg. 1) 

    

Ο δεύτερος ορισμός αφορά στη νεοκλασική σχολή, παρ’ όλα ταύτα ένας τέτοιος ορισμός 

σήμερα θα θεωρούνταν υπερβολικά «ευρύς» και έτσι προτείνονται, ως επί το πλείστον, άλλοι 

ως καταλληλότεροι τόσο για την πολιτική οικονομία, όσο και για την οικονομική επιστήμη εν 
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γένει, τις οποίες και ταυτίζει (η εν λόγω σχολή). Για τους νεοκλασικούς η οικονομική 

επιστήμη έχει ως αντικείμενό της: 

 

«... τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται στην προσπάθεια να 
ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες με περιορισμένα μέσα»      

 
(Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ., Χρήστου Γ., 

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Ευγ. Μπένου, 1998, σελ. 18) 

        

Από το προηγούμενο ευθέως προκύπτει αυτό που κατ’ ουσίαν  καθορίζει την κυρίαρχη 

οικονομική σκέψη σήμερα, το βασικό οικονομικό πρόβλημα. Ποιό είναι όμως αυτό; 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι το βασικό οικονομικό πρόβλημα συνίσταται στην 

ικανοποίηση των «απεριόριστων» αναγκών με περιορισμένα μέσα, ή ορθότερα πώς με 

περιορισμένα μέσα θα ικανοποιηθούν οι συνεχώς αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες 

των ανθρώπων, εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε το πρόβλημα στη δυναμική του διάσταση. 

Φυσικά, τα μέσα χαρακτηρίζονται ως περιορισμένα «γενικώς», αλλά είναι και αυτά που 

αυξάνουν και εξελίσσονται ακατάπαυστα. Εάν βεβαίως αντιστρέψουμε την παραπάνω 

συλλογιστική θα μεταφερθούμε αυτομάτως πολύ βαθύτερα στην οικονομική θεωρία πράγμα 

που δε θα επιχειρήσουμε εδώ. Οι ανάγκες, είτε πρόκειται για πρωτεύουσες ανάγκες, ή 

ανάγκες επιβίωσης, είτε για κοινωνικές ανάγκες ικανοποιούνται διττώς. Πρώτον, από τα 

ελεύθερα αγαθά, δηλαδή τα αγαθά που βρίσκονται σε αφθονία και που οι ανθρώπινες, για 

αυτά, ανάγκες υπερκαλύπτονται και κορένυνται χωρίς καμία θυσία και δεύτερον από τα 

οικονομικά αγαθά τα οποία απαιτούν θυσία, προσπάθεια τόσο για να παραχθούν, όσο και 

βεβαίως (συνεπεία του πρώτου, παραγωγικής προσπάθειας) για να αποκτηθούν· τα αγαθά 

αυτά βρίσκονται, εκτός προσωρινών εξαιρέσεων,  σε σπανή σε σχέση με τις εκφρασμένες 

ανάγκες που προσδοκούν ικανοποίησης. Προκειμένου να παραχθούν τα αγαθά αυτά 

απαιτείται προσπάθεια των ανθρώπων, είτε για να μεταμορφώσουν την ύλη παράγοντας 

υλικά αγαθά, είτε για την παροχή υπηρεσιών. Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων θα 

μπορούσε να είναι λεπτομερέστατη, όμως εδώ θα σταθούμε στη διάκριση μεταξύ των αγαθών 

εκείνων που ικανοποιούν αμέσως τις ανάγκες των ανθρώπων και άρα η κατανάλωσή τους 

προσφέρει ικανοποίηση, ευχαρίστηση, χρησιμότητα και εκείνων τα οποία χρησιμοποιούνται 

ως μέσα για την δημιουργία των αγαθών εκείνων που ικανοποιούν τις ανάγκες, τα λεγόμενα 

κεφαλαιουχικά αγαθά.  
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Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό, ότι η ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών του 

ανθρώπου απαιτεί στην περίπτωση των οικονομικών αγαθών, προϊόντων, τη διενέργεια μιας 

διαδικασίας, της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία συντελείται και μέσω τη χρήσης 

προηγούμενα παραχθέντων αγαθών, των κεφαλαιουχικών αγαθών, ή αλλιώς κεφαλαίου (κατά 

την κοινή έννοιά του). Τι άλλο, αυτονόητα, περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία; Τον μόχθο, τον 

κόπο ή αλλιώς την «ενσυνείδητη» προσπάθεια των ανθρώπων, την εργασία δηλαδή, 

προκειμένου να μεταμορφώσουν την ύλη ή να παράσχουν υπηρεσίες και φυσικά τη χρήση 

των φυσικών διαθεσίμων. Οι τρεις αυτοί τομείς της παραγωγής αποτελούν για την ορθόδοξη 

οικονομική θεωρία τους παραγωγικούς συντελεστές, στη στενότητα, μάλιστα, των οποίων 

ανάγεται η έλλειψη των επαρκών «μέσων» για την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. 

 

Ορισμένα επιπρόσθετα, ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι έχουν αξία, είναι η 

αναφορά στο σκοπό της οικονομικής θεωρίας ο οποίος είναι: 

 

«... να προσδιορίσει τα κίνητρα και τους τρόπους, με τους οποίους συμπεριφέρονται τα 
άτομα, ώστε να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα οικονομικά φαινόμενα που είναι 
αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των ατόμων».  

 
 (Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Γ., Χατζηπροκοπίου Μ., Χρήστου Γ., 

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Αθήνα: Ευγ. Μπένου, 1998, σελ. 19) 

 

Στο παραπάνω συνήθως προστίθεται και η διάκριση μεταξύ του πια είναι η αντικειμενική 

κατάσταση, του τι πρόκειται να συμβεί, των νόμων δηλαδή και των κανονικοτήτων που 

διέπουν και μπορούν κατά συνέπεια να ερμηνεύσουν την πραγματική ζωή, παραδείγματα 

είναι ότι όταν η τιμή ενός προϊόντος αυξάνει, η ποσότητά του μειώνεται, ή όταν οι μισθοί, π.χ 

των δημοσίων υπαλλήλων, αυξηθούν, οι τιμές των προϊόντων θα αυξηθούν και αυτές με τη 

σειρά τους και από την άλλη πλευρά του τι είναι ορθό να γίνει.  

 

Είναι τα «πράγματα» στην οικονομία έτσι; Είναι αυτές οι νομοτέλειες και οι αιτιακές σχέσεις 

που διέπουν την οικονομική ζωή και άρα θεωρώντας τες δεδομένες μας απομένει, εντός των 

πλαισίων που αυτές ορίζουν, να αποφανθούμε και να επιλέξουμε τι είναι δέον να πράξουμε ή 

ισχύει κάτι άλλο; Ότι δηλαδή αυτοί οι «νόμοι» αποτελούν μια εκ των προτέρων ειλημμένη 

γενική επιλογή για το τι πρέπει να κάνουμε, μια δηλαδή επιβαλλόμενη μέθοδο αξιολόγησης 

των εναλλακτικών επιλογών, καθώς και του υπάρχοντος. Για να φωτίσουμε λίγο περισσότερο 
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αυτόν τον προβληματισμό θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πολιτική οικονομία και στην 

θέασή της υπό το γενικό πρίσμα του πρώτου, ευρύτερου ορισμού της.     

 

 

5.3 Κλασική σχολή της πολιτικής οικονομίας και ο Adam Smith 
 
Πριν την εμφάνιση της κλασικής σχολής της πολίτικης οικονομίας υπήρχε, επί τουλάχιστον 

δύο αιώνες, παραγωγή οικονομικών θεωρητικών κειμένων τα οποία μπορούμε, 

απλοποιώντας, να πούμε ότι εντάσσονταν σε δύο κυρίως ρεύματα, σε αυτό των 

μερκαντιλιστών ή εμποροκρατών και σε αυτό των φυσιοκρατών. Παρά ταύτα οι προσεγγίσεις 

αυτές εντάσσονταν, κατά το μάλλον ή ήττον, στις πολιτικές διαμάχες για τον ιδεατό τρόπο 

οργάνωσης της κοινωνίας χωρίς να διαμορφώνουν ένα νέο θεωρητικό αντικείμενο.  

 

Το θεωρητικό αντικείμενο της νεοαναδυόμενης επιστημονικής περιοχής της πολιτικής 

οικονομίας για πρώτη φορά διαχωρίστηκε και προσδιορίστηκε ως μια νέα κατηγορία με την 

έκδοση της πασίγνωστης πλέον μελέτης του Adam Smith το 1776, τιτλοφορούμενη «Μελέτη 

για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών»,  (An  Inquiry into the Nature and the 

Causes of the Wealth of Nations).  Σε αυτό το έργο ο Smith δομεί το αντικείμενο της 

πολιτικής οικονομίας ως τη: 

 

«...ρυθμιζόμενη από την εργασία αξία, την παραγωγή και διανομή αυτής της εργασιακής 
αξίας, σε μια κοινωνία γενικευμένης εμπορευματοπαραγωγής, όπου και η εργασία 
(δηλαδή η ικανότητα για εργασία) είναι εμπόρευμα».            

 
        (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 24)                      

  
 
Η Κλασική Πολιτική Οικονομία θεμελιώνεται σε συγκεκριμένες φιλοσοφικές προσεγγίσεις 

και συγκεκριμένα στις ουσιοκρατικές, σε εκείνες δηλαδή που αποδίδουν στην ουσία, στη 

φύση του ανθρώπου, τα αξιώματα και τα πορίσματα τους. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος ως 

Homo oeconomicus, ως οικονομικό δηλαδή ον, έχει την εγγενή τάση   να ανταλλάσσει με 

τους υπόλοιπους ανθρώπους τα προϊόντα της εργασίας του, καθηγούμενος από το ατομικό 

του συμφέρον και τον ορθό λόγο. Έτσι, τα αγαθά μετατρέπονται σε εμπορεύματα τα οποία 

κατέχουν μεμονωμένοι εμπορευματοπαραγωγοί, οι οποίοι ανταλλάσσουν την πλεονάζουσα 
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ποσότητά τους προκειμένου να αγοράσουν άλλα εμπορεύματα και να καλύψουν τις ανάγκες 

τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όλοι είναι κατ΄ουσίαν ανεξάρτητοι εμπορευματοκάτοχοι και 

κατά μία έννοια και έμποροι. Κομβικής σημασίας και καθοριστικό του συγκεκριμένου 

τρόπου παραγωγής, του κεφαλαιοκρατικού, είναι ότι σε αυτά τα εμπορεύματα 

συγκαταλέγεται και η «εργασία», η οποία πωλείται από τον εργάτη στον κάτοχο των μέσων 

παραγωγής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κοινωνία οικοδομείται ως μια κοινωνία του 

καταμερισμού της εργασίας και της αγοράς, ως μια εμπορική κοινωνία (Rubin I. I. 1994).  

 

Σε αυτό το σημείο όμως κάνουν την εμφάνισή τους κυρίαρχα ερωτήματα και αντιφάσεις τα 

οποία θα μας απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας από τούδε και στο εξής. 

Ποιό είναι το στοιχείο συμμετρίας, ή αλλιώς ποιοτικής αντιστοίχησης που καθιστά την 

ανταλλαγή των αγαθών εφικτή και άρα το πλήθος των τόσο διαφορετικών σε ιδιότητες  και 

φυσικά χαρακτηριστικά «αγαθών» ποιοτικώς σύμμετρα. Ο Adam Smith έδωσε τις 

απαντήσεις του  πάνω σε αυτό το θέμα, αν και σε μερικές περιπτώσεις «επαμφοτερίζουσες», 

όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια. 

 

«Η αξία οποιουδήποτε  εμπορεύματος, επομένως, για τον άνθρωπο που το κατέχει και 
που δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει ή να το καταναλώσει ο ίδιος, αλλά να το 
ανταλλάξει με άλλα εμπορεύματα,  είναι ίση με την ποσότητα της εργασίας την οποία  
αυτό του επιτρέπει να αγοράσει ή να ελέγχει. Επομένως, η εργασία είναι το πραγματικό 
μέτρο τη ανταλλάξιμης αξίας όλων των εμπορευμάτων». 

 
(Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 

2000, βιβλίο, 1ο, κεφάλαιο 5ο,παράγραφος 1 ) 

 

Στο άνωθεν απόσπασμα αποτυπώνεται μια αντίθεση της θεωρίας της αξίας του Smith την 

οποία θα αναφέρουμε σε επόμενη παράγραφο, αλλά παράλληλα, εναργώς, διατυπώνεται η 

γενική θέση του Smith για την ποιοτική ισοδυναμία των εμπορευμάτων. Ο Smith 

αποφαίνεται: 

 

«Επομένως, η εργασία από μόνη της, δεν είναι μεταβαλλόμενης αξίας, είναι απλά το 
τελικό και πραγματικό πρότυπο (standard) μέσω του οποίου μπορούν να εκτιμηθούν και 
να συγκριθούν οι αξίες όλων των εμπορευμάτων σε οποιαδήποτε εποχή και τόπο. Η 
εργασία είναι η πραγματική τους τιμή, το χρήμα μόνο η ονομαστική τους τιμή».    
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     (Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά       

Γράμματα, 2000, βιβλίο, 1ο, κεφάλαιο 7ο,παράγραφος 7η ) 

 

Από τα παραπάνω δύο αποσπάσματα μπορούμε να συνάγουμε ορισμένα συμπεράσματα. 

Πρώτον, ότι πρόκειται για μια θεώρηση της κοινωνίας ως μιας κοινωνίας παραγωγής και 

διανομής των ανταλλακτικών αξιών. Δεύτερον, τα «ανεξάρτητα» άτομα που απαρτίζουν την 

κοινωνία αυτή κοινωνικοποιούνται μέσω των φυσικών αυτών ροπών (τις οποίες 

προαναφέραμε, ανταλλαγή, συμφέρον, ορθολογική κρίση, όφελος) και με κινητήρια δύναμη 

αυτή την «οικονομική» τους φύση συγκροτούν μια ενότητα, η οποία διέπεται από 

εσωτερικούς οικονομικούς «φυσικούς νόμους»  οι οποίοι καθορίζουν την κοινωνική εξέλιξη. 

Τρίτον, από την εργασιακή θεωρία της αξίας, η οποία περιγράφεται και υιοθετείται από τον 

Smith και τους μεταγενέστερους της κλασικής σχολής συνάγεται η προσήλωση της σχολής  

αυτής στην «αντικειμενικότητα» ως ερμηνευτική μέθοδο, ή έστω ως αφετηρία και εργαλείο 

συγκρότησης μιας ερμηνευτικής μεθόδου προσδιορισμού των οικονομικών νόμων. Τέταρτον, 

οι διαδικασίες της αυτορύθμισης και των εσωτερικών κανονικοτήτων οι οποίες εδράζονται 

στη φύση (οικονομική) του ανθρώπου είναι αυτές που όχι μόνο καθορίζουν, αλλά και πρέπει 

να καθορίζουν το «κοινωνικό», αφού το υπηρετούν αφεαυτές  κατά τον βέλτιστο τρόπο, 

υπεράνω των οιονδήποτε  δημοσίων ρυθμίσεων. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός στην ποιό 

«καθαρή» και συμπαγή μορφή του. Χαρακτηριστικά: 

 

«...κάθε άτομο προσπαθεί, όσο του είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιό του για 
τη στήριξη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, και να κατευθύνει αυτή την 
οικονομική δραστηριότητα έτσι ώστε η παραγωγή της να έχει τη μέγιστη δυνατή αξία, 
κάθε άτομο εργάζεται κατ’ ανάγκη για να καταστήσει το ετήσιο εισόδημα της κοινωνίας 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Μάλιστα, γενικά, ούτε προτίθεται να προωθήσει το δημόσιο 
συμφέρον, ούτε γνωρίζει σε ποιό βαθμό το προωθεί. Προτιμώντας να στηρίξει την 
εγχώρια και όχι την ξένη οικονομική δραστηριότητα, στοχεύει μόνο στη δική του 
ασφάλεια. Και κατευθύνοντας αυτή την οικονομική δραστηριότητα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μεγιστοποιείται η αξία της παραγωγής της, στοχεύει μόνο στο δικό του κέρδος 
και για το σκοπό αυτό, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, καθοδηγείται από ένα 
αόρατο χέρι στο να προωθεί ένα στόχο που δεν αποτελεί μέρος των προθέσεών του. Ούτε 
είναι πάντα κακό για την κοινωνία το ότι δεν αποτελεί μέρος των προθέσεών του. 
Ακολουθώντας το δικό του συμφέρον, προωθεί συχνά της κοινωνίας αποτελεσματικότερα 
απ’ ότι αν πραγματικά προσπαθεί να το προωθήσει».                            

     
(Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά       

Γράμματα, 2000, βιβλίο, 4ο, κεφάλαιο 2ο, παράγραφος 9η ) 
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Στο παραπάνω απόσπασμα κάνει την εμφάνισή του το διάσιμο «αόρατο χέρι» που θέτει και 

πραγματοποιεί στόχους δημοσίου συμφέροντος. Βεβαίως ο Smith ανέφερε από την εισαγωγή 

ακόμα ότι: 

 

«Η ετήσια εργασία κάθε έθνους αποτελεί την πρωταρχική πηγή εσόδων του, από την 
οποία προέρχονται όλα τα αναγκαία μέσα διαβίωσης και οι ανέσεις της ζωής που το 
έθνος αυτό καταναλώνει κάθε χρόνο...». 

 
(Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά       

Γράμματα, 2000, εισαγωγή και γενικό σχέδιο του έργου) 

 

Καθώς και ότι ο πλούτος κάθε έθνους κυμαίνεται από τη ρύθμιση δύο παραγόντων: 

 

«πρώτον,  την ικανότητα, την επιδεξιότητα, και την ευφυΐα με την οποία εφαρμόζεται 
γενικά η εργασία του, και, δεύτερον, την αναλογία μεταξύ  του  αριθμού αυτών  που 
απασχολούνται σε χρήσιμη εργασία και του αριθμού αυτών που δεν απασχολούνται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο».     

 
     (Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά       

Γράμματα, 2000, εισαγωγή και γενικό σχέδιο του έργου) 

 
O Smith τέλος αποφαίνεται ότι η επικράτηση του αστικού συστήματος επί του φεουδαρχικού 

αποτελεί: 

 

«...νίκη της «φυσικής» αναλλοίωτης φύσης του ανθρώπου επί των «τεχνητών» 
κοινωνικών θεσμών του παρελθόντος. Και καθώς οι νέοι αστικοί κοινωνικοί θεσμοί 
αποτελούν μια απαραίτητη συνθήκη για την πλήρη εκδήλωση της αμετάβλητης φύσης του 
ατόμου, παίρνουν μ΄ αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα αιώνιων, «φυσικών» μορφών 
οικονομίας». 

     
(Rubin I. I., Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Αθήνα: Κριτική, 1994, σελ. 218)   

 
 

5.4 Από το Smith στο Ricardo και στην ανάδυση της 
νεοκλασικής σχολής. 

 

Από τα προηγούμενα έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της η θεωρητική αντίφαση στο έργο του 

Adam Smith και αφορά φυσικά στην έννοια της αξίας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
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τονίσουμε ότι τόσο ο Smith όσο και ο David Ricardo, το έτερο μεγάλο όνομα της κλασικής 

σχολής της πολιτικής οικονομίας, a priori θεωρούσαν ότι η έννοια της αξίας χρήσης πρέπει 

να αντιδιαστέλλεται με την έννοια της ανταλλακτικής αξίας, θεωρώντας ότι μόνο η δεύτερη 

αποτελεί αντικείμενο μελέτης της πολιτικής οικονομίας. Πώς όμως αυτό συνάδει με την 

αντίφαση στο έργο του Smith για την ουσία της αξίας; 

 

Ο Smith όπως διαφαίνεται και από απόσπασμα προηγούμενης παραγράφου υιοθετεί δύο 

εκδοχές για την αξία. Στην πρώτη, η νέα αξία που προστίθεται στα στοιχεία του ήδη 

υπάρχοντος υλικού κεφαλαίου προέρχεται καθ’ ολοκληρίαν από την εργασία, η οποία 

δαπανήθηκε για την παραγωγή του. Στη δεύτερη όμως εκδοχή τα πράγματα αλλάζουν άρδην 

και συγκεκριμένα η αξία ενός εμπορεύματος εκφράζει την ικανότητα του να ελέγξει μισθωτή 

εργασία., και συγκεκριμένα αναφέρει: 

 

«Σε κάθε κοινωνία ή τόπο υπάρχει ένα κανονικό ή μέσο επίπεδο τόσο για το μισθό όσο 
και για το κέρδος για κάθε διαφορετική απασχόληση εργασίας και αποθέματος. Το 
επίπεδο αυτό ρυθμίζεται φυσικά όπως θα δείξω στη συνέχεια, εν μέρει από τις γενικές 
συνθήκες της κοινωνίας, τα πλούτη ή τη φτώχεια της, την πρόοδο, τη στασιμότητα ή την 
παρακμή της, και εν μέρει από την ιδιαίτερη φύση της κάθε απασχόλησης». 

 
(Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά       

Γράμματα, 2000, βιβλίο, 1ο, κεφάλαιο 7ο, παράγραφος 1η  ) 

και συνεχίζει 

 

 Όταν η τιμή ενός εμπορεύματος δεν είναι ούτε μεγαλύτερη ούτε μικρότερη από αυτό που 
είναι αρκετό για να πληρωθεί η γαιοπρόσοδος, οι μισθοί της εργασίας και τα κέρδη του 
αποθέματος που απασχολήθηκε στην καλλιέργεια, την επεξεργασία και τη μεταφορά του 
στην αγορά, σύμφωνα με τα φυσικά τους επίπεδα, τότε το εμπόρευμα αυτό πωλείται σε 
μια τιμή που μπορούμε να την ονομάσουμε φυσική». 

 
(Smith, A., Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών, Αθήνα: Ελληνικά       

Γράμματα, 2000, βιβλίο, 1ο, κεφάλαιο 7ο, παράγραφος 4η  ) 

     

Από το άνωθεν απόσπασμα καθίσταται προφανές ότι η αξία καθορίζεται από το άθροισμα 

των εισοδημάτων για τα οποία ενυπάρχουν εσωτερικοί νόμοι οι οποίοι καθορίζουν το ύψος 

τους. Βεβαίως, πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι νόμοι, κατά το Smith, αφού η φυσική τιμή είναι 

αυτή που συντίθεται από τον φυσικό μισθό, το φυσικό κέρδος και τη φυσική γαιοπρόσοδο. Ο 
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μόνος νόμος που παρ’ όλα ταύτα προσδιοριζόταν σαφώς από τον Smith ήταν αυτός που 

αφορούσε στο ύψος του μισθού και φυσικά προσδιοριζόταν από τα αναγκαία για την 

επιβίωση του εργάτη και της οικογένειάς του εμπορεύματα, μετατρεπόμενα σε «αξίες» ή 

χρηματικές τιμές, ονομαστικός μισθός, αφού αναφερόμαστε σε εγχρήματη οικονομία. 

Συγκεκριμένα, ο Ricardo ισχυρίζεται ότι τα ημερομίσθια είναι η απαραίτητη εκείνη «τιμή» 

που δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν χωρίς να 

μειώσουν ή να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. 

 

«Η εργασία όπως όλα τα άλλα πράγματα που αγοράζονται και πωλούνται, και η ποσότητα 
των οποίων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, έχει τη φυσική και την αγοραία τιμή της. 
Φυσική τιμή της εργασίας είναι η τιμή εκείνη που είναι αναγκαία για να μπορέσουν οι 
εργάτες, όλοι οι εργάτες, να επιβιώσουν και να διαιωνίσουν την τάξη τους, χωρίς να 
αυξηθεί ή να μειωθεί το πλήθος τους.» 

 
(Ricardo D. Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας, Αθήνα :Εκδόσεις Παπαζήση, 2002, σελ. 

95) 

 

 Παράλληλα με αυτή τη διατύπωση, «των ελάχιστων μέσων διαβίωσης»,  στην ιστορία θα 

μείνει  γνωστή και ως Σιδηρούς Νόμος των Ημερομισθίων, έκφραση που εισήχθη αργότερα 

από το  Ferdinand Lassalle, εκφράζοντας τη φυσική ή με σύγχρονους όρους την τιμή 

ισορροπίας της εργασίας, δηλαδή το ύψος στο οποίο, όταν όλα τα «άλλα» είναι ίσα, τα 

ημερομίσθια έχουν την τάση να σταθεροποιούνται. Ο συγκεκριμένος «νόμος» 

χρησιμοποιήθηκε έως και ως προπαγανδιστικό μέσο κατάδειξης του μάταιου του αγώνα των 

εργατών για την πραγματική βελτίωση της θέσης τους στον καπιταλισμό  (Rubin I. I. 1994). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι για το Ricardo σε αυτά περιλαμβάνονταν και οι 

στοιχειώδεις ανέσεις ενός δεδομένου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος που γίνονταν 

απαραίτητες μέσω της συνήθειας. (Ricardo D.2002) 

 

Από την άλλη βεβαίως πλευρά, δεν προσδιορίσθηκε καμιά ενδοφυής κανονικότητα που να 

ρυθμίζει το ύψος του κέρδους ή της προσόδου· παρ’ όλο που κατά την προσέγγιση αυτή η 

αξία του προϊόντος παράγεται αθροιστικά από τους τρεις συντελεστές παραγωγής στους 

οποίους κατανέμεται ως εισόδημα το τμήμα εκείνο του καθαρού προϊόντος που αντιστοιχεί 

σε κάθε έναν από αυτούς. Έτσι εισάγεται στη οικονομική θεωρία η έννοια των «συντελεστών 

παραγωγής», η οποία συναρθρώμενη με την «παλιά» θεωρία του «κόστους παραγωγής» θα 
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καταλύσει τη διαδικασία ανάδυσης μιας νέας σχολής της νεοκλασικής σχολής της πολιτικής 

οικονομίας.  

 

 

5.5 Η εκδοχή της αξιακής θεωρίας του Ricardo 
 

Μετά τον Adam Smith τρεις ήταν αυτοί που ακολούθησαν, επιχειρώντας να εμβαθύνουν και 

να αναζητήσουν λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα της νέας επιστημονικής περιοχής και του 

αντικειμένου της, το οποίο είχε αδρά περιγράψει ο θεμελιωτής της, ο Adam Smith. Οι τρείς 

αυτοί ήταν οι : Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους (Thomas Robert Malthus), 1766-1834, Ζαν 

Μπαπτίστ Σε (Jean Baptiste Say), 1767-1832 και Ντέιβιντ Ρικάρντο (David Ricardo), 1772-

1823. Στους δυο τελευταίους θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως, με ανεστραμμένη σειρά, ενώ 

στον πρώτο θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. 

 

Ο David Ricardo υιοθέτησε την πρώτη εκδοχή της αξιακής θεωρίας του Smith την οποία και 

επέκτεινε, διατυπώνοντάς τη με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Συγκεκριμένα, στο σύστημα του 

Ricardo αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας είναι: 

 

«η παραγωγή και διανομή της εργασιακής αξίας στην οικονομία της γενικευμένης 
εμπορευματοπαραγωγής» 

 
        (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 33)                      

    

Ο Ricardo αποφάνθηκε, χωρίς καμία περιστροφή, ότι ολόκληρη η αξία ενός εμπορεύματος, 

δηλαδή η σχέση του με τα άλλα εμπορεύματα με τα οποία θα ανταλλαγεί, διαμεσολαβημένα 

ή μη, εξαρτάται αποκλειστικά από τη σχετική ποσότητα εργασίας η οποία έχει δαπανηθεί για 

την παραγωγή του και όχι από την αμοιβή της ήδη αγορασμένης, ή δυνάμει αγορασμένης 

εργατικής δύναμης από τον καπιταλιστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Ricardo στοιχειοθετούσε 

τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της συγκρότησης του κεφαλαίου επί της εργασίας. 

Συγκεκριμένα, στο σύστημα του Ricardo τα κέρδη του καπιταλιστή αποτελούν αφαίρεση  επί 

του προϊόντος που παρήγαγε ο εργάτης και εάν το διατυπώσουμε πιο αιχμηρά και με πιο 

«σύγχρονους» όρους, κλοπή επί της «απόδοσης» της εργασίας. Όμως η συλλογιστική 

προχωρά και πιο πέρα, εφόσον τα κέρδη έχουν αυτόν τον χαρακτήρα ευρίσκονται διαρκώς σε 
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ανταγωνιστική και αντιστρόφως ανάλογη σχέση με το ύψος των πραγματικών μισθών και  

επομένως έκτος του φαινομένου της κοινωνικής αδικίας, στοιχειοθετείται και το αντικείμενο 

του κοινωνικού ανταγωνισμού. 

 

Εκτός όμως από τα προαναφερθέντα ο Ricardo ανέπτυξε και άλλες απόψεις, πολλές από τις 

οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα δύο από αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 

το θέμα μας. Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει η κλασική σχολή διαχωρίζει την έννοια της 

αξίας χρήσης και της αξίας ανταλλαγής. Τη θέση του Adam Smith πάνω σε αυτό την έχουμε 

ήδη αναφέρει. Ο Ricardo αποφαινόταν όμως, πέραν αυτών, ότι απαραίτητη προϋπόθεση 

εμφάνισης αξίας ανταλλαγής αποτελούσε η ύπαρξη αξίας χρήσης και συγκεκριμένα 

υποστήριζε ότι ένα εμπόρευμα απαραιτήτως θα έπρεπε να είναι, ή ορθότερα να θεωρείται, με 

κάποιο τρόπο χρήσιμο προκειμένου να αποκτήσει αξία ανταλλαγής. 

 

«Η χρησιμότητα επομένως, δεν είναι μέτρο της ανταλλακτικής αξίας αν και είναι 
απολύτως ουσιώδης προϋπόθεσή της. Αν ένα εμπόρευμα δεν ήταν καθόλου χρήσιμο-με 
άλλα λόγια, αν δεν μπορούσε, κατά κάποιον τρόπο, να συνεισφέρει στην ικανοποίησή 
μας- τότε θα στερούνταν αξίας, όσο σπάνιο και αν ήταν ή όση ποσότητα εργασίας και αν 
απαιτούνταν για την απόκτησή του». 

 
    (Ricardo D. Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας, Αθήνα :Εκδόσεις Παπαζήση, 2002, σελ. 

12) 

 

Ο Ricardo προσδιόρισε επίσης και τον παράγοντα της σπανιότητας για τον προσδιορισμό της 

ανταλλακτικής αξίας και τον συνέδεσε με τα αναπαραγώγιμα  αγαθά. Αγαθά τα οποία τα 

κατέταξε ως μη αναπαραγώγιμα, όπως σπάνια αγάλματα και  πίνακες, σπάνια βιβλία και 

νομίσματα, κρασιά μιας ιδιάζουσας ποιότητας, που μπορούν να παραχθούν μόνο με σταφύλια 

που καλλιεργούνται σε κάποιο συγκεκριμένο έδαφος, χειροτεχνήματα και φυσικά μπορούμε 

να φανταστούμε και άλλα, δεν εμπίπτουν (κατά το Ricardo) στον προαναφερθέντα κανόνα 

προσδιορισμού της ανταλλακτικής του αξίας, θεωρώντας τα ειδικές περιπτώσεις. Γενικά το 

έργο του Ricardo προκάλεσε αναταραχή για πολλούς λόγους που φυσικά άπτονται και της 

πολιτικής.           
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5.6   Η δεύτερη εκδοχή της αξιακής θεωρίας του Adam Smith και 
η νεοκλασική σχολή  

 

Η δεύτερη εκδοχή της θεωρίας της αξίας εισάγει την προκλασική ταυτολογική προσέγγιση 

του ορισμού της αξίας δια του εαυτού της, αφού με την προσέγγιση των κοστών παραγωγής η 

τιμή του εμπορεύματος προσδιορίζεται ως η αξία-τιμή του μισθού των εργαζομένων, ο 

οποίος ανάγεται στα αναγκαία μέσα διαβίωσής τους και επομένως σε άλλα εμπορεύματα 

(τρόφιμα που καταναλώνει, είδη ένδυσης, κ.λ.π) καθώς και των αποθεμάτων  (πρώτες ύλες, 

ημικατεργασμένα προϊόντα, μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π) που φθείρονται ή καταναλώνονται 

κατά τη διαδικασία της παραγωγής, προσαυξημένα κατά ένα ποσό το οποίο αποτελεί το 

κέρδος, το ενοίκιο γης και τη γαιοπρόσοδο. Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι η αξία για 

παράδειγμα του καλαμποκιού, ανάγεται στους μισθούς, οι οποίοι ανάγονται με τη σειρά τους 

στο καλαμπόκι που κατανάλωσε ο εργάτης για να διατραφεί... κ.λ.π και βεβαίως στα 

κεφαλαιουχικά αγαθά τα οποία παρήχθησαν από την ίδια διαδικασία, άρα και αυτών η αξία 

ανάγεται, αφαιρετικά σκεπτόμενοι, εάν «ξετυλίξουμε» την πορεία παραγωγής τους και πάλι 

στο «καλαμπόκι». Κατ΄ αυτόν τον τρόπο παρατηρούμε ότι η αξία κάθε εμπορεύματος 

υπεισέρχεται ως κόστος, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη δική του ακαθάριστη αξία, όσο και 

σε άλλων εμπορευμάτων.  

 

Βασιζόμενοι στις αδυναμίες της «δεύτερης» εκδοχής της θεωρίας της αξίας του Smith ο Jean 

Baptiste Say και αρχικά, αλλά δευτερευόντως, ο Tomas Malthus εισήγαγαν την έννοια των 

«συντελεστών παραγωγής». 

 

«Τα προϊόντα, ως αξίες χρήσης, μπορούν να δημιουργηθούν από την εργασία, μόνο αν 
αυτή υποστηριχθεί από τις δυνάμεις της φύσης και τα μέσα παραγωγής (τα οποία ο Say 
αποκαλεί κεφάλαιο). “Οι τρεις αυτές πηγές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία των 
προϊόντων.” Και εφόσον κατά τον Say η χρησιμότητα είναι ανεξάρτητη από την αξία, 
είναι σαφές ότι την αξία δεν τη δημιουργεί μόνο η εργασία, όπως είχε διδάξει ο Smith, 
αλλά και οι τρεις συντελεστές της παραγωγής.»    

 
(Rubin I. I., Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Αθήνα: Κριτική, 1994, σελ. 386 {“…” απόσπασμα από 

Say στο Rubin})   

 

 Σύμφωνα με αυτή, την αξία την παράγουν αθροιστικά οι τρεις συντελεστές παραγωγής και 

συγκριμένα κατά το τμήμα  εκείνο  της καθαρής αξίας του εμπορεύματος το οποίο αποδίδεται 
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ως εισόδημα σε κάθε συντελεστή. Έτσι, προετοίμασαν το έδαφος για την αλλαγή του 

θεωρητικού αντικειμένου της πολιτικής οικονομίας και τη μετάβαση στη Νεοκλασική Σχολή. 

  

Φυσικά για τη μετάβαση αυτή απαιτούνταν και μια άλλη φιλοσοφική αφετηρία η οποία  

βεβαίως παρέμενε ουσιοκρατική και  ατομιστική άλλα εγκατέλειπε τη θεώρηση του Homo 

oeconomicus και εισερχόμενη στη θεωρία του ωφελιμισμού προσδιόρισε τη φύση του 

ανθρώπου με έναν διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως εκείνο 

το ορθολογικό υποκείμενο, το οποίο έχοντας πλήρη επίγνωση των αναγκών του και 

καθοδηγούμενο από αυτές καθώς και από το όφελος το οποίο αντλεί από την ικανοποίηση 

τους, οδηγείται στις επιλογές εκείνες που επιτελούν μια διττή διεργασία· από τη μια 

μεγιστοποιούν την απόλαυσή (το όφελος, την ηδονή) και από την άλλη ελαχιστοποιούν το 

άλγος και τη ζημία. Έτσι, σύμφωνα με τον Stanley Jevons και συγκεκριμένα με την 

επιστροφή στις πηγές της ανθρώπινης δράσης την ευχαρίστηση και τον πόνο, σε συνδυασμό 

με την αρχή του οφέλους (utility) επιτευχθεί η μετάβαση από τη εργασιακή θεωρία της αξίας 

στη θεωρία της υποκειμενικής χρησιμότητας. Επομένως, το νέο αντικείμενο της επιστήμης 

μορφοποιείται, μετατοπιζόμενο στις σχέσεις, στις επιλογές και στις αποφάσεις που αφορούν  

στο βασιζόμενο στον ορθό λόγο και στην αρχή του οφέλους, υποκείμενο. (Μηλιός Γ., 

Δημούλης Δ., Οικονομάκης Γ., 2005, Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ 2000 

και Rubin I. I. 1994). 

 

Και σε αυτή την περίπτωση το άτομο και η σχέση του με τα αγαθά συγκροτείται εκτός της 

κοινωνίας και συγκεκριμένα ενυπάρχει στο κάθε μεμονωμένο άτομο. Συγκεκριμένα, ενώ το 

άτομο διεξάγει μια διαρκή μάχη ενάντια στον πόνο επιδιώκοντας την ηδονή, η οργάνωσή του 

σε κοινωνίες δεν παράγει καμία νέα κατηγορία, αντίθετα η «αθροιστική» φύση του ατόμου 

είναι κυρίαρχη στην περιγραφή της κίνησης και των δομών της κοινωνίας. Με τα λόγια του 

Jeremy Bentham: 

 

«Η κοινωνία είναι ένα φανταστικό σώμα {...} είναι μάταιο να μιλάμε για το συμφέρον της 
κοινωνίας χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το συμφέρον του ατόμου»  

 
  (Bentham J., The Principles of Legislation. London: 1931, pg ,3 αναφέρεται στο Μηλιός Γ., Δημούλης 

Δ., Οικονομάκης Γ., 2005 σελ. 36 ) 
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Σημείο με εξέχουσα σημασία είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο, κατά τη νεοκλασική 

προσέγγιση, οι έννοιες της ανταλλακτικής και της αξίας χρήσης συναρθρώνονται σε ένα 

ενιαίο σχήμα το οποίο συνάγει την ανταλλακτική, εκ της αξίας χρήσεως, όπως αυτή τώρα 

προσδιορίζεται από το μεμονωμένο άτομο το οποίο, σύμφωνα με το υποκειμενικό όφελος 

που αντλεί από τη χρήση ενός αγαθού, αξιολογεί, ή ορθότερα εντός του συγκεκριμένου 

συστήματος δίδει τιμές στα αγαθά. Συγκεκριμένα, έχουμε την ποσοτικοποίηση του 

υποκειμενικού οφέλους μέσω της έννοιας της οριακής χρησιμότητας (marginal utility), έτσι 

καθορίζονται οι όροι ποιοτικής συμμετρίας και ποσοτικής αντιστοιχίας των αγαθών οι οποίοι 

επιτρέπουν τη μετατροπή τους και εν συνεχεία την ανταλλαγή τους ως εμπορεύματα.  

 

Εξετάζοντας ακροθιγώς την έννοια της οριακής χρησιμότητας η οποία εισήχθη, λαμβάνοντας 

διάφορες μορφές, το 1871 στην Αγγλία από τον Γουίλιαμ Στάνλεϊ Τζέβονς (William Stanley 

Jevons) 1835-1882 και στην Αυστρία από τον Καρλ Μένγκερ  (Karl Menger) 1840-1921, 

πληροφορούμαστε ότι η οριακή χρησιμότητα του νερού μειώνεται pro tanto από την αφθονία 

του. Αντίθετα, η οριακή χρησιμότητα του διαμαντιού είναι υψηλή λόγω της σπανιδός του. 

Συνεπώς, η ενοποίηση των παραγόντων του αντλούμενου οφέλους ή ορθότερα της 

χρησιμότητας που αντλεί το άτομο εκ της χρήσεως ενός αγαθού και της σπανιότητάς του 

δημιούργησε, για ένα όχι ευκαταφρόνητο διάστημα, την αισιοδοξία ότι όλα τα θέματα που 

αφορούν στην αξία και στις τιμές των εμπορευμάτων λύθηκαν. 

  

Όμως τι ακριβώς εξέφραζε αυτή η νέα έννοια της οριακής χρησιμότητας μέσω της οποίας 

ποσοτικοποιούταν το ατομικό όφελος και απέρρεε η καμπύλη ζήτησης από την οποία 

προσδιορίζονταν ουσιαστικά οι τιμές προϊόντων; 

 

Η οριακή χρησιμότητα εξέφραζε την ποσοτικοποιημένη ικανοποίηση-απόλαυση-χρησιμότητα 

από τη χρήση-κατανάλωση της τελευταίας και λιγότερο διαθέσιμης μονάδας ενός αγαθού, ή 

αντίστροφα το όφελος που προσδίδει η χρήση-κατανάλωση μιας επιπλέον μονάδας ενός 

αγαθού, το οποίο ποσοτικοποιούμενο, όταν όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά (ceteris 

paribus), δίδει την τιμή όλων των μονάδων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή του ατόμου. 

Εκείνο που καθορίζει την αξία όλων είναι η χρησιμότητα της τελευταίας και της μικρότερης 

από την επιθυμητή ποσότητα οριακής μονάδας. Εάν η ποσότητα ξεπεράσει την επιθυμητή η 

τιμή σταθεροποιείται πλέον στο μηδέν. Επομένως με τη χρήση του διαφορικού λογισμού και 

την ποσοτική έκφραση του οριακού οφέλους έχουμε την είσοδο στο προσκήνιο της 

Νεοκλασικής Σχολής της Πολιτικής Οικονομίας. 
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Ο David Ricardo είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του για αυτή τη νέα 

θεωρία.  

 

«Όταν δίνω 2000 φορές περισσότερο ύφασμα για μια λίβρα χρυσού απ’ ότι δίνω για μια 
λίβρα σιδήρου, αποδεικνύει μήπως αυτό ότι αποδίδω 2000 φορές μεγαλύτερη 
χρησιμότητα στο χρυσό απ’ ότι στο σίδηρο; Ασφαλώς όχι. Αποδεικνύει απλώς, όπως 
παραδέχεται ο κ. Say {Η χρησιμότητα είναι εκείνη που καθορίζει τη ζήτηση για ένα 
εμπόρευμα, αλλά το κόστος παραγωγής είναι ο παράγοντας που περιορίζει την έκτασή 
της} ότι το κόστος παραγωγής του χρυσού είναι 2000 φορές μεγαλύτερο από το κόστος 
παραγωγής του σιδήρου. Αν το κόστος παραγωγής των δύο μετάλλων ήταν το ίδιο, θα 
έδινα την ίδια τιμή και για τα δύο· αν, όμως, μέτρο της αξίας ήταν η χρησιμότητα θα 
έδιναν, πιθανότατα, περισσότερα για το σίδηρο».       

 
       (Ricardo D. Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας, Αθήνα :Εκδόσεις Παπαζήση, 2002, 

σελ. 281) 

 

Αυτό όμως ήταν ένα ζήτημα που θα απαντούνταν στο εσωτερικό της Νεοκλασικής σχολής 

μερικές δεκαετίες αργότερα. Όμως ας δούμε ορισμένα πρόσθετα στοιχεία, για παράδειγμα 

πώς η θεωρία αυτή καθιστά την χρησιμότητα ένα απολύτως μετρήσιμο μέγεθος, 

μετατρέποντας, κατά κάποιο τρόπο, μια ψυχολογική κατηγορία σε φυσικό μέγεθος.  Ορίζει 

κάποια μονάδα μέτρησης της; 

 

«Οι θεμελιωτές του υποδείγματος της απόλυτης χρησιμότητας πήραν σαν δεδομένο ότι η 
χρησιμότητα είναι ένα απόλυτα μετρήσιμο μέγεθος όπως το μήκος, το βάρος και ο όγκος. 
Ως εκ τούτου, δέχτηκαν την ύπαρξη κάποιας μονάδας μέτρησης της χρησιμότητας την 
οποία ονόμασαν χρησιμονάδα (util) και δέχτηκαν ως αυταπόδεικτο το ότι μπορούσαν να 
μετρήσουν τον ακριβή αριθμό των χρησιμονάδων που παρήγοντο από την κατανάλωση 
διαφόρων ποσοτήτων από τα αγαθά. Θα δεχτούμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση. Ας 
φανταστούμε ότι υπάρχει κάτι σαν «όργανο μέτρησης χρησιμονάδων» (μετρητής) το 
οποίο μετράει πράγματι τη χρησιμότητα. Κάθε καταναλωτής φέρει και ένα τέτοιο όργανο. 
Καθώς ο τελευταίος καταναλώνει διάφορες ποσότητες από τα διάφορα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, ο μετρητής καταγράφει την παραγόμενη ποσότητα ωφελιμότητας {...} Η 
χρησιμότητα είναι υποκειμενική ποσότητα η οποία δεν είναι παρατηρήσιμη στην 
πραγματικότητα. Πρέπει να εγκαταλείψουμε κάθε ελπίδα ότι θα καταφέρουμε ποτέ να τη 
μετρήσουμε άμεσα. Στο βαθμό που εμείς τουλάχιστον γνωρίζουμε, κανείς δεν κατάφερε 
ποτέ να εφεύρει εκείνο το φανταστικό όργανο μέτρησης χρησιμότητας αν και  οι 
οικονομολόγοι έχουν συχνά χρησιμοποιήσει πλάγιες μεθόδους (όπως η επιλογή μεταξύ 
αβέβαιων προοπτικών) για να μετρήσουν τη χρησιμότητα, μέχρις ενός γραμμικού 
μετασχηματισμού αυτής.» 

 
(Chacholiades M., Μικρο-οικονομική Ι, Αθήνα: Κριτική, 1990, σελ 110)              
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Φυσικά στην υπεράσπιση της εν λόγω θεωρίας έχουν τεθεί και άλλα θεωρητικά εργαλεία και 

νόμοι. Αναφέρουμε την υπόδειξη του Alfred Marshall (1842-1924) διάσημου οικονομολόγου 

του Κέιμπριτζ περί του νόμου του κορεσμού των αναγκών ή αλλιώς του νόμου της φθίνουσας 

χρησιμότητας. Σύμφωνα με τις αρχές (νομούς) αυτές: 

 

«καμιά επιθυμία ή ανάγκη δεν είναι ακόρεστη σε ατομικό (υποκειμενικό) επίπεδο, αφού ο 
καθένας δε μπορεί  να καταναλώσει παρά πεπερασμένη μόνο ποσότητα από το 
οποιοδήποτε αγαθό.{...} η κατανάλωση θα διευρύνετο πριν το σημείο κορεσμού (θετική 
οριακή χρησιμότητα) αλλά θα σταματούσε εκεί (μηδενική οριακή χρησιμότητα), αφού 
επιπρόσθετη, της ποσότητας κορεσμού, καταναλισκόμενη ποσότητα του αγαθού ανά 
μονάδα χρόνου έχει ως μόνο αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής (ψυχολογικής) 
ικανοποίησης του καταναλωτή (αρνητική οριακή χρησιμότητα)».    

 
         (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 135)                      

 

Σε όλα αυτά όμως, καθώς και στην, υποτιθέμενη, απόλυτη απάντηση της «οριακής 

χρησιμότητας» στο περίφημο παράδειγμα του Adam Smith περί αξίας χρήσης και 

ανταλλακτικής αξίας, με την αντιπαραβολή του νερού και του διαμαντιού και την κατάδειξη 

της ποιοτικής ασυμμετρίας μέσω του διαχρονικά αγεφύρωτου χάσματος της ανταλλακτικής 

τους αξίας και της χρησιμότητάς τους υπάρχει πλήθος αντιφάσεων οι οποίες εξακολουθούσαν 

να παραμένουν άλυτες. Διότι, σύμφωνα με την αρχή της οριακής χρησιμότητας το τελευταίο 

ποτήρι νερού στην έρημου θα μπορούσε κάλλιστα να ανταλλαγεί με το πιο βαρύτιμο 

διαμάντι, όμως σε αυτή την περίπτωση και υπό αυτές τις συνθήκες η ποσότητα της 

δαπανώμενης εργασίας για τη διάθεση ενός και μόνο ποτηριού (με την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχει κανένα) νερού στη μέση της ερήμου είναι άσχετη με το θέμα της δαπάνη εργασιακής 

δύναμης που απαιτεί αυτή; Η εισροή εργασίας ανά παραγόμενη μονάδα αγαθού είναι παντού 

ή ίδια, σε όλες τις συνθήκες, χωρικές, χρονικές; Ποιος είναι ο ρόλος της παραγωγής:  Και τα 

ερωτήματα θα εξακολουθήσουν να τίθενται αδιάκοπα. 

 

 

5.7 Τομή στο εσωτερικό της Νεοκλασικής σχολής   
 
Όπως διαφαίνεται και από την προηγούμενη παράγραφο η θεωρία της απόλυτης 

χρησιμότητας ενείχε ήδη πολλές αντιθέσεις και παραδοχές οι οποίες δεν έγιναν ποτέ 

αποδεκτές. Η σημαντικότερη όλων, βεβαίως, ήταν η παραδοχή περί της απόλυτης 
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μετρησιμότητας της χρησιμότητας και του ορισμού της ως ενός μεγέθους το οποίο 

προσδιδόταν στην «κατανάλωση» κάθε αγαθού. Από αυτή ευθέως απέρρεαν οι αρχές της 

προσθετικότητας και  της ανεξαρτησίας με τη χρήση και μόνο, των οποίων ήταν δυνατό να 

υπολογισθεί η συνολική χρησιμότητα, ή αλλιώς το συνολικό όφελος που απολάμβανε κάθε 

καταναλωτής.  

 

Η αλλαγή του θεωρητικού υποδείγματος συντελέσθηκε στο εσωτερικό της σχολής και 

αφορούσε ουσιαστικά στην υπέρβαση του απόλυτα μετρήσιμου της χρησιμότητας και στην 

ανάδυση της έννοιας της τακτικής χρησιμότητας και των καμπυλών αδιαφορίας που 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην οικονομική το 1881 από τον F.Y Edgerworth (1845-

1925) αντικαθιστώντας τις έως τότε κυρίαρχες καμπύλες οριακής χρησιμότητας. 

 

Η θεωρία επομένως της τακτικής χρησιμότητας απέρριψε την έννοια της απόλυτης 

χρησιμότητας κάθε αγαθού εισάγοντας την έννοια της χρησιμότητας την οποία απολαμβάνει 

ένα άτομο από την κατανάλωση, σε δεδομένο χρονικό διάστημα, μιας δέσμης αγαθών. 

Συγκεκριμένα, η ολική χρησιμότητα δεν προκύπτει από την πρόσθεση της ανεξάρτητης 

χρησιμότητας που αποκομίζει ο καταναλωτής από την κατανάλωση κάθε αγαθού ξεχωριστά, 

την οποία και προσδιορίζει, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα επιλογής ενός συγκεκριμένου 

συνδυασμού αγαθών. Ο καταναλωτής ιεραρχεί δηλαδή την προτίμηση του για κατανάλωση 

συνδυασμών διαφορετικών ποσοτήτων, διαφορετικών αγαθών εκ του συνόλου των δυνατών 

συνδυασμών που έχει στη διάθεση του. Συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι για 

συγκεκριμένο εισοδηματικό περιορισμό ο καταναλωτής επιλέγει μια συγκεκριμένη δέσμη 

καταναλωτικών αγαθών, η οποία υπόκειται στη υποκειμενική του εκτίμηση και η οποία 

μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα που απολαμβάνει. 

 

Έστω ότι έχουμε τα αγαθά Χ και Υ και τη συνάρτηση της χρησιμότητας που εισήγαγε ο 

Edgerworth U=f(x,y) η οποία δηλώνει ότι η συνολική χρησιμότητα U εξαρτάται από την 

κατανάλωση των ποσοτήτων χ και y των αγαθών Χ και Υ· υποθέτουμε επίσης ότι αμφότερα 

τα αγαθά είναι απολύτως διαιρετά και ότι έχουμε τους συνδυασμούς Α( χ1, y2) και Β (χ2,y1), οι 

οποίοι αποτελούν δύο από τους συνδυασμούς που έχει στη διάθεση του ένας καταναλωτής, 

στον εμπορευματικού χώρο που ορίζεται από αυτά τα δύο αγαθά.  
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     y2                                       A 
 

 

 

       y1                                                                                    B 
 

 

 

 

       
        0                         x1                         x2                           Χ 
Διάγραμμα 2: Συνδυασμοί αγαθών Α, Β στον εμπορευματικό χώρο ΥΟΧ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στα πλαίσια της θεωρίας της τακτικής χρησιμότητας η εκτίμηση του επιπέδου, ή του βαθμού 

χρησιμότητας που απολαμβάνει ο καταναλωτής είναι ένα απολύτως υποκειμενικό μέγεθος μη 

μετρήσιμο και ορίζεται στο πλαίσιο της σχετικής προτίμησης ενός συνδυασμού αγαθών για 

κάθε καταναλωτή ξεχωριστά. Είναι προφανές ότι οι δέσμες αγαθών που εξασφαλίζουν ένα 

επίπεδο χρησιμότητας για συγκεκριμένη συνολική δαπάνη ενός καταναλωτή δεν είναι 

συγκρίσιμες σε σχέση με το επίπεδο χρησιμότητας που αποδίδουν σε έναν άλλο καταναλωτή 

με τον ίδιο περιορισμό συνολικής δαπάνης. Παρά ταύτα για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά 

πρέπει να ισχύουν τέσσερα βασικά αξιώματα σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, (βλέπε: 

Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ., 2000). 

 

Πρώτον, ο καταναλωτής πρέπει για δύο διαφορετικές δέσμες αγαθών Α και Β να αποφανθεί 

είτε ότι προτιμάει την Α από τη Β ή αντίστροφα ότι είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο και 

επομένως, ως προς τη χρησιμότητα που θα απολαύσει, τις αξιολογεί το ίδιο θεμιτές. Το 

αξίωμα αυτό ονομάζεται αξίωμα της σύγκρισης και αποτελεί απαραίτητο όρο για τη θεωρία 

της τακτικής χρησιμότητας. 
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Δεύτερον, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση των, όποιων, αιτιακών σχέσεων στις 

προτιμήσεις του καταναλωτή και της ανάπτυξης της θεωρίας της συμπεριφοράς του θα 

πρέπει να ισχύει το αξίωμα της συνέπειας. Ειδικότερα, με όλες τις άλλες συνθήκες σταθερές, 

θα πρέπει ο εκάστοτε καταναλωτής που επιδεικνύει την προτίμηση ή την αδιαφορία του 

μεταξύ δύο δεσμών αγαθών Α και Β, να παραμένει στην ίδια θέση σε οποιαδήποτε άλλη 

χρονική στιγμή. 

 

Τρίτον, το αξίωμα της μεταβατικότητας θεωρείται εξίσου σημαντικό για τους ίδιους λόγους 

που εκτέθηκαν άνωθεν. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα κατά το οποίο ένας καταναλωτής έχει 

να επιλέξει μεταξύ των δεσμών αγαθών Α, Β και Γ και προτιμά την Α από τη Β και τη Β από 

τη Γ, έπεται ότι προτιμά και την Α από τη Γ. 

 

Τέταρτο και τελευταίο αξίωμα που είναι απαραίτητο για τη τεκμηρίωση του ορθολογικού της 

επιλογής του καταναλωτή είναι το αξίωμα του μη κορεσμού, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ 

δύο δεσμών αγαθών Α και Β ο καταναλωτής πρέπει να επιλέξει απαραιτήτως εκείνη για την 

οποία ισχύει ότι περιέχει για κάθε αγαθό ίση ποσότητα με την έτερη δέσμη και για ένα 

τουλάχιστον από αυτά, μεγαλύτερη ποσότητα. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω μπορούμε να απεικονίσουμε ένα χάρτη καμπυλών αδιαφορίας 

που απεικονίζει τους γεωμετρικούς τόπους εκείνων των σημείων των δεσμών αγαθών μεταξύ 

των οποίων ο καταναλωτής είναι αδιάφορος για διαφορετικά επίπεδα χρησιμότητας. 
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                    Διάγραμμα 3: Χάρτης καμπυλών αδιαφορίας      

 

Στον παραπάνω χάρτη των καμπυλών αδιαφορίας που προκύπτει, τότε και μόνό τότε, όταν θα 

έχουμε «επιτύχει την αποκάλυψη» των προτιμήσεων του καταναλωτή, με τον οποιοδήποτε 

τρόπο επιτευχθεί αυτό, διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος καταναλωτής είναι αδιάφορος 

μεταξύ των συνδυασμών Α, Β και Γ των προϊόντων Χ και Υ και επομένως η ίδια καμπύλη 

αδιαφορίας θα διέρχεται εξ αυτών των τριών σημείων, καθώς και άπειρων άλλων μεταξύ των 

οποίων ο καταναλωτής αποφαίνεται ότι του αποφέρουν την ίδια χρησιμότητα. Οι καμπύλες 

αδιαφορίας U2 και U3 αντιστοιχούν σε γεωμετρικούς τόπους συνδυασμών οι οποίοι 

αντιστοιχούν, με τη σειρά τους, σε διαφορετικά επίπεδα χρησιμότητας. Φυσικά, θα 

μπορούσαμε να αναφερόμαστε επί μακρών στις καμπύλες αδιαφορίας τονίζοντας άλλα 

χαρακτηριστικά τους όπως το ότι δεν τέμνονται, ότι παρουσιάζουν αρνητική κλίση, ότι κάθε 

καμπύλη που βρίσκεται υπεράνω μιας άλλης εκφράζει μεγαλύτερο επίπεδο χρησιμότητας, 

κ.λ.π. , όμως αυτά δεν αφορούν στο αντικείμενο της  παρούσης εργασίας. Αναφερθήκαμε 

ειδικώς, πλην όμως πολύ ακροθιγώς στις καμπύλες αδιαφορίας  διότι αφενός μεν αποτελούν 

θεμελιώδες εργαλείο της μικροοικονομικής θεωρίας, αφετέρου δε συμβολίζουν μια ακόμα 

μεγάλη θεωρητική «υποχώρηση», την υποχώρηση της επικρατούσας, «ορθόδοξης» 

οικονομικής ως προς την ουσία της αξίας και την υιοθέτηση ενός εμπειρισμού ο οποίος 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 81



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

παραιτείται, αφορίζοντας και  ανάγοντας σε «υποκειμενικό» ψυχολογικό επίπεδο, 

αντιδρώντας κατάφωρα ενοχικά απέναντι στο νέο συμβιβασμό. 

 

«Ξέραμε την ενσάρκωση του Βούδα, εδώ έχουμε την ενσάρκωση της αξίας. Τι να είναι 
άραγε αυτή η μυστήρια οντότητα;... Και το κυριότερο πώς μετριέται;...είναι πραγματικά 
περιττό να μπλεκόμαστε με αυτές τις μεταφυσικές οντότητες». 

 
(Pareto, V., Manual of Political Economy, London: A. Schwier & A. Page, 1971, pg 177, παρατίθεται 

σε Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ., 2000, σελ. 534)         

 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο αρχίζουν να τίθενται το ένα μετά το άλλο τα ερευνητικά 

ερωτήματα και μάλιστα με τρόπο κατηγορηματικό. Ο προσδιορισμός της ουσίας της αξίας 

έχει αιτιώδη συνάφεια με τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος και ειδικότερα με τη σχέση 

κοινωνίας-περιβάλλοντος, και ακόμα ειδικότερα με τη σχέση παραγωγής-περιβάλλοντος και 

τέλος με τη σχέση οικονομίας-περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι συνέπειες της υιοθέτησης της 

μιας ή της άλλης θεώρησης, ποιες είναι οι βέλτιστες λύσεις και πια είναι τα θεωρητικά 

υποδείγματα, οι παραδοχές και οι μέθοδοι με τις οποίες συγκροτούνται και από τις οποίες 

αξιολογούνται ως προς τα αποτελέσματά τους; Ο προσδιορισμός της συνεχούς τροχοπέδης, 

στην οποία καταλήγει κάθε ανάλυση, προσκρούοντας στα ίδια ανυπέρβλητα εμπόδια 

κατ΄ουσίαν οριοθετεί τα ιστορικά και πολιτισμικά σύνορα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν 

προκειμένου να αναζητηθούν οι λύσεις, οι μέθοδοι, οι παραδοχές και τα επιστημονικά 

«εργαλεία» εκείνα που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και πρωτίστως στις ανάγκες τις 

εποχής; 

 

 

6 . Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στη δημιουργία της 
οικολογικής κρίσης 

 
 
Από την πλευρά της οικονομικής ή ορθότερα των ορθόδοξων οικονομικών, τα οποία 

θεωρούνται και νοούνται ως το όλον της εν λόγω επιστήμης, (με το διαφορετικό και τις 

όποιες διαφωνίες, εναλλακτικές προσεγγίσεις κ.λ.π., να αφορούν στο εσωτερικό τους) οι 

κυρίαρχες συνιστώσες οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη «δημιουργία» της 

οικολογικής κρίσης, την οποία βιώνουμε σήμερα, είναι η οικονομική ανάπτυξη ή ορθότερα 
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αύξηση, η εκβιομηχάνιση της παραγωγής, η πληθυσμιακή αύξηση και ή έντονη αστικοποίηση 

που χαρακτήρισε και χαρακτηρίζει τις βιομηχανικές και «μετα-βιομηχανικές» κοινωνίες.  

 

Γενικά αναφερόμενοι, μπορούμε να πούμε ότι έχουν ήδη θιγεί εκφάνσεις και των τεσσάρων 

κατηγοριών αιτιών που θεωρούνται υπεύθυνες για την παρούσα κατάσταση. Για παράδειγμα, 

η αντίθεση άστεως-υπαίθρου έχει αναφερθεί σε μια από τις πρώτες εμφανίσεις της στο 

σύγχρονο ιστορικό γίγνεσθαι και μάλιστα με στοιχεία της παρούσας μορφής της, κατά την 

περιγραφή της κρίσης της γονιμότητας των εδαφών που αντιμετώπισαν οι χώρες της 

Ευρώπης και οι Η.Π.Α κατά το 19ο αιώνα στα πρώτα στάδια εδραίωσης, πλέον, του 

σύγχρονου καπιταλισμού. Επιπλέον, αναφορές στη «θεολογία» της οικονομικής αύξησης η 

οποία αποτελεί  το στέρεο υπόβαθρο επί του οποίου έχουν οικοδομηθεί οι ισχύουσες, 

κυρίαρχες παραγωγικές σχέσεις επίσης συναντώνται σε πάμπολλα, σημεία της εργασίας. Σε 

μικρότερο, των άλλων δύο, βαθμό συναντώνται αναφορές στην εκβιομηχάνιση, στην 

τεχνολογική πρόοδο και στο ρόλο της τελευταίας στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σε 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου φαινόμενου θα αναφερθούμε εκτενώς σε κεφάλαιο που 

ακολουθεί.  Τέλος, μηδενικές είναι μάλλον οι αναφορές στην πληθυσμιακή αύξηση, 

φαινόμενο το οποίο σε άλλες ιστορικές περιόδους ενοχοποιήθηκε σε απόλυτο, σχεδόν, βαθμό 

για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και κυρίως για την επαπειλούμενη περιβαλλοντική 

κρίση. Οι συζητήσεις και οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτό το θέμα 

παρουσιάζουν ξεχωριστό πλούτο, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες οι οποίες πραγματικά 

σφράγισαν τη διάσταση και τις διαφορές των ρευμάτων σκέψης τα οποία ενεπλάκησαν.   

 

 

7 . Πληθυσμιακή αύξηση και περιβάλλον 
 

 

Όπως ήδη αναφέραμε άνωθεν, στη «συζήτηση» η οποία διεξάγεται τους τελευταίους τρεις 

αιώνες και αφορά στη σχέση του ανθρώπινου πληθυσμού και της πίεσης που δέχεται το 

περιβάλλον από τις μεταβολές του, εμπεριέχονται και συνδέονται με αυτές, έννοιες όπως 

αυτή του ευγονισμού, του φυσικού νόμου, της φυσικής επιλογής, του κοινωνικού 

δαρβινισμού, των φθινουσών οριακών αποδόσεων και πλήθος άλλων τις οποίες θα 

επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε εξετάζοντας τον εν λόγω παράγοντα. 
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7.1 Η διαδρομή του ανθρώπινου πληθυσμού 

 
Σε πολλές εποχές ο άνθρωπος τρόμαξε όταν συνειδητοποίησε ότι ο πληθυσμός του είδους του 

αυξανόταν συνεχώς. Σε κάθε ιστορική περίοδο οι αντιδράσεις διέφεραν και οι λύσεις που 

αναζητήθηκαν συνδέθηκαν άρρηκτα με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά εκάστης 

κοινωνίας. Αυτό για το οποίο μπορούμε να αποφανθούμε μετά βεβαιότητας είναι ότι ο 

ανθρώπινος πληθυσμός ακολούθησε, σε μακροκλίμακα, αυξητική πορεία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρουσίας του στη γη. Βεβαίως, τους δύο προηγούμενους αιώνες η επιτάχυνση 

του ρυθμού αύξησής που κατεγράφει υπήρξε εντυπωσιακή. 

 

Η δημογραφία διακρίνει, γενικά, τέσσερις εποχές-περιόδους, την προ-αγροτική εποχή, την 

εποχή της εγκατεστημένης γεωργίας έως τη βιομηχανική επανάσταση, την εποχή από την 

έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης έως το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και την περίοδο μετά το 

Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, (Brown R. L., 1974).   

 

Για μια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που διήρκεσε περίπου 500.000 χρόνια και οι 

άνθρωποι ζούσαν ως κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων 

επιβίωσης, τόσο η γεννητικότητα όσο και η θνησιμότητα θα πρέπει να βρίσκονταν σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο ρυθμός φυσικής αύξησης του πληθυσμού να 

βρισκόταν καθηλωμένος σε ιδιαιτέρα χαμηλά επίπεδα. Έως την εποχή «ανάπτυξης» της 

εγκατεστημένης γεωργίας, 12.000  χρόνια πριν, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται περί τα 

100 εκατομμύρια. Φυσικά, γίνεται αμέσως αντιληπτή η χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και 

η συνακόλουθη διαπίστωση της ύπαρξης και διαβίωσης του ανθρώπου εντός μιας «αχανούς 

και μυστηριώδους φύσης».  

 

Η μετάβαση της επιπαλαιολιθικής εποχής και η «ανάπτυξη» της εγκατεστημένης γεωργίας 

απετέλεσε μια πραγματική επανάσταση στη σχέση ανθρώπου-γης, καθώς και στη μορφή που 

έλαβαν έκτοτε οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα από πληθώρα «μεταμορφώσεων» οι οποίες εν 

τέλει οδήγησαν στη βιομηχανική επανάσταση στις αρχές του μακρού 19ου αιώνα. Η μακρά 

αυτή περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας χαρακτηρίστηκε από αύξηση του πληθυσμού και από 

αλλαγή της τάξης μεγέθους του. Παρά ταύτα η αύξηση δεν ήταν συνεχής και απρόσκοπτη. 

Συνεχείς πόλεμοι, λιμοί (που σε ουκ ολίγες περιπτώσεις συνδέονταν με τους πρώτους), 

ασθένειες (που λάμβαναν τη μορφή επιδημιών) κ.λ.π, αντέστρεψαν σε πολλές περιπτώσεις 
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την κατάσταση, κυριολεκτικά αφανίζοντας μεγάλα τμήματα πληθυσμών. Χαρακτηριστική για 

την Ευρώπη είναι η βουβωνική πανούκλα του 14ου αιώνα η οποία εξαφάνισε το ένα τρίτο του 

πληθυσμού της. Πέρα όμως από όλα αυτά, ο δείκτης θνησιμότητας είχε σημαντικά μειωθεί 

έως την «είσοδο» της βιομηχανικής επανάστασης, η προσδοκώμενη διάρκεια της ζωής 

αυξήθηκε και η αύξηση του πληθυσμού άγγιξε το 0,5%. Έτσι ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 

το 1800 περί τα 1,7 δισεκατομμύρια. 

 

Από την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης έως το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο τεράστιες 

αλλαγές έλαβαν χώρα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων ήταν πρωτοφανείς 

στην ανθρώπινη ιστορία, οι νέες παραγωγικές σχέσεις που είχαν εν τω μεταξύ διαμορφωθεί, 

δημιούργησαν τις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες της δύσης. Η ανάπτυξη των 

συγκοινωνιών, από τη διευρυνόμενη ανάγκη για μεταφορές και εμπόριο, άρχισε να 

δημιουργεί παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας αγαθών και ανθρώπων. Για περίπου έναν αιώνα η 

μετανάστευση μεγάλων πληθυσμών χαρακτήρισε τον νεοαναδυόμενο καπιταλιστικό κόσμο, 

με κύριο αποδέκτη την Αμερική. Επίσης, σημαντική ήταν η «ανάπτυξη» της σύγχρονης 

ιατρικής και της φαρμακευτικής, καθώς και των εγκαταστάσεων υγιεινής σε μεγάλα τμήματα 

του Βορρά. Σε αυτό το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ο δείκτης θνησιμότητας μειώθηκε, 

η αύξηση του πληθυσμού ανήλθε στο 1% και ο παγκόσμιος πληθυσμός διαμορφώθηκε το 

1945 στα 2,5 δισεκατομμύρια. 

 

Μετά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο πολλά από τα προηγούμενα επιτεύγματα και τις καινοτομίες 

εισήχθησαν και σε άλλες περιοχές του κόσμου, επεκτεινόμενα, σε κάποιο βαθμό, πέραν του 

«αναπτυγμένου» βορά. Οι μεταβολές τόσο στους δείκτες θνησιμότητας όσο και στην 

προσδοκώμενη διάρκεια ζωής υπήρξαν ραγδαίες, Έτσι, με τους δείκτες φυσικής αύξησης να 

ανέρχονται στο 2% ή ακόμα και στο 3%, ο παγκόσμιος πληθυσμός ανήλθε το 1987 στα 5 

δισεκατομμύρια και το Δεκέμβριο του 2005 ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο πλανήτης κατοικείται 

από 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 

 

 

7.2 Τόμας Μάλθους και οικολογία 
 
Ένα είναι το κείμενο, ή ορθότερα το δοκίμιο εκείνο που αναφέρεται σε κάθε συζήτηση που 

αφορά στο φαινόμενο του υπερπληθυσμού, αυτό του Τόμας Μάλθους το οποίο εκδόθηκε για 
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πρώτη φορά το 1798 με πλήρη τίτλο «Δοκίμιο για την αρχή του πληθυσμού όπως επιδρά στη 

μελλοντική πρόοδο της κοινωνίας · με σχόλια για τις εκτιμήσεις του κύριου Γκόντγουιν, του 

κύριου Κοντορσέ και άλλων συγγραφέων». Βέβαια ο τίτλος που έμεινε και με τον οποίο 

αναφέρεται και είναι γνωστό έως σήμερα είναι: «Πρώτο Δοκίμιο για την αρχή του 

Πληθυσμού». Πρώτο, ονομάζεται διότι ακολούθησαν και άλλες εκδόσεις (1803, 1806, 1807, 

1817 και 1826), οι οποίες βέβαια ουσιαστικά αφορούν στο «Δεύτερο Δοκίμιο για την αρχή του 

Πληθυσμού» στο οποίο, θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, οι θέσεις του Μάλθους 

μεταβλήθηκαν ουσιωδώς. 

 

7.2.1 Το πρώτο δοκίμιο 
 

Η αφετηρία τοποθετείται χρονικά στο 1791 και στη δημοσίευση του έργου «Διάφορες 

δοξασίες για την ανθρωπότητα, τη φύση και την πρόνοια» ενός ιερέα ονόματι Robert Wallace 

και των θέσεών του ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξανόταν εκθετικά με αποτέλεσμα στην 

ενδεχόμενη εμφάνιση μιας «ιδανικής κυβέρνησης», η οποία θα εξασφάλιζε την ισότητα, ο 

πληθυσμός θα αυξανόταν σε τέτοιο βαθμό που θα καθιστούσε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

ανεπαρκή τη γη για να τον θρέψει και φυσικά η έλλειψη τροφίμων θα οδηγούσε εκ νέου στην 

αθλιότητα. Συνεπώς, για τον Wallace η εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης που θα προάσπιζε και 

θα εξασφάλιζε την ισότητα θα ήταν αντίθετη στη «φύση» του ανθρώπινου είδους. Σε αυτά τα 

επιχειρήματα αντιτάχθηκε ο William Godwin  ο οποίος υποστήριξε την άποψη ότι ο 

ανθρώπινος πληθυσμός δεν θα αυξανόταν ποτέ σε τέτοιο βαθμό που θα ξεπερνούσε τη 

δυνατότητα του για συντήρηση, αφού υπάρχει πλειάδα μηχανισμών ρύθμισης και ελέγχου 

του πληθυσμού ανάλογα με την αφθονία των αγαθών. Για τον Godwin εκτός από 

παραδοσιακές και «βαρβαρικές» μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο του 

πληθυσμού, πρόκληση πρόωρης αποβολής κ.λ.π, υποστήριξε ότι η γενική κατάσταση μιας 

κοινωνίας, κοινωνικοοικονομική, είναι εκείνη που αποτελεί τον ασφαλέστερο και τον πιο 

αποτελεσματικό ρυθμιστικό παράγοντα στην μεταβολή του πληθυσμού της. Ο Godwin ήταν 

θιασώτης των κοινωνικών και πολικών μεταρρυθμίσεων, πολέμιος της ατομικής ιδιοκτησίας 

την οποία θεωρούσε ως την κύρια αιτία πλήθους δεινών των κατωτέρων τάξεων, ενώ 

παράλληλα ισχυριζόταν ότι:  

 

«…μια μεταρρύθμιση των κοινωνικών θεσμών θα διάνοιγε για την ανθρωπότητα τη 
δυνατότητα μιας απεριόριστης βελτίωσης της ζωής αυτών των τάξεων (*κατώτερων 
τάξεων)- μια ιδέα που την ίδια εποχή αναπτυσσόταν στη Γαλλία από τον Condorcet». 
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(Rubin I. I., Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Αθήνα: Κριτική, 1994, σελ. 370, 371) 

 

Αυτό ήταν το επιχείρημα στο οποίο, κατά κάποιον τρόπο ο Μάλθους βρήκε την αφετηρία της 

σκέψεώς του. Ωστόσο, ο Μάλθους δεν αναφέρθηκε ποτέ στον υπερπληθυσμό όπως πολλοί 

τον κατηγόρησαν και όπως έκανε πριν από αυτόν, όπως ήδη αναφέραμε, ο Wallace. Ο Τόμας 

Μάλθους κατέθεσε μια εντελώς διαφορετική άποψη, της οποίας το μείζον επιχείρημα 

αφορούσε σε μια αναλογία. Συγκεκριμένα, ο Μάλθους υποστήριζε ότι όταν δεν υπάρχει 

αποτελεσματικός έλεγχος του πληθυσμού αυτός τείνει να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, 

ενώ τα αποθέματα τροφίμων αυξάνονται με αριθμητική, με άμεσο αποτέλεσμα την επέκταση 

της ανέχειας και της δυστυχίας. Αυτή ακριβώς η θέση του Μάλθους, ο οποίος σημειώνουμε 

ότι υποστήριζε ότι οι ιδιότητες του εδάφους ήταν δώρα της φύσης στον άνθρωπο, χωρίς να 

υπόκεινται σε ιστορικές αλλαγές και επομένως ο Μάλθους καταγράφεται ως θιασώτης (ή και 

συνδιαμορφωτής) της θεωρίας του Ρικάρντο περί απόλυτης γονιμότητας,   δεν σχετιζόταν με 

κανέναν τρόπο με τον προσδιορισμό μιας μελλοντικής απειλής, ή ενός ιστορικού φαινομένου 

το οποίο υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να εμφανιστεί, αλλά εισήγαγε μια 

αναλογία εν είδει φυσικού νόμου.  

  

Ο Μάλθους, πρέπει να τονίσουμε, ότι έκδωσε το πρώτο Δοκίμιο σαράντα χρόνια πριν ο 

Γιούστους Φον Λίμπιχ εκδώσει τη μελέτη του για τη σύγχρονη εδαφολογία και εξήντα χρόνια 

πριν ο Δαρβίνος εκδώσει την καταγωγή των ειδών. Αμφότερα σημαντικά στοιχεία τα οποία 

συμβάλλουν, κατά έναν τρόπο και, ενδεχομένως, στην ερμηνεία τμήματος των θέσεων του, 

αλλά κυρίως και διαφόρων συγχύσεων των επικριτών του εκείνη την περίοδο.  Συγκεκριμένα 

ο ίδιος ο Μάλθους υποστηρίζει : 

 

«Αν η αναλογία που κατέθεσα μεταξύ της φυσικής αύξησης του πληθυσμού και των 
τροφίμων αγγίζει σε οποιονδήποτε βαθμό την αλήθεια, τότε αντίθετα αποδεικνύεται ότι η 
εποχή κατά την οποία ο αριθμός των ανθρώπων υπερβαίνει τα μέσα συντήρησης έχει από 
καιρό φθάσει, αυτή δε η αναγκαία περιοδική μεταβολή, αυτή η διαρκώς συντηρούμενη 
αιτία περιοδικής δυστυχίας, υφίσταται από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας». 

 
(Malthus T., An Essay on the Principle of Population and a Summary View of the Principle of 

Population , Harmondsworth: Penguin 1970, pg 134)                 

 
Από το παραπάνω απόσπασμα καθίσταται περισσότερο από σαφής η θέση του Μάλθους κατά 

την οποία η πίεση στα μέσα συντήρησης και επομένως στη φύση, εκκινεί από τους πρώτους 
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ανθρώπους οι οποίοι κατοίκησαν αυτόν τον πλανήτη. Επιπροσθέτως, διαφαίνεται ότι ο 

Μάλθους έχει υπόψιν του μηχανισμούς ελέγχου οι οποίοι αποκαθιστούν την ισορροπία, ποιοι 

είναι όμως αυτοί; Για το Μάλθους οι ενδογενείς έλεγχοι ανάγονταν στην ανθρώπινη φύση και 

στο φυσικό νόμο τον οποίο ο ίδιος προσδιόρισε μεταξύ τροφίμων και πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα,  οι προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις (θεωρείτο ότι περιόριζαν τη γονιμότητα) 

οι ασθένειες, οι λοιμοί και οι λιμοί έλεγχαν αποτελεσματικά τον πληθυσμό, ανακόπτοντας 

την εγκαθίδρυση γενικευμένης και μακρόχρονης ένδειας και δυστυχίας. Ο Μάλθους γενικά 

πίστευε ότι μια αύξηση του πληθυσμού υποδείκνυε την ύπαρξη πληθυσμιακού ελλείμματος 

σε μια χώρα, ενώ το αντίθετο το εκλάμβανε ως πίεση επί των μέσων συντήρησης, η οποία και 

εμφανιζόταν με τη μορφή της πληθυσμιακής στασιμότητας. 

 

Ενδιαφέρον βέβαια εκτός από την αντίληψη του Μάλθους για την αριθμητική αναλογία 

μεταξύ των μέσων συντήρησης και της πληθυσμιακής αύξησης, την οποία δεν κατάφερε να 

στηρίξει με στοιχεία, είχε και η σαφής θέση του κατά οποιασδήποτε μορφής αντισύλληψης. 

Βέβαια εκ των πραγμάτων και κυρίως λόγω της πίεσης που δέχτηκε, υιοθέτησε την άποψη ότι 

θα μπορούσε να υπάρξει μιας μορφής ηθική εγκράτεια, αποχή από το γάμο, η οποία 

αφορούσε στους πλουσίους, η οποία φυσικά θα εδραζόταν σε λόγους που σχετίζονταν με την 

ιδιοκτησία και την κληρονομιά. 

 

 

7.2.2 Το Δεύτερο δοκίμιο και η απροκάλυπτη επίθεση στους φτωχούς 
 

Στο δεύτερο δοκίμιο του Μάλθους ήρθαν στην επιφάνεια οι πραγματικές στοχεύσεις του και 

συγκεκριμένα η εναντίωση του Μάλθους στους αγγλικούς νόμους για τους άπορους και η 

διατήρηση των ισορροπιών που είχαν διαμορφωθεί στις Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα 

στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, ο Μάλθους υποστήριζε ότι δύο είναι τα δυνατά είδη ισορροπίας, 

αυτό της χαμηλής ισορροπίας που εξασφαλίζει την ισότητα και την καθολική πείνα και αυτό 

της «υψηλής ισορροπίας», π.χ  της Αγγλίας όπου οι ευγενείς, αλλά ακόμα και η μεσαία τάξη 

ήταν σε θέση να απολαύσουν τη «μεγαλειώδη ευωχία» της φύσης, εφόσον βεβαίως με το 

λιμό και την απομόνωση των απόρων κατάφερναν να ελέγξουν τον πληθυσμό. Ο Μάλθους 

ισχυριζόταν ότι οι φτωχοί και οι άποροι ήταν πλήρως ανίκανοι για οποιαδήποτε εγκράτεια, σε 

σχέση με την αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αρωγή σε αυτούς να είναι 
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καταστροφική για την κοινωνία, αφού θα οδηγεί σε συνεχή αύξηση του πληθυσμού τους και 

άρα στην επέκταση των κοινωνικών δεινών. Διάσημο είναι το απόσπασμα που ακολουθεί: 

 

«Ένας άντρας που γεννιέται σε έναν κόσμο κατειλημμένο, αν δεν έχει τη δυνατότητα να 
συντηρηθεί από τους γονείς του, έναντι των οποίων έχει μια νόμιμη αξίωση, και αν η 
κοινωνία δεν επιθυμεί την εργασία του, δεν έχει κανένα δικαίωμα στο παραμικρό μερίδιο 
τροφίμων· για την ακρίβεια δεν έχει καμιά δουλειά να υπάρχει. Επειδή δεν υπάρχει θέση 
γι’ αυτόν στη μεγάλη ευωχία της φύσης. Του λέει να  αποχωρήσει, και πολύ σύντομα θα 
εκτελέσει τις ίδιες της τις εντολές, αν αυτός ο άντρας δεν καταχραστεί τη συμπόνια των 
προσκεκλημένων της». 

 
(Malthus T. R., An Essay on the Principle of Population; or a View of its Past and Present Effects on 

Hunan Happiness; With an inquiry into our Prospects Representing the Removal or Mitigation of the 

Evil which it Occasions, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pg 127)   

   

Από τα δύο προηγούμενα καθίστανται σαφείς οι θέσεις του Μάλθους, σε σχέση τόσο με τη 

θέση των φτωχών και απόρων, όσο και για το ποια θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση τους 

από το κράτος, αλλά και μεμονωμένα από τους «έχοντες». Η θέση του Μάλθους για την 

Ιρλανδία, σε επιστολή του προς τον Ρικάρντο το 1817, είναι ότι ο φτωχός αγροτικός 

πληθυσμός ήταν υπερβολικά «πολύς» για να είναι δυνατή η πλήρης απόδοση των φυσικών 

πόρων της Ιρλανδίας και για αυτό το λόγο ένα σημαντικό μέρος αυτού του πληθυσμού θα 

έπρεπε να μεταναστεύσει στις πόλεις, χωρίς βεβαίως να τύχει οποιασδήποτε αρωγής. 

 

Η όλη στάση του Μάλθους και ιδιαίτερα αυτή που σχετιζόταν με τη «χαμηλή ισορροπία» 

τρομοκράτησε τους πλουσίους αλλά και τις μεσαίες τάξεις της Αγγλικής κοινωνίας σε τέτοιο 

βαθμό που ο νόμος για τους απόρους του 1834 έδειχνε το μόνο δυνατό δρόμο για τους 

Άγγλους εργάτες, αυτόν δηλαδή της διαρκούς και στυγνής καπιταλιστικής εκμετάλλευσης η 

οποία σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν συνυφαινόταν με τον αργό θάνατο, ήταν 

προτιμητέα από την απορία. (Foster J. B., 2005) 

 

Το μίσος της αγγλικής εργατικής τάξης για το Μάλθους ήταν σφοδρό και εκτός από τους 

προαναφερθέντες λόγους και για έναν ακόμα, για τη θεωρία τη γνωστή ως «θεωρία του 

αποθεματικού κεφαλαίου μισθών». Σύμφωνα με αυτή, οποιαδήποτε διεκδίκηση της 

οργανωμένης εργατικής τάξης ήταν απολύτως μάταιη, αφού κατά το Μάλθους οποιαδήποτε 

αύξηση των μισθών θα οδηγούσε στην αναπόδραστη αύξηση των τιμών του περιορισμένου 

αποθέματος προμηθειών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή καμία αύξηση της 
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ικανοποίησης των αναγκών των εργατών. Βεβαίως, αυτό που δεν είδε ο Μάλθους, στο 

«ώριμο» στάδιο του καπιταλισμού, είναι ότι για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, από τα μέσα 

του 19ου και ύστερα, οι μισθοί αυξήθηκαν παρ’ όλη την επιταχυνόμενη αύξηση του 

πληθυσμού και βεβαίως αυτό συνέβη ( με νεοκλασικούς όρους) διότι η τεχνολογική πρόοδος 

και η αυξανόμενη παραγωγικότητα υπερέβησαν κατά πολύ την τάση μείωσης του οριακού 

προϊόντος της εργασίας. Και … βεβαίως αφού σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρεία υπήρχε η 

δυνατότητα, οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες των εν λόγω δεκαετιών στην Ευρώπη, απέδωσαν, 

με αποτέλεσμα να αυξηθεί ταυτόχρονα και ο απόλυτος πληθυσμός της εργατικής τάξης αλλά 

και το βιοτικό του επίπεδο.   

 

 

7.3 Νέο - Μαλθουσιανισμός και οικολογία      
 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η θεωρία του Μάλθους αναβίωσε και μάλιστα απέκτησε και 

οικολογική περιένδυση, επηρεάζοντας ακόμα και ριζοσπάστες οικολόγους αλλά κυρίως 

εξοπλίζοντας το αστικό οπλοστάσιο με επιχειρήματα για «απενοχοποίηση» της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος. Βέβαια, από αυτή 

τη «μήτρα» αναδύθηκαν και ευθέως ρατσιστικές και εφιαλτικές απόψεις όπως αυτές του 

ευγονισμού και του κοινωνικού δαρβινισμού. 

 

Ο νέο-μαλθουσιανισμός αποφαίνεται, διαμέσου πλειάδας υποστηρικτών του, ότι η 

υπερβολική αύξηση του πληθυσμού υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της γης να τον 

συντηρήσει. Συνεπώς, η εξήγηση για μια σειρά σύγχρονων πλανητικών προβλημάτων όπως η 

πείνα στον «Τρίτο Κόσμο», άλλα και άλλα οικολογικά προβλήματα ανάγονται στον 

υπερπληθυσμό. Βέβαια, όλοι «αυτοί» που υποστήριζαν τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, με 

διάφορες συλλογιστικές, αλλά πάντως επικαλούμενοι το Μάλθους δεν είχαν υπόψιν τους ότι 

αφενός μεν ο Μάλθους ποτέ δεν αναφέρθηκε στον υπερπληθυσμό, αφετέρου δε ότι δεν 

προωθούσε καμία μορφή «προληπτικού ελέγχου», εκτός από αυτή που έχουμε ήδη αναφέρει 

και αφορά στην εγκράτεια των πλουσίων, με τακτικές όπως ο γάμος σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο 

νέο-μαλθουσιανισμός παρόλα ταύτα συνδέθηκε και με τη διατυπωθείσα θεωρία, από τον 

Φράνσις Γκάλτον, περί ευγονικής, δηλαδή όχι επί του απλού αριθμητικού ελέγχου του 

πληθυσμού, αλλά και επί του ελέγχου της «ποιότητάς» του (φυλή, έθνη, κ.λ.π.), τακτικές που 

εφαρμόστηκαν από τη ναζιστική Γερμανία, τη φασιστική Ιταλία, την Ιαπωνία του Β΄ 
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παγκοσμίου πολέμου, αλλά που βρήκαν ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος και στις ΗΠΑ και 

ενδεχομένως, σύμφωνα με νεότερες μελέτες, άνθισαν εκεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με την 

«ευγενή» βέβαια συνδρομή επιφανών αμερικανών επιχειρηματιών. Ο θιασώτης του 

ευγονισμού Garrett Hardin υποστήριξε ότι οποιαδήποτε βοήθεια στους φτωχούς, 

παραδείγματος χάριν στον επονομαζόμενο από τον καπιταλιστικό βορά «Τρίτο Κόσμο», θα 

οδηγούσε σε εκείνη την κατάσταση κατά την οποία οι λιγότερο προνοητικοί και ικανοί θα 

πολλαπλασιάζονταν εις βάρος των ικανών και προνοητικών, προκαλώντας την εξόντωση 

όλων. Βέβαια, πολύ πριν από τον Hardin ο William Vogt πρόεδρος του Τομέα Προστασίας 

της Παναμερικανικής Ένωσης καταφέρθηκε εναντίον της ιατρικής, η οποία εδράζεται στις 

προτάσεις ενός αδαούς αρχαίου ονόματι Ιπποκράτη, με αποτέλεσμα να αποτάσσεται την 

ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων, διατηρώντας, πάση θυσία, στη ζωή πλήθη δυστυχών, 

ανοίγοντας το δρόμο στον όλεθρο και αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες του 

μονοδιάστατου και μυωπικού επαγγέλματος με το οποίο συνδέεται (Chase A.,1977). Ο ίδιος 

υποστήριξε ανοιχτά το 1948 ότι μια από τις μεγαλύτερες αρετές της Χιλής είναι ο υψηλός 

δείκτης θνησιμότητάς της. 

 

Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος ήταν βέβαια οι απόψεις διαφόρων λυσσαλέων 

υπερασπιστών του καπιταλισμού οι οποίοι άντλησαν και από τον Δαρβίνο επιχειρήματα 

προκείμενου να καταλήξουν σε αποφάνσεις όπως αυτή του κοινωνικού δαρβινιστή Sumner 

G., W σύμφωνα με την οποία: 

 

«Οι εκατομμυριούχοι είναι προϊόν φυσικής επιλογής» 
(Foster J. B. Οικολογία και Καπιταλισμός, Αθήνα: Μεταίχμιο 2005, σελ 304) 

 

Στο ίδιο «μήκος κύματος» κινούνταν και δηλώσεις του John D. Rockefeller κατά τον οποίο η 

βιωσιμότητα, με την έννοια της «ανάπτυξης», μιας επιχείρησης αποτελούσε αποτέλεσμα της 

αρχής της επιβίωσης του ισχυροτέρου, στον αγώνα για ύπαρξη, ήταν δηλαδή το αποτέλεσμα 

στο κοινωνικό της ισχύος ενός φυσικού νόμου. 

 

Σημαντικό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η Αμερικανική πολιτική να προωθήσει 

μέσω, ή ορθότερα υπό την καθοδήγηση των ιδρυμάτων Rockefeler και Ford, τη λεγόμενη 

Πράσινη Επανάσταση, δηλαδή την εμπορευματοποίηση των εκτάσεων του «Τρίτου Κόσμου» 

με την εφαρμογή μια αγροτικής αντιμεταρρύθμισης στα Αμερικανικά πρότυπα και την 

θεμελίωσή της σε νέο-μαλθουσιανές αναλύσεις.  
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7.3.1 Μαρξ, Δαρβίνος και Μάλθους 
 

Για το Μαρξ οι αντιλήψεις του Μάλθους χαρακτηρίζονταν από χαμέρπεια και αντέστρεφαν 

την κοινωνική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκτεταμένη φτώχεια οφειλόταν στην 

έλλειψη αγαθοεργίας και όχι στην παροχή της. 

 

Επίσης, βαθιά ήταν η αντίθεση του Μαρξ με το Μάλθους σε σχέση με τις ιδιότητες του 

εδάφους. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, για το Μαρξ, αυτές αποτελούσαν ιστορικό 

χαρακτηριστικό το οποίο σχετιζόταν με τις μεθόδους καλλιέργειας, άλλα και με τη 

δαπανώμενη εργασία, σε αντίθεση με το Μάλθους ο οποίος υπερασπιζόταν το άφθαρτο του 

χαρακτήρα τους, συμμεριζόμενος, σε γενικές γραμμές,  τη θέση του Ρικαρντό. Από την άλλη 

πλευρά ο Μάλθους ενέτασσε σε αυτή τη θεώρησή του μόνο τα τρόφιμα, εντάσσοντας τις 

πρώτες ύλες στους ιστορικούς νόμους της διαθεσιμότητάς τους, χαρακτηρίζοντάς τις ως 

άφθονες σε κάθε εποχή. Οι αντιφάσεις στο θεωρητικό οικοδόμημα του Μάλθους είναι 

πανταχού παρούσες και παρουσιάζονται και εδώ, όπως και στις απόψεις του για τον 

πληθυσμό των οποίων η πρωταρχική σχέση, η οποία αφορά στην πίεση κάθε αύξησης του 

πληθυσμού στα αποθέματα τροφίμων και η οποία προσδιορίζει μια ιστορική σχέση μεταξύ, 

της φύσης, των παραγωγικών δυνάμεων και των εκάστοτε αναγκών σε τρόφιμα, είναι 

αναμφισβήτητα ορθής κατεύθυνσης, κυρίως μέσω της ανάγνωσης τους στο πολιτικό επίπεδο 

και μέσω των συμπερασμάτων τα οποία υποτίθεται ότι εκπορεύονται από αυτές. Από τα 

παραπάνω μπορούμε να συνάγουμε την πορεία της ερευνητικής αναζήτησης του Μάλθους, 

και δε θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι ήταν η αντίστροφή, δηλαδή με αφετηρία την 

ανάγκη συγκράτησης ενός φαινομένου το οποίο σηματοδοτούσε μείζονες αλλαγές και 

αφορούσε στην πληθυσμιακή αύξηση, η οποία λάμβανε χώρα την εποχή του Μάλθους, στα 

πλαίσια της νεοαναδυόμενης κυριαρχίας του καπιταλιστικού συστήματος, προέκυπτε η 

ανάγκη αναζήτησης μιας θεωρίας η οποία έπρεπε να εδράζεται σε ένα φυσικό νόμο, ο οποίος 

«επαγγελλόμενος» μια «προφητεία» «κατακλυσμού» σε έναν κόσμο, δυτική Ευρώπη, που 

είχε ήδη περάσει από τον Διαφωτισμό και είχε διαφύγει της θεοκρατίας, να ανακόψει την 

επιφερόμενη μεταβολή. Επιπλέον, η θεώρηση αυτή θα έπρεπε να περιλαμβάνει και να 

καταφέρει να συγκεράσει και άλλα αντιφατικά στοιχεία, όπως την εγγενή αντίθεση της 

εκκλησίας στην αντισύλληψη. Η σύνθεση όλων αυτών γέννησε εκείνες τις ιδέες που θα 

υπερασπίζονταν τους απανταχού ισχυρούς και εκμεταλλευτές έναντι της αύξησης και κυρίως 

των αγώνων για επιβίωση των εκμεταλλευομένων. Ο καπιταλισμός έκτοτε κυριάρχησε, 

δημιουργώντας τον κόσμο που του αντιστοιχεί και που σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός 
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του Μάλθους, έτσι προσάρμοσε ορισμένες χρήσιμες και επιπλέον ήδη διάσημες απόψεις στις 

δικές του ανάγκες. 

 

Όμως πια είναι η σχέση του Μάλθους με το Δαρβίνο; Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ό Τόμας 

Μάλθους εξέδωσε το: «Πρώτο Δοκίμιο για την αρχή του Πληθυσμού» εξήντα έτη πριν την 

έκδοση της «Καταγωγής των ειδών» του Δαρβίνου. 

 

Το 1938 στο περίφημο πενταετές ταξίδι του ο Δαρβίνος διάβασε Μάλθους και όντας ήδη 

επηρεασμένος από τον αγώνα για επιβίωση τον οποίο παρατηρούσε διαρκώς στη φύση, 

συνέλαβε την ιδέα ότι ο «αγώνας για την ύπαρξη», κρίσιμη έννοια του Δαρβινισμού, 

οδηγούσε στην εξαφάνιση ορισμένων ειδών και στην επιβίωση εκείνων των βιολογικών 

ειδών τα οποία θα ευνοούνταν και στο επακόλουθο συνδυασμένο αποτέλεσμα της 

δημιουργίας ενός νέου είδους. Η ιδέα αυτή απετέλεσε και το θεμέλιο της θεωρίας της 

«φυσικής επιλογής». Ο Δαρβίνος δηλαδή, ισχυρίστηκε ότι άντλησε έμπνευση από το δοκίμιο 

του Μάλθους για τον Πληθυσμό. Παρά ταύτα ο Δαρβίνος στην «Καταγωγή των ειδών» 

αναφέρει: 

 

«Κάθε ον το οποίο κατά τη διάρκεια της φυσικής ζωής του παράγει αυγά ή σπόρους 
αναγκαστικά θα υποστεί την εξόντωση σε κάποια περίοδο της ζωής του, κάποια εποχή ή 
κάποιο χρόνο, αλλιώς βάσει της αρχής της γεωμετρικής αύξησης, οι αριθμοί του σύντομα 
θα αυξάνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό, που καμιά χώρα δε θα μπορούσε να το συντηρήσει. 
Επομένως, δεδομένου ότι παράγονται περισσότερες μονάδες από εκείνες οι οποίες 
μπορούν να επιβιώσουν, σε κάθε περίπτωση είναι αναπόφευκτος ο αγώνας για την 
ύπαρξη, είτε μεταξύ μονάδων του ίδιου είδους, είτε μεταξύ ειδών, είτε με τις φυσικές 
συνθήκες ζωής. Πρόκειται για τη θεωρία του Μάλθους εφαρμοσμένη με πολλαπλάσια 
ισχύ σε ολόκληρο το ζωικό και φυτικό βασίλειο· επειδή σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί 
να υπάρξει τεχνητή αύξηση τροφίμων ή συνετή αποχή από το γάμο».               

      (Δαρβίνος. Η καταγωγή των ειδών, Αθήνα: Γκοβόστης  )               

 

Με βάση το προαναφερθέν απόσπασμα καθίσταται έκδηλη η ανατροπή της θεωρίας του 

Μάλθους, χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη θεωρία της υπεραξίας του Μαρξ 

σύμφωνα με το οποίο: 

 

«Στο θαυμάσιο έργο του ο Δαρβίνος δεν συνειδητοποίησε ότι, ανακαλύπτοντας τη 
«γεωμετρική» πρόοδο στο ζωικό και φυτικό βασίλειο, στην πραγματικότητα αναίρεσε τη 
θεωρία του Μάλθους. Η μαλθουσιανή θεωρία στηρίζεται στην αντίθεση της ανθρώπινης 
γεωμετρικής προόδου του Wallace με τη χιμαιρική «αριθμητική» πρόοδο των ζώων και 
των φυτών».    
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(Marx K.,Theories of Surplus Value, partII, pg 121, παρατίθεται στο Forster J. B 2005, σελ.  303)  

 

Για το Μαρξ σημασία είχαν οι ιστορικοί νόμοι της κίνησης του πληθυσμού, ως φυσικοί νόμοι 

της ανθρωπότητας, σε συγκεκριμένη ιστορική φάση «εξέλιξης», συγκεκριμένα ο Μαρξ 

υποστήριζε ότι: 

 

«ο υπερπληθυσμός είναι {…} μια ιστορικά προσδιορισμένη σχέση, και σε καμιά 
περίπτωση δεν προσδιορίζεται από αφηρημένους αριθμούς ή από το απόλυτο όριο της 
παραγωγικότητας για τα χρειώδη, αλλά από τα όρια που θέτουν οι συγκεκριμένοι όροι 
παραγωγής {…} Πόσο  μικροί μας φαίνονται οι αριθμοί που για τους αρχαίους 
Αθηναίους σήμαιναν υπερπληθυσμό!» 

 
(  Foster J. B. Οικολογία και Καπιταλισμός, Αθήνα: Μεταίχμιο 2005, σελ 300) 

 
Από τα παραπάνω κατανοούμε την αντίθεση του Μαρξ τόσο στην αναλογία μεταξύ μισθών 

και βιοτικού επιπέδου από τη μια πλευρά και της πληθυσμιακής αύξησης από την άλλη, όσο 

και τη μεταφορά των δομών και των νόμων που διέπουν την αστική κοινωνία στην ιστορία 

και στους νόμους που διέπουν την φύση. 

 

 

7.4 Η σύγχρονη δημογραφία και η θεωρία της δημογραφικής μετάβασης 
 

Εάν κάποιος επιχειρήσει να προεκτείνει τις σημερινές τάσεις της πληθυσμιακής αύξησης στο 

μέλλον, θα λάβει προβολές οι οποίες θα δίνουν πληθυσμούς αδιανόητους για οποιαδήποτε 

ανάλυση περί των εκτιμώμενων φυσικών διαθεσίμων. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι προσφιλείς 

σε πολλούς συγγραφείς του τρόμου. 

 

Η επιστήμη της δημογραφίας αντίθετα από προβλέψεις οι οποίες γίνονται με απλές προβολές 

δεικτών, μας εφοδιάζει με πορίσματα τα οποία διαφέρουν σημαντικά. Πριν όμως 

αναφερθούμε, συνοπτικά, στα πορίσματα και στις σύγχρονες θεωρίες της δημογραφίας θα 

ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ορισμένες βασικές έννοιες αυτού του επιστημονικού πεδίου. 
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7.4.1 Έννοιες και ορισμοί της δημογραφίας 
 

Με στόχο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί, θα αναφερθούμε σε δείκτες, έννοιες 

και ορισμούς της δημογραφίας με κυρίαρχο κριτήριο την καλύτερη και ευκολότερη 

κατανόηση των στοιχείων τα οποία θα παρατεθούν στη συνέχεια και στα οποία 

αποτυπώνονται οι σύγχρονες δημογραφικές τάσεις. 

 

Ο ακαθάριστος δείκτης γεννητικότητας, ή εν συντομία, όπως χρησιμοποιείται κατά κόρον, 

δείκτης γεννητικότητας, εκφράζει τον αριθμό των γεννήσεων ανά χίλια άτομα του 

πληθυσμού. 

 

Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας, ή απλώς δείκτης θνησιμότητας εκφράζει τον αριθμό 

των θανάτων ανά χίλια άτομα πληθυσμού. 

 

Ο δείκτης φυσικής αύξησης είναι η διαφορά του δείκτη γεννητικότητας και του δείκτη 

θνησιμότητας, αλλά συνηθίζεται να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό. 

  

Η ικανότητα αύξησης του πληθυσμού σε πολλές περιπτώσεις εκφράζεται στη δημογραφία με 

το χρόνο διπλασιασμού του. Ο χρόνος διπλασιασμού ενός πληθυσμού που αυξάνεται με 

σταθερό ρυθμό είναι, κατά προσέγγιση ίσος με το πηλίκο του 70 δια του ρυθμού αύξησης του 

εν λόγω πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει διότι ο τύπος της εκθετικής αύξησης είναι: 

 

Pt = P0 ert    • P0 : ο πληθυσμός στο έτος βάσης 

                                  • Pt : ο πληθυσμός t έτη μετά το έτος βάσης 

                                  • e  : ο νεπέριος φυσικός λογάριθμος 

                                  •  r  : ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

Αν Pt = 2P0 τότε 2P0 =  P0 ert 2 = e→ rt   

Αποδεικνύεται ότι 2 = e0,7 , κατά προσέγγιση. 

 

Συνεπώς, το γινόμενο του ρυθμού αύξησης, ο οποίος εκφράζεται με δεκαδικό κλάσμα, επί 

τον αριθμό των ετών ισούται με 0,7. Επομένως ετήσια αύξηση 3% σημαίνει ότι 

0,03*23 0,7. Άρα για έναν πληθυσμό που αυξάνεται με ρυθμό 2% ανά έτος απαιτούνται 35 

έτη για να διπλασιαστεί. 

≈
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Η ηλικιακή διάρθρωση είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του πληθυσμού με μεγάλη σημασία, 

αφού χωρίς τη γνώση αυτής οι συγκρίσεις μεταξύ των δεικτών γεννητικότητας και 

θνησιμότητας δρουν παραπλανητικά, αφού σε αυτές δεν απεικονίζονται πολύ σημαντικά 

χαρακτηριστικά της πραγματικότητας. Για παράδειγμα ενώ πολλές φτωχές χώρες έχουν 

παραπλήσιους δείκτες θνησιμότητας με εκείνους πολύ πλουσιότερων χωρών, εάν εξετάσουμε 

τους θανάτους ανά ηλικιακή ομάδα θα διαπιστώσουμε τεράστιες διαφορές. Παραδείγματος 

χάριν η μέση ηλικία του πληθυσμού μιας φτωχής χώρας είναι σημαντικά μικρότερη από 

εκείνη μιας  πλουσιότερης, με αποτέλεσμα οι θάνατοι να αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα 

ηλικιών, το οποίο αφορά σε μεγάλο βαθμό νέους και παιδιά στους οποίους ο δείκτης 

θνησιμότητας θα «έπρεπε» να είναι χαμηλός, σε αντίθεση με τους θανάτους των 

πλουσιοτέρων χωρών στις οποίες η θνησιμότητα αφορά, στη συντριπτική της πλειονότητα, 

ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. 

 

Για αυτούς τους λόγους χρησιμοποιούνται ειδικοί δημογραφικοί δείκτες οι οποίοι είναι 

προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Ένας από τους πιο γνωστούς και 

συνάμα από τους πιο σημαντικούς είναι ο δείκτης παιδικής θνησιμότητας, ο οποίος ορίζεται 

ως οι θάνατοι κατά το πρώτο έτος ζωής ανά χίλιες γεννήσεις. Αυτός ο δείκτης, σημειώνουμε, 

ότι παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από τις «πλούσιες» στις φτωχές χώρες. 

 

Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι ο αριθμός των ετών που αναμένεται να ζήσει ένα 

άτομο μιας συγκεκριμένης ηλικίας.  

 

Συχνά χρησιμοποιείται η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση. 

 

Ο ειδικός, κατά ηλικία, δείκτης γονιμότητας είναι ο μέσος όρος των γεννήσεων από γυναίκες 

μιας συγκεκριμένης ηλικίας. 

 

Η ολική γονιμότητα αφορά στο άθροισμα των ειδικών κατά ηλικία δεικτών γονιμότητας των 

γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Αλλιώς, αφορά στον αριθμό των 

παιδιών που μια γυναίκα θα αποκτήσει στη ζωή της. 
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7.4.2 Η θεωρία της δημογραφικής μετάβασης 
 

Η θεωρία της δημογραφικής μετάβασης είναι η θεωρία εκείνη που προτάθηκε από τους 

Αμερικανούς Άνσλυ Κόουλ και Φρανκ Νότστεϊν σύμφωνα με την οποία η επανάσταση της 

μείωσης της θνησιμότητας θα είχε ένα τέλος. Η θεωρία της δημογραφικής μετάβασης 

«προτείνει» τη διαδικασία της «μετάβασης» από μια ισορροπία υψηλής γεννητικότητας και 

θνησιμότητας σε μια νέα ισορροπία χαρακτηριζόμενη από, ταυτόχρονα, χαμηλές 

γεννητικότητες και θνησιμότητες. 

 

 

  

        

 

       

 
Εικόνα 1: Η δημογραφική μετάβαση στην Αγγλία και Ουαλία από το 1750 έως το 1950. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα στάδια της δημογραφικής μετάβασης αποτυπώνονται στο άνωθεν σχήμα. Αρχικά, 

παρατηρείται η ισορροπία των υψηλών δεικτών γεννητικότητας και θνησιμότητας. Εν 

συνεχεία έχουμε την πτώση του δείκτη θνησιμότητας, με αποτέλεσμα την παρουσία ενός 

υψηλότερου δείκτη φυσικής αύξησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το φαινόμενο αυτό 

διαρκεί έως το 1870 περίπου, όπου και εκκινεί η κάμψη και του δείκτη γεννητικότητας με 

αποτέλεσμα μετά το 1930 να έχει επιτευχθεί μια νέα, χαμηλή, ισορροπία στην οποία έχουμε 

σταθεροποίηση του πληθυσμού και ολοκλήρωση της δημογραφικής μετάβασης. 
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Γεγονός είναι ότι σήμερα τόσο η Δυτική Ευρώπη όσο και η Αμερική έχουν ολοκληρώσει τη 

δημογραφική τους μετάβαση παρουσιάζοντας δείκτες φυσικής αύξησης μικρότερους του 1%. 

Σημαντικά είναι επίσης τα στοιχεία εκείνα σύμφωνα με τα οποία σε πολλές αναπτυγμένες 

χώρες η τρέχουσα γονιμότητα είναι μικρότερη από την αναγκαία για την αντικατάσταση του 

πληθυσμού. Λαμβανομένης υπόψιν της παιδικής θνησιμότητας το επίπεδο αναπλήρωσης της 

ολικής γονιμότητας είναι, κατά προσέγγιση 2,1. Συγκεκριμένα, το 1992 οι 18 από τις 24 

αναπτυγμένες χώρες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρουσίαζαν δείκτες 

ολικής γονιμότητας μικρότερους από (2,1), ενώ τρεις από αυτές βρίσκονταν ακριβώς σε αυτό 

το επίπεδο. 

 

Βέβαια, το 85% της ανθρωπότητας διαβιεί σε «αναπτυσσόμενες» χώρες και το 60% σε χώρες 

χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου. Οι περιφερειακές διαφορές στους δείκτες γεννητικότητας, 

θνησιμότητας και φυσικής αύξησης μεταβάλουν σε μεγάλο βαθμό την κατανομή του 

παγκόσμιου πληθυσμού, με αποτέλεσμα η εικόνα από την αρχή του εικοστού, στην «είσοδο» 

του εικοστού πρώτου αιώνα να είναι σημαντικά διαφοροποιημένη. Γενικά, μπορούμε να 

πούμε ότι όλος ο κόσμος έχει ήδη περάσει στο στάδιο μείωσης της θνησιμότητας, με 

διαφορετικούς βέβαια ρυθμούς, ενώ επίσης τμήμα του λεγόμενου «αναπτυσσόμενου» κόσμου  

έχει εισέλθει στο δεύτερο στάδιο, μείωσης της γεννητικότητας, με μείωση της ολικής 

γονιμότητας των γυναικών. Προεξέχουσα θέση σε αυτό το φαινόμενο έχουν πολλές χώρες 

της Ασίας.  Από την άλλη, φαινόμενα γήρανσης του πληθυσμού και γενικά φαινόμενα κατά 

τα οποία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ανήκει στις λεγόμενες μη παραγωγικές ηλικίες, 

έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός υψηλού λόγου εξάρτησης, δηλαδή υψηλού λόγου 

του πληθυσμού μη παραγωγικής προς τον πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας. Το γεγονός αυτό 

προκαλεί, σύμφωνα με τα ορθόδοξα οικονομικά, σημαντικά προβλήματα με κυριότερα αυτά 

της συμπίεσης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της «υπονόμευσης» των ασφαλιστικών 

συστημάτων.                 
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 ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΟΣ 
ΔΕΊΚΤΗΣ 

ΓΕΝΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ    
(ΑΝΑ 1000) 

ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΟΣ 
ΔΕΊΚΤΗΣ 

ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ      
(ΑΝΑ 1000) 

ΔΕΊΚΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΉΣ 

ΑΎΞΗΣΗΣ (%) 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ      

(ΑΝΑ1000 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ) 

Περιοχή     
Νοτίως της 

Σαχάρας Αφρική 
44 15 2,9 99 

Ασία και Ειρηνικός 25 9 1,6 52 

Ανατολική Ευρώπη 
και κεντρική Ασία 

16 11 0,5 22 

Δυτική Ευρώπη 14 10 0,4 13 

Μέση Ανατολή και 
βόρεια Αφρική 

34 8 2,6 58 

ΗΠΑ και Καναδάς 16 9 0,7 9 

Λατινική Αμερική 
και Καραϊβική 

26 7 1,9 44 

Ομάδα 
Εισοδήματος 

    

Κάτω από 1000 
δολάρια 

45 16 2,8 112 

1000-4000 δολάρια 27 (33) 9 (10) 1,7 (2,3) 58 (70) 

4000-6000 δολάρια 23 8 1,5 40 

6000-10000 
δολάρια 

19 9 1 23 

Πάνω από 10000 
δολάρια 

14 9 0,5 8 

Παγκόσμιο 25 9 1,5 60 
 

Πίνακας 1: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Χωρών κατά Περιοχή και κατά Επίπεδο Κατά Κεφαλήν Ακαθαρίστου 
 Εγχωρίου Προϊόντος. 
 Πηγή: World Development Report 1994 (*Από τα εντός παρενθέσεων νούμερα αποκλείονται Κίνα και Ινδία). 

 
 
Από τον παραπάνω πίνακα, στον οποίο βέβαια απεικονίζονται στοιχεία του 1994, 

διαπιστώνουμε ότι, πράγματι, οι δείκτες θνησιμότητας έχουν σημειώσει εμφανή κάμψη σε 

ολόκληρη την υφήλιο, με μόνη σημαντικά αποκλίνουσα περίπτωση αυτή της νοτίως της 

Σαχάρας Αφρικής, ή κοινώς της υποσαχάριας Αφρικής, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο 

πτώσης του ακαθάριστου δείκτη θνησιμότητας. Φυσικά, έκδηλη είναι και η πραγματικά 

τεράστια απόκλιση του δείκτη βρεφικής θνησιμότητας που χωρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή 

από την αμέσως επόμενη της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, η οποία ξεπερνά, 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 99



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

ως αύξηση επί του ποσοστού, τις σαράντα ποσοστιαίες μονάδες. Η ολική βέβαια διακύμανση 

του συγκεκριμένου δείκτη ανέρχεται στο 94%, από την πιο φτωχή στην πιο πλούσια περιοχή. 

Τα στοιχεία εισοδηματικής συσχέτισης των διαφόρων δημογραφικών δεικτών είναι πολύ 

σημαντικά, αφού σε αυτά αποτυπώνονται τάσεις και σχέσεις αιτιότητας πολύ σημαντικές για 

τα περαιτέρω τμήματα της ανάλυσης και ιδιαίτερα για εκείνα που συνδέονται με τη 

δημιουργία ενεργού ζήτησης για περιβαλλοντικά αγαθά, ή αντιστρόφως για την οικονομική 

αποτίμηση τους. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1970 1992 

Περιοχή   

Νοτίως της Σαχάρας Αφρική 6,6 6,1 

Ασία και Ειρηνικός 5,7 2,9 

Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία 3 2,2 

Δυτική Ευρώπη 2,7 1,8 

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική 6,9 5 

ΗΠΑ και Καναδάς 2,5 2,1 

Λατινική Αμερική και Καραϊβική 5,3 3,1 

Όμάδα Εισοδήματος   

Κάτω από 1000 Δολάρια 6,3 6,3 

1000-4000 Δολάρια 5,9 (6,2) 3,3 (4,4) 

4000-6000 Δολάρια 4,6 3 

6000-10000 Δολάρια 3,7 2,4 

Πάνω από 10000 Δολάρια 2,5 1,8 

Παγκόσμιο 5,1 3,1 
 

Πίνακας 1: Μεταβολή στο δείκτη Ολικής Γονιμότητας ανά Περιοχή και Επίπεδο κατά Κεφαλήν 
 Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το 1970 στο 1992 
 Πηγή: World Development Report 1994 (*Από τα εντός παρενθέσεων νούμερα αποκλείονται 
 Κίνα και Ινδία). 

 
Κατ’ αρχήν, παρατηρούμε ότι ο δείκτης παιδικής θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα υψηλός σε 

κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτω των 1000 δολαρίων. Οι δείκτες φυσικής 

αύξησης, παρατηρούμε στον πίνακα (1), ότι μειώνονται συνεχώς κατά την άνοδο από την 

«εισοδηματική» κατηγορία των 1000 δολαρίων σε υψηλότερες «εισοδηματικές» κατηγορίες 

έως αυτή που ξεπερνά, ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα 10000 δολάρια. Το ίδιο παρατηρείται και 

στη μεταβολή του δείκτη ολικής γονιμότητας, για τον οποίο μεταξύ 1970 και 1992 

παρατηρείται σαφής πτώση σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, εκτός από εκείνη που 

υπόκειται των 1000 δολαρίων. Επιπροσθέτως, στην εισοδηματική ομάδα των 1000-4000 

δολαρίων παρατηρείται κατακόρυφη πτώση της ολικής γονιμότητας. Συγκεκριμένα, ενώ τη 
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δεκαετία του 1970 οι γυναίκες αυτής της εισοδηματικής ομάδας γεννούσαν κατά μέσο όρο 

σχεδόν έξι παιδιά, το 1992 ο αριθμός μειώθηκε, σχεδόν, στα τρία. 

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 4:Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής ανά κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (σε 
 δολάρια) το 2000. Το μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας εκφράζεται με το εμβαδόν του 
 κυκλικού δίσκου. 
 (*GDP: Gross domestic product, PPP: Purchasing-power parity) 
 Πηγή: World Development Report 2006 
 

Στο άνωθεν διάγραμμα συναρτάται η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής με το κατά κεφαλήν 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι αναλογίες μεταξύ του διαγράμματος και της εξάρτησης 

προαναφερθέντων δημογραφικών δεικτών από το εισοδηματικό επίπεδο είναι έκδηλες. 

 

Συμπερασματικά, η θεωρία της δημογραφικής μετάβασης δείχνει ότι μια νέα πληθυσμιακή 

ισορροπία που χαρακτηρίζει το υπάρχον, παγκοσμιοποιούμενο, σύστημα παραγωγής είναι 

στη διαδικασία διαμόρφωσής της. Βέβαια, η παγκόσμια πληθυσμιακή αύξηση θα συνεχιστεί 

ακόμα και όταν η ολική γονιμότητα εξισωθεί παγκοσμίως με το επίπεδο αναπλήρωσης της 

ολικής γονιμότητας, αφού το φαινόμενο της δημογραφικής ορμής μας βεβαιώνει ότι όταν 

έχουμε προηγουμένως ραγδαίως αυξανόμενους πληθυσμούς οι πληθυσμιακές ομάδες, οι 

οποίες θα βρίσκονται στις πιο γόνιμες ηλικίες ή θα εισέλθουν σε αυτές, θα είναι ιδιαίτερα 

μεγάλες με αποτέλεσμα ακόμα και στην προαναφερθείσα περίπτωση, η πληθυσμιακή αύξηση 

να συνεχιστεί για ένα διάστημα. Σήμερα, δεν έχουμε ακόμα φθάσει στο επίπεδο 

αναπλήρωσης της γονιμότητας με αποτέλεσμα η πληθυσμιακή αύξηση να εκτιμάται ότι θα 
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συνεχιστεί έως τη σταθεροποίηση σε ένα νέο «ιστορικό» επίπεδο ισορροπίας για το οποίο δεν 

μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις. 

 

7.4.3 Άριστος πληθυσμός και ανάπτυξη 
 
Εξαιρετικό είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι θεωρίες για τη γονιμότητα, οι θεωρίες 

και οι μέθοδοι μείωσής της και γενικά οι μέθοδοι ελέγχου της πληθυσμιακής αύξησης. Μια 

έστω και συνοπτική μελέτη του θέματος θα μπορούσε να καταδείξει πλήθος αντιφάσεων, 

θεωρητικών δομών οι οποίες καταρρέουν, δεν επαληθεύονται δηλαδή από την 

παρατηρούμενη πραγματικότητα, αλλά και αντιθέσεις που αφορούν στα αίτια, τα κίνητρα και 

τα κριτήρια με τα οποία οι άνθρωποι αποφασίζουν για την αναπαραγωγή τους. Εκεί θα 

διαπιστώναμε πλήθος κοινωνικών, ηθικών ή ιδεολογικών κριτηρίων να αντιμάχονται το 

θεωρητικό οικοδόμημα της οικονομικής ορθοδοξίας, με άμεσο επακόλουθο τα ερμηνευτικά 

κενά να οδηγούν σε αποσπασματικές θεωρήσεις. Το να προσδιορίζουμε επάλληλους 

αλληλοδιεισδύοντες «κόσμους» εντός του κόσμου, το να προσεγγίζουμε δηλαδή συστήματα 

όπως αυτά της πατριαρχίας, της θρησκείας κ.α, να συναρθρώνονται ή να αντιμάχονται με τον 

επιβαλλόμενο, σε πολλές περιπτώσεις, τρόπο παραγωγής και την ιδεολογία η οποία τον 

συνοδεύει, μας θυμίζει ότι οι μηχανιστικές, ανιστορικές προσεγγίσεις, καθώς και οι αναγωγές 

σε φυσικούς νόμους και ουσιοκρατικές θεωρήσεις δεν αφορούν σε όλους και ίσως αφού δεν 

αφορούν σε όλους τότε μήπως, αυτές καθαυτές, δεν αφορούν σε καμιά και κανένα; 

 

Όμως, εάν υποκύπταμε στον πειρασμό να αναφερθούμε εκτενέστερα στα προαναφερθέντα θα 

διαφεύγαμε του στόχου της συγκεκριμένης εργασίας. Έτσι σε αυτή την παράγραφο θα 

περιοριστούμε να αναφέρουμε μόνο ορισμένες απόψεις που αφορούν στα «άριστα» επίπεδα 

του πληθυσμού και στην ανάπτυξη. 

 

Ποια είναι η σχέση που συνδέει το μέγεθος του πληθυσμού με το κατά κεφαλήν εισόδημα, ή 

σε ένα δυναμικό μοντέλο πως θα επηρέαζε το μελλοντικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ η ενδεχόμενη 

αύξηση ή μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού; 

 

Μια προσέγγιση η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα καθόριζε το επικρατούν ρεύμα 

σκέψης ήταν αυτή των φθινουσών αποδόσεων. Σύμφωνα με αυτή σε ένα οποιοδήποτε 

χωροχρονικό πλαίσιο  (μια συγκεκριμένη περίοδο σε μια χώρα) με πάγια προσφορά 

παραγωγικών πόρων, πλην βεβαίως της εργασίας, υπάρχει ένα άριστο επίπεδο πληθυσμού για 
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το οποίο μεγιστοποιείται το κατά κεφαλήν εισόδημα. Έτσι, για επίπεδα πληθυσμού υπεράνω 

αυτού το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώνεται, αφού η εργασία πλεονάζει και κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο  εμφανίζεται το φαινόμενο των φθινουσών αποδόσεων. 

  

Με οικονομικούς όρους ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων διατυπώνεται ως εξής, με την 

αύξηση χρήσης της μεταβλητής εισροής, δηλαδή της εργασίας και με περιορισμό στην 

διατιθέμενη σταθερή εισροή, δηλαδή με το υπενδεδυμένο κεφάλαιο σταθερό, υπάρχει ένα 

σημείο καμπής (τομής της καμπύλης οριακού προϊόντος με αυτή του μέσου προϊόντος) πέραν 

του οποίου η πρόσθετη αύξηση μεταβλητού κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του 

οριακού προϊόντος στο σημείο εκείνο στο οποίο έχουμε πτώση πλέον του μέσου προϊόντος 

της εν λόγω παραγωγικής διαδικασίας. Εναλλακτικά και  ίσως με ορθότερη διατύπωση, υπό 

τις ίδιες συνθήκες έχουμε μικρότερη οριακή συνεισφορά του μεταβλητού συντελεστή στην 

εκροή ανά μονάδα χρόνου και συνακόλουθα για αυξανόμενη προσφορά μεταβλητής εισροής 

έχουμε μειούμενη ποσότητα παραγόμενης εκροής ανά μονάδα εργασίας.    

 

Πολλοί αποδίδουν τον νόμο των φθινουσών αποδόσεων στον Μάλθους και ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά τις φθίνουσες αποδόσεις της γης. Βέβαια οι απόψεις αυτές εδράζονται στην 

αριθμητική αναλογία που προέβαλε ο Μάλθους, την οποία αναλύσαμε προηγουμένως, καθώς 

και σε ορισμένες γενικού τύπου αναφορές, διάσπαρτες στο έργο του. Συγκεκριμένα ο Γιόζεφ 

Σουμπέτερ σημειώνει ότι ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης της γης απουσιάζει από τα 

δοκίμια του Μάλθους.                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 103



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

Κατά Κεφαλή  
ΑΕΠ 
 
 
Ε’ 
 
 
 
Ε 
 
                                                                                                        
                                                                                                                  
                                                                                                                  Π’ 
                                                                                                           Π 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     π1      π2                                           Πληθυσμός 
 
Διάγραμμα 5: Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συναρτήσει του πληθυσμού κατά τη   
              θεωρία του αρίστου πληθυσμού  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η καμπύλη (Π) δείχνει ότι για πληθυσμό μικρότερο του π1  η αύξησή του θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αντίθετα για επίπεδα υπεράνω του π1 το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ βαίνει μειούμενο. Επομένως, για τις δεδομένες συνθήκες κεφαλαιακής 

συσσώρευσης το άριστο επίπεδο πληθυσμού τοποθετείται στο επίπεδο π1. Η καμπύλη (Π΄) 

εκφράζει μια διαφορετική ισορροπία μεταξύ συσσωρευμένου παγίου κεφαλαίου, που 

εκφράζει μια ενδεχόμενη μεταβολή στην τεχνολογία ή στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπου 

το άριστο επίπεδο πληθυσμού είναι τώρα υψηλότερο. Γενικά το άνωθεν μοντέλο αντιστοιχεί 

σε αυτό που ονομάζεται συγκριτική στατική. Δεν αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλο αφού σε 

αυτό δεν φαίνονται οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις στην πάροδο του χρόνου μεταξύ της 

αύξησης του πληθυσμού, της συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου, των τεχνολογικών μεταβολών 

και της ανακάλυψης νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

 

Δυναμικά πληθυσμιακά μοντέλα δημιουργήθηκαν μετά τη δεκαετία του εξήντα, επιχειρώντας 

να συσχετίσουν την επίπτωση των μεταβολών του πληθυσμού στην οικονομική αύξηση, ή 

αλλιώς στην υλική ευημερία. Δύο σημαντικές έννοιες που παρήχθησαν σε αυτή τη διαδρομή 

ήταν αυτές της «διεύρυνσης» και της «εμβάθυνσης» του κεφαλαίου. Η πρώτη αφορά στην 

εξασφάλιση  ενός σταθερού επενδεδυμένου παγίου κεφαλαίου ανά εργάτη, ενώ η δεύτερη 

στη διαδικασία αύξησης αυτού του κεφαλαίου ανά εργάτη. Η Διεθνής Τράπεζα σε μια εκτενή 

έρευνα η οποία διεξήχθη για την πληθυσμιακή αύξηση και την ανάπτυξη απεφάνθη ότι η 
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ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση συμπιέζει την ιδιωτική αποταμίευση, καθιστώντας επιτακτική 

τη συνεχή διεύρυνση του κεφαλαίου και φυσικά ανακόπτοντας την εμβάθυνσή του, με 

αποτέλεσμα την αδυναμία αύξησης της παραγωγικότητας καθώς και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Σήμερα, παρότι ο φόβος του Μάλθους για αδυναμία επίτευξης ενός ικανοποιητικού επιπέδου 

κατά κεφαλήν προσφοράς τροφής, ως αποτέλεσμα μια φυσικής τροχοπέδης, έχει 

καταρριφθεί, αφού τα παραγόμενα τρόφιμα υπερκαλύπτουν τις παγκόσμιες ανάγκες, 

συνυπολογίζοντας βεβαίως και την υπερκατανάλωση της Δύσης, αλλά και τα τεράστια 

αποθέματα, βουνά τροφίμων, που παράγονται για να καταστραφούν, πολλοί είναι εκείνοι που 

υποστηρίζουν ότι οι κυρίως υπαίτιες για την αποψίλωση των δασών του «Τρίτου Κόσμου», 

αλλά και για την εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  είναι οι υψηλές 

πληθυσμιακές πυκνότητες. Πράγματι, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας φαίνεται 

ότι οι αυξημένες πληθυσμιακές πυκνότητες συνδέονται με τα χαμηλά εισοδήματα. Όμως ποια 

είναι η εξήγηση για την υποσαχάρια Αφρική με της χαμηλές πλυθησμιακές πυκνότητες και τα 

πλούσια φυσικά διαθέσιμα; Πολλοί θα έλεγαν ότι η σπάνις των κεφαλαιακών πόρων. Πώς 

όμως συνδυάζονται όλα αυτά, μήπως υπάρχουν και άλλες αιτιακές σχέσεις οι οποίες 

συνδέουν σε παγκόσμια κλίμακα όλα τα παραπάνω;  

 

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και πλήθος προσεγγίσεων οι οποίες τοποθετούνται στο εκ 

διαμέτρου αντίθετο άκρο του φάσματος, εκφράζοντας απόψεις όπως αυτή κατά την οποία ο 

συνδυασμός πτώσης του δείκτη θνησιμότητας, αύξησης της μέσης διάρκειας ζωής καθώς και 

της γρήγορης αύξησης του πληθυσμού, στις αναπτυσσόμενες χώρες, συντείνει στην αύξηση 

των κινήτρων για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο (στις αναπτυγμένες) και άρα στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Χαρακτηριστική είναι η συνάφεια με τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας και το νέο αναπτυξιακό πρόσταγμα για την Ε.Ε, η οποία έχει 

πλέον ολοκληρώσει τη δημογραφική της μετάβαση, σύμφωνα με το οποίο: «η Ένωση έχει 

τάξει σήμερα έναν νέο στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία : να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη…»               
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8 . Η προστασία του Περιβάλλοντος 
 
 
Προσεγγίζοντας την ονομαζόμενη «οικονομία του περιβάλλοντος» όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί σε μείζονα βαθμό, εάν όχι καθ’ ολοκληρίαν, εντός του νεοκλασικού κυρίαρχου 

ρεύματος της οικονομικής θεωρίας, θα αρχίσουμε μάλλον «ετερόδοξα» από τα μέτρα και τις 

πολιτικές, με τις οποίες αυτή εμφανίζεται εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος. Επιλέγουμε 

αυτό τον τρόπο όπως άλλωστε, γενικά, και όχι αυστηρά προτάσσει η μεθοδολογία με την 

οποία έχουμε ισχυριστεί ότι θα προσεγγίσουμε την «πραγματικότητα», αφού αυτά τα μέτρα 

είναι που τίθενται σε κρίση, αυτά είναι για τα οποία διεξάγεται κοινωνικός και πολιτικός 

διάλογος, πάνω σε αυτά είναι που λαμβάνει χώρα η αντιπαράθεση και εν τέλει αυτά είναι που 

βιώνονται ως επιλογές και πραγμάτωση των «επιλογών» των πολιτών και τα οποία εν τέλει 

απολογίζονται. Φυσικά, ο απολογισμός διενεργείται, κατά το μάλλον ή ήττον, σύμφωνα με τα 

κριτήρια με τα οποία έχουν αρχικώς επιλεγεί και άρα με τους τεθέντες στόχους οι οποίοι 

ευθέως συναρτώνται από τις παραδοχές των αρχικών κριτηρίων. Επομένως και η ανάδραση, 

της  συνεχώς μεταγραφόμενης και αξιολογούμενης πραγματικότητας, διενεργείται σε αυτό το 

πλαίσιο.  

 

Παρ’ όλα ταύτα κρίνουμε απολύτως απαραίτητη τη συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων 

κατηγοριών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος που λαμβάνονται σήμερα στη 

«Δύση», ως «μετάφραση» επί του πρακτέου της περιβαλλοντικής οικονομίας αλλά και κατά 

μια άλλη διάσταση, του δικαίου του περιβάλλοντος. 

 

 

8.1 Η φορολόγηση των εκπομπών ρύπανσης               
 

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν «επιστρατευθεί» για την προστασία του 

περιβάλλοντος, συνδυάζοντας όπως θα δούμε, σε επόμενο κεφάλαιο, υψηλά επίπεδα 

περιβαλλοντικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας είναι η επιβολή φόρων στις εκπομπές 

ρύπανσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται, γενικά, για το μέτρο της επιβολής φόρου ανά μονάδα 

εκπεμπόμενης ρύπανσης στις επιχειρήσεις που την παράγουν. 

 

Με το φόρο επιχειρείται (από την πολιτεία) να συμπεριλάβει η κάθε μονάδα παραγωγής στο 

κόστος παραγωγής του προϊόντος της τη ρύπανση την οποία εκπέμπει. Με την εκπομπή 
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ρύπων η επιχείρηση δημιουργεί μια εξωτερική οικονομία, δηλαδή με τη δραστηριότητά της, 

την παραγωγή του προϊόντος, μεταβάλει την ευημερία άλλων οικονομικών υποκειμένων τα 

οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακόψουν, ή να επηρεάσουν άμεσα την εν λόγω 

δραστηριότητα, ενώ παράλληλα δεν αποζημιώνονται για τη ζημία και δεν αποζημιώνουν για 

το όφελος που υφίστανται ή απολαμβάνουν, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της ρύπανσης η 

επιχείρηση δημιουργεί αρνητική εξωτερική οικονομία η οποία μειώνει την ευημερία άλλων 

οικονομικών υποκειμένων χωρίς να τα αποζημιώνει και χωρίς να λαμβάνει υπόψιν της το 

συγκεκριμένο κόστος, το οποίο και εξωτερικεύει προς την κοινωνικό σύνολο συνήθως, στο 

κόστος παραγωγής. Η επιβολή φόρου στόχο έχει την εσωτερίκευση ενός τμήματος αυτού του 

κόστους με τον έλεγχο (π.χ με τη χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) ενός μέρους της 

ρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται το λεγόμενο «άριστο επίπεδο ρύπανσης», στο οποίο θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενη παράγραφο.  

 

Ευνόητο είναι ότι μια επιχείρηση της οποίας πρωτεύοντας, εάν όχι αποκλειστικός,  στόχος 

είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της,  θα αναλάβει το κόστος ελέγχου εκείνης της 

ποσότητας ρύπανσης της οποίας το κόστος είναι μικρότερο του κόστους από τον 

επιβαλλόμενο φόρο. Συνεπώς, προκαταβολικώς αναφέρουμε ότι η γενική κατεύθυνση με την 

οποία προσδιορίζεται το ύψος του  φόρου, είναι αυτός να ισούται με το οριακό κόστος 

ελέγχου της ρύπανσης στο προσδιορισθέν άριστο επίπεδο ρύπανσης. Επίσης, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι κατά τον προσδιορισμό του ύψους του φόρου εξισώνεται το οριακό κόστος 

ελέγχου κατά μήκος όλων των πηγών ρύπανσης, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτούν 

ισχυρά κίνητρα υιοθέτησης των πιο σύγχρονων και «φιλοπεριβαλλοντικών» τεχνολογιών, 

αφού κατ΄αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούν το ποσοστό κέρδους τους. Σε πολλές περιπτώσεις η 

υιοθέτηση οικονομικά και περιβαλλοντικά νέας, αποτελεσματικότερης τεχνολογίας μπορεί να 

οδηγήσει και σε υψηλότερα από τα πρότυπα επίπεδα ελέγχου ρύπανσης. 

 

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μέτρου έναντι άλλων, τα οποία λαμβάνονται για την 

προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικά. Κυριότερο εξ αυτών είναι ότι ικανοποιείται η 

αρχή του δικαίου περιβάλλοντος «ο ρυπαίνων πληρώνει», με την έννοια της ικανοποίησης 

του κριτήριου της εισοδηματικής «ισοκατανομής», στα πλαίσια της αστικής κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Ακόμη, με την επιβολή φόρων η πολιτεία επιβάλει ένα μέτρο, ένα νέο δεδομένο 

στον πίνακα ταμειακών ροών της επιχείρησης, ενώ κατά τ’ άλλα θα λέγαμε ότι εκεί σταματά 

η παρέμβασή της στη λειτουργία της επιχείρησης, η οποία αποφασίζει η «ίδια» για το 

μέγεθος της παραγωγής της, για το ύψος της ρύπανσης που θα εκπέμψει, για την τεχνολογία 
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παραγωγής που θα χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης και για την αντιρρυπαντική τεχνολογία την 

οποία θα υιοθετήσει. Με την επιβολή φόρου επιχειρείται, κατ’ ουσίαν, η μερική διόρθωση 

του σήματος που δίνεται στον καταναλωτή μέσω τις διόρθωσης της τιμής του παραγόμενου 

προϊόντος με την εσωτερίκευση μέρους του εξωτερικού κόστους. Συγκεκριμένα, με την 

επιβολή φόρου αυξάνεται το κόστος παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος που παράγει η 

επιχείρηση, που εκπέμπει ρύπανση, αφού στις ταμειακές τις ροές και μάλιστα στις εκροές, 

αρνητικές χρηματοροές, υπεισέρχεται ο παράγοντας φόρος. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο έχουμε 

μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα πάνω. Έτσι, θα έχουμε τη διαμόρφωση μιας 

νέας τιμής και μιας νέας παραγόμενης ποσότητας για το συγκεκριμένο αγαθό, για την 

κατανάλωση και την παραγωγή του οποίου (ή το αντίστροφο, τεράστια διαφορά από πλευράς 

συμβολισμού σε σχέση με την οικονομική ανάλυση) πρέπει να καταβληθεί και τμήμα του 

παραγόμενου εξωτερικού κόστους. Εάν θέλαμε να είμαστε πιο ακριβείς θα έπρεπε να 

προσθέσουμε ότι το ποιος θα επιβαρυνθεί και πόσο από το προστιθέμενο κόστος μεταξύ των: 

καταναλωτή – παραγωγού, δηλαδή απλούστερα σε ποιο βαθμό το κόστος αυτό θα 

μετακυληθεί στον καταναλωτή, εξαρτάται από τις ελαστικότητες τόσο της ζήτησης όσο και 

της προσφοράς, καθώς και από το ύψος της παραγωγής, ενώ περαιτέρω αυτά εξαρτώνται από 

το είδος των αγαθών, από την ύπαρξη δηλαδή υποκατάστατων ή συμπληρωματικών αγαθών 

κ.λ.π.  

 

Η επιβολή φόρων έχει και άλλα πλεονεκτήματα έναντι άλλων μέτρων, τα οποία όμως υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες είναι δυνατόν να μετατραπούν και σε μειονεκτήματα. Οι φόροι 

αφού προσδιοριστούν λειτουργούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα και επιβάλλονται μέσω 

τυποποιημένων διαδικασιών ελέγχων, όπου μπορούν να γίνουν και προβλέψεις, με 

αποτέλεσμα οι έλεγχοι να διεξάγονται με μεγαλύτερη ευκολία. Σημαντικό είναι και το 

γεγονός δημιουργίας σταθερού περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, επί ενός 

γνωστού σταθερού φόρου. Από την άλλη πλευρά όμως, το να διατηρούνται σταθεροί οι φόροι 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα εγκυμονεί τον κίνδυνο της δραματικής μείωσης της 

περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας τους αφού απαξιώνεται το εξωτερικό κόστος, το 

οποίο μέσω αυτών εκφράζεται, από τη δράση του πληθωρισμού. Η διατήρηση ενός 

ομοιόμορφου και σταθερού φόρου χάνει ακόμα περισσότερο την περιβαλλοντική της 

αποτελεσματικότητα σε περιβάλλον ραγδαίας οικονομικής αύξησης και δραστηριοποίησης 

νέων επιχειρήσεων. Επίσης, για την επιβολή του φόρου απαιτούνται μετρήσεις ανά εστία 

ρύπανσης και κατά είδος ρύπου, καθιστώντας το κόστος παρακολούθησης μεγάλο, ιδιαίτερα 

μάλιστα αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι πληροφορίες πρέπει να αντληθούν από 
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ρυπαίνουσες πηγές οι οποίες έχουν «κάθε λόγο» απόκρυψης στοιχείων. Προέκταση των 

παραπάνω αποτελούν οι δυσχέρειες στη μελέτη του κόστους μείωσης της ρύπανσης ανά 

δραστηριότητα, καθώς και του οφέλους από τη μείωση της προκειμένου να προσδιοριστεί το 

ύψος του φόρου. Τα αυτά ισχύουν και για τις όποιες προσπάθειες προσαρμογής των φόρων 

σε νέα δεδομένα. Συνεπώς κατανοούμε ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων συναντά και πλήθος 

δυσκολιών. 

 

 

8.2 Η καταβολή επιδοτήσεων για μείωση της ρύπανσης    
 
Η καταβολή επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις προκειμένου  να μειώσουν τη ρύπανση την οποία 

εκπέμπουν, ή αυτή που δυνητικά θα εκπέμψουν είναι ένα πολύ διαδεδομένο μέτρο 

αντιμετώπισης υφιστάμενων, ή αποφυγής μελλοντικών περιπτώσεων περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης.  

 

Οι κυριότερες από τις μορφές με τις οποίες δύνανται να εμφανίζονται οι επιδοτήσεις είναι 

επιδοτήσεις ανά μονάδα εκπεμπόμενης ρύπανσης, απαλλαγές φόρου (π.χ τμήματος ή 

ολόκληρου του κόστους της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από το φορολογητέο εισόδημα), 

επιχορηγήσεις για την προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, ή επιχορηγήσεις του 

επιτοκίου δανεισμού για την απόκτησή του κ.α. (Βλάχου. Α.,  2001).     

 

Κύριες αιτίες οι οποίες έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση αυτού του μέτρου, ως ενός από τα 

επικρατέστερα, είναι εκείνες που σχετίζονται με την ηγεμονία σε πολιτικό, κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο συγκεκριμένων δυνάμεων οι οποίες διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο 

στην υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική δομή. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η κοινωνική 

ευημερία συναρτάται ευθέως από την ανάπτυξη, ήτοι από την οικονομική αύξηση, αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των ειδικών λόγων οι οποίοι καθιστούν ευρεία τη 

χρήση του συγκεκριμένου μέτρου. 

  

 Οι επιχειρήσεις επιζητούν και εκδηλώνουν τη σαφή προτίμησή τους για την καταβολή 

επιδοτήσεων προκειμένου να περιορίσουν τις εκπομπές ρύπων, ισχυριζόμενες ότι οι 

αρνητικές συνέπειες της ρύπανσης παράγονται αλλά και αποτιμώνται συναρτήσει πολλών 

παραγόντων, π.χ αύξηση του πληθυσμού σε μια συγκεκριμένη περιοχή, οικιστική ανάπτυξη, 
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δραστηριοποίηση και άλλων επιχειρήσεων κ.λ.π. και επομένως δεν συναρτώνται 

αποκλειστικά με ένα αντικειμενικό αδιάστατο κριτήριο (επιχειρηματική δραστηριότητα), 

άλλα με πιο σύνθετες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αποφάσεις. Επίσης, 

πρότασσαν το ενδεχόμενο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας τους, στην περίπτωση 

επιβολής άλλων μέτρων για τον περιορισμό της ρύπανσης την οποία παράγουν, έναντι άλλων 

επιχειρήσεων οι οποίες δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς λόγω διαφορετικού 

θεσμικού πλαισίου (διεθνής ανταγωνισμός). Εκτός αυτών, οι επιδοτήσεις χορηγούνται για 

λόγους στήριξης της εθνικής οικονομίας σε κλάδους που από τη μια είναι ζωτικοί για το 

σύνολο της οικονομίας, ενώ από την άλλη αντιμετωπίζουν μεγάλο κόστος ελέγχου της 

εκπεμπόμενης ρύπανσής τους. Επιπροσθέτως, επιδοτήσεις καταβάλλονται και σε επιχειρήσεις 

οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια προκειμένου να ελέγξουν τα επίπεδα 

ρύπανσής τους και παράλληλα να ενισχυθούν ως προς το κόστος παραγωγής τους, 

διατηρώντας ή και επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

επιδοτήσεις δημιουργούν ακόμα και επιχειρηματικές ευκαιρίες εισόδου σε έναν κλάδο. 

 

Ο αντίλογος σε ότι αφορά την επιλογή του συγκεκριμένου μέτρου είναι ιδιαιτέρως ισχυρός. 

Σημαντικότερο όλων είναι το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο με την καταβολή 

επιδοτήσεων μεταβιβάζονται εισοδήματα προς εκείνους που ρυπαίνουν, δηλαδή, 

μεταβιβάζεται ευθέως η προστασία του περιβάλλοντος και της αποφυγή της ρύπανσης του 

στα ευρεία κοινωνικά στρώματα, τα οποία και υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της 

ρύπανσης, αντλώντας πόρους από τη γενική φορολογία και κατευθύνοντάς τους προς τις 

επιχειρήσεις οι οποίες ρυπαίνουν. Η πράξη αυτή αντιβαίνει την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», από πλευράς περιβαλλοντικού δικαίου, ενώ από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης 

πραγματοποιείται ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των επιχειρήσεων. Αυτός είναι και 

ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις προτιμούν το συγκεκριμένο 

μέτρο έναντι άλλων που εφαρμόζονται.  

 

Πολύ σημαντική είναι μια άλλη συνέπεια της καταβολής επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις ανά 

μονάδα μείωσης της ρύπανσης μειώνουν το μέσο κόστος ανά μονάδα παραγόμενου 

προϊόντος, σε ευθεία αντίθεση με τους φόρους, με αποτέλεσμα να αυξάνουν ceteris paribus 

τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η παραμονή ή η είσοδος σε μια σφαίρα οικονομικής 

δραστηριότητας αφορά στην εξασφάλιση κερδών σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα για το 

οποίο διενεργείται αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου, ή η μελέτη οικονομικής 

βιωσιμότητας. Ο παράγοντας της καταβολής επιδοτήσεων επιδρά θετικά τόσο στην 
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διατήρηση, μη οικονομικά «βιωσίμων» επιχειρήσεων, όσο και στην επέκταση της 

παραγωγικής δραστηριότητας σε έναν κλάδο, αλλά ακόμα και στην είσοδο νέων 

επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο, όπως έχουμε ήδη σημειώσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

εάν δεχτούμε ότι οι εκπομπές ρύπανσης αποτελούν γενικά μια αύξουσα ή σταθερή 

συνάρτηση της παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος, είναι δυνατόν να μειωθεί η μέση 

εκπεμπόμενη ρύπανση ανά μονάδα προϊόντος, ή ανά επιχείρηση, αλλά η συνολική 

εκπεμπόμενη ρύπανση από το συγκεκριμένο κλάδο να αυξηθεί, αφού η αύξηση της 

παραγωγής θα υπερκαλύψει τη σχετική μείωση από την, όποια, υιοθέτηση αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι οι επιδοτήσεις ρίχνουν ή  διατηρούν σταθερό το 

ιδιωτικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, δηλαδή σε χαμηλές τιμές, ευνοώντας την 

παραγωγή του σε υψηλά επίπεδα, «εκπέμποντας» παράλληλα λανθασμένα σήματα προς τους 

καταναλωτές.  

 

Κατά την καταβολή επιδοτήσεων ανά μονάδα μείωσης της εκπεμπόμενης ρύπανσης πρέπει 

να ορίζεται ένα επίπεδο από το οποίο προσμετρώνται οι μειώσεις. Ο καθορισμός αυτού του 

επιπέδου συναντά πολλές δυσκολίες, καθώς είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν τα 

κριτήρια με τα οποία μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί. Εάν αυτό ήταν το μηδενικό, γίνεται 

αμέσως κατανοητό ότι ευνοούνται και εμμέσως επιβραβεύονται όσες επιχειρήσεις εξέπεμπαν 

τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσής (οι επιδοτήσεις καταβάλλονται ανάλογα με το απόλυτο 

μέγεθος της μείωσης της ρύπανσης). Παράλληλα, ή καταβολή επιδότησης για μείωση της 

ρύπανσης μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για την υιοθέτηση τεχνολογίας παραγωγής η 

οποία θα μειώνει τις εκπομπές ρύπων, αφού τότε θα μειωθούν οι καταβληθείσες επιδοτήσεις, 

ή ενδέχεται ακόμη και η κατάργησή τους. 

 

Για την επιδότηση που αφορά στην προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού τονίζουμε ότι 

αυτή δεν εξασφαλίζει, ή ορθότερα δεν δίνει ξεχωριστό κίνητρο για την αποτελεσματική 

χρήση του, αφού αφορά στη δυνητικώς μειωθείσα ρύπανση από τη χρήση και όχι στη 

μετρηθείσα μείωση. Επίσης, αποθαρρύνει, είναι αντικίνητρο επιλογής της μείωσης της 

παραγωγής της επιχείρησης για τον περιορισμό της παραγόμενης από αυτή ρύπανσης. 

Ακόμη, στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι αδιάφορη για περαιτέρω προβολή της και για 

προώθηση της δημόσιας εικόνας της, μια επιχορήγηση μικρότερη του 100% της αξίας 

προμήθειας του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού δεν είναι ασφαλές κίνητρο, δεδομένου ότι 

οποιοδήποτε υπολειπόμενο ποσοστό του κόστους αποτελεί καθαρή επιβάρυνση για την 

επιχείρηση. 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 111



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

Εν κατακλείδι, υπό την προϋπόθεση εξέτασης ενός και μόνο οικονομικού υποκειμένου 

(ατομικού κεφαλαίου) εντός του θεωρητικού υποδείγματος κατά το οποίο διενεργείται η όλη 

θεωρητική τεκμηρίωση, η επιδότηση ανά μονάδα μείωσης της ρύπανσης είναι δυνατόν να 

επιδρά κατ’ ανάλογο τρόπο με την επιβολή φόρου. Αυτό συμβαίνει διότι όταν καταβάλλεται 

ένα συγκεκριμένο ποσό για κάθε μονάδα μείωσης της ρύπανσης, η επιχείρηση με κριτήριο τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους της, θα μειώσει τη ρύπανση στο ποσοστό εκείνο που η ανά 

μονάδα μείωσης επιδότηση υπερβαίνει το καταβληθέν οριακό κόστος ελέγχου, σε αντίθετη 

περίπτωση θα έχει διαφυγόντα κέρδη.                               

 
 

8.3 Άμεσες διοικητικές ρυθμίσεις  
 
Οι  άμεσες διοικητικές ρυθμίσεις αποτελούν ένα από τα πλέον διαδεδομένα μέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι ότι η λήψη του 

συγκεκριμένου μέτρου κρίνεται επιβεβλημένη στις περιπτώσεις επικίνδυνων ρύπων, των 

οποίων η αποβολή στο περιβάλλον χρήζει άμεσης απαγόρευσης. Επίσης, σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων και γενικά περιβαλλοντικών καταστροφών η λήψη τέτοιων μέτρων από την 

πλευρά του κράτους είναι η πιο συνήθης και ίσως και η καταλληλότερη. Τέλος, η άμεση 

περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία μέτρων 

ενδείκνυται για έκτακτα φαινόμενα όπου απαιτείται άμεσος περιορισμός της ρύπανσης, όπως 

για παράδειγμα όταν η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα ενός αερίου ρύπου ξεπεράσει τα όρια 

συναγερμού που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι σε 

περιπτώσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και άρα αυξημένης κοινωνικής πίεσης 

προς την πολιτική εξουσία η επιβολή διοικητικών ρυθμίσεων αποτελεί ίσως το 

καταλληλότερο μέτρο για την ικανοποίηση του κοινού αισθήματος. 

 

Οι άμεσες διοικητικές ρυθμίσεις επιβάλλονται από το κράτος με νομοθετικές ρυθμίσεις οι 

οποίες επιβάλλουν είτε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εκπομπής ρύπων, ανά μονάδα παραγωγής 

προϊόντος, ή ανά ρύπο και οικονομική δραστηριότητα, είτε τη χρήση συγκεκριμένης 

τεχνολογίας παραγωγής, είτε ακόμα τη χρήση συγκεκριμένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Σε κάθε περίπτωση όταν οι οικονομικές μονάδες υπερβούν τα τεθέντα όρια εκπομπής ρύπων, 

είτε δε συμμορφωθούν με τις όποιες άλλες οδηγίες, θεωρούνται παραβάτες του νόμου και 

υποβάλλονται στις προβλεπόμενες ποινές. Σε αυτό το σημείο παρενθετικά σημειώνουμε ότι 

σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται αδικαιολόγητες και σημαντικότατες καθυστερήσεις 
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στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών ( π.χ έκδοση προεδρικών διαταγμάτων) 

προκειμένου να είναι δυνατό να εφαρμοστούν ποινές και κατ’ ουσίαν να καθίστανται οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις ενεργές. 

 

Ως προς τον προσδιορισμό των πρότυπων τιμών εκπομπών ακολουθείται η μέθοδος του 

άριστου επιπέδου ρύπανσης, το οποίο αποτελεί το άθροισμα των εκπομπών κάθε εστίας 

παραγωγής ρύπανσης. Σύμφωνα με αυτό κάθε εστία δικαιούται να εκπέμπει ένα 

συγκεκριμένο «ποσό» ρύπανσης. Ο απλούστερος τρόπος καθορισμού του πρότυπου επιπέδου 

ρύπανσης είναι η επιβολή ενός εξισωμένου για κάθε εστία επιπέδου ρύπανσης. Η μέθοδος 

αυτή επιτυγχάνει στο κριτήριο της περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας αφού 

ανταποκρίνεται στο κριτήριο του άριστου επιπέδου ρύπανσης, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι, από την κοινωνία γενικά, θεωρείται ένα δίκαιο μέτρο αφού επιβάλλει σε όλους τους 

ίδιους περιορισμούς. Όμως από τις οικονομικές μονάδες κρίνεται ως οικονομικώς 

αναποτελεσματικό, αφού στην επίτευξη του άριστου επιπέδου ρύπανσης δεν λαμβάνεται 

υπόψιν το οριακό κόστος ελέγχου της ρύπανσης που διαφέρει για κάθε μονάδα παραγωγής, 

με αποτέλεσμα σε επίπεδο συνολικού κοινωνικού κόστους, για τον έλεγχο της ιδίας 

ποσότητας ρύπανσης, το κόστος να είναι αυξημένο, σε αντίθεση με άλλα μέτρα που 

συνυπολογίζουν και αυτό το κριτήριο, όπως οι φόροι.  

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι άμεσες διοικητικές ρυθμίσεις μπορούν να λάβουν και τη 

μορφή επιβολής συγκεκριμένης τεχνολογίας παραγωγής,  ή αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που 

θεωρούνται πιο αποτελεσματικά από πλευράς ελέγχου της ρύπανσης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις έχουμε όμως ευθεία παρέμβαση στις αποφάσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες 

ισχυρίζονται ότι με αυτόν τον τρόπο αγνοείται επίσης το κριτήριο του ελαχίστου κόστους για 

το ίδιο αποτέλεσμα. Το αυτό συμβαίνει και για την επιβολή χρήσης συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών πρώτων υλών, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να 

χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες που εκείνη επιλέγει, ώστε να επιλέγει η ίδια τη μέθοδο και την 

απορρέουσα από αυτή τεχνική με την οποία θα περιορίσει τη ρύπανση που εκπέμπει στα 

κοινωνικώς επιθυμητά όρια. 

 

Η πλήρης εφαρμογή τέτοιων μέτρων απαιτεί μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και των επιβαλλόμενων εκ του νόμου τεχνολογικών χρήσεων, 

καθώς και επιβολής ποινών, συνήθως χρηματικών, που γενικά χαρακτηρίζονται δυσχερείς. 

Για παράδειγμα η δυσκολία ελέγχου της εγκατάστασης συγκεκριμένης τεχνολογίας 
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αντιρύπανσης και ο συνεχής έλεγχος της λειτουργίας της καθιστά έκδηλο το παραπάνω 

συμπέρασμα. 

 

 

8.4 Άδειες ρύπανσης 
 

Αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα μέτρα σε διεθνές επίπεδο καθώς 

αποτέλεσαν ένα από τα «αγκάθια» για την αποδοχή και επικύρωση του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο από χώρες όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. 

Συγκεκριμένα, η έκδοση και η εμπορία αδειών εκπομπών ρύπανσης από τη μια, καθώς και η 

θεώρηση τόσο της καλλιεργήσιμης γης, όσο και των δασών ως απορροφητών ρύπανσης από 

την άλλη, αποτέλεσαν του όρους συμμετοχής και εφαρμογής του Πρωτοκόλλου, από τις 

προαναφερθείσες χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί εκείνος ο αριθμός χωρών που θα 

αντιστοιχούσε στο 55% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα 

όμως με αυτόν τον τρόπο απογυμνώθηκε το Πρωτόκολλο από την αρχική περιβαλλοντική του 

αποτελεσματικότητα, σχετικοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του και φυσικά 

δημιουργώντας σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικές σχέσεις υποτέλειας, εξάρτησης και 

περαιτέρω διαχωρισμού του πλούσιου βορά από τον φτωχό νότο, με την παράλληλη 

θεσμισμένη δυνατότητα και διαδικασία μεγιστοποίησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε 

παγκόσμια κλίμακα και μάλιστα υπό την σκέπη μιας διεθνούς συμφωνίας. 
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Διάγραμμα 6: Εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το στόχο για την περίοδο 2008-2012 
 στην ΕΕ των 15 (*εξαιρούνται οι αλλαγές της χρήσης γης και η δασοκομία). 
 Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

 

 
Διάγραμμα  7: Εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το στόχο για την περίοδο 2008-2012 για τις 10 
 χώρες που εισήλθαν στην ΕΕ(25)(*εξαιρούνται οι αλλαγές της  χρήσης γης και η δασοκομία). Πηγή: 
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
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Ερχόμενοι στην καθαυτή λειτουργία των αδειών ρύπανσης πρέπει να τονίσουμε ότι είναι 

ίσως το μέτρο εκείνο που μεθοδολογικά είναι το πιο προσαρμοσμένο στο νεοκλασικό 

υπόδειγμα της αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Δημιουργεί μια αγορά για το προϊόν ρύπανση στην 

οποία το μόνο εξωγενώς προσδιορισθέν μέγεθος είναι η ποσότητα, ή ακόμα κυνικότερα, αρά 

ορθότερα, με (νεοφιλελεύθερους) οικονομικούς όρους, το συνολικό ύψος παραγωγής του εν 

λόγω προϊόντος.  

 

Ειδικότερα, η πολιτεία οφείλει κατ΄αρχήν να προσδιορίσει το άριστο επίπεδο ρύπανσης και 

να εκδώσει τον αντίστοιχο αριθμό αδειών εκπομπής ρύπανσης και στη συνέχεια να τις 

διαθέσει στα οικονομικά υποκείμενα τα οποία την παράγουν. Ο αρχικός τρόπος διανομής 

πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία, καθώς στην περίπτωση κατά την οποία η αρχική διανομή 

από το κράτος γίνει χωρίς αντίτιμο και στη συνέχεια λειτουργήσει ο μηχανισμός της αγοράς 

για τη διανομή μεταξύ των επιχειρήσεων, τότε τα έσοδα από τις αγοραπωλησίες τα 

καρπώνονται κάποιοι από τους ρυπαίνοντες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πώλησης 

αδειών π.χ λόγω χρήσης προηγμένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, λόγω υιοθέτησης 

αποδοτικότερης τεχνολογίας παραγωγής ή και λόγω της αρχικής κατανομής εκ μέρους της 

πολιτείας. Έτσι θα έχουμε κατά ένα έμμεσο τρόπο την παραβίαση σε επίπεδο ατομικού 

κεφαλαίου, μεμονωμένης επιχείρησης, της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Φυσικά υπάρχει 

και ο τρόπος δημοπράτησης των αδειών ρύπανσης από το κράτος ώστε να ικανοποιηθεί και 

κατά την πρώτη-αρχική κατανομή το κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, με την 

αντιστοίχιση της τιμής των διατιθέμενων αδειών στο σημείο τομής του οριακού κόστους 

ελέγχου της ρύπανσης, που θα έχει αναλάβει κάθε επιχείρηση, με την ποσότητα αδειών 

ρύπανσης που θα έχει στη διάθεσή της. 

 

Η λειτουργία ενός συστήματος αδειών έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά. Μετά τον 

προσδιορισμό του συνολικού αρίστου επιπέδου ρύπανσης, εκδίδονται άδειες (ρύπανσης) οι 

οποίες προσδιορίζουν ένα επιτρεπόμενο ποσό εκπομπής ρύπανσης. Οι άδειες αυτές μπορούν 

να μεταβιβάζονται μεταξύ των επιχειρήσεων που εκπέμπουν ρύπανση αυξομειώνοντας την 

ποσότητα που κάθε επιχείρηση δικαιούται να εκπέμψει. Η επιπρόσθετη εκπομπή ρύπανσης 

επισύρει χρηματικές ποινές στην παρανομούσα επιχείρηση. Η κατανομή των αδειών 

ρύπανσης και επομένως της ρύπανσης την οποία δικαιούται να εκπέμψει εκάστη επιχείρηση 

διεξάγεται μέσω της δημιουργίας μιας αγοράς αδειών ρύπανσης. Συγκεκριμένα, κάθε 

επιχείρηση είναι διατεθειμένη να καταβάλει το αντίτιμο εκείνο για την προμήθεια μιας 

επιπρόσθετης άδειας ρύπανσης που θα εξισώνεται με το οριακό κόστος ελέγχου της 
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ρύπανσης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Επειδή όμως το κόστος ελέγχου της ρύπανσης 

διαφέρει από εστία σε εστία, ή ορθότερα από τη μια μονάδα παραγωγής στην άλλη, λόγω π.χ 

διαφοράς στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, ή στην προνομιακή χρήση ενός φυσικού 

«πόρου», οι άδειες ρύπανσης θα λάβουν την τιμή εκείνη στην οποία θα εξισώνονται τα 

οριακά κόστη ελέγχου ρύπανσης (σε διαφορετικά φυσικά επίπεδα) για τις διάφορες εστίες 

εκπομπής. Η ακριβής λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού θα περιγραφεί σε επόμενη 

παράγραφο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι άδειες ρύπανσης εξασφαλίζουν περιβαλλοντική 

αποτελεσματικότητα και μάλιστα καλύτερη από αυτή των φόρων, αφού αφενός μεν δεν 

επηρεάζονται από το φαινόμενο του πληθωρισμού το οποίο οδηγεί σε αύξηση του κόστους 

ελέγχου της ρύπανσης, αφού οι τιμές των αμετάβλητων (ως προς την ποσότητα) αδειών θα 

προσαρμόζονται βαίνοντας αύξουσες, χωρίς την ανάγκη αναπροσαρμογής, όπως στην 

περίπτωση των φόρων, αφετέρου δε το αυτό θα συμβεί στην περίπτωση της οικονομικής 

μεγέθυνσης, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου και πάλι η μεγαλύτερη ζήτηση για άδειες θα 

οδηγήσει σε αύξηση της τιμής τους, αφού τώρα ο έλεγχος των μεγαλύτερων ποσοτήτων 

ρύπανσης θα επιφέρει αύξηση του οριακού κόστους ελέγχου. Η αγοραπωλησία των 

δεδομένων αδειών ρύπανσης στις αυξημένες τώρα τιμές, θα οδηγήσει στη νέα ισορροπία 

όπου θα έχουμε την ελαχιστοποίηση του κόστους ελέγχου σε κοινωνικό επίπεδο, ή με 

μαρξιστικούς όρους σε επίπεδο συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου και άρα ικανοποίηση και 

του κριτηρίου της οικονομικής αποτελεσματικότητας.  

 

Βεβαίως, οι δυσκολίες και για την εφαρμογή ενός συστήματος αδειών δεν είναι απούσες. 

Πρώτη και κύρια είναι η ανάγκη λειτουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος 

παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής ποινών το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέρχεται με το 

καθήκον ελέγχου πολλών εστιών, ακόμα και κινητών. Επίσης, στην περίπτωση πολλών 

εστιών έχουμε την αύξηση του κόστους συναλλαγών, ενώ αυξάνεται σημαντικά και η 

δυσκολία προσδιορισμού της τιμής των αδειών. Παράλληλα σε τέτοιες περιπτώσεις και 

μάλιστα στις περιπτώσεις ταυτόχρονης οικονομικής μεγέθυνσης και ύπαρξης πολλών πηγών, 

εγκυμονεί ο κίνδυνος συγκέντρωσης των αδειών σε περιορισμένο αριθμό εστιών με τη 

δημιουργία ολιγοπωλίου, ή ακόμα χειρότερα με τη δημιουργία αυτόνομης οικονομικής 

δραστηριότητας εμπορίας αδειών. Τέλος, δεν είναι λίγοι όσοι επισημαίνουν ότι το σύστημα 

αυτό παρουσιάζει ακαμψία ως προς την οικονομική του αποτελεσματικότητα σε κοινωνικό 

επίπεδο, αφού η οικονομική αύξηση μπορεί να οδηγήσει στη δαπάνη σημαντικών πόρων και 

πάντως άνω των κοινωνικά επιθυμητών για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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8.5 Επιστρεφόμενες εγγυήσεις και εθελοντικές συμφωνίες 
 

Οι επιστρεφόμενες εγγυήσεις είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό και 

εφαρμόζεται ευρέως σε ορισμένες κατηγορίες πρόκλησης ρύπανσης και ιδιαίτερα σε εκείνες 

που η παρακολούθηση και ο έλεγχος από πλευρά πολιτείας είναι ιδιαίτερα δυσχερής. 

Συγκεκριμένα, αφορά στην καταβολή μιας εγγύησης, της οποίας το ύψος πρέπει να είναι 

ανάλογο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, στην περίπτωση μελλοντικής πρόκλησης 

βλάβης σε αυτό. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται με την προσκόμιση των κατάλληλων 

πιστοποιητικών τα οποία αποδεικνύουν τη μη πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας επί του 

περιβάλλοντος, από τη πλευρά του σκουντά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία 

ενδέχεται να επιβαρύνει το περιβάλλον. Κατανοούμε ότι σε αυτή την περίπτωση η ευθύνη της 

απόδειξης μη βλάβης βαρύνει τον δυνητικά ρυπαίνοντα, απαλλάσσοντας τις αρχές από την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και από την επιβολή της ποινής και την εκ των 

υστέρων καταβολή της από τον ρυπαίνοντα, αφού αυτή έχει προκαταβληθεί εν είδει 

εγγυήσεως. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των πετρελαιοφόρων πλοίων, ενώ 

αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα των συσκευασιών εμφιαλώσεως όπου μετά την 

επιστροφή τους επιστρέφεται το ποσό που έχει προκαταβληθεί ως εγγύηση. 

 

Οι εθελοντικές συμφωνίες με την αρμόδιες Αρχές, επιχειρήσεων που προκαλούν ρύπανση 

του περιβάλλοντος και είναι δυνατόν να αφορούν στην ποσότητα της εκπεμπόμενης 

ρύπανσης, στην τεχνολογία παραγωγής, στη χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ή ακόμα 

και στο επίπεδο παραγωγής, είναι ένα ακόμη μέτρο που προτιμάται συνήθως από τις 

επιχειρήσεις ως μέτρο που ελαχιστοποιεί το κόστος τους, ενώ από την πλευρά της πολιτείας 

χρησιμοποιείται και επικουρικά των άμεσων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων. Παρ’ όλα ταύτα, 

τονίσουμε ότι τέτοιες συμφωνίες συνάπτονται κατά κύριο λόγο όταν αφορούν σε οικονομικές 

δραστηριότητες κλίμακας, όπου δεν έχουμε πλειάδα εστιών διαφορετικών οικονομικών 

υποκειμένων. 

 

 

8.6 Κράτος και δημόσιες επενδύσεις 
 

Η καθαυτή παρέμβαση του κράτους με την πληθώρα δημοσίων επενδύσεων οι οποίες 

αφορούν από τη μια στην προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη στην  
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αποκατάσταση των ζημιών, τις οποίες έχει αυτό υποστεί, είναι ζωτικής σημασίας. Ως 

παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε τους ΧΥΤΑ, τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, τα 

έργα αποχέτευσης, τα προγράμματα ανακύκλωσης, τη δενδροφύτευση, τα προγράμματα 

αναδάσωσης, τα έργα βασικής υποδομής όπως ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, τη χρηματοδότηση 

της έρευνας για αντιρρυπαντική τεχνολογία, την εκπαίδευση στις επιστήμες του 

περιβάλλοντος, τις καμπάνιες πληροφόρησης για θέματα περιβάλλοντος κ.α. 

 

 Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα περιβαλλοντικά αγαθά «έχουν» σε πολλές 

περιπτώσεις τη θέση δημοσίων αγαθών, που όπως θα δούμε στη συνέχεια ο μηχανισμός της 

αγοράς αποτυγχάνει να παράξει στις κοινωνικά επιθυμητές ποσότητες, με αποτέλεσμα ή 

κρατική παρέμβαση να καθίσταται επιτακτική. Επιπλέον, πολλές από τις δημόσιες επενδύσεις 

χαρακτηρίζονται από οικονομίες κλίμακας και αποδόσεις τέτοιες που είναι μη επιθυμητές 

από τον ιδιωτικό τομέα, η ζωτικότητα όμως των οποίων καθιστά την ανάληψή τους από το 

δημόσιο επιτακτική. Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις που το δημόσιο αναλαμβάνει 

επενδύσεις σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας που άπτονται οικονομιών κλίμακας για την 

αποφυγή μονοπωλιακών φαινομένων. Τέλος, σημειώνουμε ότι η αξιολόγηση δημοσίων 

επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να βασίζεται σε αναλύσεις κοινωνικού κόστους-οφέλους στις 

οποίες θα αναφερθούμε εκτενέστερα στις παραγράφους που θα ακολουθήσουν.  

  

 

9 . Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί της οικονομίας του 
περιβάλλοντος  

 

 

Πριν προχωρήσουμε στη σταχυολόγηση τμημάτων της περιβαλλοντικής οικονομίας μέσω 

των οποίων θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε τις εγγενείς αντιφάσεις που διατρέχουν το 

παρόν κοινωνικοοικονομικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας τους τρόπους που αυτό αντιδρά στην 

«νεοαφιχθείσα» περιβαλλοντική κρίση, θα αναφερθούμε σε ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες 

και ορισμούς που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από την περιβαλλοντική οικονομία. 

Τονίζουμε ότι ορισμένες από αυτές τις έννοιες-κατηγορίες έχουν παραχθεί από την 

προσέγγιση της νεοκλασικής σχολής της πολιτικής οικονομίας με την οικολογία, ενώ άλλες 

έχουν ευθέως μεταφερθεί και αντιστοιχισθεί από άλλα αντικείμενα, ή φαινόμενα στα οποία 
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αναφέρονταν, στις «νεοεισαχθείσες» κατηγορίες στην οικονομία που αφορούν στο φυσικό 

περιβάλλον. 

 

 

9.1 Αξία χρήσης και αξία μη χρήσης 
 

Η αξία χρήσης ενός περιβαλλοντικού αγαθού (από τούδε και στο εξής όταν αναφερόμαστε 

στη συγκεκριμένη κατηγορία-όρο θα τον αναφέρουμε ως : αξία χρήσης περιβαλλοντικού 

αγαθού) με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου όρου που τον διαφοροποιούν 

σημαντικά από την ιστορικώς επικρατούσα σημασία του στην οικονομική θεωρία ορίζεται ως 

εξής: 

 

«Αξία χρήσης (use value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού καλείται η οικονομική αξία που 
προκύπτει από την πραγματική χρήση του αγαθού, όπως για παράδειγμα η πληρωμή 
εισιτηρίου για την επίσκεψη ενός πάρκου, οι απολαβές από την αλιεία, τη δασοκομία 
κ.λ.π.»    

 
( Καλιαμπάκος Δ., Δαμίγος Δ., Περιβαλλοντική Οικονομία, Σημειώσεις: Περιβαλλοντική Οικονομία, 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π , Περιβάλλον και Ανάπτυξη σελ 2)    

 

Ο προσδιορισμός της αξίας κάθε περιβαλλοντικού αγαθού σύμφωνα με τον προαναφερθέντα 

ορισμό μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση, σε χρηματικούς όρους, της αξίας του εν λόγω 

αγαθού, δηλαδή σε υποτίμηση και της ανταλλακτικής του αξίας, ή ορθότερα όπως έχουμε 

ήδη αναλύσει στο κεφάλαιο 6 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 6,6  και 6,7 της 

ποσοτικοποιημένης χρηματικής έκφρασης του σχετικού οφέλους, ή της σχετικής 

χρησιμότητας που απολαμβάνει το υποκείμενο στα πλαίσια της θεωρίας της τακτικής 

χρησιμότητας και του ενοποιημένου συστήματος των αξιών χρήσης και ανταλλαγής.    

 
  Η παραπάνω θεώρηση της αξίας χρήσης ενός περιβαλλοντικού αγαθού οδηγεί στην 

υποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών (Pearce D. & Tuner R.K., 1990, Tuner et al., 1994, 

Coller & Harrison 1995, : αναφέρονται στο Καλιαμπάκος Δ., Δαμίγος Δ., Περιβαλλοντική 

Οικονομία, σελ 2)  παραγνωρίζοντας δύο κύριες κατηγορίες χρήσης περιβαλλοντικών 

αγαθών και άντλησης χρησιμότητας εξ’ αυτών, οι οποίες δεν αποτιμώνται  σε χρηματικές 

μονάδες και επομένως δεν εντάσσονται στο μηχανισμό της αγοράς και στους νόμους του 

οικονομικού συστήματος. Οι κατηγορίας αυτές μπορούμε να πούμε ότι αφορούν στην άμεση 
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χρήση ενός περιβαλλοντικού αγαθού χωρίς την καταβολή αντιτίμου, (π.χ. επίσκεψη 

ελευθέρων χώρων) και στην έμμεση απόλαυση χρησιμότητας εκ της ύπαρξης ενός 

περιβαλλοντικού αγαθού του οποίου οι υπηρεσίες κοινωνικοποιούνται και διαχέονται στο 

χώρο και στο χρόνο, (π.χ. σημαντικά οικοσυστήματα όπως αυτό του Αμαζονίου).  

 

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο παραπάνω κατηγορίες εμπίπτουν σε 

ήδη υπαρκτές έννοιες όπως αυτές των δημοσίων και των ελεύθερων αγαθών, ενώ παράλληλα 

προσδιορίζεται το πρόβλημα αποτίμησης αγαθών, τα οποία όντας πλέον σε σπάνη αποκτούν 

οικονομική αξία και επομένως πρέπει να τους δοθεί τιμή. Βεβαίως επιλέξαμε να τις 

παρουσιάσουμε ξεχωριστά χωρίς να τις εντάξουμε πλήρως στην παρουσίαση των εννοιών 

των ελεύθερων και δημοσίων αγαθών, οι οποίες θα ακολουθήσουν, λόγω του ενδιαφέροντος 

έστω και μόνο σημασιολογικού που προκαλεί το εκ πρώτης παράδοξο σχήμα της εισαγωγής 

του όρου «αξία μη χρήσης»  και της απόδοσης θετικής τιμής σε αυτόν. 

 

Η αξία μη χρήσης (non use value) ενός περιβαλλοντικού αγαθού περιλαμβάνει τις ακόλουθες, 

επιμέρους, κατηγορίες αξιών εκφραζόμενες ως οικονομικά μεγέθη, δηλαδή με χρηματικούς 

όρους:    

 

Αξία επιλογής (Option Value): Εκφράζει την προθυμία του ατόμου να διαθέσει ένα 
χρηματικό ποσό για να διατηρήσει ένα περιβαλλοντικό αγαθό, για το ενδεχόμενο μιας 
μελλοντικής χρήσης του. 

 

Αξία κληροδοτήματος (Bequest Value): Εκφράζει την προθυμία του ατόμου να 
καταβάλει ένα χρηματικό ποσό. Προκειμένου να διατηρήσει ένα αγαθό προς όφελος των 
μελλοντικών γενεών  

 

Αξία ύπαρξης (Existence value): Εκφράζει το ποσό, που προτίθεται να καταβάλει 
κάποιος, προκειμένου να προστατεύσει απλώς ένα περιβαλλοντικό αγαθό, χωρίς να 
προσβλέπει στη χρησιμοποίησή του.       

 
(Coller & Harisson 1995: Παρατίθενται στο: Καλιαμπάκος Δ., Δαμίγος Δ., Περιβαλλοντική 

Οικονομία, σελ. 2, 3)  

 
Ορισμένα επιπλέον σχόλια στα παραπάνω είναι ότι η μη εγνωσμένη (απουσία 

πληροφόρησης, ή ελλιπής πληροφόρηση) απόλαυση χρησιμότητας εξ’ ενός αγαθού το οποίο 

βρίσκεται σε σπάνη, δηλαδή δεν ενέχει τη θέση ελευθέρου αγαθού δεν συνιστά μη χρήση, 

ενώ επίσης λειτουργίες-υπηρεσίες οι οποίες αποκτούν οικονομική αξία (στον καπιταλισμό η 
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οικονομική αξία όπως θα δούμε στη συνέχεια και εν γένει η αξία εμφανίζεται μόνο με τη 

μορφή χρήματος ) σε συγκεκριμένο χωρο-χρονικό πλαίσιο αποκτούν, ή ορθότερα πρέπει να 

αποκτήσουν τιμή αφού η υπηρεσία που προσφέρουν αποτιμάται οικονομικά σε άλλη μορφή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απορρόφηση ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα από τα 

δάση. Σήμερα κάθε δραστηριότητα μείωσης των εκπεμπομένων ποσοτήτων CO2 πρέπει να 

αποτιμάται οικονομικά, αφού ήδη πολλές από τις τεχνικές μείωσης των εκπομπών που 

αφορούν π.χ σε τεχνολογικές εφαρμογές ελέγχου ρύπανσης έχουν οικονομικό κόστος, 

πράγμα που φυσικά δεν συνέβαινε δύο χιλιετίες πριν αφού δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη, άρα 

δεν θα μπορούσαμε, ακόμα και εάν αναγάγαμε τον παρελθόντα χρόνο σε χρόνο 

«καπιταλισμού», να προσδώσουμε τέτοιας μορφής οικονομική αξία στο δάσος. Σήμερα όμως 

αυτό επιβάλλεται, ενώ αυτομάτως εμφανίζονται και κόστη ευκαιρίας από τη στιγμή που το 

περιβάλλον μετατρέπεται σε φυσικό κεφάλαιο κ.λ.π., κ.λ.π.   

 

Τέλος, θα δούμε σε επόμενη παράγραφο πως οι αποφάσεις διατήρησης της δυνατότητας 

κατανάλωσης ενός, συνήθως εξαντλήσιμου, φυσικού διαθεσίμου σε μελλοντικό χρόνο 

συνδέεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα με την πρόσοδο στενότητας και επομένως πως οι 

κατηγορίες της αξίας κληροδοτήματος και της αξίας επιλογής συνδέονται με τις μεθόδους 

αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και τις αναλύσεις κόστους-οφέλους. 

 

 

9.2 Ελεύθερα αγαθά  
 

Ελεύθερα χαρακτηρίζονται τα αγαθά εκείνα που μπορούν να αποκτηθούν σε ποσότητες που 

υπερκαλύπτουν τη ζήτηση χωρίς την καταβολή παραγωγικής προσπάθειας. Επομένως, 

ελεύθερα χαρακτηρίζονται τα αγαθά εκείνα που βρίσκονται σε αφθονία σε σχέση με ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ζήτησης. Η πλειονότητα τέτοιων αγαθών αφορούν σε αγαθά που 

προσφέρονται, ή ορθότερα προσφέρονταν σε αφθονία από τη φύση καλύπτοντας απόλυτα την 

καθολική για αυτά ζήτηση. Πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αγαθών είναι ο 

αέρας, το νερό ύδρευσης και άρδευσης και σε όχι λίγες περιπτώσεις, στον ιστορικό χρόνο και 

η καλλιεργήσιμη γη. 

 

Σήμερα, πολλά από αυτά τα αγαθά έχουν πάψει να βρίσκονται σε αφθονία είτε αυτά καθαυτά 

ως ομοιογενή, αγαθά είτε έχοντας διαφοροποιηθεί σημαντικά, αποκτώντας ποικίλα ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποδίδουν την ίδια χρησιμότητα στον τρόπο με τον οποίο 

καλύπτουν τις ανάγκες των υποκειμένων. Συγκεκριμένα, πολλά από αυτά τα αγαθά έχουν 

περιέλθει σε στενότητα και συνακόλουθα η αύξηση της ποσότητας τους, ή η βελτίωση της 

ποιότητάς τους απαιτεί παραγωγική προσπάθεια και άρα δαπάνη παραγωγικών δυνάμεων από 

πλευράς κοινωνίας.  

 

Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες λόγων που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η πρώτη αφορά στη 

μείωση λόγω καταστροφής, ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος της διατιθέμενης ποσότητας 

τέτοιων αγαθών (σε ικανοποιητική ποιότητα), π.χ. επιμόλυνση ποσοτήτων πόσιμου νερού και 

άρα μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων και η δεύτερη αφορά σε αύξηση της ζήτησης, λόγω 

της αύξησης των αναγκών οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε πλειάδα διαφορετικών λόγων.  

         

 
  

 
Τιμή   P 
                                D0                                         

                                                                                                    S1                      S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         P1                                                      Β 
 
                                                                        Α                
                                                                                             Ποσότητα   Q 
 
Διάγραμμα 8: Ελεύθερα αγαθά και η άρση της αφθονίας τους 
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Στο άνωθεν διάγραμμα απεικονίζεται η πρώτη περίπτωση κατά την οποία έχουμε την πτώση 

της σταθερά προσφερόμενης ποσότητας από το S0 στο S1. Η καμπύλη ζήτησης απεικονίζεται 

στο διάγραμμα με την D0 παραμένοντας σταθερή και κατά την μεταβολή στη προσφερόμενη 

ποσότητα του εν λόγω ελευθέρου αγαθού. Στην αρχική κατάσταση των  S0, D0 παρατηρούμε, 

εκ του διαγράμματος προσφοράς, ότι η συνολική ζήτηση ικανοποιείται από την προσφορά σε 

μηδενική τιμή στο σημείο Α (τομή της D0 με τον άξονα της ποσότητας). Όταν η 

προσφερόμενη ποσότητα μετατοπίζεται σε επίπεδα S1 τότε παρατηρούμε ότι δημιουργείται 

στενότητα στο συγκεκριμένο αγαθό αφού η συνολική ζήτηση δεν ικανοποιείται πλέον και 

επομένως σύμφωνα με το σύστημα διαμόρφωσης τιμών της αγοράς πρέπει να δημιουργηθεί 

θετική τιμή για το συγκεκριμένο αγαθό, το οποίο  παύει έκτοτε να είναι ελεύθερο αφού το 

ύψος του αντιτίμου που θα καταβάλλεται για κάθε μονάδα απόκτησης του θα ανέρχεται τώρα 

σε P1 χρηματικές μονάδες. Στην αντίστροφη περίπτωση της σταθερής προσφοράς άλλα της 

αύξησης της ζήτησης πέραν ενός οριακού σημείου, τα αγαθά εκπίπτουν επίσης από την 

κατηγορία των ελευθέρων αγαθών.  

 

 
Τιμή  P                                        
                                                                 S0               
 
 
                                 D1
                      D0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                                                             Ποσότητα Q 
 
Διάγραμμα 9: Ελεύθερα αγαθά και άρση της αφθονίας τους 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Η απλή απεικόνιση του άνωθεν διαγράμματος καταδεικνύει ότι για σταθερή προσφερόμενη 

ποσότητα ενός ελευθέρου αγαθού και αυξανόμενο επίπεδο ζήτησης από το D0, όπου αυτή 
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ικανοποιούνταν πλήρως σε μηδενική τιμή, στο D1  έχουμε την εμφάνιση στενότητας στην 

προσφορά του εν λόγω αγαθού και την άρση της πρότερης αφθονίας, με τη διαμόρφωση 

θετικής τιμής για την απόκτησή του. 

 

 

9.3 Δημόσια αγαθά   
 

Δημόσια είναι τα αγαθά εκείνα τα οποία αποτελούν αντικείμενο κοινής ιδιοκτησίας 

(Καλιαμπάκος Δ., Δαμίγος Δ, Περιβαλλοντική Οικονομία.), ή κατά άλλους τα αγαθά εκείνα 

τα οποία χαρακτηρίζονται από την απουσία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σε αυτή την 

εννοιολογική αντίθεσή θα σταθούμε περαιτέρω στην παράγραφο στην οποία θα αναφερθούμε 

ειδικώς στα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Πέραν όμως αυτής, τα δημόσια αγαθά παρουσιάζουν 

δύο άλλα κυρίαρχα χαρακτηριστικά σε οικονομικό επίπεδο στα οποία εδράζεται η ειδοποιός 

διαφορά τους. Αυτά είναι οι αδιαιρετότητες στην κατανάλωσή τους, καθώς και η απουσία 

δυνατότητας αποκλεισμού (nonexcludability) από αυτή. Συγκεκριμένα, αφ’ ης στιγμής 

προσφερθεί ένα δημόσιο αγαθό σε μια ορισμένη ποσότητα, το οριακό κόστος προσφοράς του 

εν λόγω αγαθού για έναν επιπλέον καταναλωτή είναι μηδέν. Τα δημόσια αγαθά 

χαρακτηρίζονται από αδιαιρετότητα διότι η κατανάλωσή τους από ένα άτομο δε μειώνει την 

ποσότητα που είναι διαθέσιμη για τα υπόλοιπα. Από τη στιγμή ίδρυσης της δημόσιας 

ραδιοφωνίας και έναρξης λειτουργίας της η προσθήκη ενός επιπρόσθετου ακροατή από τη 

μία δε μειώνει τη δυνατότητα των υπολοίπων «καταναλωτών» για ακρόαση, ούτε βεβαίως τη 

χρησιμότητα-απόλαυση που αντλούν, ενώ από την άλλη δεν αυξάνει το κόστος παραγωγής 

του συγκεκριμένου αγαθού. Όσο αφορά στη δυνατότητα αποκλεισμού, αναφέρουμε ότι ο 

φωτισμός των δρόμων αποτελεί δημόσιο αγαθό, αφού από τη στιγμή που προσφερθεί δεν 

είναι δυνατόν να αποκλειστεί κάποιος από τη ωφέλεια που του προσφέρει η ύπαρξη του, δεν 

μπορεί δηλαδή να προσφερθεί για ιδιωτική κατανάλωση σε όποιον το αιτήθηκε και ήταν 

πρόθυμος να καταβάλει αντίτιμο, αποκλείοντας όλους τους άλλους. 

  

Ερχόμενοι στο περιβάλλον θα διαπιστώσουμε ότι πολλές από τις υπηρεσίες και γενικά τα 

αγαθά που αντλούνται από αυτό ενέχουν τη θέση δημοσίων αγαθών. Όλες οι κατηγορίες 

περιβαλλοντικών αγαθών οι οποίες αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία των δημοσίων αγαθών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν η ποιότητα της ατμόσφαιρας, όπως και αυτή του νερού ύδρευσης. Αυτό εξάγεται 
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από τη συνάρθρωση των προαναφερθέντα χαρακτηριστικών των δημοσίων αγαθών 

(αδιαιρετότητα, μη αποκλειστικότητα) με τη γενική αρχή ότι το περιβάλλον δε γνωρίζει 

σύνορα. Δημόσιο θεωρείται και το αγαθό της βιοποικιλότητας, το οποίο εξασφαλίζει τη 

σταθερότητα των οικοσυστημάτων, αγαθό με μεγάλη χωροχρονική έκταση αφού αφορά σε 

όλο τον πλανήτη καθώς, και στις μέλλουσες γενιές, κρίσιμο στοιχείο της λεγόμενης 

διαγενεακής  ισότητας. 

 

«Η βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνει δύο συσχετιζόμενες έννοιες: την ποσότητα της 
γενετικής ποικιλότητας μεταξύ ατόμων που ανήκουν στο ίδιο είδος, και τον αριθμό των 
ειδών μέσα σε μια κοινότητα οργανισμών. Η γενετική ποικιλότητα δεν είναι κρίσιμη μόνο 
για την επιβίωση των ειδών στο φυσικό περιβάλλον, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι 
σημαντική και για τη δημιουργία νέων φυτών και ζώων. Αυξάνει τις ευκαιρίες για 
διασταυρώσεις, και συνεπώς και για τη δημιουργία ανώτερων ποικιλιών.» 

 
(Tietenberg T. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών Πόρων, τόμος Α΄, Αθήνα: 

Gutenberg, 2002, σελ. 93)      

 

Εν συνεχεία θα παραθέσουμε μια διαγραμματική ανάλυση στην οποία αποδεικνύεται γιατί ο 

ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να παράξει τα δημόσια αγαθά σε κοινωνικά άριστες ποσότητες, [ 

Ανάλυση κατά Tietenberg (2002) σελ. 94, 95, 96  και Βλάχου Α. (2001)]. 

 

Σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε 

ορισμένους ορισμούς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατανόηση όσων ακολουθήσουν. Η 

παραγόμενη και καταναλισκόμενη ποσότητα που θεωρείται άριστη σύμφωνα με το κριτήριο 

Pareto είναι αυτή που μεγιστοποιεί το καθαρό όφελος, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά του 

συνολικού οφέλους και του συνολικού κόστους. Κατανοούμε λοιπόν ότι εδώ υπεισέρχονται 

δύο έννοιες, το όφελος ή η χρησιμότητα που απολαμβάνει ο καταναλωτής και το κέρδος του 

παραγωγού, που και αυτό μπορεί να ειδωθεί ως όφελος του παραγωγού. Συνεπώς, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν αυτά τα δύο, χρησιμοποιείται στην ανάληψη οικονομικών 

δράσεων και επομένως στην οικονομική ανάλυση το κριτήριο της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας το οποίο στόχο έχει να μεγιστοποιήσει το καθαρό όφελος, 

υποδεικνύοντας μια συγκεκριμένη κατανομή πόρων έναντι εναλλακτικών. Συγκεκριμένα, μια 

κατανομή πόρων θεωρείται άριστη κατά Pareto όταν δεν επιδέχεται μεταβολής τέτοιας που 

να βελτιώνει τη θέση ενός ή περισσοτέρων οικονομικών υποκειμένων χωρίς να χειροτερεύει 
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τη θέση άλλων. Έχοντας αυτά υπόψιν προχωράμε στην ανάλυση με βάση το διάγραμμα που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Τιμή, κόστος 
  (βιοποικιλότητα)                           D 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Γ                 Δ                  Ε 
                        P0                                                                                                                MC 
          
 
                        P1 

 

                                    

                                                    

                                    P2                                                                                                                      D΄ 
 
 
                                                                                                              DΒ                 DΑ
 
                            0                 Q1                     Q2           Q0                                                Ποσότητα δημοσίου 
                                                                                                                                 Αγαθού (βιοποικιλότητα) 
 
         Διάγραμμα 10: Δημόσια αγαθά και κοινωνικά άριστες ποσότητες παραγωγής τους. 
 

Έστω δύο καταναλωτές Α και Β ενός δημοσίου αγαθού και οι καμπύλες ζήτησής τους DΑ και 

DΒ οι οποίες αποτυπώνονται στο διάγραμμα. Εκ πρώτης, μπορούμε να διαπιστώσουμε την 

αυξημένη προτίμηση του καταναλωτή Α για τον εν λόγω αγαθό. Η καμπύλη MC εκφράζει το 

σταθερό οριακό κόστος παραγωγής του δημοσίου αγαθού. Γενικά, γνωρίζουμε ότι η 
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συνολική καμπύλη ζήτησης εκφράζει τη διάθεση καταναλωτών για πληρωμή για κάθε 

δεδομένο επίπεδο προσφοράς προϊόντος. Στην περίπτωση του δημοσίου αγαθού αυτή η αρχή 

ανατρέπεται λόγω της αδιαιρετότητας που τα διέπει, με συνέπεια να μην είναι δυνατό να 

αθροίσουμε οριζόντια τις ατομικές καμπύλες ζήτησης, εδώ τις DA και DΒ,  αφού ο κάθε 

καταναλωτής καταναλώνει ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα. Βεβαίως μπορούμε για 

κάθε επίπεδο κατανάλωσης να αθροίσουμε τη διάθεση για πληρωμή του συνόλου των 

καταναλωτών, αθροίζοντας κάθετα τις ατομικές καμπύλες ζήτησης, έτσι ώστε να εξάγουμε 

την καμπύλη ζήτησης της αγοράς, στην περίπτωσή μας, η παραχθείσα εξ αυτής της 

διεργασίας καμπύλη είναι η DD΄DA.  

 

Ερχόμενοι τώρα να προσδιορίσουμε το κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής θα πρέπει να 

προσδιορίσουμε το επίπεδο παραγωγής εκείνο στο οποίο μεγιστοποιείται, όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, το καθαρό όφελος. Το επίπεδο αυτό σύμφωνα με την μικροοικονομία 

προσδιορίζεται στο σημείο τομής της καμπύλης οριακού κόστους με αυτή της συνολικής 

ζήτησης, έτσι στο άνωθεν διάγραμμα πρόκειται για το σημείο Ε και για επίπεδο παραγωγής 

Q0. Στόχος της παρούσης ανάλυσης μας είναι να αποδείξουμε ότι ο αυτορυθμιζόμενος 

μηχανισμός της αγοράς αδυνατεί να παράξει αυτό το αποτέλεσμα, ακόμα και στην περίπτωση 

ύπαρξης αγοράς πλήρους ανταγωνισμού. 

 

Θεωρούμε ότι πρώτος εμφανίζεται στην αγορά ο καταναλωτής B και αγοράζει την ποσότητα 

ΟQ1 καταβάλλοντας ΟP0 ανά μονάδα. Επόμενος που εμφανίζεται στην αγορά είναι ο 

καταναλωτής Α, ο οποίος επιθυμώντας να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα την οποία θα 

αντλήσει, θα απαιτούσε την ποσότητα ΟQ2, όμως η ποσότητα ΟQ1 έχει ήδη προσφερθεί και 

στην περίπτωση του δημοσίου αγαθού λόγω αδιαιρετότητας και απουσίας αποκλειστικότητας 

τίποτα δεν τον εμποδίζει να «απολαύσει» δωρεάν αυτή την ποσότητα, την οποία έχει 

προηγουμένως πληρώσει ο Β, απαιτώντας μόνο την επιπρόσθετη ποσότητα Q1Q2 και 

καταβάλλοντας αντίτιμο Q1Q2P0. Συνεπώς, τα συνολικά έσοδα ΟQ1P0 δεν επαρκούν για την 

παραγωγή του εν λόγω αγαθού. Το άριστο επίπεδο θα ήταν δυνατόν να παραχθεί εφόσον 

εφαρμοζόταν διαφορική τιμολόγηση για κάθε καταναλωτή και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

ο καταναλωτής Α θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με τιμή P1 ανά μονάδα ενώ ο καταναλωτής Β με 

τιμή P2. Υπ’ αυτές τις συνθήκες το συγκεκριμένο αγαθό θα μπορούσε να παραχθεί στο 

άριστο κοινωνικά επίπεδο σε συνθήκες αγοράς πλήρους ανταγωνισμού. Όμως, για να 

πραγματοποιηθεί η τεχνική του διαφορισμού τιμής απαιτούνται γνωστές καμπύλες ζήτησης, 

πράγμα αδύνατο στην περίπτωση των δημοσίων αγαθών, αφού λόγω αδιαιρετότητας και 
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αδυναμίας αποκλεισμού ο καταναλωτής έχει από τη μια κίνητρο να αποκρύψει τις 

προτιμήσεις του, ενώ από την άλλη στην πλειονότητα των δημοσίων αγαθών υπάρχουν 

εγγενείς δυσχέρειες παροχής επαρκούς πληροφόρησης. 

 

 

9.4 Εξωτερικές οικονομίες 

 
Το φαινόμενο των εξωτερικών οικονομιών είναι ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο φαινόμενο 

για το οποίο υπάρχουν, στην αφαίρεσή του, πολλοί ορισμοί ενώ απαιτούνται ειδικοί ορισμοί 

για την ακριβή περιγραφή επιμέρους εκφάνσεών του. Παρά ταύτα, γενικά ως εξωτερική 

οικονομία χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η δραστηριότητα ενός οικονομικού 

υποκειμένου επηρεάζει την ευημερία ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών υποκειμένων 

χωρίς καμία οικονομική συνέπεια. Αλλιώς : 

 

«Μια εξωτερική οικονομία υφίσταται όταν η συνάρτηση χρησιμότητας ή παραγωγής μιας 
οικονομικής μονάδας Α περιλαμβάνει πραγματικές μεταβλητές των οποίων το επίπεδο 
εξαρτάται από τις αποφάσεις άλλων οικονομικών μονάδων, αποφάσεις οι οποίες δεν 
λαμβάνουν υπόψιν τις επιπτώσεις τους στην ευημερία της οικονομικής μονάδας Α». 

 
(Βλάχου Α., Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι – Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις 

Κριτική, 2001, σελ. 50) 

 

Μια σημαντική διάκριση είναι αυτή μεταξύ θετικών και αρνητικών εξωτερικών οικονομιών. 

Θετικές εξωτερικές οικονομίες έχουμε όταν η δράση του οικονομικού υποκειμένου Α 

αυξάνει την ευημερία άλλων οικονομικών υποκειμένων, χωρίς να αποζημιώνεται για αυτή 

την υπηρεσία και τότε ομιλούμε περί εξωτερικού οφέλους. Αντίθετα, αρνητική εξωτερική 

οικονομία υφίσταται όταν η δράση ενός οικονομικού υποκειμένου μειώνει την ευημερία 

άλλων οικονομικών υποκειμένων χωρίς να τα αποζημιώνει για την επιφερόμενη μεταβολή, 

οπότε και ομιλούμε περί εξωτερικού κόστους. 

   

Τα προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος αφορούν σε μείζονα βαθμό στην ύπαρξη 

εξωτερικών οικονομιών και μάλιστα αρνητικών, ενώ επίσης εμφανίζεται το φαινόμενο της 

πλήρους αδυναμίας του μηχανισμού της αγοράς να κατανείμει στις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις τους διατιθέμενους πόρους με άριστο τρόπο, οπότε εκεί έχουμε την παρέμβαση 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 129



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

της πολιτείας με τη λήψη μέτρων (φόροι, επιδοτήσεις, άδειες ρύπανσης, όρια εκπεμπομένων 

ρύπων, κ.λ.π.)  τα οποία «διορθώνουν» την αδυναμία της αγοράς να μεγιστοποιήσει το 

κοινωνικό όφελος.  

 

Κατά την άριστη κατανομή Pareto, την οποία και προαναφέραμε, ή τιμή πρέπει να εξισώνεται 

με το κοινωνικό οριακό κόστος. Στην περίπτωση των εξωτερικών οικονομικών αυτό δεν 

συμβαίνει διότι εμφανίζεται απόκλιση μεταξύ του ιδιωτικού και του κοινωνικού οριακού 

κόστους, αφού στην περίπτωση αυτή δε λαμβάνεται υπόψιν το εξωτερικό κόστος.  

 

Για την καλύτερη κατανόηση των συνεπειών του φαινομένου θα καταφύγουμε σε 

διαγραμματική ανάλυση ενός χαρακτηριστικού παραδείγματος (κατά Tietenberg T. 2002).  

 

Υποθέτουμε ότι παραπλεύρως ενός ποταμού δραστηριοποιείται μια χημική βιομηχανία 

παραγωγής λιπασμάτων. Η συγκεκριμένη βιομηχανία απορρίπτει ανεπεξέργαστα τα υγρά 

απόβλητά της στον παρακείμενο ποταμό, ρυπαίνοντας με τοξικά απόβλητα το φυσικό 

αποδέκτη, με συνέπειες στο νερό άρδευσης, στις καλλιέργειες τις περιοχής, στον υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα, στο πόσιμο νερό, στην υγεία των κατοίκων κ.λ.π., κ.λ.π. Η εν λόγω 

επιχείρηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο επεξεργασίας των αποβλήτων, δεν κάνει χρήση 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και δεν καταβάλει καμία αποζημίωση για την οικονομική ζημία 

που προκαλεί σε πλήθος, όπως προαναφέραμε, οικονομικών υποκειμένων των οποίων τη 

δραστηριότητα άμεσα επηρεάζει, μειώνοντας την ευημερία τους. Συγκεκριμένα, στο κόστος 

παραγωγής των λιπασμάτων δεν υπεισέρχεται το κόστος των ζημιών που προκαλεί η 

ρύπανση, με αποτέλεσμα η επιχείρηση στη διαδικασία μεγιστοποίησης των κερδών της να 

επιλέγει το επίπεδο παραγωγής σύμφωνα με το ιδιωτικό της οριακό κόστος MC, στο οποίο 

δεν περιλαμβάνεται το εξωτερικό κόστος της ρύπανσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση 

με δεδομένη τη καμπύλη ζήτησης D, προσδιορίζει το επίπεδο παραγωγής της σε παραγόμενη 

ποσότητα ΟQ και τιμή ΟP  όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.  
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              P 
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                0                                           Q΄             Q                      Ποσότητα λιπάσματος 
 
 
Διάγραμμα 11: Εξωτερικές οικονομίες και ιδιωτικό – κοινωνικό οριακό κόστος 

 
Εάν στο ιδιωτικό οριακό κόστος το οποίο αποτυπώνεται από την καμπύλη MC προσθέσουμε, 

ή μάλλον συμπεριλάβουμε το κόστος της εξωτερικής οικονομίας τότε λαμβάνουμε την 

καμπύλη MC΄ η οποία εκφράζει το κοινωνικό οριακό κόστος. Με δεδομένη την καμπύλη 

ζήτησης D εξάγεται τώρα το επίπεδο παραγωγής του προϊόντος, το οποίο μεγιστοποιεί το 

κοινωνικό όφελος στο σημείο τομής με την καμπύλη MC΄ και για ποσότητα παραγωγής 

λιπασμάτων ΟQ΄< ΟQ. Η τιμή που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι φυσικά 

υψηλότερη ΟP΄. Συμπερασματικά σημειώνουμε ότι το κοινωνικά άριστο επίπεδο του 

προϊόντος, στο οποίο μεγιστοποιείται το καθαρό κοινωνικό όφελος, είναι χαμηλότερο αυτού 

το οποίο προσδιορίζεται από μια επιχείρηση χωρίς εξωτερική παρέμβαση, η οποία 

μεγιστοποιώντας τα κέρδη της παράγει σε χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος 

και επομένως και περισσότερη ρύπανση. Τα διάφορα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για την 

εσωτερίκευση του παραγόμενου, εκ επιχειρήσεων, εξωτερικού κόστους και ιδιαίτερα αυτά 

που αφορούν στην ταυτόχρονη αύξηση της τιμής και στη μείωση της ποσότητας των 
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παραγομένων προϊόντων (φόροι) εγείρουν πολλά ζητήματα, για τα οποία διεξάγεται έντονη 

συζήτηση που αφορά στην επίδραση στα πραγματικά εισοδήματα των καταναλωτών. 

Συγκεκριμένα, μια περαιτέρω ανάλυση θα έδειχνε ότι το κόστος της ρύπανσης κατανέμεται 

μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών ανάλογα από το είδος του αγαθού (ανώτερο, 

κατώτερο κ.λ.π. ) και τις ελαστικότητες τόσο της ζήτησης, όσο και της προσφοράς( όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει).  

 

 

9.5 Δικαιώματα ιδιοκτησίας και θεώρημα Coase      
 
Στην οικονομία του περιβάλλοντος, η οποία επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι 

αναπτύσσεται εντός της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας, τα προβλήματα, οι αδυναμίες και 

οι αστοχίες του μηχανισμού της αγοράς για μεγιστοποίηση του καθαρού κοινωνικού οφέλους 

και για άριστη κατανομή των πόρων καταλογίζονται και στην απουσία, ή στον ασαφή 

προσδιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οι περιπτώσεις των αγαθών 

ελεύθερης πρόσβασης, των δημοσίων αγαθών και της εμφάνισης εξωτερικών οικονομιών που 

έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την καταστροφή του περιβάλλοντος ερμηνεύονται 

με τον προαναφερθέντα τρόπο. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι δεν διασφαλίζονται κίνητρα 

ούτε για την αποτελεσματική χρήση τους ούτε και για την προστασία τους, ενώ απουσιάζουν 

και δικαιώματα προστασίας τους. Φυσικά, σύμφωνα με τον Hardin (1968), στις αιτίες της 

«τραγωδίας των δημοσίων αγαθών» συμπεριλαμβάνεται και η ελλιπής πληροφόρηση για τη 

χρησιμότητα τους, τις επιπτώσεις από την υποβάθμισή τους και τη σχέση κόστους/οφέλους 

από τον περιορισμό της υποβάθμισής τους. Αυτά όμως αφορούν σε μεγάλο βαθμό και σε 

πλήθος ιδιωτικών αγαθών, ενώ σε πολλά από αυτά είναι εγγενής η αδυναμία παροχής 

πληροφόρησης, τέτοιας που να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Παρεκβατικά 

σημειώνουμε ότι μπορεί να ευθύνεται και ο μηχανισμός της αγοράς, μπορεί να ευθύνεται και 

η ωφελιμιστική, ουσιοκρατική προσέγγιση της θεωρίας της τακτικής χρησιμότητας, καθώς θα 

δούμε στη συνέχεια ότι η απόπειρα χρηματικής αποτίμησης ορισμένων δημοσίων αγαθών 

εγείρει πιο πολλά προβλήματα, όσον αφορά στο οικονομικό σύστημα. Βεβαίως, για τις 

συνέπειες της ελλιπούς πληροφόρησης γενικά στην οικονομία της αγοράς και επομένως στο 

κεφαλαιοκρατικό σύστημα σε ένα αστικό κράτος, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε επί 

μακρόν, περιλαμβάνοντας παραδείγματα και άλλων επίμαχων θεμάτων όπως αυτά της 

παιδείας και της υγείας, πέραν αυτών του περιβάλλοντος, αλλά και πάλι θα διαφεύγαμε του 
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στόχου της παρούσης εργασίας, επομένως θα περιοριστούμε στο παράδειγμα του φυσικού 

περιβάλλοντος. Σημαντικό είναι το πρόβλημα και σε σχέση με τα φυσικά διαθέσιμα, ή 

σύμφωνα με την επικρατούσα οικονομική ορολογία με τους πόρους ελεύθερης πρόσβασης, 

όπου την πρόσβαση και τη δυνατότητα χρήσης και συνήθως εκμετάλλευσης αυτών των 

πόρων την οικειοποιούνται εκείνοι που μπορούν να τους ιδιοποιηθούν με μεγαλύτερη 

ευκολία. Αυτό συμβαίνει διότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία των φυσικών διαθεσίμων 

ελευθέρας πρόσβασης απουσιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα συλλογικής, ή ατομικής 

ιδιοκτησίας.  

 

Οι κύριες μορφές ιδιοκτησιακών καθεστώτων οι οποίες εμφανίζονται σήμερα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

• Ατομική ιδιοκτησία, όπου τα δικαιώματα και οι όποιες υποχρεώσεις αφορούν στον 

ιδιοκτήτη, 

• Κοινή ιδιοκτησία, όπου οι συνιδιοκτήτες αποφασίζουν για του αποδεκτούς και 

βέλτιστους για αυτούς κανόνες χρήσης, 

• Κρατική ιδιοκτησία, όπου ο καθορισμός των κανόνων που διέπουν τα 

συγκεκριμένα διαθέσιμα καθορίζονται από την πολιτεία,  

• Απουσία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η οποία αφορά στα αγαθά ελεύθερης 

πρόσβασης τα οποία στερούνται οιονδήποτε δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 

 

Γενικά, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αφορούν σε ένα σύνολο θεσμικών κανόνων και νομικών 

τίτλων οι οποίοι καθορίζουν τα ποικίλα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στις οποίες 

υπόκεινται οι ιδιοκτήτες των αγαθών. Τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα 

αποτελεσματικό, για τον μηχανισμό της αγοράς, σύστημα ιδιοκτησίας είναι: 

 

• Καθολικότητα, όλα τα αγαθά πρέπει να διέπονται από ένα σαφές ιδιοκτησιακό 

καθεστώς (δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι η καθολικότητα αφορά στην 

ατομική ιδιοκτησία και άρα αντικαθιστούν το, γενικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς με το 

μόνο που εξασφαλίζει τη δέουσα αποτελεσματικότητα, αυτό δηλαδή της ατομικής 

ιδιοκτησίας) όπου οι νομικοί τίτλοι να καθορίζουν απόλυτα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη. 
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• Αποκλειστικότητα, το σύνολο των ωφελειών και του κόστους που συνεπάγεται η 

κατοχή και χρήση των αγαθών θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά και μόνο στον 

ιδιοκτήτη τους. 

 

• Δυνατότητα μεταβίβασης, κάθε δικαίωμα ιδιοκτησίας θα πρέπει να μπορεί να 

μεταβιβαστεί από τον ένα ιδιοκτήτη στον άλλο, με εκούσια ανταλλαγή  

 

• Δυνατότητα επιβολής και κατοχύρωσης, κάθε δικαίωμα ιδιοκτησίας θα πρέπει να 

διασφαλίζεται από τυχούσα υφαρπαγή ή καταπάτηση από τρίτους (Tietenberg (2002), 

Βλάχου Α. 2001).   

 
Σε σχέση με τα προαναφερθέντα και ιδιαίτερα με τα αγαθά ελευθέρας πρόσβασης 

αναπτύχθηκε το 1960 από το διάσημο οικονομολόγο Coase R. H., ο οποίος βραβεύτηκε και 

με Νόμπελ Οικονομίας, ένα διάσημο για την περιβαλλοντική οικονομία θεώρημα, το 

θεώρημα Coase. Σύμφωνα με αυτό, σε περίπτωση ρύπανσης ενός πόρου ελεύθερης 

πρόσβασης, εάν παραχωρηθεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, 

τουτέστιν στον ρυπαίνοντα, ή στον αποδέκτη της ρύπανσης, θα αναπτυχθεί αυτόματα 

μηχανισμός συναλλαγής ο οποίος θα οδηγήσει στο άριστο επίπεδο ρύπανσης. Ή 

διατυπώνοντας αλλιώς την τελευταία πρόταση, θα μεγιστοποιηθεί το καθαρό κοινωνικό 

όφελος, καταλήγοντας σε μια εναλλακτική κατανομή κατά την οποία θα έχει επιτευχθεί η 

βέλτιστη κατανομή των διατιθέμενων πόρων. Οι παραδοχές βεβαίως αυτού του θεωρήματος 

είναι πολύ σημαντικές και αφορούν στην εφαρμοσιμότητά του. Συγκεκριμένα, απαιτείται 

μικρός αριθμός εμπλεκομένων μερών, ώστε να είναι δυνατή η συνεύρεση και ακόμα 

κυριότερα ο καθορισμός του αντιτίμου, δηλαδή η αποτίμηση της ρύπανσης. Γενικά, θα 

πρέπει το κόστος συναλλαγής να είναι τέτοιο που να επιτρέπει τη διαπραγμάτευση και την 

αποτελεσματική συναλλαγή.  

 

Πέραν όμως αυτών των σημαντικών προβλημάτων που αφορούν στις παραδοχές ή στις 

απαραίτητες προϋποθέσεις του θεωρήματος, εγείρονται και άλλα σημαντικά προβλήματα τα 

οποία αφορούν στην απονομή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, γεγονός που δημιουργεί 

εισοδηματικές επιπτώσεις, μεταβάλλοντας την ευημερία των οικονομικών υποκειμένων.  

 

Πολύ εύστοχο είναι το παράδειγμα της ηχορρύπανσης (Βλάχου Α., 2001). Έστω ότι έχουμε 

κατοικίες που γειτνιάζουν και έναν κάτοικο- ιδιοκτήτη εξ αυτών που προκαλεί θόρυβο, ο 
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οποίος αποτελεί όχληση για τους υπολοίπους περίοικους και άρα μειώνει την ευημερία τους. 

Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ρύθμιση από πλευράς πολιτείας που να επιβάλλει συγκεκριμένους 

κανόνες στην παραγωγή θορύβου, ούτε φυσικά άλλα ιδιοκτησιακά καθεστώτα σε σχέση με το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Από αυτό είναι ευνόητο ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας το ιδιοποιείται 

αυτομάτως ο παραγωγός του θορύβου. Το θεώρημα υποστηρίζει ότι σε όποιο από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και αν αποδοθεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας θα δημιουργηθεί μηχανισμός 

συναλλαγής ο οποίος θα οδηγήσει στο άριστο επίπεδο ρύπανσης. Θεωρώντας ότι 

ικανοποιούνται οι παραδοχές του θεωρήματος και ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας παραχωρείται 

στον προκαλούντα την ηχορρύπανση θα εξετάσουμε τη λειτουργία του μηχανισμού 

συναλλαγής περιγραφικά. Οι θιγόμενοι από την ηχορρύπανση κάτοικοι θα καταβάλλουν 

αντίτιμο-δωροδοκία στον ρυπαίνοντα, τέτοιο που να εξισώνεται με το οριακό όφελος που θα 

απολαύσουν από τη μείωση της ρύπανσης την οποία θα απαιτήσουν, ενώ ο ρυπαίνοντας θα 

δεχθεί το χρηματικό αντίτιμο εκείνο που θα εξισώνεται με το οριακό όφελος που θα στερείται 

από την μείωση του θορύβου που προκαλεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί το επίπεδο 

ηχορρύπανσης που θα μεγιστοποιήσει το καθαρό κοινωνικό όφελος. Δύο είναι οι αιτιάσεις ως 

προς αυτή τη διαδικασία πρώτον, ότι παραβιάζεται η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» και 

δεύτερον και ίσως και σημαντικότερο ότι η εισοδηματική επίδραση που θα έχει στον 

ρυπαίνοντα αυτή η μεταβίβαση εισοδήματος μπορεί να τον οδηγήσει στην αύξηση της 

ζήτησης του για κατανάλωση αγαθών και άρα και για ένταση ήχου (διασκέδαση), άλλα 

μπορεί να μεταβάλλει και ψευδώς τις πραγματικές του προτιμήσεις, τις συνδεόμενες με αυτή 

τη δραστηριότητα, μεταβάλλοντας την καμπύλη οριακού του οφέλους εφόσον έχει βρει μια 

επικερδή δραστηριότητα για την άντληση εισοδημάτων. 

 

Γενικά τα προβλήματα που εγείρονται από την απόδοση και τον καθορισμό δικαιωμάτων 

ατομικής ιδιοκτησίας είναι μείζονος σημασίας και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως 

παραδείγματα την εντατική καλλιέργεια και την εξάντληση των εδαφών (έχουμε 

προαναφερθεί), τη διασπάθιση των φυσικών ενεργειακών «πόρων» και άλλα πολλά. 

Ειδικότερα θα αναφερθούμε στο θέμα σε επόμενο κεφάλαιο.  
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10 . Βασικά στοιχεία της οικονομικής θεωρίας του 
περιβάλλοντος.    

 
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε στοιχεία όπως μεγιστοποίηση του καθαρού 

κοινωνικού οφέλους, αριστοποίηση κατά Pareto, άριστο επίπεδο ρύπανσης κ.α., στην 

προσπάθεια μας να ορίσουμε, να περιγράψουμε, καθώς και να παραθέσουμε μείζονος 

σημασίας ζητήματα που εγείρονται γύρω από έννοιες όπως αυτές των δημοσίων αγαθών, των 

εξωτερικών οικονομιών κ.λ.π., πάντα βέβαια εντός του πλαισίου της κυρίαρχης ιδεολογίας, 

έστω με μια κριτική διάθεση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε παραδείγματα της 

λειτουργίας βασικών οικονομικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική 

οικονομία όπως π.χ. του προσδιορισμού του αρίστου επιπέδου ρύπανσης, χωρίς βεβαίως να 

στοχεύουμε σε μια ενδελεχή παρουσίαση. Στόχος μας είναι η παρουσίαση των αρχών στις 

οποίες εδράζονται οι εν λόγω αναλύσεις, των παραδοχών που υιοθετούν, των αντινομιών που 

δημιουργούνται και γενικά των προβλημάτων και των δυσχερειών που αναδύονται κατά την 

εφαρμογή τους. Για ακόμα μια φορά θα τονίσουμε ότι και σε αυτό το κεφάλαιο θα κινηθούμε 

εντός των κόλπων του επικρατούντος ρεύματος παραθέτοντας, κατά κύριο λόγο, την κρητική-

συζήτηση που διεξάγεται-διενεργείται εντός του.  

 

 

10.1 Ορισμένα στοιχεία για την κατάταξη των ρυπαντικών 
ουσιών 

 

Μια γενική διάκριση των ρύπων είναι αυτή που τους κατατάσσει σε συσσωρευόμενους, 

(σωρευόμενους stock pollutants) και μη συσσωρευόμενους (μη σωρευόμενους, fund 

pollutants) ή αποδομούμενους ρύπους. Οι ρύποι κατατάσσονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες 

ανάλογα με την απορροφητική ικανότητα του περιβάλλοντος σε αυτούς. Συγκεκριμένα, όταν 

το περιβάλλον επιδεικνύει αξιόλογή απορροφητική ικανότητα θεωρούμε ότι ο ρύπος είναι μη 

συσσωρευόμενος. Φυσικά όταν ο ρυθμός εκπομπής του εν λόγω ρύπου υπερβεί τη φέρουσα 

ικανότητα του περιβάλλοντος, τότε και για αυτούς τους ρύπους παρατηρούνται φαινόμενα 

συσσώρευσης, τα οποία όμως δεν συνδέονται με την παραπάνω κατηγοριοποίηση η οποία 

συνδέεται με άλλες διεργασίες και έχει άλλες οικονομικές συνέπειες. Παράδειγμα 

συσσωρευόμενου ρύπου αποτελεί ο μόλυβδος. (Tietenberg T., 2000) 
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Μια άλλη σημαντική διάκριση αφορά στη διάκρισή των επιπτώσεων ενός ρύπου σε σχέση με 

τις χωρικές του επιπτώσεις . Συγκεκριμένα, οι μείζονες διακρίσεις αφορούν στην επίδραση 

της ρύπανσης σε μικρή ακτίνα από την εστία εκπομπής της, οπότε και μιλάμε για τοπική 

ρύπανση, στην επίδρασή της σε μεγαλύτερη ακτίνα, η οποία ξεπερνά ορισμένα όρια τα οποία 

μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τοπικά, βάση ορισμένων στοιχείων ομοιογένειας του 

«τοπικού», όποτε και αναφερόμαστε σε περιφερειακή ρύπανση και τέλος όταν η βλάβη 

επεκτείνεται σε πλανητική κλίμακα αναφερόμαστε σε σφαιρικούς ή παγκόσμιους ρύπους.  

 

 

10.2 Αριστοποίηση κατά Pareto  

 
Θα περιγράψουμε τη μέθοδο της αριστοποίησης κατά Pareto για μια στατική ανάλυση, 

δηλαδή για μια ανάλυση που αφορά στην επιλογή της άριστης κατά Pareto κατανομής πόρων, 

μεταξύ εναλλακτικών κατανομών  για μια δεδομένη χρονική περίοδο (κατά Βλάχου Α. 2001). 

 

Επιπροσθέτως, τονίζουμε ότι αναφερόμαστε σε ένα παράδειγμα γενικής ισορροπίας, δε 

λαμβάνονται δηλαδή ως δεδομένες άλλες διεργασίες στην υπόλοιπη οικονομία, για τη 

διεργασία ανταλλαγής μεταξύ των δύο και μόνων καταναλωτών της θεωρούμενης 

οικονομίας.  

 

Θεωρούμε ότι στην οικονομία υπάρχουν δύο καταναλωτές οι Α και Β και δύο αγαθά τα 1 και 

2. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των καταναλωτών δίδονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

 

UΑ = UΑ (q1A, q2A)          (1) 

 UB = UB (q1B, q2B)           (2) 

 

Οι καταναλισκόμενες ποσότητες των αγαθών 1 και 2 από τους καταναλωτές Α και Β 

συμβολίζονται ως q1A, q2A  και q1B, q2B  αντίστοιχα. Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες των 

αγαθών συμβολίζονται 1q  και 2q . Η άριστη κατανομή κατά Pareto επιτυγχάνεται όταν 

μεγιστοποιήσουμε τη χρησιμότητα τους ενός, στην περίπτωσή μας καταναλωτή, χωρίς να 

χειροτερεύσουμε τη θέση του άλλου. Στην περίπτωσή μας έστω ότι μεγιστοποιούμε τη 

χρησιμότητα που απολαμβάνει ο Α διατηρώντας αυτή του Β σταθερή, BU = BU .  Βεβαίως 
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έχουμε λάβει περιορισμούς διαθεσιμότητας των αγαθών, συγκεκριμένα πρέπει να 

μεγιστοποιήσουμε την: 

UΑ (q1A, q2A) 

Λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής περιορισμούς: 

B 1 , 2U ( )B B Bq q U=       (3) 

1 1B + qAq 1q=            (4) 

2A 2B 2q  + q  = q          (5) 

 

Η συνάρτηση Lagrange για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι: 

 

A 1 2A B 1 2B B 1 1 1 1 2 2 2 2L = U ( ,  q ) - λ[U ( ,  q )- U  ]- μ ( - q  )- μ ( - A B A B Aq q q q q q+ + q )B       (6) 
 

όπου λ, μ1 και μ2  οι πολλαπλασιαστές του Lagrange. Οι συνθήκες πρώτης τάξης που πρέπει 

να ικανοποιούνται για την επιλογή της βέλτιστης λύσης είναι:  

 

1
1 1
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A A

L U
q q

μ∂ ∂
= − =
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Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι : 
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συνεπώς, 
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Από τη σχέση (16) συμπεραίνουμε ότι η ισορροπία ανταλλαγής επιτυγχάνεται όταν ο οριακός 

λόγος υποκατάστασης (Ο.Λ.Υ) του αγαθού 1 σε 2 είναι ο ίδιος και για τους δύο καταναλωτές 

Α και Β.  Επίσης κατά την μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας εκάστου 

καταναλωτή υπό τον εισοδηματικό, φυσικά, περιορισμό του καθενός, σε συνθήκες πλήρους 

ανταγωνισμού, εξάγονται οι ακόλουθες σχέσεις,  : 
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με P1 και P2  τις τιμές των αγαθών 1 και 2 αντιστοίχως. 

 

Είναι γνωστό ότι σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού οι τιμές των προϊόντων είναι σταθερές 

και δεδομένες, επομένως η συνθήκη (16) ικανοποιείται. Εκ των σχέσεων (14), (15), (17), (18) 
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καθίσταται έκδηλη η αναλογία των πολλαπλασιαστών Lagrange μ1 και μ2 και των τιμών του 

πλήρους ανταγωνισμού P1 και P2 , με αποτέλεσμα οι πρώτοι να ονομάζονται σκιώδεις ή 

αποτελεσματικές τιμές, ισοδυναμώντας κατ’ ουσίαν με τις τιμές του πλήρους ανταγωνισμού. 

Επομένως, στις συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και μεγιστοποίησης της χρησιμότητας των 

καταναλωτών υπό τον εισοδηματικό τους έλεγχο, ο οριακός λόγος υποκατάστασης 

εξισώνεται με το λόγο τιμών. 

 

Εάν προχωρούσαμε την ανάλυση από το παράδειγμα της ανταλλαγής στο παράδειγμα της 

παραγωγής και τελικά στην αριστοποίηση για το σύνολο της οικονομίας, (Βλάχου Α. 2001) 

θα διαπιστώναμε ότι σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού η μεγιστοποίηση των κερδών της 

εκάστοτε επιχείρησης πραγματοποιείται όταν η τιμή εξισώνεται με το οριακό κόστος 

παραγωγής (MC = P) , άρα ο οριακός λόγος μετασχηματισμού εξισώνεται με το λόγο τιμών. 

Επομένως εάν συνδυάσουμε και την περίπτωση της κατανάλωσης κατά την οποία εξισώνεται 

ο Ο.Λ.Υ με το λόγο τιμών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός της αγοράς ικανοποιεί 

τις συνθήκες άριστης κατανομής των πόρων εξισώνοντας τον οριακό λόγο υποκατάστασης, 

για κάθε καταναλωτή, με τον οριακό λόγο μετασχηματισμού των αγαθών στην παραγωγή. 

 

Η παραπάνω ανάλυση ήταν μια στατική ανάλυση όπως εξ αρχής προϋποθέσαμε. Όταν οι 

κατανομές των πόρων αφορούν σε πολλές και διαφορετικές χρονικές περιόδους, προκειμένου 

να καταστούν συγκρίσιμα τα οφέλη διαφορετικών χρονικών περιόδων επιστρατεύεται το 

«εργαλείο» των νεοκλασικών οικονομικών που ονομάζεται προεξόφληση, το οποίο ανάγει τα 

οφέλη αυτών των κατανομών στην ίδια χρονική περίοδο.  Προεξόφληση (discounting) 

ονομάζεται η διαδικασία αναγωγής μιας μέλλουσας χρηματοροής (C), βάσει ενός επιτοκίου 

αναγωγής (r) που ονομάζεται επιτόκιο προεξόφλησης στο παρόν. Στο επιτόκιο 

προεξόφλησης, το οποίο όπως θα δούμε διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε πλειάδα θεμάτων της 

περιβαλλοντικής οικονομίας θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενη παράγραφο. Στο 

σημείο αυτό μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός της Παρούσας Αξίας μελλοντικών χρηματοροών  

και μάλιστα ο υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας Κ.Π.Τ ( Net Present Value NPV) . 

Η σχέση που δίδει την καθαρή παρούσα αξία μελλοντικών καθαρών οφελών είναι:  

0 (1 )
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t t
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όπου Βt και Ct οι διαχρονικές ροές των εσόδων και των εξόδων μιας οικονομικής 

δραστηριότητας για Τ χρονικές «περιόδους» δράσης.  Σύμφωνα με το κριτήριο της δυναμικής 

αποτελεσματικότητας μια κατανομή σε Τ χρονικές περιόδους θεωρείται άριστη κατά Pareto 

όταν μεγιστοποιείται η καθαρή παρούσα αξία του καθαρού οφέλους των διαφόρων χρονικών 

περιόδων. Το κριτήριο αυτό της δυναμικής αποτελεσματικότητας συναντά έντονη κριτική και 

αμφισβήτηση και ιδιαίτερα όσο αφορά στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, αφού 

με δεδομένο το θετικό επιτόκιο προεξόφλησης, σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων, 

αποδίδεται πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στις παρούσες καθαρές χρηματοροές, καθώς και σε 

αυτές του εγγύς μέλλοντος, αποδίδοντας πολύ λιγότερη αξία σε αυτές που αφορούν στο 

απώτερο μέλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αποφάσεις για επενδυτικά σχέδια, ή για 

οικονομικές δραστηριότητες που προεκτείνονται στο μέλλον χαρακτηρίζονται ως μη 

επικερδείς, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο. Βεβαίως, το κριτήριο αυτό συμβαδίζει και με την 

εμπειρική ατομικιστική και μυωπικά ωφελιμιστική στάση ενός μεμονωμένου ατόμου, για το 

οποίο η διάσταση του μέλλοντος είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που αφορά στο μέλλον 

της οικόσφαιρας. Η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού εγκυμονεί τους κινδύνους της 

εξάντλησης των φυσικών πόρων και της ευρείας υποβάθμισης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος με τη παραγωγή ρύπανσης σε επίπεδα που υπερβαίνουν, όλο και περισσότερο, 

τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος. Έτσι, οι μελλοντικές γενεές ενδέχεται να βρεθούν 

προ μιας σημαντικά δυσχερέστερης θέσης, έναντι αυτής των σημερινών. Εδώ τίθεται το 

σημαντικό θέμα της διαγενεακής ισότητας. Οι οικονομολόγοι σε αυτό το θέμα απαντούν 

ουσιαστικά με τον εξής τρόπο. Σύμφωνα με το κριτήριο της δυναμικής αποτελεσματικότητας   

μπορεί να εξασφαλιστεί παραγμένο κεφάλαιο το οποίο θα ήταν δυνατόν να επενδυθεί, σε 

μελλοντικές περιόδους, σε κεφαλαιουχικά αγαθά τα οποία θα αντιστάθμιζαν την 

προκληθείσα καταστροφή της φύσης, εξασφαλίζοντας ίση ευημερία στις μελλοντικές γενεές. 

Βεβαίως αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως με τη διαδικασία διαρκούς συσσώρευσης του 

κεφαλαίου, το οποίο διαρκώς επενδύεται και αυξούμενο επανεπενδύεται για να αυξηθεί εκ 

νέου, παίζοντας το ρόλο του στην παραγωγική διαδικασία που ισχύει στο κεφαλαιοκρατικό 

σύστημα. Επίσης, η «αντιστάθμιση» διενεργείται με τους όρους και τον ορισμό της αξίας ο 

οποίος έχει υιοθετηθεί από το παρόν παραγωγικό σύστημα, προεξοφλώντας τη σταθερότητά 

τους στο μέλλον προκειμένου να ισχύει η υπόθεση, ενώ επιπλέον κρίνονται ως ουσιαστικά 

ανάλογες οι επιθυμίες των απουσών μελλοντικών γενεών με τις σημερινές, σε σχέση με τη 

αξιολόγηση της χρησιμότητας που απολαμβάνουν.  
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Ένα εναλλακτικό κριτήριο το οποίο προτείνεται είναι αυτό της διατηρησιμότητας, σύμφωνα 

με το οποίο μια διαχρονικά άριστη κατανομή των πόρων θα εξασφαλίζει ότι καμιά αλλαγή 

για τη βελτίωση της θέσης της σημερινής γενεάς δεν θα είναι δυνατή χωρίς την ταυτόχρονη 

χειροτέρευση της θέσης των μελλοντικών γενεών. 

 

 Από όλα τα προαναφερθέντα καθίσταται έκδηλή η προεξέχουσα θέση του κριτηρίου Pareto 

στα θέματα της περιβαλλοντικής οικονομίας, καθώς και πολλά από τα προβλήματα τα οποία 

συνεπάγεται.  

 

Το σημαντικότερο πρόβλημα παρά ταύτα του κριτηρίου Pareto είναι ότι αυτό περιλαμβάνει 

σιωπηρές αξιολογικές κρίσεις και παραδοχές. Οι σοβαρότερες αυτών είναι αυτές που 

αφορούν στην παραδοχή του status quo της κατανομής των πόρων, μην μπορώντας να 

συγκρίνει επίπεδα χρησιμότητας που άλλοι ωφελούνται και άλλοι θίγονται από μια κατανομή 

(αναδιανομή), αφού προϋπόθεση της άριστης κατανομής είναι ότι δεν είναι δυνατόν να 

χειροτερεύει η θέση κανενός. Έτσι, δεν είναι δυνατό να ικανοποιήσει κριτήρια δικαιότερων 

κατανομών αφού στηρίζεται στις αρχικές κατανομές και θέτει εκτός ανάλυσης οποιαδήποτε 

ανακατανομή πόρων στα άτομα της κοινωνίας εκ των ήδη διανεμηθέντων. Επιπλέον, σε 

πολλές περιπτώσεις η άριστη κατανομή κατά Pareto δεν αφορά σε μοναδική λύση, αλλά σε 

πλήθος εναλλακτικών άριστων κατανομών τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσει και η 

επιλογή, εκ των οποίων, να συντελείται με άλλα «κρυφά» κριτήρια (Βλάχου Α. 2001). 

 

 

10.3 Προσδιορισμός του αρίστου επιπέδου ρύπανσης 
 

Το άριστο επίπεδο της ρύπανσης μπορεί να προσδιοριστεί από την ελαχιστοποίηση του 

κόστους που συνεπάγεται η ρύπανση, δηλαδή του σημείου που εξασφαλίζει το συνολικά 

ελάχιστο κόστος από την ζημία που προκαλεί ή ρύπανση και από το κόστος ελέγχου της. Η 

προηγούμενη έκφραση αντιστοιχεί πλήρως στην έκφραση μεγιστοποίησης του καθαρού 

κοινωνικού οφέλους από τον περιορισμό της ρύπανσης. 

 

Σημαντικό, πριν παραθέσουμε της καμπύλες οριακού κόστους ζημιών και ελέγχου, είναι να 

τονίσουμε ότι αυξανόμενης της παραγόμενης ποσότητας της ρύπανσης το οριακό κόστος 

ζημιών, για κάθε επιπρόσθετη μονάδα εκπεμπόμενης ρύπανσης αυξάνει, καθώς εξαντλείται η 
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απορροφητική ικανότητα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να υπερβαίνεται η φέρουσα 

ικανότητά του και κάθε επιπρόσθετη μονάδα είτε να είναι ολοένα και δυσκολότερο να 

απορροφηθεί, είτε να μην απορροφάται καθόλου. Από την άλλη όμως πλευρά αυξάνει και το 

οριακό κόστος ελέγχου, τόσο αυξανόμενης της ποσότητας σε απόλυτο μέγεθος, όσο και 

αυξανομένου του ποσοστού ελέγχου μιας συγκεκριμένης ποσότητας. Στο διάγραμμα που 

ακολουθεί απεικονίζονται οι καμπύλες οριακού κόστους ζημιών (MCZ) και οριακού κόστους 

ελέγχου (MCΕ), οι φέρουσες τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν. 
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Κόστος 
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                  0                                          B                                    Γ         Ποσότητα εκπεμπόμενης  
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               Διάγραμμα 12: Προσδιορισμός άριστου επιπέδου ρύπανσης   

Στο άνωθεν διάγραμμα το σημείο (0) εκφράζει μηδενικό επίπεδο εκπεμπόμενης ρύπανσης με 

άπειρο κόστος ελέγχου, σύμφωνα με τη διαγραμματική απεικόνιση της καμπύλης οριακού 

κόστους ελέγχου (πρακτικά ισοδυναμεί με πολύ υψηλό κόστος). Στον αντίποδα αυτού 

βρίσκεται το σημείο Γ, στο οποίο η εκπεμπόμενη ρύπανση είναι μέγιστη, δηλαδή δεν 

εφαρμόζεται κανένας έλεγχος και βεβαίως το οριακό κόστος ζημιών τείνει στο άπειρο. 

Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι οι κινήσεις από το σημείο (0) και προς τα δεξιά στον άξονα της 
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ποσότητας της εκπεμπόμενης ρύπανσης αυξάνουν το οριακό κόστος της ζημιάς και μειώνουν 

αυτό του ελέγχου. Το άριστο επίπεδο ρύπανσης επιτυγχάνεται στο σημείο Α όπου το οριακό 

κόστος ελέγχου εξισώνεται με το οριακό κόστος ζημιών από τη ρύπανση και αντιστοιχεί σε 

επίπεδο εκπεμπόμενης ρύπανσης Β. Οποιοδήποτε άλλο επίπεδο αυξάνει το συνολικό κόστος 

ελέγχου και ζημιών, μη εξασφαλίζοντας την άριστη κατανομή των πόρων. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να τονίσουμε ότι η αγορά αφεαυτή δε διαμορφώνει τιμές για τη ρύπανση· η πολιτεία 

οφείλει να τις ορίσει, αποτιμώντας την οριακή κοινωνική ζημία για κάθε επιπρόσθετη μονάδα 

εκπεμπόμενης ρύπανσης, ώστε με αυτόν τον τρόπο είτε να επιβάλει το φόρο κατά Pigou 

(ΒΑ), που να αντιστοιχεί στο άριστο επίπεδο ρύπανσης, είτε να θέσει ανώτατο όριο 

εκπομπών στο άριστο επίπεδο εκπεμπόμενης ρύπανσης (Β). Συνεπώς, στην περίπτωση ενός 

ήδη προσδιορισμένου ποιοτικού στόχου για τη ρύπανση, εννοούμε που έχει οικονομικώς 

αποτιμηθεί μέσω μια εξωγενούς, της οικονομίας της αγοράς διεργασίας, η οικονομική θεωρία 

είναι σε θέση να εξασφαλίζει την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ελαχιστοποιώντας το 

συνολικό κόστος, επιτυγχάνοντας τις βέλτιστες κατανομές τόσο μεταξύ ρυπαινόντων και 

θιγομένων, αλλά προεκτείνοντας την ανάλυση και ένα στάδιο μακρύτερα και μεταξύ των 

πηγών πρόκλησης της ρύπανσης.  

 

 

11 . Μέθοδοι εκτίμησης του οφέλους και κόστους κατά τη 
μεταβολή της ποιότητας του περιβάλλοντος  

 
 
Σύμφωνα με τη θεώρηση και τις παραδοχές της νεοκλασικής θεωρίας της πολιτικής 

οικονομίας τα άτομα έχουν επίγνωση και μπορούν να αποτιμήσουν τη σχετική χρησιμότητα 

που απολαμβάνουν από τις μεταβολές της ποιότητας του περιβάλλοντος και άρα από αυτές 

τις επιθυμίες  και τις επιλογές τους να εξαχθεί η καμπύλη ζήτησης στην οποία  θα 

παρουσιάζονται, ποσοτικοποιημένα, αυτά τα οφέλη, σε χρηματικούς όρους.  

 

Το όλο πρόβλημα για την οικονομική αποτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι ότι 

αυτή παρουσιάζει, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, χαρακτηριστικά δημοσίου ή ελεύθερου 

αγαθού οπότε ο μηχανισμός της αγοράς καθίσταται αναποτελεσματικός-ανεπαρκής για τη 

διεργασία αποτίμησης της. Προεκτείνοντας το συγκεκριμένο σκεπτικό, θα λέγαμε ότι το όλο 

πρόβλημα για τη νεοκλασική οικονομική θεωρία είναι να σχηματίσει τις καμπύλες ζήτησης 

για τα αγαθά που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια μέσω του 
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κλάδου της περιβαλλοντικής οικονομίας, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν επινοηθεί μέθοδοι 

οικονομικής αποτίμησης τέτοιων αγαθών και άρα σχηματισμού των αντίστοιχων καμπυλών 

ζήτησης.  

 

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσουμε ορισμένες από τις μεθόδους αυτές, με στόχο να 

αναδείξουμε βασικές αρχές λειτουργίας τους, αλλά κυρίως να κατανοήσουμε τον τρόπο με 

τον οποίο η νεοκλασική οικονομική θεωρία προσεγγίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα, 

αναδεικνύοντας και εδώ όπως και σε προηγούμενα κεφάλαια τις σχέσεις μεταξύ οικονομίας 

και περιβάλλοντος.  

 

 

11.1 Η θεώρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος ως 
υποκατάστατου ή συμπληρωματικού αγαθού. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα του περιβάλλοντος έχει τη θέση συμπληρωματικού ή 

υποκατάστατου καταναλωτικών αγαθών τα οποία προσφέρονται εντός του μηχανισμού της 

αγοράς. Για παράδειγμα, το ακατάλληλο προς πόση νερό αυξάνει τη ζήτηση για 

εμφιαλωμένο, ή τη ζήτηση για φίλτρα καθαρισμού, όταν η ποιότητα του νερού δεν είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή. Μια βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας νερού (βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος) θα προκαλέσει όφελος στα οικονομούντα άτομα το οποίο θα ανέλθει, σε 

χρηματικές μονάδες, στο ποσό που θα εξοικονομηθεί από την μείωση των δαπανών για τα 

προαναφερθέντα καταναλωτικά αγαθά. 

 

Η ποιότητα του περιβάλλοντος σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως συμπληρωματικό αγαθό 

άλλων καταναλωτικών αγαθών τα οποία προσφέρονται και αποτιμώνται οικονομικά εντός 

του μηχανισμού της αγοράς. Για παράδειγμα, η βελτίωση της ποιότητας των ακτών μιας 

συγκεκριμένης παραθαλάσσιας περιοχής θα αυξήσει, μετατοπίζοντας προς τα δεξιά, την 

καμπύλη ζήτησης για την αγορά παραθεριστικών κατοικιών εντός της συγκεκριμένης 

περιοχής. Στην περίπτωση απόλυτα ελαστικής προσφοράς το καθαρό όφελος που θα 

προκύψει, ceteris paribus, θα εξαχθεί από την αύξηση του οφέλους του καταναλωτή. 

Αντίστροφα, θα μπορούσαμε με τον ίδιο τρόπο να αποτιμήσουμε οικονομικά τα 

αποτελέσματα της χειροτέρευσης της ποιότητας του περιβάλλοντος όταν αυτό λειτουργεί είτε 

ως υποκατάστατο, είτε ως συμπληρωματικό αγαθό. 
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11.2 Η ποιότητα του περιβάλλοντος ως συντελεστής 
παραγωγής            

 
Η ποιότητα του περιβάλλοντος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει τη θέση παραγωγικού 

συντελεστή, έχοντας πολύ μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωσή της ποσότητας και της τιμής 

των παραγομένων προϊόντων. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις μια μεταβολή στην ποιότητα 

του περιβάλλοντος έχει άμεσο αντίκτυπο στα εισοδήματα των άλλων συντελεστών 

παραγωγής και συγκεκριμένα του κεφαλαίου και της εργασίας.  

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του εν λόγω φαινομένου θα μπορούσε να αποτελεί η 

ποιότητα του αρδευτικού νερού, η οποία ευθέως επηρεάζει την παραγωγικότητα των 

καλλιεργειών.  Το ίδιο θα μπορούσε να αφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιράς σε σχέση με 

την παραγωγικότητα της εργασίας, που όμως είναι ένα σημαντικά πολυπλοκότερο φαινόμενο.  

 

Το όφελος από αυτές τις μεταβολές, που επηρεάζουν τόσο τη ζήτηση, όσο και την προσφορά 

των αγαθών, μπορεί να προσδιοριστεί και να μετρηθεί μέσω των καμπυλών που 

προσδιορίζουν το οριακό κόστος παραγωγής, το συνολικό κόστος παραγωγής, καθώς και τη 

ζήτηση και την προσφορά ενός αγαθού. Για παράδειγμα στην προαναφερθείσα περίπτωση 

της βελτίωσης της ποιότητας του αρδευτικού νερού θα εξετάσουμε την περίπτωση που από 

αυτήν επηρεάζεται και η τιμή των γεωργικών αγαθών, αφού η μεταβολή αυτή αφορά σε 

μεγάλο τμήμα του εν λόγω κλάδου. Έτσι, η βελτίωση της ποιότητας του αρδευτικού νερού 

μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς S1 προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε την 

καμπύλη S2. Η διαδικασία αυτή αφορά στη μείωση του οριακού κόστους παραγωγής και άρα 

στη δημιουργία οφέλους τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές, αφού 

υποθέσαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε μια καθορισμένη τιμή προϊόντος. 
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Τιμή (P) 
 
 
                                                                                            S1           S2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          P1                                                                   Α  

               P2                                 Β                 Γ 
 
           Δ 
                                                           Ζ 
           Η                                                                                                          D 
 
 
 
             0                                         Q1     Q2                                       Ποσότητα (Q) 
 
      Διάγραμμα 13: Εκτίμηση οφέλους από τη μεταβολή της ποιότητας του περιβάλλοντος 
         

 

Από το άνωθεν διάγραμμα μπορούμε να εξάγουμε το καθαρό κοινωνικό όφελος το οποίο 

προκύπτει από τη βελτίωση, εν προκειμένω, της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και τα 

επιμέρους οφέλη για τους καταναλωτές και του παραγωγούς. Συγκεκριμένα, το όφελος που 

αφορά στους παραγωγούς από την εν λόγω μεταβολή, η οποία προκάλεσε την προς τα δεξιά 

μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς, εκφράζεται στο εμβαδόν P2ΓΗ. Το όφελος, από την 

άλλη μεριά, των καταναλωτών εκφράζεται μέσω του εμβαδού P1ΑΓP2. Από αυτά μπορεί να 

εξαχθεί το καθαρό κοινωνικό όφελος το οποίο απεικονίζεται και μπορεί να μετρηθεί από το 

εμβαδόν ΒΑΓ, ενώ τέλος, το συνολικό όφελος από τη μεταβολή εκφράζεται στο εμβαδό 

ΔΑΓΗ. 
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Φυσικά αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση, καθώς ανάλογα με το είδος του αγαθού, και το 

μέγεθος της μεταβολής, εάν δηλαδή επηρεάζει σημαντικό τμήμα του κλάδου και άρα 

μεταβάλλει τις τιμές ή όχι, αλλά και ανάλογα με τις ελαστικότητες της προσφοράς και της 

ζήτησης, τα οφέλη μπορούν να κατανεμηθούν με πλειάδα διαφορετικών τρόπων και να 

προκαλέσουν σημαντικές εισοδηματικές επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι πάντα θεμιτές, από 

πλευράς κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς απαιτούνται 

επιπρόσθετες αξιολογικές κρίσεις, όπως προαναφέραμε, πέραν των οικονομικών 

υποδειγμάτων. 

 

Δύο είναι οι μέθοδοι χρηματικής αποτίμησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, ως 

συντελεστή παραγωγής, αυτή της συνάρτησης ζημιών και του εναλλακτικού κόστους. 

 

Η πρώτη αφορά στον προσδιορισμό των φυσικών επιπτώσεων της οριακής «μονάδας» 

ρύπανσης σε παραγωγικούς συντελεστές, ή σε καταναλωτικά αγαθά, σε αυτά περιλαμβάνεται 

και ο άνθρωπος, ως εργασιακή δύναμη και στη συνέχεια στην οικονομική τους αποτίμηση  σε 

χρηματικούς όρους με τη χρήση των αγοραίων τιμών αυτών, οι οποίες μάλιστα λαμβάνονται 

και ως σταθερές. Δηλαδή θεωρούνται αμετάβλητες στην αλλαγή της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, αφού η τελευταία δεν επηρεάζει σε τέτοια κλίμακα που να μεταβάλλει τα 

κόστη παραγωγής μεταβάλλοντας π.χ. το κόστος των παραγωγικών συντελεστών. 

 

Η δεύτερη μέθοδος, αυτή του εναλλακτικού κόστους, αφορά στη χρηματική αποτίμηση 

εναλλακτικών χρήσεων των φυσικών πόρων, όταν αυτοί λειτουργούν ως παραγωγικοί 

συντελεστές. Κατ’ ουσίαν η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά στην οικονομική αποτίμηση των 

διαφυγόντων εισοδημάτων από τη διατήρηση ενός φυσικού πόρου στη φυσική του 

κατάσταση, π.χ. μιας δασικής έκτασης αντί της μετατροπής της σε καλλιεργήσιμη έκταση και 

σε διαθέσιμη ξυλεία. 

 

 

11.3 Ανάλυση αγορών ωφέλιμων χαρακτηριστικών 
 
Η εν λόγω μέθοδος αφορά στην παραδοχή σύμφωνα με την οποία είναι πολλές οι 

περιπτώσεις των καταναλωτικών αγαθών που διατίθενται δια μέσου του μηχανισμού της 

αγοράς κατά τις οποίες οι καταναλωτές αποφασίζουν για τα αγαθά που θέλουν να 
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καταναλώσουν, λαμβάνοντας υπόψιν την ποιότητα του περιβάλλοντος, αφού αυτή ενυπάρχει 

ως τμήμα της χρηματικής αξίας ενός αγαθού. Συγκεκριμένα, η χρησιμότητα που προσφέρουν 

τα αγαθά θεωρείται ότι εκπορεύεται από ένα σύνολο ωφέλιμων χαρακτηριστικών τα οποία 

αυτά φέρουν. Ένα εξ αυτών είναι και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Έτσι ή μέθοδος της 

ανάλυσης αγορών ωφέλιμων χαρακτηριστικών στόχο έχει  τον προσδιορισμό της 

πεπλεγμένης τιμής ενός ωφέλιμου χαρακτηριστικού, όπως είναι η ποιότητα του 

περιβάλλοντος . Οι τεχνικές που εφαρμόζονται προκειμένου να γίνει κατορθωτό κάτι τέτοιο 

είναι πολλές και δεν θα επεκταθούμε σε αυτές, θα παραθέσουμε απλώς τη γενική λειτουργία 

της μεθόδου.  

 

Οι δύο κυριότερες περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η τιμολόγηση ωφέλιμων 

χαρακτηριστικών και οι οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι αυτές της αγοράς 

κατοικιών και της επιλογής θέσεως εργασίας. Εμείς θα αναφερθούμε, ακροθιγώς, στην 

πρώτη, αναφέροντας ότι οι τιμές των κατοικιών διαφέρουν και μάλιστα σημαντικά λόγο της 

ποιότητας του περιβάλλοντος την οποία θα απολαύσουν οι κάτοχοι τους. Εάν θέλαμε να 

ομαδοποιήσουμε τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά των κατοικιών θα μπορούσαμε να 

προσδιορίζουμε τις εξής κατηγορίες - ομάδες: 

 

H: Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της πολυκατοικίας (ποιότητα κατασκευής, μέγεθος 

κατοικίας τ.μ., διαρρύθμιση, μονοκατοικία-πολυκατοικία, όροφος, ηλικία κ.λ.π.), 

Α: Η προσβασιμότητα (στην εργασία, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο κέντρο ή στις 

εξόδους μιας περιοχής κ.λ.π.)  

Ν: κοινωνικά χαρακτηριστικά και υποδομές της περιοχής (εγκληματικότητα, κοινωνική 

σύνθεση, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, καταστήματα κ.λ.π.) 

Ε: η ποιότητα του περιβάλλοντος. 

(Καλιαμπάκος Δ, Δαμίγος Δ. Περιβαλλοντική Οικονομία, Βλάχου Α., 2001) 

 

Έτσι η τιμή μιας κατοικίας μπορεί να εκτιμηθεί συναρτήσει των ωφέλιμων χαρακτηριστικών 

της με τη συνάρτηση της ωφελιμιστικής τιμής. 

 

PV ( H,  A, N, E )f=  

 

Η παράγωγος της άνωθεν συνάρτησης, ως προς οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες 

ομάδες χαρακτηριστικών, οι οποίες περιλαμβάνονται στη συνάρτηση, δίδει την οριακή 
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πεπλεγμένη τιμή ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα χαρακτηριστικών. Έτσι, κάνοντας πλήθος 

παραδοχών, όπως ότι έχουμε ενιαία αγορά πλήρους ανταγωνισμού και επαρκούς 

πληροφόρησης κ.λ.π., μπορούμε να υπολογίσουμε την οριακή πεπλεγμένη τιμή, δηλαδή το 

μέτρο της οριακής διάθεσης ενός ατόμου για πληρωμή μιας οριακής μεταβολής στην 

ποιότητα του περιβάλλοντος, παραγωγίζοντας   ως προς (Ε),  

 

PV E∂ ∂  

 

 Επομένως, υποθέτοντας ότι η ωφελιμιστική τιμή PV μπορεί να υπολογισθεί, εκτιμούμε την 

οριακή διάθεση για πληρωμή για το Ε για κάθε άτομο και άρα αθροίζοντας προκύπτει το 

συνολικό όφελος σε χρηματικές μονάδες για μια οριακή μεταβολή της ποιότητας του 

περιβάλλοντος Ε. Η άνωθεν τεχνική αποτίμησης αφορά μόνο σε οριακές μεταβολές, στην 

περίπτωση που επίσης ισχύουν οι παραδοχές που προηγουμένως κάναμε. Φυσικά, οι 

πραγματικές περιπτώσεις είναι πολύ πιο πολύπλοκές και έχουν περισσότερες παραμέτρους, 

άλλα δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω σε άλλες τεχνικές.    

 

Η μέθοδος της ανάλυσης αγορών ωφέλιμων χαρακτηριστικών υπερέχει έναντι άλλων 

μεθόδων, στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αφού βασίζεται σε στοιχεία 

πραγματικών αγορών. Παρά ταύτα έχει εντοπιστεί πλήθος αδυναμιών στις κυριότερες των 

οποίων θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως (Καλιαμπάκος Δ. Δαμίγος Δ. Περιβαλλοντική 

Οικονομία). 

 

Η επιλογή των παραμέτρων της ωφελιμιστικής συνάρτησης έχει κυρίαρχο ρόλο στα 

αποτελέσματα που θα εξαχθούν από την ανάλυση. Η συγκέντρωση των δεδομένων κατά έναν 

επαρκή και αξιόπιστο τρόπο είναι αρκετά δύσκολη λόγω τόσο του όγκου, όσο και της 

διασποράς τους σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες. Τα στατιστικά μοντέλα και άλλες 

μαθηματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την χρηματική αποτίμηση του παράγοντα 

ποιότητα περιβάλλοντος είναι συνήθως αρκετά πολύπλοκα. Επιπροσθέτως υπάρχει έλλειμμα 

επαρκούς πληροφόρησης των καταναλωτών σε σχέση με διάφορες εκφάνσεις της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτιμηθεί από τα «οικονομούντα» άτομα 

το όφελος από συγκεκριμένους παράγοντες που άπτονται της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Για παράδειγμα στην επιλογή θέσεων εργασίας η τοξικότητα ουσιών με τις οποίες καλούνται 

να έρθουν σε επαφή οι εργαζόμενοι μπορεί να γίνει αντιληπτή και άρα να αποτιμηθεί σε 

χρηματικούς όρους, σε αντίθεση με τη διακύμανση των ποσοστών πρόκλησης εργατικών 
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ατυχημάτων η όποια δεν αποτιμάται ορθώς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση 

των κατοικιών, σε περιπτώσεις αισθητικής αλλοίωσης του φυσικού τοπίου. Ιδιαίτερα για τις 

περιπτώσεις της αγοράς κατοικιών θα αναφέρουμε, ενδεικτικά, ότι η αγορά επηρεάζεται και 

από εξωγενείς παράγοντες με αποτέλεσμα οι αποφάσεις των ατόμων να μην χαρακτηρίζονται 

μόνο από τον εισοδηματικό τους περιορισμό, αλλά και από οικονομικές πολιτικές οι οποίες 

αφορούν στα επιτόκια δανεισμού, στη φορολογία κ.λ.π. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι 

κατά την ανάλυση αγορών ωφέλιμων χαρακτηριστικών για την οικονομική αποτίμηση 

ανακύπτουν ουκ ολίγα προβλήματα. 

 

 

11.4 Μέθοδος ανάλυσης κόστους ταξιδιού 
 
Η μέθοδος της ανάλυσης κόστους ταξιδιού χρησιμοποιείται εκτεταμένα από την 

περιβαλλοντική οικονομία για την εκτίμηση της ζήτησης των υπηρεσιών αναψυχής που 

προσφέρουν φυσικοί χώροι όπως είναι τα δάση, μια παραλία, ένας ποταμός κ.λ.π. 

 

Το πρόβλημα της κατασκευής των καμπυλών ζήτησης για τέτοιους φυσικούς χώρους και άρα 

της χρηματικής τους αποτίμησης έγκειται στο γεγονός της έλλειψης αντιτίμου (εισόδου) για 

την κατανάλωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναψυχής, εκτός περιπτώσεων επιβολής 

ενδεικτικού αντιτίμου, το οποίο όμως δεν αντανακλά το πραγματικό όφελος που 

απολαμβάνουν οι επισκέπτες. 

 

Η βασική υπόθεση της μεθόδου είναι ότι το κόστος της επίσκεψης στον εκάστοτε φυσικό 

χώρο αναψυχής αντανακλά το όφελος που απολαμβάνουν οι επισκέπτες εκφρασμένο σε 

χρηματικές μονάδες και επομένως το όφελος από τη διατήρηση του φυσικού χώρου 

αναψυχής. Το κόστος επίσκεψης στο χώρο αναψυχής αναλύεται στο κόστος του καθαυτό 

ταξιδιού (καύσιμά, διόδια, κ.λ.π ) και στο κόστος ευκαιρίας του χρόνου του ταξιδιού. 

Θεωρούμε ότι όσο πλησιέστερα στον εν λόγω χώρο τοποθετούνται οι εν δυνάμει επισκέπτες 

τόσο μεγαλύτερη ζήτηση θα εμφανίζουν, ενώ θα απολαμβάνουν και μεγαλύτερο όφελος 

καταναλωτή. 

 

Το σημαντικότερο στάδιο της ανάλυσης αφορά στην εξαγωγή  μιας συνάρτησης επισκέψεων 

η οποία  συσχετίζει τη συχνότητα των επισκέψεων με το κόστος ταξιδιού και τον 
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εισοδηματικό περιορισμό κάθε ατόμου, με τις εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρονται 

σε κάθε άτομο. Από αυτή τη συνάρτηση εξάγεται η καμπύλη ζήτησης από την οποία μπορεί 

να εκτιμηθεί η οικονομική αξία ενός τέτοιου χώρου. Η γενική μορφή αυτής της εξίσωσης 

είναι, [(Kula, 1994, Lovett et al, 1997) αναφέρονται στο: Καλιαμπάκος Δ. Δαμίγος Δ. 

Περιβαλλοντική Οικονομία]: 

 

E=f(KT, KO, Π, Ε, Χ) 

 

Ε: αριθμός επισκέψεων στο χώρο ατόμου ή νοικοκυριού, 

 

ΚΤ: κόστος ταξιδιού, 

ΚΟ: κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα (εισόδημα, ηλικία, εκπαίδευση, κ.λ.π.), 

Π: ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού χώρου αναψυχής, 

Ε: διαθεσιμότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών χώρων αναψυχής, 

Χ: μήτρα άλλων επεξηγηματικών μεταβολών. 

              

Μια μέθοδος κατασκευής της καμπύλης ζήτησης (Βλάχου Α. 2001) εκ της άνωθεν 

συναρτήσεως είναι εκείνη κατά την οποία υποθέτουμε ότι οι επισκέπτες θα αντιδράσουν κατά 

τον ίδιο τρόπο σε μια επιβολή αντιτίμου εισόδου, με αυτή της μεταβολής κατά την ίδια 

χρηματική ποσότητα του κόστους ταξιδιού. Από την υπόθεση εξάγεται το σημείο μηδενικής 

επιβάρυνσης εισόδου, στο οποίο αντιστοιχεί ο συνολικός αριθμός επισκέψεων στον εν λόγω 

χώρο και το οποίο απεικονίζεται με το  σημείο Α. Εάν επιβληθεί επιβάρυνση εισόδου 1€ τότε 

από τη συνάρτηση επισκέψεων θα εξάγουμε τον μειωμένο, τώρα, αριθμό συνολικών 

επισκέψεων ο οποίος αντιστοιχεί στο σημείο Β του κάτωθεν διαγράμματος. 
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Αντίτιμο  
Εισόδου (€) 
                             D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Β 
                   1                                                     
 
                    0                                                                    Α            Συνολικός αριθμός επισκέψεων 
 
 Διάγραμμα 14: Καμπύλη ζήτησης για  φυσικό χώρο αναψυχής (Βλάχου Α. 2001). 
 

Τα ίδια βήματα επαναλαμβάνονται για όλο και μεγαλύτερα αντίτιμα εισόδου και έτσι 

εξάγεται η καμπύλη ζήτησης D. Το εμβαδό κάτω από την καμπύλη ζήτησης αποτελεί το 

μέτρο του οφέλους που απολαμβάνουν οι καταναλωτές από τη διατήρηση του συγκεκριμένου 

φυσικού χώρου ως χώρου αναψυχής και άρα αποτελεί την εκτιμώμενη οικονομική, ή 

ορθότερα χρηματική αξία του εν λόγω χώρου.  

 

Πολλά είναι τα προβλήματα που αφορούν στην αξιοπιστία της συγκεκριμένης μεθόδου. 

Μερικά από τα κυριότερα είναι αυτά που αφορούν στο κόστος ευκαιρίας, τόσο του χρόνου 

του ταξιδιού, όσο και του χρόνου παραμονής στο χώρο αναψυχής που πρέπει αμφότερα να 

προστίθενται στη εκτιμώμενη αξία. Επίσης σημαντικό είναι το πρόβλημα των εναλλακτικών 

επιλογών και της μεθόδου καθορισμού των ομόκεντρων ζωνών, καθώς επίσης και το 

πρόβλημα που παρουσιάζεται στην αποτίμηση του οφέλους που απολαμβάνουν τα άτομα, τα 

οποία εκ των προτέρων έχουν επιλέξει την κατοικία τους πλησίον ενός τέτοιου χώρου και 

άρα οι προτιμήσεις τους και κατ’ επέκταση η χρησιμότητα που απολαμβάνουν δεν 
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εκφράζεται μέσα από το κόστος ταξιδιού. Τέλος, η μέθοδος αυτή «αποφαίνεται», με τις 

όποιες δυσκολίες αναφέραμε, για την αξία χρήσης του περιβαλλοντικού αγαθού και σε καμία 

περίπτωση για την αξία μη χρήσης. 

 

 

11.5 Μέθοδος της υποθετικής αξιολόγησης 
 
Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει μια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με τις μεθόδους 

οικονομικής αποτίμησης της ποιότητας του περιβάλλοντος που έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει. 

Δεν αντλεί δεδομένα από υπάρχουσες αγορές άλλα από υποθετικές αγορές οι οποίες 

περιγράφονται από τους ερευνητές που διεξάγουν τις συγκεκριμένες έρευνες. Κατ’ ουσίαν η 

μέθοδος έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια υποθετική αγορά, μέσω της οποίας θα 

εκφράζονται οι προτιμήσεις των ατόμων για μεταβολές της ποιότητας του περιβάλλοντος, 

αποτιμώντας, εν τέλει, τα περιβαλλοντικά αγαθά σε χρηματικούς όρους. Ειδικότερα, η 

μέθοδος της υποθετικής αξιολόγησης επιχειρεί να εκμαιεύσει τη χρησιμότητα που 

απολαμβάνουν τα άτομα μέσω του προσδιορισμού  είτε της διάθεσής τους για πληρωμή 

(Willingness To Pay-WTP), είτε για αποζημίωση ( Willingness To Accept-WTA) για 

υποθετικές μεταβολές της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

 

Η μέθοδος εφαρμόζεται με τη  διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγια η οποία διενεργείται 

είτε με την τεχνική της προσωπικής (δια ζώσης) συνέντευξης, είτε τηλεφωνικά, είτε δια 

αλληλογραφίας. Σε κάθε τέτοια έρευνα κομβικά στοιχεία είναι ο καθορισμός του πληθυσμού, 

η επιλογή του δείγματος και βεβαίως της μεθόδου δειγματοληψίας. Δεν θα υπεισέλθουμε 

περισσότερο σε τέτοια τεχνικά στοιχεία.  

 

Η επιμέρους μέθοδοι που εφαρμόζονται ακριβώς για τον προσδιορισμό είτε της διάθεσης για 

πληρωμή WTP, είτε της διάθεσης για αποζημίωση WTA είναι ποικίλες. Εμείς θα αναφέρουμε 

ενδεικτικά δύο απλές περιπτώσεις. Κατά τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής μέσω 

προσφορών ο ερευνητής, αφού περιγράψει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα χαρακτηριστικά 

ενός περιβαλλοντικού αγαθού, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και εποπτικό υλικό, 

παρουσιάζει μια αρχική τιμή στον ερωτώμενο, την οποία τον ερωτά εάν θα την κατέβαλε για 

το αγαθό που του περιέγραψε. Η τιμή δε θα πρέπει να είναι αποθαρρυντικά υψηλή ώστε να 

λειτουργήσει ορθά η μέθοδος. Εάν λάβει θετική απάντηση αυξάνει την τιμή και η διαδικασία 
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συνεχίζεται έως ότου ο ερωτώμενος φθάσει στο σημείο να μην καταβάλει το αντίτιμο. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται στο τρίτο βήμα με την 

απεύθυνση  ανοιχτής ερώτησης. Για ασφαλέστερο αποτέλεσμα ο ερευνητής μπορεί να 

αρχίσει στη συνέχεια από μια υψηλή τιμή, την οποία βαθμηδόν θα μειώνει, έως ότου 

προσδιορίσει μια αποδεκτή τιμή. Το αντίστροφο μπορεί να γίνει για τη στέρηση ή 

υποβάθμιση της ποιότητας ενός περιβαλλοντικού αγαθού.  

 

Μια άλλη μέθοδος είναι εκείνη κατά την οποία το άτομο καλείται να επιλέξει μεταξύ 

εναλλακτικών επιλογών, που από τη μια μεριά θα βρίσκεται ένα χρηματικό ποσό, ή ένα άλλο 

οικονομικό αγαθό και από την άλλη ένα περιβαλλοντικό αγαθό. Διαφορετικές τέτοιες δέσμες 

εναλλακτικών επιλογών μπορούν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό της διάθεσης για 

πληρωμή, ενός ατόμου, για ένα περιβαλλοντικό αγαθό που άπτεται της ποιότητας του 

περιβάλλοντος. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αυτής της μεθόδου και της προηγούμενης είναι 

ότι,σε αυτή τη μέθοδο, το άτομο δεν καλείται να επιβαρυνθεί με κανένα κόστος, άλλα σε 

κάθε περίπτωση έχει μόνο όφελος από όποια επιλογή και αν κάνει.     

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει και πλήθος μειονεκτημάτων τα οποία δημιουργούν 

στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή της. Δεν θα αναφερθούμε σε τεχνικά μειονεκτήματα όπως, 

για παράδειγμα, στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων, ή στο χρόνο και τα χρήματα που 

απαιτούνται για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αυτού του τύπου, αλλά σε προβλήματα που 

αφορούν στην ίδια την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία. Κατ΄αρχήν, πολύ συνηθισμένα είναι τα 

προβλήματα μεροληψίας των ερωτώμενων. Παραδείγματος χάριν, είναι διαπιστωμένο ότι τα 

άτομα παρουσιάζονται διατεθειμένα να δεχτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για μια 

συγκεκριμένη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, από το ποσό που διατίθενται να καταβάλουν 

για να αποτρέψουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Επίσης, οι ερωτώμενοι υποβαθμίζουν ή 

υπερτιμούν σκοπίμως το όφελος που απολαμβάνουν από κάποιο περιβαλλοντικά αγαθό 

προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους. Για παράδειγμα εάν ξέρουν ότι ενδέχεται να τους 

ζητηθεί να καταβάλουν το ποσό που δηλώνουν υποτιμούν την αξία του περιβαλλοντικού 

αγαθού, αντίθετα εάν υποψιαστούν ότι η απάντησή τους θα επηρεάσει τη διαμόρφωση των 

περιβαλλοντικών πολιτικών θα υπερτιμήσουν το όφελος που «εισπράττουν». Σε αυτό το 

σημείο ανακύπτει και το πρόβλημα της αντιστοιχίας της υποθετικής με την πραγματική 

αγορά. Συγκεκριμένα, σε έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί παρουσιάζεται σημαντική 

απόκλιση της συμπεριφοράς των καταναλωτών μεταξύ υποθετικής και πραγματικής αγοράς, 

άλλα και διαφοροποιήσεις που αφορούν στη μορφή της αγοράς, δηλαδή στον τρόπο με τον 
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οποίο τα περιβαλλοντικά αυτά αγαθά θα ενσωματωθούν με κάποιο τρόπο στις καταναλωτικές 

δαπάνες των συγκεκριμένων ατόμων. Σημαντική είναι και η δυσπιστία ή η έλλειψη 

κατανόησης των χαρακτηριστικών των αποτιμώμενων αγαθών. Σε αυτά προστίθενται και η 

εγγενής δυσκολία περιγραφής ωφέλιμων ιδιοτήτων, τις οποίες τα άτομα θεωρούν δεδομένες 

και δεν έχουν μάθει να αποτιμούν χρηματικά. Το έλλειμμα δηλαδή της πληροφόρησης είναι 

εμφανές. 

 

Στον αντίποδα των παραπάνω η μέθοδος χαρακτηρίζεται και από πολύ σημαντικά 

πλεονεκτήματα τα οποία θεωρούνται: 

 

α) η δυνατότητα εφαρμογής στην αποτίμηση όχι μόνο της «αξίας χρήσης» αλλά και της 
«αξίας μη χρήσης» ενός περιβαλλοντικού αγαθού, 

β) το ευρύ πεδίο εφαρμογής στην ανάλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων,  

γ) η δυνατότητα ex ante εφαρμογής για την αξιολόγηση προτεινόμενων επεμβάσεων στο 
περιβάλλον, αποτελώντας ουσιαστικό βοήθημα στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής,           

δ) η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων, υπό προϋποθέσεις, αναφορικά με την εκτίμηση 
των διαφορετικών τύπων αξιών ενός αγαθού. 

 
(Καλιαμπάκος Δ., Δαμίγος Δ., Περιβαλλοντική Οικονομία, Σημειώσεις: Περιβαλλοντική  Οικονομία, 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π , Περιβάλλον και Ανάπτυξη, σελ 10). 

 

Επομένως, καθίσταται εμφανής η μεγάλη σημασία της συγκεκριμένης  μεθόδου στην 

αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών που άπτονται της ποιότητας του περιβάλλοντος.        

 
 

12 . Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων  
 
 
Γενικά, μπορούμε να κάνουμε τους ακόλουθους διαχωρισμούς σε σχέση με τη μέθοδο 

ανάλυσης που χρησιμοποιείται για δύο κυρίαρχες κατηγορίες επενδύσεων. Όταν στόχος είναι 

να εκτιμηθεί η οικονομική αποδοτικότητα μιας ιδιωτικής επένδυσης τότε εφαρμόζεται 

χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία λαμβάνει υπόψιν της τις τιμές της αγοράς, εκτιμώντας 

τα κόστη και τα οφέλη με το αυστηρό κριτήριο του ιδιώτη. Από την άλλη μεριά 

διενεργούνται αξιολογήσεις επενδύσεων με κριτήριο την κοινωνική ευημερία, αυτές οι 

μέθοδοι ονομάζονται κοινωνικές αναλύσεις Κόστους-Οφέλους (social Cost-Benefit 

Analysis). Συγκεκριμένα, κόστη και οφέλη των χρηματοοικονομικών αναλύσεων δεν 
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παρουσιάζονται κατ’ ανάγκη ως τέτοια στις κοινωνικές αναλύσεις Κόστους-Οφέλους. Δύο 

πολύ αδρές διαφορές μεταξύ των δυο προαναφερθεισών  μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων 

είναι ότι ενώ οι πρώτες χρησιμοποιούν τις αγοραίες τιμές, οι δεύτερες χρησιμοποιούν 

σκιώδεις ή αποτελεσματικές τιμές, δηλαδή εκείνες που προσδιορίζει μια άριστη κατανομή 

Pareto, αυτές δηλαδή που αντιστοιχούν σε μια αγορά πλήρους ανταγωνισμού, καθώς στις 

κοινωνικές αναλύσεις κόστους-οφέλους λαμβάνονται υπόψιν και οι εξωτερικές οικονομίες τις 

οποίες δημιουργούν οι οικονομικές δραστηριότητες και οι οποίες για όλους τους λόγους που 

έχουμε προαναφέρει, σε προηγούμενα κεφάλαια, δεν ενσωματώνονται (εσωτερικεύονται) 

στις τιμές της αγοράς. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις κοινωνικο-οικονομικές  

αναλύσεις κόστους-οφέλους που αφορούν στην αξιολόγηση επενδύσεων που συνδέονται με 

το  περιβάλλον και στη συντριπτική τους πλειονότητα αφορούν σε δημόσιες επενδύσεις.  

 

 

12.1 Κοινωνικο-οικονομική  ανάλυση κόστους-οφέλους 
 

Η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση που διενεργείται έχει ως στόχο της τη διερεύνηση της 

αποδοτικότητας μιας επένδυσης σε όρους κοινωνικής ευημερίας, δηλαδή λαμβάνοντας 

υπόψιν το σύνολο της οικονομίας και εκτιμώντας το καθαρό κοινωνικό όφελος, 

εσωτερικεύοντας στην ανάλυση τα εξωτερικά κόστη. 

 

Μερικά από τα πιο συνήθη κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων είναι: 

 

• Η Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value, NPV) 

• Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (Internal Rate of Return, IRR)  

• Λόγος οφέλους-κόστους (Benefit-Cost Ratio) 

• Χρόνος επανάκτησης κεφαλαίου (Payback Period) 

 

 

12.2 Καθαρή Παρούσα Αξία 
 
Έστω μια επένδυση η οποία αναλαμβάνεται σε χρόνο t=o και απαιτεί αρχική επένδυση 

παγίου κεφαλαίου Co. Η επένδυση σχεδιάζεται να λειτουργήσει για Τ περιόδους (έτη). 
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Επίσης, έστω ότι η επένδυση αποδίδει στο χρόνο t όφελος Βt και απαιτεί κόστος λειτουργίας 

Ct στον ίδιο χρόνο. Το ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης έστω ότι είναι (r). Η παρούσα αξία θα 

δίνεται από την κάτωθεν σχέση:  

  

0 (1 )

t T
t t

t
t

B CNPV
r

=

=

−
=

+∑  

 

Από τον άνωθεν τύπο λαμβάνουμε την παρούσα αξία της διαχρονικής ροής του οφέλους (στη 

διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης) μείον την παρούσα αξία της διαχρονικής ροής του 

κόστους. 

 

Ένα επενδυτικό σχέδιο εγκρίνεται όταν η καθαρή παρούσα αξία είναι μεγαλύτερη του 

μηδενός (ΚΠΑ > 0). Οριακές κρίνονται οι επενδύσεις των οποίων η ΚΠΑ=0, ενώ μεταξύ 

εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων προκρίνεται αυτό με τη μεγαλύτερη ΚΠΑ. Σημειώνουμε 

ότι το εν λόγω κριτήριο διαπλέκεται και με άλλα κριτήρια με αποτέλεσμα σε πολλές 

περιπτώσεις να απαιτείται να ληφθεί υπόψιν συνδυασμός κριτηρίων προκειμένου να επιλεγεί 

η πιο αποδοτική επένδυση.  

 

Ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας είναι αυτός του προσδιορισμού του επιτοκίου 

προεξόφλησης, παράγοντας ο οποίος καθορίζει, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα ανάληψης 

επενδυτικών έργων τα οποία έχουν μακρά διάρκεια ζωής. 

 

 

12.3 Επιτόκιο προεξόφλησης και κοινωνικές αναλύσεις 
κόστους-οφέλους 

   

Το επιτόκιο προεξόφλησης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι το επιτόκιο εκείνο που 

χρησιμοποιείται για την αναγωγή μιας μέλλουσας χρηματοροής στο παρόν. Με άλλη 

διατύπωση, στις περιπτώσεις αξιολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών έργων, επιτόκιο 

προεξόφλησης καλείται το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση στο παρόν 

των καθαρών οφελών.  
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Σύμφωνα με τη νεοκλασική οικονομική θεωρία το επιτόκιο, από την πλευρά της παραγωγής, 

ορίζεται ως το κοινωνικό κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Ενώ από την πλευρά της 

κατανάλωσης, ως η διάθεση της κοινωνίας για παρούσα, έναντι μελλοντικής κατανάλωσης. 

Ένας άλλος παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση επενδυτικών 

σχεδίων είναι και ο πληθωρισμός και μάλιστα ο διαφορικός πληθωρισμός ο οποίος μεταβάλει 

τις πραγματικές και επομένως και τις σχετικές τιμές των προϊόντων τα οποία υπεισέρχονται 

στις κοινωνικο-οικονομικές αναλύσεις ως παράγοντες είτε κόστους, είτε οφέλους. Δε θα 

εξετάσουμε, όμως, τον παράγοντα αυτόν εδώ θεωρώντας ότι η ανάλυση διενεργείται σε 

σταθερές τιμές στο χρόνο αναγωγής.  

 

Η ανάληψη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας περιλαμβάνει έναν κίνδυνο, μια 

αβεβαιότητα για τη μελλοντική ροή των ωφελειών, το λεγόμενο επενδυτικό ρίσκο. Αυτό, 

μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα παραγόντων τους οποίους δεν θα ήταν σκόπιμο (για λόγους 

οικονομίας χώρου) να αναφέρουμε. Στο επιτόκιο λοιπόν που προαναφέραμε προστίθεται και 

ένα ασφάλιστρο για τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται 

το επιτόκιο προεξόφλησης. Όπως μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε από τη σχέση η 

οποία δίνει την ΚΠΑ, κάθε αύξηση του επιτοκίου προεξόφλησης μειώνει σημαντικά την 

παρούσα αξία των μελλοντικών οφελών, αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις 

βραχυπρόθεσμες εισροές, οι οποίες και τελικά καθορίζουν και την αποδοτικότητα εκάστης 

επένδυσης, ορίζοντας πια είναι αποδεκτή και ποια όχι, ή ποια είναι η βέλτιστη επιλογή 

μεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων.  

 

Σε αυτά, πρέπει να προσθέσουμε ότι το ασφάλιστρο που προστίθεται και διαμορφώνει το 

επιτόκιο προεξόφλησης είναι συνήθως αποτέλεσμα υποκειμενικών αξιολογικών κρίσεων και 

εκτιμήσεων. Αυτό πάντως που αποτελεί κανόνα, είναι ότι ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί 

χαμηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης έναντι του ιδιωτικού, αφού εκκινεί από το κοινωνικό 

κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου, το οποίο και προσαυξάνει με σημαντικά μικρότερο 

ασφάλιστρο κινδύνου, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναλάβει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, 

οι οποίες χαρακτηρίζονται και από μεγάλους χρόνους επανάκτησης κεφαλαίου, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και διασφαλίζουν κρίσιμους κοινωνικά τομείς της 

παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης, αυτά τα επενδυτικά έργα (που αναλαμβάνει ο 

δημόσιος τομέας) περιλαμβάνουν ζωτικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν αποτιμώνται 

οικονομικά, ή είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, για όλους τους λόγους που έχουμε ήδη 

αναφέρει στα προηγούμενα κεφάλαια και σε πολλές περιπτώσεις άπτονται του 
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περιβάλλοντος, με πρόδηλο αποτέλεσμα μια χρηματο-οικονομική ανάλυση ιδιωτικής 

επένδυσης να μην τα περιελάμβανε και άρα να κρινόταν ως μη συμφέρουσα. (Tietenberg T. 

2002, Βλάχου Α. 2001) 

 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η σημασία του επιτοκίου προεξόφλησης στην 

ανάληψη επενδυτικών έργων. H διαφορά ανάμεσα στο κοινωνικό και στο ιδιωτικό επιτόκιο 

προεξόφλησης και άρα η διαφορά στην επίδραση του παράγοντα χρόνου στην ιδιωτική 

επένδυση και στη δημόσια, αποτελούν παράγοντες κρίσιμους για τη σχέση της οικονομίας με 

το περιβάλλον.         

 

 

12.4  Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Internal Rate of 
Return, IRR) 

 
 Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης, ή εναλλακτικά η εσωτερική απόδοση επί του 

κεφαλαίου είναι το κριτήριο με το οποίο προσδιορίζεται το επιτόκιο που μηδενίζει την ΚΠΑ. 

Δηλαδή είναι το επιτόκιο εκείνο που εξισώνει την παρούσα αξία της διαχρονικής ροής του 

οφέλους, με τη παρούσα αξία της διαχρονικής ροής του κόστους. Το επιτόκιο αυτό 

ονομάζεται επιτόκιο εσωτερικής αποδοτικότητας (i). 

 Ο τύπος που δίδει το συγκεκριμένο επιτόκιο είναι: 

 

0
0

(1 )
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t t

t
t
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=
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−
=
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Εναλλακτικά, μπορούμε να προβούμε στην εξής διατύπωση, το επιτόκιο εσωτερικής 

αποδοτικότητας είναι το επιτόκιο προεξόφλησης για το οποίο μηδενίζεται η καθαρή παρούσα 

αξία. 

 

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι πολύ σημαντικό καθώς ένα επενδυτικό σχέδιο κρίνεται ως 

συμφέρον, επιτρέποντας να αναληφθεί η συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα, μόνο 

όταν το επιτόκιο εσωτερικής αποδοτικότητας (i) είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της 

αγοράς. Πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι στις περιπτώσεις επιλογής μεταξύ εναλλακτικών 

επενδυτικών σχεδίων προκρίνεται εκείνο με το μεγαλύτερο (i), εφόσον βέβαια ικανοποιείται 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 160



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

η αναγκαία συνθήκη την οποία προαναφέραμε. Στην πράξη, για την ανάληψη μιας 

επενδυτικής δραστηριότητας, το επιτόκιο εσωτερικής αποδοτικότητας πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το άθροισμα του επιτοκίου της αγοράς και του ασφαλίστρου κινδύνου που 

έχει τεθεί για τη συγκεκριμένη επενδυτική δράση. Φυσικά, και σε αυτή την περίπτωση το 

επιτόκιο της αγοράς διαφέρει από το κοινωνικό επιτόκιο, διότι στον πίνακα ταμειακών ροών 

των επενδύσεων, που στόχο τους έχουν να μεγιστοποιήσουν το καθαρό κοινωνικό όφελος, 

υπεισέρχονται και οι εξωτερικές οικονομίες. 

 

 

12.5  Λόγος οφέλους-κόστους (Benefit-Cost Ratio) 
 

Ο λόγος οφέλους κόστους είναι ο λόγος της παρούσας αξίας της διαχρονικής ροής του 

οφέλους προς την παρούσα αξία της διαχρονικής ροής του κόστους, σημειώνουμε ότι  στο 

κόστος συμπεριλαμβάνεται και η αρχική επένδυση. Ο λόγος οφέλους κόστους δίνεται από 

τον τύπο: 

 
t=T
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t=0
t=T
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C /  (1 r)

+

+

∑

∑
 

 

Όπου φυσικά Βt είναι η διαχρονική ροή του οφέλους για τις Τ περιόδους οικονομικής 

δραστηριότητας του επενδυτικού έργου και Ct η διαχρονική ροή του κόστους. Το επιτόκιο 

προεξόφλησης συμβολίζεται με  (r). 

 

Αναγκαία συνθήκη για να κριθεί ένα έργο επικερδές είναι ο λόγος οφέλους-κόστους να είναι 

μεγαλύτερος της μονάδας. Μεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων προκρίνονται αυτά 

που δίνουν το μεγαλύτερο λόγο οφέλους-κόστους, για τον οποίο βέβαια πρέπει να ισχύει B/C 

>1.  Τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι τα διάφορα κριτήρια δεν αξιολογούν τα επενδυτικά 

σχέδια κατά τον ίδιο τρόπο και άρα συνήθως απαιτείται συνδυασμός τους. 
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12.6 Χρόνος επανάκτησης κεφαλαίου (Payback Period) 
 

Ο χρόνος επανάκτησης κεφαλαίου ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την επανάκτηση 

του αρχικού κεφαλαίου, από τις καθαρές ταμειακές ροές μετά φόρων. Το συγκεκριμένο 

κριτήριο χαρακτηρίζεται ως ένα ατελές κριτήριο, αφού δεν λαμβάνει υπόψιν του τη 

διαχρονική αξία του χρήματος, ενώ επίσης αγνοεί τις καθαρές ταμειακές ροές που 

πραγματοποιούνται με το χρόνο επανάκτησης του κεφαλαίου.  

 

Το κριτήριο αυτό υποτίθεται ότι χρησιμοποιείται σε επενδύσεις που παρουσιάζουν μεγάλο 

κίνδυνο και αβεβαιότητα καθώς επίσης και σε περιόδους μακροοικονομικών συνθηκών στις 

οποίες εκτιμώνται μελλοντικά προβλήματα ρευστότητας. Στην πράξη όμως είναι ένα πολύ 

κοινό και σύνηθες κριτήριο, ιδιαίτερα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, κριτήριο βέβαια το οποίο 

αποκλείει επενδύσεις συμβατές με υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας, που 

επιτυγχάνουν και υψηλό καθαρό κοινωνικό όφελος, μακροπρόθεσμα. Παρεκβατικά 

σημειώνουμε ότι πρόκειται για ένα κριτήριο μέσω του οποίου εκφράζεται, ακριβώς, η 

αντίθεση μεταξύ ιδιωτικού οφέλους και κοινωνικού, άλλα πολύ περισσότερο 

περιβαλλοντικού και ιδιωτικού, αφού η κλίμακα του χρόνου, για ένα άτομο που προσδοκά τη 

μεγιστοποίηση του ιδιωτικού του οφέλους, είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν του 

συνόλου της κοινωνίας και της φύσης. 

 

 

13 . Περιβαλλοντική οικονομία και μη ανανεώσιμοι 
φυσικοί πόροι 

 

 

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα φυσικά διαθέσιμα, τα οποία εντός της κυρίαρχης 

ιδεολογίας αποκαλούνται πόροι, διαχωρίζονται σε ανανεώσιμα και μη. Στην κλίμακα του 

γεωλογικού χρόνου και γενικότερα της φύσης, αυτή η διάκριση δεν ευσταθεί. Παρ’ όλα 

ταύτα αποτυπώνει με τον πιο ευδιάκριτο τρόπο τη διαφορά χρονικής κλίμακας μεταξύ 

ανθρώπινου και γεωλογικού χρόνου και ειδικότερα μεταξύ των χρονικών κλιμάκων 

σχεδιασμού και ανάλυσης της οικονομίας από τη μια και των φυσικών διεργασιών από την 

άλλη. 
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Ακροθιγώς προσεγγίζοντας το θέμα, πρέπει να αναφέρουμε ότι η οικόσφαιρα είναι ένα 

ανοικτό σύστημα το οποίο εισάγει ενέργεια αποκλειστικά (σχεδόν) από τον ήλιο. Η ενέργεια 

είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ζωής. Οι ζώντες οργανισμοί δεν μπορούν να παράξουν 

ενέργεια εκ του μηδενός. Οι αυτότροφοι οργανισμοί (φυτά) δεσμεύουν την, από τον ήλιο 

παρεχόμενη, ενέργεια και μέσω της φωτοσύνθεσης τη μετατρέπουν σε χημική ενέργεια, η 

οποία με τη σειρά της μεταφέρεται μέσω των τροφικών αλυσίδων και στους υπόλοιπους 

οργανισμούς, όπου και συντελείται πλήθος άλλων μετασχηματισμών.   

   

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής μας πληροφορεί ότι ή ύλη και η ενέργεια δεν μπορούν 

ούτε να δημιουργηθούν, ούτε όμως και να καταστραφούν.  Επομένως, όλος ο υλικός 

μετασχηματισμός που λαμβάνει χώρα κατά την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγή 

και κατανάλωση τελικών προϊόντων αφορά στην, επί της ουσίας, μετατροπή των φυσικών 

διαθεσίμων σε μορφές ύλης και ενέργειας οι οποίες όταν ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα 

εκάστου οικοσυστήματος, μετατρέπονται σε ρύπανση. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής 

μας πληροφορεί για την αέναη αύξηση της εντροπίας. Κατά αυτόν το νόμο ο 

μετασχηματισμός της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη οδηγεί πάντα σε πιο 

υποβαθμισμένες μορφές ενέργειας, από την άποψη της δυνατότητας χρήσης τους για την 

παραγωγή έργου. Συνεπώς, η ολοένα αυξανόμενη χρήση ενέργειας οδηγεί σε αύξηση της 

εντροπίας και σε μείωση της ποσότητας ενέργειας που είναι διαθέσιμη στον άνθρωπο για την 

παραγωγή έργου. Τα ορυκτά καύσιμα  μπορούν να ιδωθούν ως αποθήκες συσσωρευμένης 

ενέργειας στον φλοιό της γης,  μέσα από φυσικές διεργασίες διάρκειας εκατομμυρίων ετών. 

Κατ’ αυτή την έννοια η κατανάλωση και εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, ως πηγών 

ενέργειας, δημιουργεί το πρόβλημα της ενεργειακής υποβάθμισης του συστήματος γη, καθώς 

η ευκόλως χρησιμοποιούμενη ενέργεια των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή έργου 

εξαντλείται, μετασχηματιζόμενη σε μορφές ενέργειας (π.χ θερμότητα) οι οποίες διαχέονται 

στο περιβάλλον, μη μπορώντας να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή έργου, με 

ταυτόχρονη βεβαίως συνέπεια την εκπομπή τεραστίων ποσοτήτων ρύπανσης στο περιβάλλον.   

 

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι τα, ανανεώσιμα και μη, φυσικά διαθέσιμα αφορούν 

αποκλειστικά στην κλίμακα χρόνου κατά την οποία λαμβάνει χώρα η διεργασία ανανέωσης. 

Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν πολλές περιοχές στην υδρόγειο όπου έχουμε την εξέλιξη 

διεργασιών γένεσης υδρογονανθράκων, αλλά αυτές είναι τέτοιας χρονικής κλίμακας που δεν 

αφορούν στην χρονική κλίμακα ενεργειακού σχεδιασμού των σύγχρονων κοινωνιών. Ο 

αλιευτικός πλούτος όμως της Βόρειας θάλασσας μας αφορά άμεσα, διότι οι επιπτώσεις της 
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διαχείρισής του αντανακλούν στο άμεσο μέλλον, αφού οι ισορροπίες και οι διεργασίες που 

τον αφορούν  συνδέονται με πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα. 

 

Ερχόμενοι πάλι στις πηγές ενέργειας, οι οποίες αποτελούν ένα αγαθό με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά για τον σύγχρονο πολιτισμό και που το είδος και η χρήση των οποίων στις 

βιομηχανικές κοινωνίες, από την τεχνολογία που ανέπτυξε το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, 

ενοχοποιούνται για μεγάλο μέρος της οικολογικής κρίσης και κυρίως για την προεξάρχουσα 

παράμετρό της, την κλιματική αλλαγή, κρίνουμε αναγκαίο να αναφέρουμε τις κύριες μορφές 

τους και τα ιδιαίτερα, ως προς την οικονομία, χαρακτηριστικά καθεμιάς. 

 

Η πηγή ενέργειας η οποία λειτούργησε ως καταλύτης στη εδραίωση των κεφαλαιοκρατικών 

σχέσεων παραγωγής και στην πραγμάτωση της βιομηχανικής επανάστασης, στην κλίμακα 

μεγέθυνσης της παραγωγικών δυνάμεων με την οποία είναι σήμερα  γνωστή, είναι αυτή των 

ορυκτών καυσίμων. Τα ορυκτά καύσιμα είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας της οποίας 

η χρήση παράγει μεγάλα ποσά ρύπανσης. Τρεις είναι οι κύριοι τρόποι σύνδεσης της 

τεχνολογίας, μέσω της οικονομίας, με το ενεργειακό καθεστώς των ορυκτών καυσίμων και 

γενικότερα των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων για την ικανοποίηση των παγκοσμίων 

αναγκών. Πρώτον, η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της χρήσης 

των φυσικών πρώτων υλών, το γνωστό δόγμα της αποϋλοποίησης της οικονομίας κατά το 

οποίο η οικονομική αύξηση θα αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση πρώτων υλών 

και ενέργειας. Δεύτερον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας για την αποδοτική χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδατική, βιομάζας κ.λ.π), ή απλώς μη συμβατικών, αλλά 

με σημαντικά διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά (πυρηνική και ιδιαίτερα πυρηνική σύντηξη), 

καθώς και για την επαναχρησιμοποίηση ορυκτών, εξαντλήσιμων πρώτων υλών (μέταλλα). 

Τρίτον, η ανακάλυψη νέων αποθεμάτων πρώτων υλών και η μείωση του κόστους εξόρυξής 

τους, αλλά και επεξεργασίας τους (φτωχά σε περιεκτικότητα κοιτάσματα).  Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα των ορυκτών πρώτων υλών. Οι Ο.Π.Υ διαχωρίζονται στα αποθέματα και 

στις δυνητικές Ο.Π.Υ. Αποθέματα χαρακτηρίζονται οι Ο.Π.Υ οι οποίες κάτω από τις 

τρέχουσες οικονομικές και τεχνικές συνθήκες μπορούν να υποστούν εκμετάλλευση, 

περαιτέρω αυτά κατατάσσονται σε μετρηθέντα, ενδεικτικά και πιθανά αποθέματα. Οι 

δυνητικές Ο.Π.Υ κατατάσσονται σε οριακές, υπο-οριακές και μελλοντικές. Οι οριακές είναι 

αυτές που αναμένουν λίγο πιο ευνοϊκές συνθήκες για να καταστούν «εκμεταλλεύσιμες» και 

σε πολλές περιπτώσεις είχαν υποστεί στο παρελθόν «εκμετάλλευση», σε μια ίσως πιο ευνοϊκή 

συγκυρία. Οι υπο-οριακές απαιτούν αρκετά ευνοϊκότερες συνθήκες για να περιέλθουν στην 
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κατηγορία των αποθεμάτων, ενώ  τέλος για να μετατραπούν οι μελλοντικές Ο.Π.Υ  σε 

αποθέματα απαιτούνται σημαντικές τεχνολογικές εφευρέσεις.(Σκαρπέλης Ν. 2002) Τα 

παραδείγματα μετατροπής οριακών και μελλοντικών Ο.Π.Υ σε αποθέματα είναι αμέτρητα 

και μαζί με την ανακάλυψη νέων εμφανίσεων Ο.Π.Υ και τη μετατροπή τους στη συνέχεια σε 

κοιτάσματα, αποτέλεσαν την επικρατούσα λύση για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων 

ενεργειακών αναγκών (καθώς και πρώτων υλών) και φυσικά για την καταδική του 

περιβάλλοντος.  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε, εντός του πλαισίου που προαναφέρθηκε, σε βασικά 

στοιχεία της ανάλυσης της περιβαλλοντικής οικονομίας για τους μη ανανεώσιμους φυσικούς 

πόρους. 

 

 

13.1 Οι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι και η πρόσοδος 
στενότητας 

 

Οι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι δεν μπορούν να παραχθούν από το παραγωγικό σύστημα 

στα πλαίσια της πλήρους υποκατάστασής τους από παραγμένο κεφάλαιο, για το λόγο αυτό η 

παρούσα κατανάλωση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων στερεί de facto από τις επόμενες 

γενιές του πόρους αυτούς. Επομένως, η σημερινή κατανάλωση μιας μονάδας μη 

ανανεώσιμου φυσικού πόρου ενέχει ένα κόστος ευκαιρίας. Συγκεκριμένα, για τους 

εξαντλήσιμους φυσικούς πόρους το οριακό κόστος ευκαιρίας παραγωγής και κατανάλωσης 

μιας μονάδας ενός τέτοιου αγαθού σήμερα ονομάζεται πρόσοδος στενότητας και εκφράζει τη 

χρηματική τιμή ενός τέτοιου φυσικού πόρου στο έδαφος, πριν την οποιαδήποτε επέμβαση σε 

αυτόν. Εναλλακτικά, η περιβαλλοντική οικονομία αντιμετωπίζει το απόθεμα in situ ως 

κεφαλαιουχικό αγαθό για τον ιδιοκτήτη του.  

 

Έτσι, εφαρμόζοντας το κριτήριο της δυναμικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή της 

μεγιστοποίησης της διαχρονικής ροής των καθαρών κοινωνικών ωφελειών για την περίπτωση 

της χρήσης ενός εξαντλήσιμου πόρου και συγκεκριμένα Ο.Π.Υ (Βλάχου Α. , 2001, 

Tietenberg Τ. 2002) θα καταλήξουμε στην παρακάτω σχέση για τη διαχρονική διαμόρφωση 

της τιμής του.  

Pt = (P0 – MC0)(1+r)t + MCt
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• Pt : η διαχρονική κίνηση της τιμής της Ο.Π.Υ, 
• P0 : η τιμή στο χρόνο t=o 
• MC0 : το οριακό κόστος εξόρυξης τη χρονική στιγμή t=0 
• r: το επιτόκιο της αγοράς 
• MCt : το οριακό κόστος εξόρυξης τη χρονική στιγμή t 
 
 
Η πρόσοδος στενότητας (λ0) εκφράζεται μέσω του όρου  (P0 – MC0) ο οποίος εκφράζει τη 

διαφορά της τιμής της Ο.Π.Υ με το οριακό κόστος εξόρυξής της τη χρονική στιγμή t=0, 

επομένως  κάθε χρονική στιγμή η πρόσοδος στενότητας είναι: 

 

λt= Pt - MCt 

 

Επίσης, η πρόσοδος στενότητας αυξάνεται με το ρυθμό του επιτοκίου της αγοράς: 

 

λt = λ0(1+r)t 

 

Συνέπεια όλων των προαναφερθέντων είναι ότι με σταθερό το οριακό κόστος εξόρυξης η 

μεγιστοποίηση της διαχρονικής ροής του καθαρού κοινωνικού οφέλους επιτάσσει τη μείωση, 

διαχρονικά, της εξορυσσόμενης ποσότητας (εφόσον φυσικά η καμπύλη ζήτησης έχει 

αρνητική κλίση, δεν έχουμε αυξήσεις εισοδήματος και η ζήτηση δεν είναι πλήρως 

ανελαστική) και την αύξηση της προσόδου στενότητας με το ρυθμό του επιτοκίου της 

αγοράς. Από τα παραπάνω και από το γεγονός ότι η πρόσοδος στενότητας εκφράζει την τιμή 

κάθε μονάδας της Ο.Π.Υ in situ, ενώ επιπλέον έχει ιδιότητες κεφαλαιουχικού αγαθού, 

μπορούμε να εξάγουμε, σε χρηματικούς όρους, το μέγεθος της εξάντλησης, ή της 

αποεπένδυσης από  το συγκεκριμένο κεφαλαιουχικό αγαθό. Αυτό δίνεται από το γινόμενο 

της, σε κάθε χρονική περίοδο, προσόδου στενότητας (λt) επί την εξορυσσόμενη ποσότητα 

(qt). Επιπλέον, κατά τις προτεινόμενες προσαρμογές των εθνικών λογαριασμών και 

συγκεκριμένα του Καθαρού Εθνικού Προϊόντος (ΚΕΠ) και του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ), που αφορούν στις εξωτερικές οικονομίες και στην αποτίμηση υπηρεσιών 

και αγαθών που δεν διέρχονται από την αγορά, εντάσσεται και η αφαίρεση από το ΑΕΠ του 

ποσού (λt*qt), αφού κατ΄ουσίαν αποτελεί οικονομική απόσβεση. 

 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η τιμή της Ο.Π.Υ δίδεται από τη σχέση : 
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Pt=λt+MCt

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση, η οποία είναι και η επικρατούσα, της αύξησης του 

κόστους εξόρυξης, με τη μείωση του αποθέματος; Κοινή είναι αυτή η διαπίστωση, αφού κατά 

την επικρατούσα πρακτική πρωτίστως εξορύσσονται τα κοιτάσματα μεγάλης περιεκτικότητας 

και στη συνέχεια αυτά της μικρότερης, με αποτέλεσμα το κόστος εξόρυξης να αυξάνεται. 

 

Το κριτήριο της δυναμικής αποτελεσματικότητας, της μεγιστοποίησης δηλαδή της 

διαχρονικής ροής του καθαρού κοινωνικού οφέλους επιτάσσει, σε κατάσταση πλήρους 

ανταγωνισμού,  η τιμή του πόρου να καλύπτει το οριακό κόστος εξόρυξης και την πρόσοδο 

στενότητας και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του κεφαλαιουχικού αγαθού να απολαμβάνει 

ελάχιστη απόδοση ίση με αυτή των εναλλακτικών επενδύσεων τοποθέτησης του κεφαλαίου 

του, δηλαδή ίση με το επιτόκιο της αγοράς. Έτσι, η πρόσοδος στενότητας αυξάνει με το 

ρυθμό του επιτοκίου της αγοράς (r), για σταθερό οριακό κόστος εξόρυξης. Όταν όμως το 

οριακό κόστος εξόρυξης αυξάνει με την εξάντληση του αποθέματος τότε υπεισέρχεται ένας 

άλλος παράγοντας, αυτός της εξοικονόμησης του επιπρόσθετου κόστους εξόρυξης από τη μη 

μείωση του αποθέματος. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση το άθροισμα της προσόδου 

στενότητας, που αποτελεί το κεφαλαιουχικό κέρδος του αγαθού στο έδαφος, και του κέρδους 

από την εξοικονόμηση του  επιπρόσθετου κόστους που θα συνεπαγόταν η εξόρυξη ενός 

μέρους του αποθέματος, αυξάνονται με το ρυθμό του επιτόκιου εξισώνοντας την απόδοση 

του κεφαλαιουχικού αγαθού με τις εναλλακτικές επενδύσεις της αγοράς. Φυσικά υπάρχουν 

και άλλοι παράγοντες που επενεργούν πάνω σε αυτούς, όπως αυτός της ανακάλυψης νέων 

εμφανίσεων, ή του περάσματος δυνητικών Ο.Π.Υ στα αποθέματα. 

  

 

13.2 Υποκατάστατο αγαθό ενός μη ανανεώσιμου φυσικού 
πόρου 

 

          Ένα υποκατάστατο αγαθό ενός μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου, που παράγεται από τη 

συνάρθρωση παραγμένου κεφαλαίου, εργατικής δύναμης και ανανεώσιμων φυσικών πόρων 

είναι ένα αγαθό το οποίο προσφέρεται, συνήθως σε υψηλότερο κόστος στην αγορά και είναι 

αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν υποκαθιστά πλήρως τον μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο. Ποια 

όμως είναι η σχέση μεταξύ των υποκατάστατων αγαθών π.χ. μιας ανανεώσιμης πηγής 
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ενέργειας Α.Π.Ε και ενός ορυκτού καυσίμου, όσο αφορά στο οριακά κόστη παραγωγής και 

εξόρυξης αντίστοιχα, άλλα και στην πρόσοδο στενότητας; Θεωρώντας το οριακό κόστος 

παραγωγής του υποκατάστατου σταθερό και ίσο προς MCs, συμπεραίνουμε ότι το ανώτατο 

όρια για την τιμή του ορυκτού καυσίμου θα είναι PT = MCs, τη χρονική στιγμή t=T. Εάν 

θεωρήσουμε ότι  Pt=λt+MCt,, η τιμή κάθε χρονική στιγμή για το ορυκτό καύσιμο με σταθερό 

οριακό κόστος εξόρυξης και ίσο με MCt=MCT=MC, τότε τη χρονική στιγμή t=T έχουμε: 

MCs=MC+λΤ ⇒  λΤ= MCs – MC 

Αυτή είναι και η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η πρόσοδος στενότητας. 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Τιμή,  
    Κόστος 
 
 
                                                                                                              MCs  
 
 
 
                                                                                            λΤ
 
                 P0
                                   λ0                                                                       MC 
 
 
 
 
 
 
                    0                                                    T                             χρόνος (t) 
Διάγραμμα 15: Η ύπαρξη υποκατάστατου και η διαχρονική εξέλιξη της τιμής ενός μη ανανεώσιμου 
 φυσικού πόρου   

 
Είναι εμφανές από την παραπάνω ανάλυση ότι το επιτόκιο της αγοράς (r)  διαδραματίζει 

κομβικό ρόλο για τον χρόνο στον οποίο θα λάβει χώρα η υποκατάσταση, καθώς είναι εκείνο 

το οποίο καθορίζει το ρυθμό αύξησης της προσόδου στενότητας (λ). Βεβαίως στην ανάλυση 

μας έχουμε κάνει, για λόγους απλοποίησης, πλήθος παραδοχών όπως για παράδειγμα ότι 

τόσο το οριακό κόστος εξόρυξης όσο και αυτό της  παραγωγής παραμένουν σταθερά. 
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13.3 Τιμή, επιτόκιο και τεχνολογία 
 

Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τα όσα αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους, 

προσδιορίζοντας και τις μεταξύ τους σχέσεις, θα διαπιστώσουμε ότι μέτρα που θα 

επιτύγχαναν, έστω, να μετριάσουν το «πρόβλημα», θα μπορούσαν να ληφθούν με την 

παρέμβαση της πολιτείας στην αγορά και όχι φυσικά με την αντίστροφη ενέργεια, όπως 

πολλοί επιθυμούν, της περαιτέρω απελευθέρωσής της. 

  

Συγκεκριμένα, τα υψηλά επιτόκια έχουν ως αποτέλεσμα την ταχεία εξάντληση των 

αποθεμάτων των μη ανανεώσιμων πόρων για μια πλειάδα λόγων. Κατ’ αρχήν ένα υψηλό 

επιτόκιο συνεπάγεται μικρή παρούσα αξία των μελλοντικών οφελών, σε αντίθεση με τα 

βραχυπρόθεσμα. Επίσης, συνεπάγεται ταχεία αύξηση της τιμής του μη ανανεώσιμου πόρου 

με αποτέλεσμα την ταχεία εξόρυξή του, ενώ ταυτόχρονα επισπεύδεται η υποκατάστασή του. 

Επιπλέον, σημαντικός λόγος για την εξάντληση αποτελεί η χρήση υψηλότερου επιτοκίου από 

τους ιδιώτες έναντι του κοινωνικού και ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιούνται υψηλά 

ασφάλιστρα κινδύνου. Οι κύριες αιτίες που συμβάλουν καθοριστικά στη χρήση υψηλών 

ασφαλίστρων κινδύνου είναι ο κίνδυνος για εθνικοποιήσεις φυσικών πόρων, οι οποίοι έχουν 

παραχωρηθεί σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση, οι ανακαλύψεις νέων εμφανίσεων κοιτασμάτων 

και η τεχνολογική εξέλιξη με τη παραγωγή φθηνότερων υποκατάστατων. 

  

Η ανακάλυψη νέων εμφανίσεων, ή η μετάβαση δυνητικών Ο.Π.Υ σε αποθέματα, έχουν διττή 

επίδραση στη διαμόρφωση των τιμών των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και στο ρυθμό 

εξάντλησής τους. Εναλλακτικά από τον ορισμό που παραθέσαμε παραπάνω, κατά τον οποίο η 

πρόσοδος στενότητας εκφράζει την απροεξόφλητη τιμή κάθε μονάδας μιας Ο.Π.Υ in situ, 

αποδεικνύεται ότι η απροεξόφλητη πρόσοδος στενότητας ισούται με το οριακό κόστος 

ανακάλυψης νέων αποθεμάτων μιας Ο.Π.Υ. Συγκεκριμένα, η τιμή μιας μονάδας μιας Ο.Π.Υ 

στο έδαφος ισούται με το κόστος για την προσθήκη μιας επιπλέον μονάδας στο απόθεμα. 

Ταυτόχρονα, η προσθήκη αποθεμάτων μειώνει το κόστος εξόρυξης, αφού όπως έχουμε 

αναφέρει προηγουμένως η μείωση των αποθεμάτων αυξάνει το κόστος εξόρυξης. Με τον ίδιο 

τρόπο επιδρά και η τεχνολογική εξέλιξη στην παραγωγή υποκατάστατων με μειωμένο κόστος 

παραγωγής, διότι σε αυτή την περίπτωση επισπεύδεται η μετάβαση σε κάποιο υποκατάστατο, 

γεγονός που οδηγεί σε εξόρυξη μεγαλυτέρων ποσοτήτων του μη ανανεώσιμου φυσικού 

πόρου. 
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Πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάντληση των αποθεμάτων παίζουν και οι εξωτερικές 

οικονομίες από την παραγόμενη ρύπανση. Συγκεκριμένα, όταν το κόστος της ρύπανσης δεν 

εσωτερικεύεται στο ιδιωτικό κόστος παραγωγής του, ούτε με μέτρα παρέμβασης στην αγορά, 

η τιμή στην οποία προσφέρεται ο εν λόγω πόρος είναι χαμηλότερη της κοινωνικά άριστης, με 

αποτέλεσμα να δίνεται λανθασμένο σήμα στην αγορά και η ποσότητα που καταναλώνεται  να 

είναι μεγαλύτερη της κοινωνικά επιθυμητής.  

 

Επιπλέον, η υποτιμολόγηση ενός μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου επιβραδύνει τη μετάβαση 

σε υποκατάστατο αυτού, επιτείνοντας την  εξάντληση. Το ίδιο συμβαίνει και για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζήτηση είναι ανελαστική, με αποτέλεσμα να μετατοπίζεται η 

καμπύλη ζήτησης προς τα δεξιά και οι ζητούμενες ποσότητες να παραμένουν σταθερές ή και 

να αυξάνονται, ακόμα και μετά από αυξήσεις των τιμών. Τη μετάβαση σε υποκατάστατο 

επιβραδύνει και η τεχνολογική εξέλιξη στις τεχνικές εξόρυξης, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 

πέφτει το κόστος και άρα και η τιμή του εξαντλήσιμου πόρου. Αυτός είναι και ένας 

επιπρόσθετος παράγοντας για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη 

εξορυκτική τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν υψηλό ασφάλιστρο αβεβαιότητας και άρα υψηλό 

επιτόκιο προεξόφλησης, με συνέπεια τη γρήγορη εξάντληση των κοιτασμάτων.    

 

Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μόνο με στοχευμένη επένδυση στην ανάπτυξη 

τεχνολογιών υποκατάστατων, οι οποίες θα εξασφαλίσουν γρήγορη μετάβαση σε αυτά, σε 

συνδυασμό με μέτρα για την εσωτερίκευση των εξωτερικών οικονομιών και την  κοινωνικώς 

αποτελεσματική αποτίμηση των εξαντλήσιμων πόρων, μπορούμε να οδηγηθούμε σε λύσεις 

περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, που θα συνεπάγονται τη μείωση των εκπομπών 

ρύπανσης προς αυτό.  

 

Στον αντίποδα αυτών των μέτρων τα υψηλά ιδιωτικά επιτόκια, οι εξωτερικές οικονομίες, οι 

επενδύσεις σε τεχνολογίες εξόρυξης και στην ανακάλυψη νέων αποθεμάτων, σε συνδυασμό 

με την ανελαστικότητα της ζήτησης που παρατηρείται στους συγκεκριμένους τομείς, έχει 

οδηγήσει αφενός μεν στην εξάντληση κάθε φυσικού πόρου, αφετέρου  δε στην εκπομπή 

τεραστίων ποσοτήτων ρύπανσης.    
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14 . Το όφελος, η αξία, ο άνθρωπος και η φύση 
 

Η θεωρία της τακτικής χρησιμότητας την οποία παρουσιάσαμε στο ΚΕΦ. 6 έχει αναπτυχθεί 

στο εσωτερικό του Νεοκλασικού υποδείγματος της Πολιτικής Οικονομίας εδραζόμενη σε 

ουσιοκρατικές, ατομιστικές φιλοσοφικές θεωρήσεις, υιοθετώντας τη φιλοσοφία του 

ωφελιμισμού. Η ικανότητα του ανθρώπου να αξιολογεί τη σχετική χρησιμότητα που 

απολαμβάνει εκ της καταναλώσεως κάθε αγαθού συνάγεται εκ της φύσεώς  του, όπως μας 

διδάσκει η θεωρία της τακτικής χρησιμότητας. Παρά ταύτα , το ορθολογικό εκείνο 

υποκείμενο το οποίο επιλέγει το μίγμα των αγαθών που μεγιστοποιεί το ατομικό του όφελος, 

αποτυγχάνει να αντιληφθεί και να αποτιμήσει, σχετικώς, το όφελος που αποκομίζει από τις 

διάφορες χρήσεις του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Ειδικότερα, η συνάρθρωση της αξίας χρήσης με την αξία ανταλλαγής και η εξαγωγή της 

δεύτερης εκ της πρώτης απετέλεσε μια εκ των δύο βασικών τομών της Νεοκλασικής θεωρίας, 

η δεύτερη μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή της οριακότητας, μέσω της οποίας έγινε 

κατορθωτή η οικονομική αποτίμηση των αγαθών, από το συνδυασμό του κόστους παραγωγής 

τους και της σπανιότητάς τους (rareté), της τελευταίας δηλαδή διαθέσιμης μονάδας. Οι 

συνέπειες της τελευταίας έννοιας επεκτείνονται εξίσου στη σφαίρες της προσφοράς και της 

ζήτησης. Η ισχύς των άνωθεν νόμων αφορά τόσο στα οικονομικά αγαθά, όσο στα δημόσια 

και στα ελεύθερα (τα άτομα έχουν «θετικά» προσδώσει μηδενική οικονομική αξία σε πλήθος 

αγαθών). 

  

Παρ’ όλα αυτά η περιβαλλοντική οικονομία, στο εσωτερικό ακριβώς του νεοκλασικού 

υποδείγματος αποτελεί την εκ των έσω διάψευση των παραδοχών επί το οποίων εδράζεται η 

κυρίαρχη οικονομική θεωρία. Η σπάνις (διάθεση λιγότερη της επιθυμητής) αγαθών όπως η 

ποιότητα του περιβάλλοντος δε συνεπάγεται την άμεση απόδοση σε αυτά οικονομικής αξίας, 

κατά της επιταγές της νεοκλασικής θεωρίας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε, αντιστρέφοντας, ότι  

συμβαίνει για τις εξωτερικές οικονομίες των οποίων το όφελος (απώλεια οφέλους) δεν 

γίνεται αντιληπτό από τα μεμονωμένα ορθολογικά υποκείμενα, τα οποία ενεργούν με 

κριτήριο το ατομικό τους όφελος και των οποίων οι επιλογές αθροιζόμενες ατομικά και 

μεμονωμένα αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την κοινωνία.  

 

Επομένως, τα άτομα δεν είναι δυνατό να αποτιμήσουν ορθώς το όφελος που απολαμβάνουν, 

ούτε να μεταβάλλουν τις σχετικές αξίες των αγαθών με τρόπο αποτελεσματικό. Και στον 
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τομέα της παραγωγής όμως δεν συμβαίνει κάτι δομικώς διαφορετικό. Το φυσικό περιβάλλον 

δεν αποτιμάται ορθώς και αποτελεσματικά στα πλαίσια του οριακού κόστους, βάσει του 

οποίου θα έπρεπε κάθε προϊόν να διατίθεται με κριτήριο την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότερης κατανομής των πόρων στο σύνολο της οικονομίας. 

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ο εξωγενής τώρα προσδιορισμός της αξίας, με τεχνικές όμως που 

ενώ προσπερνούν τη δομική αποτυχία των θεμελιωδών παραδοχών, υιοθετούν τα επόμενα 

επίπεδα ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις τεχνικές της μικροοικονομικής 

θεωρίας. Συγκεκριμένα, ενώ οι θεμέλιες υποκειμενικές και εμπειρίστικες  θεωρήσεις 

παραμένουν, αποτελώντας τη βάση ολόκληρου του νεοκλασικού οικοδομήματος, με τη 

νεοκλασική θεωρία της αξίας να βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα του, έχοντας αποτύχει , επί 

τοις πράγμασι, να αποδώσει στη φύση, έστω και για τη δική της εσωτερική τάξη και του 

συστήματος με το οποίο άρρηκτα συνδέεται,  κοινωνικά αποδεκτή (εντός της δικής της 

κυρίαρχης ιδεολογίας) και «οικονομικά αποτελεσματική» αξία, επιχειρείται σήμερα η 

υπέρβαση της οικολογικής κρίσης με τη χρήση οικονομικών εργαλείων τα οποία στηρίζονται 

σε αυτό ακριβώς το υπόβαθρο. 

 

Πράγματι, το ενοποιημένο, για τη νεοκλασική θεωρία, άτομο επιχειρηματίας, παραγωγός, 

εργαζόμενος, καταναλωτής το οποίο κυβερνάται από τη φυσική του ροπή της μεγιστοποίησης 

του οφέλους που απολαμβάνει, αποδίδοντας σχετικές αξίες στα αγαθά και στις υπηρεσίες που 

καταναλώνει, δημιουργώντας επί της ουσίας το σύστημα της αγοράς, ως αυτονόητη τεχνική 

προέκταση της φυσικής του συμπεριφοράς, η οποία είναι «εγγεγραμμένη» στα κύτταρά του, 

αποτυγχάνει να αξιολογήσει και  να αποδώσει αξία και εν συνεχεία, εντός της αγοράς 

αποτελεσματικές τιμές, στις πιο ζωτικές υπηρεσίες και στα πιο ζωτικά αγαθά που 

απολαμβάνει και προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον. 

 

Βεβαίως, σύμφωνα με την ουσιοκρατική προσέγγιση της νεοκλασικής  θεωρίας της αξίας και 

των ορισμό των ελευθέρων και δημοσίων (κατά την ίδια θεώρηση, ενυπάρχουσας της 

διάκρισης οικονομικών-ελεύθερων και κυρίως ιδιωτικών-δημοσίων, με τα κριτήρια της 

συγκεκριμένης θεώρησης) αγαθών, δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται τα φαινόμενα της 

απουσίας αγορών, ή των ατελών  και αναποτελεσματικών αγορών, εφόσον τα εν λόγω αγαθά 

και υπηρεσίες δε διατίθενται σε υπερεπαρκείς για τη δεδομένη ζήτηση ποσότητες. Το 

σύστημα της αγοράς, ή μάλλον ο αποτελεσματικός εκείνος μηχανισμός της αγοράς θα έπρεπε 

αυτομάτως να παραχθεί και εν συνεχεία να αυτορυθμιστεί,  μεγιστοποιώντας το καθαρό 
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όφελος εκάστου ατόμου και άρα και της κοινωνίας, σε όρους αξίας, ως η οικονομική 

έκφανση του φυσικού νόμου ο οποίος διέπει τις κοινωνικές σχέσεις.  

 

Αντιθέτως, αυτό δεν συμβαίνει διότι ενώ η έρευνα, που παράγεται εντός του συγκεκριμένου 

συστήματος και της ιδεολογίας που το συνοδεύει αποφαίνεται ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει 

σημαντικές απώλειες οφέλους και απειλείται με ακόμα περισσότερες, όταν τα άτομα δεν 

αντιδρούν, συνεχίζοντας να προσδίδουν μηδενική οικονομική αξία σε αγαθά και υπηρεσίες 

τα οποία στερούνται, σε οικονομικό επίπεδο, ακόμα και όταν βιώνουν άμεσες συνέπειες, 

καμία αυθόρμητη-αυτόματη-αυτονόητη αλλαγή δε συντελείται. 

 

Στις περιπτώσεις που τα άτομα αποδίδουν αξία σε περιβαλλοντικά αγαθά, δεχόμενα να 

καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο, οι αγορές που δημιουργούνται είναι ατελείς και δεν 

εξασφαλίζουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ακόμα και σε περιόδους έντονης μεταστροφής 

συνειδήσεων και εισόδου στο προσκήνιο κινημάτων με έντονη δυναμική, στο ιδεολογικό 

επίπεδο (δεκαετίες ’60, 70’), τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά, καθώς τα παραγωγικά πρότυπα 

δεν μετατοπίζονταν, ο προσανατολισμός των παραγωγικών δυνάμεων παρέμενε ίδιος και 

φυσικά οι παραγωγικές σχέσεις συνέχιζαν να «επικαθορίζουν» τις «κοινωνικές».  

 

Επίσης, η οργάνωση των κοινωνιών σε δομές εθνών-κρατών και η αδυναμία των 

«κυβερνώμενων» από το ατομικό τους όφελος ατόμων να υπερβούν τη χρονική κλίμακα της 

ζωής τους, στη λήψη των αποφάσεων τους, περιορίζει τη χωροχρονική αποτελεσματικότητα 

οποιονδήποτε ενεργειών, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 

επίτευξη οικολογικής ισορροπίας, καθώς τα φυσικά οικοσυστήματα είναι οργανικά 

αλληλοσυνδεόμενα σχηματίζοντας ένα ενιαίο όλον, ενώ παράλληλα λειτουργούν σε χρονικές 

κλίμακες γεωλογικού χρόνου, που δεν μπορούν να ενταχθούν στην ατομική συνείδηση κάθε 

ανθρώπου. Επομένως, οι ατομικές επιλογές μεμονωμένων ατόμων δεν είναι δυνατόν να 

αντιστρέψουν το διάνυσμα της οικονομικής κατεύθυνσης, αλλά στο περιβάλλον του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, όπου δεσπόζουν οι κυρίαρχες αξίες της αέναης 

οικονομικής αύξησης και του ανταγωνισμού, δεν είναι δυνατό ούτε μεμονωμένα κράτη ή και 

ομάδες αυτών, ακόμα και όταν είναι κυρίαρχες, να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό 

συμβαίνει διότι η περιβαλλοντική πίεση μπορεί να αποκτήσει νέες εστίες επεκτεινόμενη σε 

όλο τον πλανήτη, καθώς το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα, με επακόλουθο τα αποτελέσματα 

να εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δυσμενή, ακόμα και όταν οι κυρίως υπαίτιες για την 
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περιβαλλοντική υποβάθμιση χώρες υιοθετούσαν ένα διαφοροποιημένο παραγωγικό και 

καταναλωτικό υπόδειγμα. 

 

 Μπορεί να αποδειχθεί ότι εάν αυτό το υπόδειγμα δεν εξασφάλιζε χρηματική αύξηση 

(απόδοση) υψηλότερη των εναλλακτικών, ο ανταγωνισμός θα οδηγούσε σε μετανάστευση 

του συσσωρευμένου κεφαλαίου, που θα δραστηριοποιείτο στην εν λόγω χώρα, αναζητώντας 

αποδοτικότερες επενδύσεις,  με αποτέλεσμα την απλή χωρική μετατόπιση του φαινομένου.  

 

Σήμερα, μέσω του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της βιώσιμής ανάπτυξης επιδιώκεται η 

αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων των «αναπτυγμένων» χωρών, εκείνων δηλαδή στις 

οποίες μπορεί να δημιουργηθεί η αναγκαία ενεργώς ζήτηση η οποία θα εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για το κεφάλαιο, για επενδύσεις (παραγμένου κεφαλαίου) σε 

οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα εντάσσουν στα κριτήρια αξιολόγησής τους την 

επίδρασή τους στο φυσικό περιβάλλον. Όμως το διάνυσμα της αιτιότητας είναι σημαντικά 

διαφορετικό. Οι δυνάμεις οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει τις διαδικασίες οι οποίες είναι 

σήμερα ευρέως ορατές είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις, αυτές του κεφαλαίου. Ειδικότερα, η 

αδήριτη πλέον ανάγκη να προστατευτεί το ιστορικά, για το παρόν επίπεδο των παραγωγικών 

δυνάμεων και της τεχνολογίας, αναγκαίο, ποιοτικά και ποσοτικά, φυσικό περιβάλλον, αφού 

πλέον έχει αποδειχθεί η μη πλήρης υποκαταστασιμότητα του «φυσικού» από παραγμένο 

κεφάλαιο, επιτάσσει από τις κυρίαρχες δυνάμεις του κεφαλαίου τη λήψη μέτρων. Το 

κεφάλαιο για να συνεχίσει να εκπληρώνει την ιστορική αποστολή του, της διαρκούς αύξησης 

του, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη κρίσιμων ποσοτήτων και ποιοτήτων «φυσικού 

κεφαλαίου» καθώς και «ανθρωπίνου κεφαλαίου».  

 

Επίσης, κατά τη διαδικασία επέκτασής τους, (κεφαλαιοκρατική παγκοσμιοποίηση) τα 

κυρίαρχα κεφάλαια θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο θα 

πρέπει να είναι ομοιογενοποιημένες, σε έναν ορισμένο βαθμό, οι δυνατότητες αύξησης. Αυτό 

επιδιώκεται με την εσωτερίκευση των εξωτερικών οικονομιών, στο βαθμό εκείνο που απαιτεί 

ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον  επιχειρηματικότητας, όπου η φέρουσα ικανότητα της 

πλειονότητας των οικοσυστημάτων έχει ήδη υπεβληθεί, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια μερική 

ανάσχεση της φρενήρους εξωτερίκευσης των οικονομικών συνεπειών  στο χώρο και στο 

χρόνο. 
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Για τη δημιουργία ενεργής καταναλωτικής δαπάνης, εκεί όπου τα εισοδήματα το επιτρέπουν, 

οι κυρίαρχες δυνάμεις επιστρατεύουν τη λεγόμενη περιβαλλοντική πολιτική για την 

περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και την περιβαλλοντική παιδεία, η οποία 

έχει την ίδια στόχευση. Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι υιοθετούνται αξίες και ιδέες οι 

οποίες είναι ως κατεύθυνση απολύτως ορθές, ευκταίες και κυρίως χρήσιμες, στην υπηρεσία 

όμως ενός συστήματος το οποίο έχει μια εντελώς διαφορετική αφετηρία και στόχευση. Έτσι 

έχουμε την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής συνείδησης η οποία εντάσσεται εντός των 

κυρίαρχων αξιών. Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα όσων ακούγονται τα 

τελευταία χρόνια: 

 

• Πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

• Πρέπει να δοθούν κίνητρα (επιδοτήσεις) για την υιοθέτηση αντιρυπαντικής 

τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις,   

• Το μέλλον σε σχέση με το περιβάλλον είναι υπόθεση καθενός μας, (φυσικά ως 

ιδιώτη και καταναλωτή), 

• Πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών (εθελοντική 

εργασία αντί κοινωνικών υπηρεσιών, έμεση φορολογία για τη δημιουργία ταμείων 

περιβάλλοντος) κ.λ.π., κ.λ.π.     

 

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η ένταξη οικολογικών αιτημάτων εντός του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος και της ιδεολογίας του. 

 

Από την άλλη πλευρά η κινητοποίηση διεθνών οργανισμών, η διεξαγωγή διεθνών 

διασκέψεων, οι διεθνείς συμβάσεις, τα πρωτοκολλά, οι οδηγίες κ.λ.π., αναλαμβάνουν να 

ευθυγραμμίσουν την κίνηση των παγκόσμιων κεφαλαίων, ώστε αφενός μεν να μη 

διαταράσσεται το μέλλον της ύπαρξής τους και αφετέρου να ορισθεί ένα «κανονιστικό» 

πλαίσιο για τους όρους ανταγωνισμού τους. 

 

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κυρίαρχη κίνηση σήμερα, η οποία διεξάγεται με την 

πρωτοβουλία μερικών εκ των πιο ανταγωνιστικών και ισχυρών κεφαλαίων, της Δύσης, και 

φυσικά δε διενεργείται χωρίς προβλήματα.         
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14.1   Αγορές,  περιβαλλοντική οικονομία και αξία  
 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η περιβαλλοντική οικονομία, όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, 

αφορούν στη δημιουργία υποθετικών αγορών με την παροχή πληροφόρησης στα άτομα και 

την κατ’ ουσίαν εκμαίευση των αξιών των περιβαλλοντικών αγαθών και  των υπηρεσιών, για 

την εν συνεχεία οικονομική τους αποτίμηση και την  κατασκευή των καμπυλών ζήτησης. 

Μέθοδοι αντιπαραβολής με οικονομικά αγαθά επίσης χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

κατασκευασθούν οι καμπύλες αδιαφορίας. Φυσικά, οι πολιτικές που εφαρμόζονται παρέχουν 

την αναγκαία πληροφόρηση και την προβολή για την κατανόηση της αναγκαίας δαπάνης η 

οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η αγορά δημιουργείται με εξωγενή παρέμβαση, με 

τρόπους οι οποίοι συνδέονται με το κοινωνικό περιβάλλον, με τις δομές του, την οργανωμένη 

πολιτεία και το κράτος, και σε καμία πάντως περίπτωση δεν εκπορεύονται από κάποιο 

φυσικό νόμο.  

 

Σε άλλες περιπτώσεις οι αξίες των περιβαλλοντικών αγαθών γίνεται προσπάθεια να 

ανιχνευτούν και να απομονωθούν μέσα από τις πεπλεγμένες τους τιμές, στις αναλύσεις 

αγορών  ωφέλιμων χαρακτηριστικών. Το περιβάλλον και ιδιαίτερα η ποιότητα αυτού 

καταβάλλεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ως υποκατάστατο, η συμπληρωματικό αγαθό, 

προϊόντων που προσφέρονται ήδη στην αγορά και δια αυτού του έμμεσου τρόπου να 

αποτιμηθεί οικονομικά. Εμμέσως επίσης προσδιορίζεται η αξία του περιβάλλοντος όταν 

εκλαμβάνεται ως συντελεστής παραγωγής. Όλα τα παραπάνω και όλα όσα παρουσιάζονται 

στα κεφάλαια που αφορούν στην περιβαλλοντική οικονομία καταδεικνύουν την αδυναμία να 

προσδοθεί αξία στο φυσικό περιβάλλον, κατά έναν τρόπο που να υπερβαίνει τον 

υποκειμενικό εμπειρισμό, που να μην είναι εξωγενής και να εδράζεται σε νόμους και αιτιακές 

σχέσεις οι οποίες να αποκαλύπτουν τις πραγματικές σχέσεις των «πραγμάτων», αποδίδοντας 

με έναν «αντικειμενικό» και στη μαρξική ορολογία επιστημονικό τρόπο αξία στο φυσικό 

περιβάλλον. 

 

Εάν μάλιστα επεκτείνουμε τα συμπεράσματά μας λίγο περισσότερο θα δούμε ότι η ά-

ιστορική,  ατομικιστική και ουσιοκρατική προσέγγιση του θεωρητικού υποδείγματος της 

νεοκλασικής σχολής αντιμετωπίζει και άλλα τεραστίας διάστασης προβλήματα. Ένα εκ των 

σημαντικότερων είναι ότι μαζί με την αναφορά στην «εν σπέρματι»  ικανότητα του ατόμου 

να αποδίδει σχετικές αξίες, υιοθετεί και τον ορίζοντα στον οποίο τοποθετεί αναπόδραστα 

εαυτόν κάθε άτομο ξεχωριστά, με συνέπεια οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας να 
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αναπτύσσονται με επιλογές χρονικού ορίζοντα μεμονωμένου ατόμου. Η α-ιστορική και 

ουσιοκρατική προσέγγιση απορρίπτει την ιστορική «εξέλιξη» (ιδεολογική, υλική κ.λ.π.), 

αναγκασμένη να ταυτίσει τις αξιολογικές επιλογές των παρόντων ατόμων με αυτές των 

επόμενων γενεών και άρα να υπολογίσει προσόδους στενότητας με παρόντα οικονομικά 

κριτήρια και να μεγιστοποιήσει τη διαχρονική ροή του καθαρού κοινωνικού οφέλους με τις 

αξίες που αποδίδονται σήμερα στα διάφορα αγαθά, ενώ οι επιπτώσεις τους επεκτείνονται σε 

μελλοντικές γενεές, π.χ. έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

 

Οι κοινωνικές αναλύσεις κόστους οφέλους απεικονίζουν αυτή ακριβώς την τάση επέκτασης 

στο μέλλον των συνεπειών παρουσών αποφάσεων, αφού οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

επενδυτικών σχεδιών αφορούν και σε χρονικές περιόδους στις οποίες οι οικονομικές 

επιπτώσεις που αξιολογούνται, αφενός μεν δε θα έχουν ισχύ, αφετέρου δε, θα έχουν 

διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και όσον αφορά το κόστος 

ελέγχου της ρύπανσης, αφού επενδυτικές επιλογές του παρελθόντος, που αφορούν στις 

τεχνολογίες αντιρύπανσης, ελέγχονται για την οικονομική τους αποτελεσματικότητά  

σήμερα, συγκρίνοντας το κόστος μείωσης της ρύπανσης, με το οριακό εξωτερικό κόστος 

κάθε μονάδας ρύπανσης, όπως αυτό έμμεσα αποτιμάται στο παρόν. Σε κοινωνικό επίπεδο 

αυτό το τελευταίο επιβάλλει την αύξηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες που αφορούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος (τεχνολογίες αντιρύπανσης αλλά και παραγωγής),  καθώς η 

παρούσα οικονομική αποτελεσματικότητα τους είναι τέτοια που το δικαιολογεί, αφού τα 

περιθώρια μείωσης του οριακού κόστους παραγωγής σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (π.χ. με 

την επιβολή φόρου), είναι μεγάλα. Αντίστοιχα, σε μια μελλοντική στιγμή η οικονομική 

αποτελεσματικότητα της διατιθέμενης τεχνολογίας θα κριθεί με αξιολογικούς όρους 

παρελθόντος, τη στιγμή που θα έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις για έρευνα και 

τεχνολογία. Άρα οι παρελθούσες γενεές αποφάσισαν πόσο, σχετικά με τα υπόλοιπα 

παραγόμενα αγαθά, «ακριβή» θα είναι η αντιμετώπιση της ρύπανσης και έτσι εισβάλλει στην 

οικονομία η συνέχεια του χρόνου, των κοινωνιών και της οικονομίας ως καθοριστικός όρος 

της οικολογικής ισορροπίας.  

 

Σε πλήρη αντίθεση με τα προαναφερθέντα βρίσκεται η ατομική οικονομική αποτίμηση, η 

οποία αγνοεί το όφελος που απολαμβάνει, ακόμα και το επιστημονικώς αποδεδειγμένο 

(απουσία πληροφορίας), ενώ κατευθύνει του διαθέσιμους πόρους με κριτήριο ένα 

τεμαχισμένο χρόνο και άρα μια τεμαχισμένη κοινωνία στα μέτρα του ζώντος ατόμου. Η 

αντίθεση αυτή εμφανίζεται στο επιτόκιο προεξόφλησης και ειδικότερα στο ιδιωτικό 
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ασφάλιστρο κινδύνου και αβεβαιότητας στο οποίο αποτυπώνεται και εντός της οικονομικής 

«ορθοδοξίας» η διάσταση κοινωνίας-ατόμου. Επιπλέον, η πληροφορία η οποία επιβάλλει 

κατά το μάλλον ή ήττον τις αναγκαίες ποσότητες και ποιότητες περιβάλλοντος παρέχεται 

εξωγενώς, από τις φυσικές επιστήμες, στερούμενη οποιασδήποτε δομικής σύνδεσης με την 

κυρίαρχη θεωρία της αξίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακριβώς απουσιάζει οποιαδήποτε 

δομική διασύνδεση των φυσικών επιστημών με το θεωρητικό αντικείμενο της οικονομικής 

επιστήμης (δεν εννοούμε φυσικά στο επίπεδο ανάπτυξης των αναλυτικών τεχνικών που 

χρησιμοποιεί), με άμεσο αποτέλεσμα τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της να εντάσσονται 

ως αναγκαιότητες στο πεδίο της άλλης, περνώντας από έναν «εξωεπιστημονικό» χώρο, αυτόν 

του υποκειμενικού εμπειρισμού.     

 

Από όλα τα προηγούμενα καθίσταται σαφής η στρεβλότητα της εμφάνισης των αξιών στην 

νεοκλασική θεωρία της αξίας, το ανυπόστατο το ουσιοκρατικών παραδοχών της, καθώς και η 

σωρεία προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από αυτές τις αντιφάσεις, με κυρίαρχο αυτό της 

αδυναμίας «επιστημονικής» σύνδεσης των φυσικών επιστημών και άρα και της υλικής 

πραγματικότητας  με το κυρίαρχο θεωρητικό σύστημα της πολιτικής οικονομίας. 

 

 

14.2  Απο-υλοποίηση και Τζέβονς 
 

Τα τελευταία χρόνια μετά τη διαπίστωση της οικολογικής κρίσης και της κλιματικής 

αλλαγής, οι οποίες πραγματικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην οικονομία και ιδιαίτερα στα 

οικονομικά της ανάπτυξης, ένα νέο ιδεολόγημα ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα, αυτό 

της απο-υλοποίησης της οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Πολλοί από τους 

οικονομολόγους του περιβάλλοντος, οι οποίοι τοποθετούνται εντός του κυρίαρχου ρεύματος, 

υποστηρίζουν ότι πλέον ο καπιταλισμός και η καπιταλιστική ανάπτυξη ωθείται σε μια αβαρή 

κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές  οικονομίες έχει σήμερα 

επικρατήσει η φυσική τάση της αποσύνδεσης της οικονομικής αύξησης και της 

συσσώρευσης, από τις εισροές ενέργειας και πρώτων υλών και άρα από την απόρριψη 

αποβλήτων και την εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον, ή για να είμαστε πιο ακριβείς οι εισροές 

στα παραπάνω, ανά μονάδα αύξησης του ΑΕΠ έχουν μειωθεί σημαντικά και συνεχίζουν να 

βαίνουν μειούμενες. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι ο καπιταλισμός αποτελεί τελικά ο ίδιος τη 

λύση στα οικολογικά προβλήματα τα οποία σήμερα «τρομοκρατούν το μέλλον», αφού η 
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φυσική του τάση για συνεχή αύξηση της ενεργειακής του αποδοτικότητας, με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, θα οδηγήσει στη οικολογική ισορροπία. Τα συμπεράσματα αυτά 

επιβεβαιώνονται για τις χώρες του ΟΟΣΑ και από την World Development Report της 

Παγκόσμιας Τράπεζας του 1992.  Η αυτονόητη συνέπεια είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα 

ενίσχυσης της ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση, με την ενίσχυση των δυναμικών 

οικονομιών της γνώσης και της τεχνολογίας. Μήπως αυτό θυμίζει κάτι από τη Στρατηγική 

της Λισαβόνας για την ΕΕ; 

 

Η πραγματικότητα βεβαίως είναι σημαντικά διαφορετική και συγκεκριμένα πάρα τις 

μειώσεις, που πράγματι παρατηρούνται σε πολλές από τις αναπτυγμένες χώρες, στις 

αναλογίες εκροής υλών ανά μονάδα ΑΕΠ, η κατά κεφαλήν ροή αποβλήτων στις ίδιες χώρες 

αυξάνει, ενώ επίσης αυξάνουν σε απόλυτα μεγέθη τόσο η χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, 

όσο και αποβολή υλών στο περιβάλλον (The Weight of Nations: Material Outflows from 

Industrial Economies, World Resources Institute, 2000).  

 

Τα οφέλη από την αύξηση της αποδοτικότητας από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας έχουν 

πλήρως αντισταθμιστεί από την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης αναφέρει η έκθεση, «περί του 

βάρους των εθνών». (The Weight of Nations: Material Outflows from Industrial Economies, 

World Resources Institute, 2000, pg. 35).  

 

Αυτή όμως η τελευταία διαπίστωση κατατείνει σε αυτό που οι οικονομολόγοι της οικολογίας 

ονομάζουν παράδοξο του Jevons, του διάσημου δηλαδή ιδρυτή των νεοκλασικών 

οικονομικών, William Stanley Jevons. Ο Jevons στο έργο του The Coal Question το οποίο 

εκδόθηκε στη Βρετανία το 1865 και τον έκανε διάσημο αποφαίνεται ότι: 

 

«Πρόκειται για απόλυτη εννοιολογική σύγχυση η υπόθεση ότι η οικονομική χρήση 
καυσίμων ισοδυναμεί με μειωμένη κατανάλωση. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Κατά 
κανόνα οι νέες οικονομικές μέθοδοι οδηγούν σε μια αύξηση της κατανάλωσης, σύμφωνα 
με μια αρχή που γίνεται προφανής σε αρκετές παράλληλες περιπτώσεις.{...} Αν η 
ποσότητα του άνθρακα που χρησιμοποιείται σε μια υψικάμινο, για παράδειγμα, μειωθεί 
σε σχέση με την παραγωγή, τα κέρδη του εμπορίου θα αυξηθούν, καινούργιο κεφάλαιο θα 
προσελκυστεί, η τιμή των ράβδων σιδήρου θα πέσει, αλλά η ζήτηση θα αυξηθεί· και 
τελικά ο μεγαλύτερος αριθμός υψικαμίνων θα αντισταθμίσει με το παραπάνω την 
εξοικονόμηση για την κάθε υψικάμινο ξεχωριστά.» 
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(Jevons S. W., The Coal Question, 1865, pg. 140, 141, 142, παρατίθεται στο: Foster J. B. 2005) 

                               

 Το ισχυρότερο παράδειγμα σήμερα επιβεβαίωσης του προηγουμένου, για τα ορθόδοξα 

οικονομικά (στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι και τόσο παράδοξο), είναι αυτό του 

αυτοκινήτου. Τις τελευταίες δεκαετίες οι μηχανές γίνονται συνεχώς ενεργειακά πιο 

αποδοτικές, καταναλώνοντας λιγότερα καύσιμα, η  ζήτηση παρ΄ όλα ταύτα, στα τελευταία, 

έχει εκτιναχτεί καθώς ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνει με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς. 

Από ανάλογα παραδείγματα βρίθει η σύγχρονη ιστορία. 

 

Γενικεύοντας, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το ιδεολόγημα της αποϋλοποίησης άκρως 

ανιστόρητο καθώς η διαρκής τεχνολογική πρόοδος και η συνακόλουθη μείωση των υλικών 

εισροών ανά μονάδα ΑΕΠ αποτελούν πάγια χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, καθ΄ όλη την 

ιστορική του πορεία.  

 

 

14.3 Η έννοια του φυσικού κεφαλαίου 
 
Η εννοιολογική ομογενοποίηση υπό το πρίσμα της κυρίαρχης ιδεολογίας, είναι ακόμα ένα 

χαρακτηριστικό το οποίο καταδεικνύει τις δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην εξουσία. Σε 

αυτό το πλαίσιο ο άνθρωπος και ευρύτερα οι ανθρώπινες κοινωνίες, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, εκλαμβάνονται ως αποθήκες συσσωρευμένης εργατικής δύναμης, το λεγόμενο 

ανθρώπινο κεφάλαιο (φυσικά ουδεμία σχέση έχει το «ανθρώπινο κεφάλαιο» στη βασική του 

λειτουργία με το καθαυτό κεφάλαιο όπως αποδεικνύεται στα ΚΕΦ 17 και 18, έχει μάλλον 

χαρακτήρα εννοιολογικής συσκότισης). Στο ίδιο πλαίσιο η φύση, εντασσόμενη εντός του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος και των μηχανισμών του, δεν μπορεί παρά να ιδωθεί και 

παράλληλα να «μετασχηματιστεί» σε φυσικό κεφάλαιο.  

 

Η θεωρία του φυσικού κεφαλαίου δεν είναι νέα. Είναι η θεωρία εκείνη που επιχειρεί την 

κεφαλαιοποίηση του βιοφυσικού περιβάλλοντος, την καταγραφή και λογιστική απεικόνισή, 

σε χρηματικούς όρους, της φύσης. Οι θιασώτες της εν λόγω θεωρίας υποστηρίζουν ότι ο 

καπιταλισμός έχει αποτύχει με τη «διαχείριση» του περιβάλλοντος ακριβώς επειδή αυτό 

αποτελούσε έναν εξωτερικό ως προς το σύστημα  (μηχανισμό της αγοράς) παράγοντα, αφού 

δεν είχε καταγραφεί ποτέ, λογιστικά, ως κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο και είναι, με 

αποτέλεσμα να κατασπαταλάται έξω από τους νόμους της αγοράς. Έτσι, η αποτίμηση (με την 
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επικρατούσα θεωρία της αξίας) της φύσης ως φυσικού κεφαλαίου, εμπορεύσιμου στην αγορά, 

θα επιλύσει το πρόβλημα της οικολογικής κρίσης, αφού πλέον η αναπαραγωγή της ως 

φυσικού κεφαλαίου θα επιτελείται αυτόματα με τους όρους που αναπαράγεται γενικά το 

κεφάλαιο. 

 

Η αντίληψη αυτή μοιάζει με την αποστροφή του σύγχρονου καπιταλισμού προς την ιστορική 

του διαδρομή, αυτή της βίαιης αποικιοκρατίας των όπλων. Ο σύγχρονος καπιταλισμός δεν 

μεταχειρίζεται, κατά τον «ίδιο», απροκάλυπτα μεθόδους καταναγκασμού και στέρησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία πλέον έχουν κατοχυρωθεί, προκειμένου  να αποκομίσει 

οικονομικό όφελος (*φυσικά όλα αυτά ευθέως αμφισβητούνται). Ομοίως, η εκμεταλλευτική, 

ιστορικά σχέση, του καπιταλισμού με τη φύση θα δώσει, μέσω της περιβαλλοντικής 

οικονομίας, τη θέση της σε έναν ορθολογικό καπιταλισμό ο οποίος θα έχει εντάξει το φυσικό 

περιβάλλον στους μηχανισμούς ορθολογικής αξιοποίησης τους οποίους διαθέτει, 

μεταβαίνοντας σε μία κατάσταση «άριστης» χρήσης του (Weber M., 1981). 

 

Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται ανάγλυφα η φυσική ροπή του κεφαλαίου εκ της «αποστολής» 

του, να αντιλαμβάνεται κάθε πρόβλημα ως πρόβλημα επέκτασης, αύξησης, μεγέθυνσης και 

όχι το αντίθετο. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι η επέκταση της λειτουργίας 

του κεφαλαίου σε ολόκληρη τη φύση. Το αποτέλεσμα θα είναι φυσικά η  υποκατάσταση και 

η μετατροπή του βιοφυσικού περιβάλλοντος στην πιο γενική και καθαρή έκφραση του 

κεφάλαιου, σε χρήμα.  

 

Το φυσικό κεφάλαιο θα αποτιμηθεί σε χρηματικούς όρους εντός της νεοκλασικής θεωρίας 

της αξίας και η όποια αναπαραγωγή του θα επιτελείται από τα δρώντα επενδυτικά 

καθεστώτα, των οποίων φυσικά οι επενδυτικές αποφάσεις θα καθορίζονται από το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή την πορεία της Γουόλ  Στρητ και του Νικκει. 

 

Με αυτούς του όρους η οικονομική αποτελεσματικότητα πάντα θα επιτάσσει την υλοτόμηση 

των αιωνόβιων δασών σεκόϊας και την αντικατάστασή τους από νεότερα δέντρα, άλλου 

είδους, τα οποία θα αναπτύσσονται ταχύτερα αποδίδοντας περισσότερη ξυλο-μάζα, στο 

χρόνο και επομένως εξασφαλίζοντας αυξημένη οικονομική αποδοτικότητα. Οι 

περιβαλλοντικές συνέπειες της καταστροφής ενός οικοσυστήματος το οποίο αναπτύχθηκε με 

την πάροδο πολλών αιώνων, δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν εντός της επικρατούσας 

οικονομικής θεωρίας. 
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14.4 Μια εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση 
           

 Στον αντίποδα των ουσιοκρατικών, υποκειμενικών και α-ιστορικών φιλοσοφικών 

θεωρήσεων στις οποίες εδράζονται από κοινού κλασική και νεοκλασική σχολή της πολιτικής 

οικονομίας βρίσκεται η μαρξική προσέγγιση. Ο Μαρξ στο εσωτερικό της θεωρίας της 

ιστορίας αναπτύσσει το θεωρητικό του σύστημα, το οποίο καλείται Κριτική της Πολιτικής 

Οικονομίας και το οποίο επιχειρεί τον προσδιορισμό των δομικών χαρακτηριστικών κάθε 

ιστορικού τύπου οικονομίας και κοινωνίας, διανοίγοντας τον χώρο για ένα νέο θεωρητικό 

αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας, αλλά και για μια νέα θέαση της πραγματικότητας. 

 

Οι Μαρξ και Ένγκελς από τη δεκαετία του 1840 ήρθαν σε ευθεία ρήξη με τις ουσιοκρατικές  

προσεγγίσεις, οι οποίες απομονώνοντας ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

προσδιόριζαν αυτό που αποτελούσε την ανθρώπινη «ουσία», διατυπώνοντας τη θεωρία της 

πάλης των τάξεων. Το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες είναι εγκαθιδρυμένες και 

κάθε υποκείμενο βιώνει στο κοινωνικό του περιβάλλον, είναι αυτές που καθορίζουν τη 

συνείδηση κάθε ατόμου, ή αυτό που σε κάθε ιστορική περίοδο προσδιορίζεται ως ανθρώπινη 

ουσία. Η ιστορική διαδικασία της «εξέλιξης» των δομών που καθορίζουν την ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάμεων, των παραγωγικών σχέσεων που οι πρώτες συνεπάγονται και των 

ποικίλων μορφών κοινωνικής επικοινωνίας είναι προϊόν της ταξικής πάλης, η οποία 

ακατάπαυστα διεξάγεται χωρίς δημιουργό, το μεμονωμένο υποκείμενο. Η κοινωνία: 

 

 

«αποτελεί ένα δομημένο όλον, ένα σύστημα (οικονομικής, πολιτικής, ιδεολογικής ) 
ταξικής εξουσίας, που διέπεται από ένα σύνολο αντιφάσεων» 

           

         (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 46)         

              

Η Μαρξική θεώρηση έχει ως αφετηρία της την οικονομικά δεδομένη ιστορική περίοδο της 

κοινωνίας και εντός αυτής προσδιορίζει τα μεμονωμένα υποκείμενα, ως φορείς των 

παραγωγικών σχέσεων και των συμφερόντων που αυτές τους επιβάλλουν, καθώς και της 

ιδεολογίας που παράγεται εντός του πεδίου της ταξικής πάλης.  
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Οι κοινωνικές σχέσεις οι οποίες σε κάθε ιστορική περίοδο καθορίζονται από τις εκβάσεις της 

πάλης των τάξεων, καθορίζουν τη συνείδηση και την κοινωνική συμπεριφορά κάθε ιστορικά 

συγκεκριμένου κοινωνικού ανθρώπου. Η συνείδηση, επομένως, των ανθρώπων είναι ένα 

ιστορικό παράγωγο που καθορίζεται από την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι για τις υλικές 

συνθήκες της ύπαρξής τους και η οποία με τη σειρά της διαμορφώνεται και ελέγχεται από τις 

κυρίαρχες τάξεις, των οποίων οι ιδέες είναι οι κοινωνικά κυρίαρχες. Η ιδεολογική κυριαρχία 

είναι σε κάθε εποχή συνυφασμένη με την υλική κυριαρχία των τάξεων οι οποίες βρίσκονται 

στην εξουσία. 

 

Συνεπώς, η ατομική συνείδηση κάθε κοινωνικού υποκειμένου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τις ιδέες της τάξεως που βρίσκεται στην εξουσία και επομένως και στο θέμα της οικολογικής 

κρίσης εκεί πρέπει να αναζητηθεί η αφετηρία και οι σχέσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος, καθώς 

επίσης και οικονομίας-περιβάλλοντος. Δηλαδή στις σχέσεις κεφαλαίου-περιβάλλοντος . 

 

Στα πλαίσιο όλων των προαναφερθέντων και με θεμέλιο κριτήριο τις σχέσεις ιδιοκτησίας 

πάνω στα μέσα παραγωγής, ο Μαρξ συγκροτεί την έννοια του Καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής. Συγκεκριμένα: 

 

«Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αποτελεί τον αιτιακό πυρήνα των συνολικών 
καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας (κι όχι τις κοινωνικές σχέσεις αυτές καθαυτές) ορίζει 
τις θεμελιώδεις κοινωνικές-ταξικές αλληλεξαρτήσεις σ’ όλα τα κοινωνικά επίπεδα που 
χαρακτηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα κοινωνικής εξουσίας. Αποτελεί μια 
εννοιολογική κατασκευή-κλειδί, ένα θεωρητικό «μέσο παραγωγής» για τη μελέτη των 
σχέσεων που συνέχουν μια συγκεκριμένη καπιταλιστική κοινωνία: Συμπυκνώνει τις 
ειδικά καπιταλιστικές δομικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν κάθε καπιταλιστική κοινωνία.» 

 
 (Μηλιός Γ., Δημούλης Δ., Οικονομάκης Γ., Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό, Πλευρές μιας 

θεωρητικής και πολιτικής ρήξης, Αθήνα: νήσος, 2005. σελ. 26)      

                      

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής μπορούν να 

συνοψιστούν στην  ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, από εκείνους που 

συγκρότησαν την κυρίαρχη τάξη των καπιταλιστών, στον απόλυτο χωρισμό των 

εργαζομένων από τα μέσα παραγωγής και στην ταυτόχρονη και συνδυασμένη απελευθέρωση 

τους από τις όποιες σχέσεις υποτέλειας, με αποτέλεσμα τη μετατροπή της εργατικής τους 

δύναμης σε εμπόρευμα, το οποίο ανταλλάσσεται στην αγορά εργασίας, από το ιστορικά 

ισοδύναμο των καταναλωτικών αγαθών τα οποία απαιτούνται για την αναπαραγωγή της. 
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Επιπλέον, το κεφάλαιο ιδιοποιείται όλη τη νεοδημιουργηθείσα αξία εκ της εργασίας, η οποία 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη αυτής που προκαταβάλλει ο κάτοχος των μέσων παραγωγής για 

τη χρήση της εργατικής δύναμης των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο, ως η 

κυρίαρχη κοινωνική δύναμη, γίνεται μια δύναμη εκμετάλλευσης της μισθωτής εργασίας και 

ιδιοποίησης της παραγόμενης αξίας. Όλα τα προϊόντα που παράγονται (από τη ζωντανή 

εργασία και τη γη) στο καπιταλιστικό σύστημα παράγονται ως προϊόντα του κεφαλαίου, 

ανταλλασσόμενα εντός της αγοράς, μέσω ενός συστήματος τιμών στο οποίο ακριβώς 

αποτυπώνεται η κυριαρχία της δύναμης του κεφαλαίου επί της ζωντανής εργασίας.     

 

Η έννοια της αξίας και η θεωρία της έχουν στο Μαρξικό θεωρητικό σύστημα κυρίαρχο ρόλο, 

καθώς μέσω αυτών διενεργείται η αποκρυπτογράφηση της στρεβλής εμφάνισης των 

κοινωνικοοικονομικών σχέσεων στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 

 

Η Μαρξική θεωρία της αξίας τοποθετείται στο επίκεντρο της μαρξικής ανάλυσης του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αποτελώντας το θεωρητικό εργαλείο μέσω του οποίου 

ερμηνεύονται τα οικονομικά φαινόμενα και οι μορφές με τις οποίες εμφανίζονται.   

                   

 

 

15 . Η Μαρξική κριτική στη θεωρία της αξίας      
 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η Μαρξική Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας αποτελεί μια τομή 

στην πολίτικη οικονομία, επαναπροσδιορίζοντας το θεωρητικό της αντικείμενο. 

Συγκεκριμένα, ο Μαρξ εκκινώντας από τις βασικές θέσεις της κλασικής σχολής συγκροτεί 

μέσω της διαλεκτικής μεθόδου τις έννοιες οι οποίες θα επιτρέψουν την αποκάλυψη των 

αιτιακών σχέσεων, των νόμων δηλαδή που διέπουν τα φαινόμενα. Κατά το Μαρξ η μορφή 

διακρίνεται από την «ουσία», τις αιτιακές δηλαδή σχέσεις, καθώς αυτές δεν άπτονται του 

πεδίου των, εμπειρικά απτών φαινομένων, ενώ παράλληλα η επιστήμη έχει καθήκον να τις 

αποκαλύψει δίνοντας τη δυνατότητα στην κατανόηση των νόμων που διέπουν την 

πραγματικότητα. Έτσι, ο Μαρξ αντιλαμβάνεται τη μέθοδο συγκρότησης των εννοιών ως τη 

διαδικασία συγκρότησης των «επιστημονικών» εννοιών, μέσω μιας διαδικασίας θεωρητικής 
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αφαίρεσης από την απτή πραγματικότητα των φαινομένων και την εν συνεχεία επιστροφή 

στο συγκεκριμένο μέσω αυτής και άρα στον θεωρητικό εννοιακό προσδιορισμό αυτού.  

 

Ο Μαρξ συγκροτεί με αυτόν τον τρόπο την έννοια του Καπιταλιστικού Τρόπου Παραγωγής, 

της αξίας, του κεφαλαίου, του χρήματος, των τιμών κ.λ.π. Για παράδειγμα, η αξία ως ουσία 

δεν παρουσιάζεται ποτέ καθαυτή ως μια εμπειρικά απτή και προσδιορίσιμη οντότητα, αλλά 

πάντα μέσω των στρεβλών μορφών εμφάνισης της, των τιμών.  

 

Ο Μαρξ επιχειρώντας να συγκροτήσει την «επιστημονική» έννοια της αξίας εκκινεί από τα 

πορίσματα της κλασικής οικονομίας και εν συνεχεία βαθμηδόν, μέσω της μεθόδου που 

αναφέραμε, αποκαλύπτει τις πραγματικές αιτιακές σχέσεις των φαινομένων. Η διαδικασία 

αυτή εξελίσσεται σε μεγάλο εύρος, παράλληλα με τη συγκρότηση και πλήθους άλλων 

εννοιών και ολοκληρώνεται μετά από, θα μπορούσαμε να πούμε, χιλιάδες σελίδες ανάλυσης 

στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου. Η αφετηρία που επέλεξε ο Μαρξ δηλαδή η θεωρία της αξίας 

του κλασικού ρεύματος της πολιτικής οικονομίας δημιούργησε συγχύσεις, πέραν των 

συνειδητών προσπαθειών διαστρέβλωσης του συστήματός του, διότι δίδεται γρήγορα η 

εντύπωση, λόγω της «φύσης» της χρησιμοποιούμενης μεθόδου, ότι γίνονται αξιωματικά 

δεκτά τα πορίσματα και οι παραδοχές της ρικαρδιανής προσέγγισης, η οποία αποτελεί απλώς 

την αφετηρία για την εφαρμογή της μαρξικής μεθόδου. 

 

 

15.1 Η σχέση ανταλλαγής και το πρόβλημα της συμμετρίας 
 

Κατά την κλασική σχολή η αξία αποτελεί ενδογενή ιδιότητα όλων των εμπορευμάτων και 

μάλιστα κατά τη ρικαρδιανή εκδοχή  που παρουσιάσαμε στο ΚΕΦ. 6 η κοινή αυτή ιδιότητα 

αφορά στο ότι αποτελούν προϊόντα της εργασίας και άρα στο ότι αυτή αποτελεί και το μέτρο 

της ανταλλακτικής τους αξίας. Η άποψη αυτή, ότι η αξία αποτελεί ενδογενές περιεχόμενο των 

εμπορευμάτων αντικρούστηκε πολύ νωρίς από τον Άγγλο φιλόσοφο και οικονομολόγο  

Samuel Bailey το 1828, ο οποίος προσδιόρισε την αξία απλώς ως σχέση μεταξύ των 

εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα: 

 

«Εάν η αξία ενός αντικειμένου είναι η αγοραστική δύναμή του, τότε πρέπει να υπάρχει 
και κάτι, που να αγοράζεται. Η αξία λοιπόν δεν χαρακτηρίζει κάτι το θετικό ή κάτι το 
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ίδιον του εμπορεύματος αλλά μόνο τη σχέση, που έχουν μεταξύ τους δύο αντικείμενα ως 
ανταλλάξιμα εμπορεύματα» 

 
   (Bailey , S. A Critical  Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value, London :1825, pg. 

4,5, Αναφέρεται στο: Μαρξ Κ. Τρία κείμενα για τη θεωρία της αξίας, 1998) 

 

Ή το ίδιο, κατά προσέγγιση, απόσπασμα αλλιώς: 

«Η αξία είναι η σχέση ανταλλαγής μεταξύ των εμπορευμάτων και επομένως δεν είναι 
τίποτε διαφορετικό από αυτή τη σχέση (...) Η αξία δεν δηλώνει τίποτε το θετικό και 
ενδογενές, αλλά απλώς τη σχέση στην οποία τελούν το ένα προς το άλλο δύο αντικείμενα 
ως ανταλλάξιμα εμπορεύματα» 

 
(Bailey , S. A Critical  Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value, London :1825, pg. 

4,5, Αναφέρεται στο: Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. 2000).                        

 

Ο ίδιος ο Μαρξ  στο Κεφάλαιο αναφέρει ότι ο Bailey ξεγελάστηκε αντιλαμβανόμενος στην 

έκφραση της αξίας μια ποσοτική σχέση. Έτσι ο Bailey, όπως και πλήθος προγόνων και 

απογόνων του αντιμετώπιζαν την αξία ως αυτή καθαυτή τη σχέση ανταλλαγής, όπου οι τιμές 

εξέφραζαν απλά την ποσοτική αναλογία, χωρίς να αποφαίνονται τι πραγματικά είναι οι τιμές, 

μέσω ποιας ιδιότητας τα εμπορεύματα καθίστανται ποιοτικώς σύμμετρα και επομένως και 

ανταλλάξιμα. Όλα αυτά έρχονταν σε αντίθεση τόσο με την κλασική, όσο και με τους 

θεμελιωτές της νεοκλασικής σχολής, οι οποίοι δεν αγνόησαν το συγκεκριμένο μείζον 

πρόβλημα, θεωρώντας οι μεν πρώτοι την ποσότητα εργασίας ως την κοινή ιδιότητα των 

εμπορευμάτων, ενώ οι δεύτεροι την ωφέλεια που απολαμβάνουν οι συναλλασσόμενοι από 

την «κατανάλωση» αξιών χρήσης, στα πλαίσια της θεωρίας της τακτικής χρησιμότητας. 

Φυσικά και οι δύο αντιμετώπιζαν τις σχέσεις ανταλλαγής ως σχέσεις απλού 

αντιπραγματισμού.  

 

Την ανάγκη ποιοτικής εξομοίωσης των εμπορευμάτων προκειμένου να εκφραστούν οι αξίες 

των εμπορευμάτων και να προσδιοριστεί η ομοιότητα της ουσίας τους, ώστε να είναι δυνατόν 

να συσχετιστούν ως σύμμετρα μεγέθη την προσδιόρισε ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια). 

Συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης αναφέρει: 

 

«Η ανταλλαγή- λέει- δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ισότητα ούτε η ισότητα χωρίς τη 
συμμετρία» («ούτ ισότης μη ούσης συμμετρίας»). 
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(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 73) 

 

Επομένως στη σχέση: 5 κρεβάτια = 1 σπίτι πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να καθιστά 

ποιοτικώς σύμμετρα αυτά τα δύο αγαθά, ώστε να συνδέονται με ισότητα, κάτι το οποίο να 

αποτελεί την κοινή τους ουσία ώστε να τα καθιστά ανταλλάξιμα. Αυτή ακριβώς την ιδιότητα, 

δηλαδή την ουσία της αξίας επιχείρησαν να εξετάσουν όλες οι σχολές της πολιτικής 

οικονομίας, επομένως και η μαρξική. 

 

 

15.2 Η έννοια της αφηρημένης εργασίας 
 

Ο Μαρξ εκκινεί το μεγάλο του έργο: Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας 

λέγοντας: 

 

«Ο πλούτος των κοινωνιών όπου κυριαρχεί ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής 
εμφανίζεται σαν ένας «τεράστιος σωρός από εμπορεύματα», και το ξεχωριστό εμπόρευμα 
σαν η στοιχειώδικη μορφή του» 

 
       (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 2006, σελ. 49) 

  

Στη συνέχεια ο Μαρξ ομιλώντας περί ωφέλιμης εργασίας και αξιών χρήσης, αλλά και περί 

του διαχρονικού χαρακτήρα τους, πέρα από οποιοδήποτε παραγωγικό σύστημα και κοινωνική 

οργάνωση αναφέρει: 

 

«...σαν δημιουργός αξιών χρήσης, σαν ωφέλιμη εργασία, η εργασία είναι ανεξάρτητος 
από κάθε κοινωνική μορφή όρος ύπαρξης του ανθρώπου, αιώνια φυσική ανάγκη, χωρίς 
την οποία δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή της ύλης ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση 
{...}Αν αφαιρέσουμε το συνολικό άθροισμα όλων των διαφόρων ωφέλιμων εργασιών που 
βρίσκονται μέσα στο σακάκι, στο πανί κ.λ.π, μένει πάντα ένα υλικό υπόστρωμα που 
υπάρχει από τη φύση χωρίς τη συμβολή του ανθρώπου. {...} Η εργασία λοιπόν δεν είναι η 
μοναδική πηγή αξιών χρήσης που παράγει, του υλικού πλούτου. Η εργασία είναι ο 
πατέρας του και η γή η μητέρα του όπως λέει ο Ουίλλιαμ Πέττυ.» 
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         (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 2006, σελ. 57) 

  

Από τα παραπάνω προκύπτουν πολλά συμπεράσματα, το κυριότερο όμως, το οποίο μας 

ενδιαφέρει στο παρόν σημείο και συνδέεται με τη διφυή φύση της εργασίας σαν αξία και σαν 

αξία χρήσης, είναι ότι η εργασία δεν αποτελεί την πηγή πλούτου και αξιών χρήσης μόνο στον 

καπιταλισμό αλλά ανέκαθεν, σε κάθε παραγωγικό σύστημα αποτελούσε τη μια εκ των δύο 

πηγών κάθε πλούτου και κάθε αξίας χρήσης.  

  

Στο κλασικό παράδειγμα του Μαρξ όπου εκκινεί από τη φαινομενικά απτή πραγματικότητα, 

υποθέτει ότι οι δέκα πήχες πανί έχουν διπλάσια αξία από ένα σακάκι και συγκεκριμένα ότι αν 

οι δέκα πήχες πανί=ψ, τότε ένα σακάκι=2ψ. Αμφότερα αποτελούν δύο διαφορετικές αξίες 

χρήσης που ικανοποιούν δύο τελείως διαφορετικές ανάγκες και προέρχονται από παραγωγική 

δραστηριότητα καθορισμένου είδους, ή ωφέλιμη εργασία εντελώς διαφορετικού είδους και 

ειδικά ραφτική και υφαντική αντίστοιχα. Όμως, πώς τα προϊόντα της εργασίας τίθενται εντός 

της σχέσης ανταλλαγής και αντιπαρατίθενται το ένα με το άλλο ως εμπορεύματα. Κατ’ αρχήν 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι: 

 

«Πως το σακάκι και το πανί είναι ποιοτικά διαφορετικές αξίες χρήσης, έτσι είναι 
ποιοτικά διαφορετικές και οι εργασίες στις οποίες χρωστούν την ύπαρξή τους- η ραφτική 
και η υφαντική. Αν τα πράγματα αυτά δεν ήταν ποιοτικά διαφορετικές αξίες χρήσης και 
επομένως προϊόντα ποιοτικά διαφορετικών ωφέλιμων εργασιών, δε θα μπορούσαν 
καθόλου να αντιπαρατεθούν το ένα με το άλλο σαν εμπορεύματα. Το σακάκι δεν 
ανταλλάσσεται με σακάκι, μια αξία χρήσης δεν ανταλλάσσεται με μια ίδια αξία χρήσης.» 

 
                   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: 

Σύγχρονη Εποχή, 2006, σελ. 56) 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας αποτελεί πραγματικά 

αναγκαία συνθήκη της εμπορευματικής παραγωγής,  χωρίς όμως να ισχύει το αντίστροφο. 

 

« Στην αρχαία ινδική κοινωνία η εργασία είναι κοινωνικά καταμερισμένη, χωρίς τα 
προϊόντα να γίνονται εμπορεύματα.» 

 
                   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: 

Σύγχρονη Εποχή, 2006, σελ. 56) 
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Επομένως, τα προϊόντα ήταν πάντα προϊόντα εργασίας και στις μη εμπορευματικές κοινωνίες, 

όταν αυτά δεν παράγονταν ως εμπορεύματα και δεν τίθονταν σε σχέσεις ισοδυναμίας 

προκειμένου να ανταλλαχθούν, έστω εντός του πλαισίου του αντιπραγματισμού. Ποια είναι η 

differentia specifica του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και άρα του κοινωνικού 

καταμερισμού εργασίας στον καπιταλισμό; 

 

Στον καπιταλισμό ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας στηρίζεται στην παραγωγή 

ανεξάρτητων και αυτοτελών παραγωγών (ατομικό κεφάλαιο, καπιταλιστής) οι οποίοι 

παράγουν κάθε προϊόν, όχι για τον εαυτό τους, ούτε και για την κοινότητα, άλλα ως 

εμπόρευμα το οποίο προορίζεται να ανταλλαγεί στην αγορά. Μέσω αυτού του συστήματος 

διενεργείται η επικοινωνία των  μεμονωμένων και ανεξάρτητων εμπορευματοπαραγωγών,  

στο πλαίσιο της αγοράς, όπου τα προϊόντα τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικές αξίες 

χρήσης, προερχόμενα από εντελώς διαφορετικές συγκεκριμένες ωφέλιμες εργασίες, 

«κοινωνικοποιούνται» και καθίστανται ποιοτικώς σύμμετρα προκειμένου να είναι δυνατή η 

ανταλλαγή τους. Έτσι, ενώ το σακάκι και το πανί είναι δύο εντελώς διαφορετικά, 

αισθητηριακά, αντικείμενα και προέρχονται από δύο εντελώς διαφορετικές εργασίες έρχονται 

σε μια θέση ισοδυναμίας, όπου το σακάκι έχει διπλάσια αξία από τις δέκα πήχες πανί.  

 

Κατανοούμε συνεπώς ότι η λειτουργία του καπιταλισμού, ως τέτοιου, ως δηλαδή συστήματος 

μεμονωμένων και ανεξάρτητων εμπορευματοπαραγωγών, οι οποίοι παράγουν εμπορεύματα 

προς ανταλλαγή στην αγορά, επιβάλλει μια διαδικασία κοινωνικής ομογενοποίησης των 

ατομικών εργασιακών και των παραγωγικών διαδικασιών, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 

εμφάνιση της ανταλλακτικής αξίας των προϊόντων, η αξία τους δηλαδή μέσα στη σχέση 

ανταλλαγής.     

 

Ο Μαρξ εισάγει την έννοια της αφηρημένης εργασίας, η οποία αποτελεί μια αφαίρεση από τη 

συγκεκριμένη εργασία, την αφαίρεση εκείνη κατά την οποία η εργασία παρουσιάζεται ως 

όμοια κοινωνική εργασία, απαλλαγμένη από κάθε ποιότητα συγκεκριμένης ωφέλιμης 

εργασίας.  

 

Η εργασία στον καπιταλισμό κατά το Μάρξ είναι διφυής, είναι ωφέλιμη συγκεκριμένη 

εργασία, η οποία παράγει τις αξίες χρήσης, όπως σε κάθε άλλο παραγωγικό σύστημα και 

είναι και αφηρημένη εργασία, δηλαδή εργασία που εκτελείται εντός του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής, αποστερημένη κάθε ποιότητας, η οποία προσδίδει την αξία στα 
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εμπορεύματα που παράγει, ως προϊόντα του κεφαλαίου, προορισμένα να ανταλλαγούν στην 

αγορά.  

 

Η αφηρημένη εργασία δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη εργασία, ούτε σχετίζεται με την 

ειδίκευση των εργατών και την εκμηχάνιση της παραγωγής, αλλά αποτελεί μια ποιοτικώς 

διαφορετική κατηγορία, ίδιον του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η αφηρημένη εργασία 

εκφράζει τη συμπύκνωση του κοινωνικού χρόνου εργασίας, ο οποίος στερείται κάθε άλλου 

κατηγορήματος πέραν της ποσότητας και εμφανίζεται με τη μορφή της αξίας ανταλλαγής 

μόνο εντός της αγοράς. Επομένως, αυτή η μη εμπειρικά απτή έννοια, η οποία 

αποκρυπτογραφεί τη διαδικασία κοινωνικής ομογενοποίησης της εργασίας στον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, καθιστά ποιοτικώς σύμμετρα τα εμπορεύματα. Η 

αφηρημένη εργασία φυσικά μεταβάλλεται ως έκφραση, ακριβώς, της μορφής της αξίας στην 

αγορά, στις διάφορες κοινωνίες, χωρικά και χρονικά, είναι όμως καθορισμένη για κάθε 

κοινωνία κάθε χρονική στιγμή. 

 

Από όλα τα παραπάνω κατανοούμε ήδη τη μεγάλη διαφορά της Μαρξικής θεωρίας της αξίας 

με την κλασική και τη ρικαρδιανή. Έχει πλέον οικοδομηθεί μια έννοια εντελώς καινούργια 

έννοια η οποία δίνει απαντήσεις τόσο στο πρόβλημα της συμμετρίας, όσο και στη διττή φύση 

της έννοιας της αξίας ως αξίας ανταλλαγής και αξίας χρήσης. 

  

Ας επιστρέψουμε όμως στο Μαρξ και στο παράδειγμα με το σακάκι. Έστω ότι μειώνεται η 

κοινωνικώς αναγκαία αφηρημένη εργασία που απαιτείται για την παραγωγή ενός σακακιού 

στο μισό. Έτσι, τώρα στην αγορά τα δύο σακάκια έχουν τόση αξία όση είχε πριν το ένα. 

Παρά ταύτα το σακάκι προσφέρει την ίδια υπηρεσία, εκφράζει δηλαδή την ίδια αξία χρήσης.  

 

«Ένα μεγαλύτερο ποσό αξίας αποτελεί αυτό καθαυτό μεγαλύτερο υλικό πλούτο, τα δύο 
σακάκια είναι περισσότερα από ένα. Με δύο σακάκια μπορείς να ντύσεις δύο ανθρώπους, 
με ένα μονάχα έναν άνθρωπο κ.λ.π. Και όμως μπορεί σε μια αυξανόμενη μάζα του υλικού 
πλούτου ν’ αντιστοιχεί μια ταυτόχρονη πτώση του μεγέθους της αξίας του. Αυτή η 
αντιθετική κίνηση πηγάζει από το διφυή χαρακτήρα της εργασίας.»  

              
 (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 60) 
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Ο Μαρξ συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι η παραγωγική δύναμη είναι πάντα παραγωγική δύναμη 

συγκεκριμένης ωφέλιμης εργασίας, ενώ ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της συνδέεται 

ευθέως με την αύξηση, ή τη μείωση των προϊόντων που παράγει ως αξίες χρήσης. Αντίθετα, 

μια αλλαγή στην παραγωγική δύναμη δεν αλλάζει διόλου την εργασία που εκφράζεται σε 

αξία (αξία ανταλλαγής) μια και αυτή (παραγωγική δύναμη) ανήκει απολύτως στην ωφέλιμη 

μορφή της. Έτσι, κάνοντας αφαίρεση από αυτή και διαπιστώνοντας ότι σε επίπεδο 

αφηρημένης εργασίας η ίδια «ποσότητα» παράγει τώρα δύο σακάκια, αυτά εμφανίζονται με 

το ίδιο μέγεθος αξίας στη ανταλλακτική σχέση. Επομένως: 

 

«Η ίδια η αλλαγή στην παραγωγική δύναμη, που αυξάνει τη γονιμότητα της εργασίας κι 
επομένως τη μάζα των αξιών χρήσης που προσφέρει, μειώνει το μέγεθος της αξίας αυτής 
της αυξημένης συνολικής μάζας...» 

 
   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 2006, σελ. 60) 

 

Ο Μάρξ όταν αναφέρεται στην αξία αναφέρεται στη μοναδική απτή μορφή εμφάνισής της 

αυτή που εμφανίζεται στη σχέση ανταλλαγής. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο χωρίο: 

«Τα εμπορεύματα έρχονται στον κόσμο με τη μορφή αξιών χρήσης ή σωμάτων 
εμπορευμάτων, όπως το σίδερο, το πανί, το στάρι κλπ. Αυτή είναι η συνηθισμένη φυσική 
τους μορφή. Είναι όμως εμπορεύματα επειδή είναι κάτι το διπλό, αντικείμενα χρήσης και 
φορείς αξίας. Γι΄αυτό εμφανίζονται μόνο σαν εμπορεύματα ή έχουν μόνο τη μορφή 
εμπορευμάτων, εφόσον έχουν αυτή τη διπλή μορφή και τη μορφή της αξίας»  

και συνεχίζει: 

«Η αξιακή αντικειμενικότητα [Wertgegenständlichkeit] των εμπορευμάτων διαφέρει 
κατά τούτο από τη χήρα Κουίκλυ, ότι δεν ξέρεις από που να την πιάσεις. Το αντίθετο 
ακριβώς απ’ ότι γίνεται με την αισθητή χοντροκομμένη αντικειμενικότητα 
[Gegegenständlichkeit] των σωμάτων των εμπορευμάτων, δεν μπαίνει ούτε ένα άτομο 
φυσική ύλη στην αξιακή αντικειμενικότητα [Wertgegenständlichkeit] τους.»    

     
 (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 61) 

 

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι ο καπιταλισμός είναι το σύστημα παραγωγής 

εμπορευμάτων, εντός του οποίου η εργασία λαμβάνει εντελώς διαφορετική υπόσταση, 

υποκείμενη στους νόμους της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, ομογενοποιούμενη και 
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κοιωνικοποιούμενη δια μέσου της αγοράς όπου έχουμε και τη μοναδική απτή εμφάνιση της 

αξίας ως ανταλλακτική σχέση μεταξύ εμπορευμάτων.  

 

15.2.1  Φύση, αξίες χρήσης και αξία 
 

Η φύση προσφέρει αγαθά  και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου; Η 

απάντηση είναι προφανής και είναι σαφώς καταφατική. 

 

Η φύση όμως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι προσφέρει αξίες χρήσεις, σώματα 

αγαθών και υπηρεσίες. Μπορούν αυτά να μετατραπούν σε εμπορεύματα; Μπορούν δηλαδή 

αυτά να εισέλθούν στις σχέσεις ανταλλαγής και να καταστούν σύμμετρα με όλο το σωρό των 

εμπορευμάτων και υπό πια ιδιότητα;  

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια αδρή διάκριση. Αυτή είναι μεταξύ των ανανεώσιμων 

σε χρονικές κλίμακες ανθρώπου αγαθών και των μη ανανεώσιμων. Στα δεύτερα πρέπει να 

προστεθεί και η ποιότητα του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί τον όρο εκείνο που 

απαιτείται, άνω ενός κρισίμου μεγέθους, προκειμένου να ισχύουν και οι διακρίσεις μεταξύ 

ανανεώσιμων και μη αγαθών. Παραδείγματος χάριν, η ποιότητα του εδάφους καθορίζει την 

«παραγωγικότητα» μιας γεωργικής καλλιέργειας και επομένως μεταβάλλει κατά αρχήν τη 

μάζα των αξιών χρήσης η οποία παράγεται με την ίδια παραγωγική προσπάθεια και 

επεκτείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτάσσει την καταβολή μεγαλύτερης ποσότητας 

αφηρημένης εργασίας, όταν αυτή μειώνεται, προκειμένου να παραχθεί η ίδια ποσότητα 

εμπορευμάτων, τα οποία τώρα εμφανίζονται στην αγορά με μεγαλύτερη αξία (επιρροή στο 

σύνολο της οικονομίας). Επιστρέφοντας στο ΚΕΦ. 5 και στην κρίση γονιμότητας των εδαφών 

θα διαπιστώσουμε τη διαχρονική διάσταση του προβλήματος και την ιστορική διάσταση της 

εκμετάλλευσης του εδάφους, η οποία κάθε φορά ξεπερνιέται με μιας μεγαλύτερης έκτασης, ή 

μεγαλύτερου βάθους εκμετάλλευση (επιστήμη, τεχνολογία), μεταθέτοντας το διαρκώς 

διογκούμενο πρόβλημα στο χώρο και στο χρόνο, από το κεφαλαιοκρατικό σύστημα. 

 

Πέραν όμως όλων αυτών των παρατηρήσεων οι οποίες μπορούν να προεκταθούν κατά πολύ, 

έχουμε ήδη παραδεχθεί ότι υπάρχουν κρίσιμες ποσότητες και ποιότητες περιβάλλοντος οι 

οποίες δεν είναι υποκαταστάσιμες από παραγμένο κεφάλαιο και απαιτούνται για την 

παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος. Κρίσιμος παράγοντας αυτών είναι η ποιότητα του 
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περιβάλλοντος, καθώς και άλλοι παράγοντες οι οποίοι άπτονται αυτής και έχουν πολύ μεγάλη 

σημασία για τις μελλοντικές βιοκοινότητες και τη σταθερότητά τους, όπως είναι οι 

βιοποικιλότητα.  Εν τω μεταξύ, σήμερα δε βρισκόμαστε προ μεμονωμένων φαινομένων 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και διατάραξης της ισορροπίας μεμονωμένων 

οικοσυστημάτων, αλλά προ μιας πλανητικής οικολογικής κρίσης η οποία δεν μπορεί να 

μετατεθεί κατά κανένα τρόπο στο χώρο, [τις χυδαίες και μυωπικές μετατοπίσεις, της 

απόθεσης τοξικών αποβλήτων σε χώρες του «Τρίτου κόσμου», της εμπορίας ρύπων, κλπ δεν 

χρειάζεται να τις αναλύσουμε, καθώς οι συνέπειές τους έχουν ήδη πλανητική διάσταση, λόγω 

της μεταβολής της ποσότητας σε ποιότητα κατά το νόμο της διαλεκτικής]   ενώ και η χρονική 

της μετάθεση κρίνεται αμφίβολη.  

 

Πώς λοιπόν αυτές οι κρίσιμες ποσότητες και ποιότητες περιβάλλοντος οι οποίες δεν είναι 

υποκαταστάσιμες θα ενταχθούν στην αγορά; Αλλά και εν γένει πώς θα μετατραπούν-

μετασχηματιστούν οι πολυποίκιλες φυσικές διεργασίες, εντασσόμενες εντός του 

συγκεκριμένου εμπορευματικού συστήματος όπου η αξία είναι συνυφασμένη με τον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής; Το στοιχείο που καθιστά ποιοτικώς σύμμετρα τα 

εμπορεύματα και άρα συσχετίζει ποιοτικά τις συγκεκριμένες ωφέλιμες εργασίες, οι οποίες τα 

παράγουν ως αξίες χρήσης, είναι η αφηρημένη εργασία. Μπορεί να αποδοθεί αυτή η ιδιότητα 

στα αγαθά και στις υπηρεσίες που προσφέρει η φύση και μάλιστα σε αυτά που δεν είναι 

πλήρως υποκαταστάσιμα και ανανεώσιμά σε ανθρώπινες χρονικές κλίμακες. Η αφηρημένη 

εργασία είναι μια έννοια που έχει ιστορική διάσταση και άρα εξαρτάται από την ανάπτυξη 

των παραγωγικών δυνάμεων σε κάθε κοινωνία, ενώ επίσης αποτελεί κατασκευή, η οποία 

επιτρέπει ακριβώς την κατανόηση των κανονικοτήτων οι οποίες διέπουν τη μοναδική μορφή 

εμφάνισης της αξίας, αποκλειστικά στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα παραγωγής.  

 

Συνεπώς, η φύση δεν μπορεί να αποτιμηθεί και να εμφανιστεί ούτε με αυτή τη στρεβλή 

μορφή της αξίας (τιμή) καθώς δεν φέρει την ιδιότητα εκείνη που καθιστά τα υπόλοιπα αγαθά 

σύμμετρα εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος και ειδικότερα εντός του καπιταλιστικού 

συστήματος, αφού δεν είναι προϊόν αφηρημένης εργασίας. Δεν αποτελεί ένα κοινωνικό 

προϊόν και άρα δεν μπορεί να διέπεται από τις εκάστοτε κοινωνικές κανονικότητες, ή μάλλον 

καταχρηστικώς μπορεί, άλλα επειδή αυτές είναι επίπλαστες και δεν εκφράζουν τις αιτιακές 

σχέσεις οι οποίες διέπουν τις φυσικές διεργασίες τα οικοσυστήματα απειλούνται με 

κατάρρευση. 
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Βεβαίως, η νεοκλασική θεωρία της αξίας υπερβαίνει το παραπάνω πρόβλημα με την θεωρία 

της τακτικής χρησιμότητας. Φυσικά, έχει προηγουμένως διολισθήσει σε θεωρήσεις 

υποκειμενικού εμπειρισμού οι οποίες όχι μόνο δε λύνουν το πρόβλημα της αξιολόγησης της 

φύσης με έναν επιστημονικό τρόπο και εν γένει το πρόβλημα της αξίας, άλλα δεν 

προσδιορίζουν ούτε τις αιτιακές σχέσεις και τους νόμους που διέπουν την παρούσα 

κοινωνικοοικονομική οργάνωση. Στον αντίποδα, η Μαρξική κριτική προσδιορίζοντας 

ακριβώς αυτούς τους νόμους μας επιτρέπει να κατανοήσομε το αδύνατο, ή μάλλον την 

επικινδυνότητα της απόδοσης αξιών στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού συστήματος.  

 

 

15.3 Η απλή, μεμονωμένη ή τυχαία μορφή της αξίας 
 
Ο Μαρξ παρουσιάζει αυτή τη μορφή της αξίας πριν ακόμα πει οτιδήποτε για το χρήμα και 

επομένως την παρουσιάζει στα πλαίσια του απλού αντιπραγματισμού. 

 

Προσθέτει όμως τα εξής: 

 

«Το μυστικό κάθε μορφής της αξίας κρύβεται σ΄αυτή την απλή μορφή της αξίας. Γι’ αυτό 
και η ανάλυσή της παρουσιάζει την κύρια δυσκολία.» 

  
 (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 62) 

      

Χρησιμοποιεί και πάλι το ίδιο παράδειγμα: 

χ εμπόρευμα Α = ψ εμπόρευμα Β    ή   20 πήχες πανί = 1 σακάκι 

 

Η παραπάνω σχέση δεν αποτελεί μια απλή σχέση ισότητας. Στην προηγούμενη παράγραφο 

αναφέραμε ότι η αξία εμφανίζεται μόνο εντός της ανταλλακτικής σχέσης μεταξύ δύο 

εμπορευμάτων, μέσω της αξίας ανταλλαγής, η οποία εκφράζει την, εν γένει, καπιταλιστικώς 

δαπανηθήσα εργασία. Η σχέση αυτή είναι μια πολική σχέση, τα δύο εμπορεύματα έχουν δύο 

εντελώς διαφορετικούς ρόλους. Οι δύο πόλοι της σχέσης είναι αυτός της σχετικής και της 

ισοδύναμης μορφής. Έτσι το πανί βρίσκεται στη σχετική αξιακή μορφή ενώ το σακάκι στη 

μορφή του ισοδυνάμου. Η αξία του κάθε εμπορεύματος και άρα και του σακακιού μπορεί να 

εκφραστεί μόνο σχετικά, δηλαδή με ένα άλλο εμπόρευμα, εντός της ανταλλακτικής σχέσης. 
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Έτσι το σακάκι κατέχει τη μορφή του ισοδυνάμου δηλαδή αυτού που αποτελεί με το «σώμα» 

του τον μετρητή της αξίας του σχετικού δηλαδή του πανιού. Με τα λόγια του Μαρξ: 

«Μέσα στη σχέση αξίας στην οποία το σακάκι αποτελεί το ισοδύναμο του πανιού, η 
μορφή του σακακιού ισχύει λοιπόν σαν μορφή της αξίας. Γι’ αυτό, η αξία του 
εμπορεύματος πανί εκφράζεται με το σώμα του εμπορεύματος σακάκι, δηλ. η αξία ενός 
εμπορεύματος εκφράζεται με την αξία χρήσης ενός άλλου εμπορεύματος.»         

 
    (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 2006, σελ. 66) 

 

Έτσι το σακάκι όντας στη θέση του ισοδυνάμου λειτουργεί ως μορφή εμφάνισης της αξίας, 

χωρίς όμως να εμφανίζει την αξία του στο χώρο της πραγματικότητας, εμφανίζεται απλώς ως 

μια ποσότητα ενός πράγματος, όπου πάνω της αντανακλάται, εμφανίζεται, λαμβάνει απτή 

μορφή μέσω του σώματός του η αξία του εμπορεύματος που βρίσκεται στη σχετική μορφή, 

δηλαδή του πανιού, για το οποίο επίσης ισχύει ότι η αξία του δεν υπάρχει παρά μόνο με το 

σώμα του σακακιού. Περνώντας τώρα στις ωφέλιμες συγκεκριμένες εργασίες διαπιστώνουμε 

ότι το ισοδύναμο εμπόρευμα το οποίο είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης εργασίας, της 

ραπτικής, και στην αξία χρήσης του οποίου αποτυπώνεται η αξία του ευρισκόμενου στη 

σχετική μορφή εμπορεύματος, έχει ως αποτέλεσμα εντός και μόνο εντός αυτής της σχέσης η 

ραπτική να λειτουργεί ως αφηρημένη εργασία.  

  

Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε τα χαρακτηριστικά της ισοδύναμης μορφής: 

 

• Η αξία χρήσης της αποτελεί τη μορφή εμφάνισης της αξίας, 

• Η συγκεκριμένη εργασία καθίσταται μορφή εμφάνισης της αφηρημένης εργασίας, 

• Η ατομική εργασία εκδηλώνεται ως άμεσα κοινωνική εργασία 
 

  (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 550)                      

      

Πολύ σημαντικό είναι και το αποτέλεσμα της πολικότητας, στο οποίο ήδη έχουμε αναφερθεί, 

κατά το οποίο η ισοδύναμη μορφή εντός της ανταλλακτικής σχέσης εμφανίζεται απλώς ως το 

σώμα ενός πράγματος, χωρίς να μπορεί να εκφράσει την αξία της στο δικό της σώμα, δεν 

μπορεί δηλαδή η αξία του σακακιού να εκφραστεί σε σακάκια, ούτε η περιεχόμενη στην αξία 

χρήσης του συγκεκριμένη εργασία, να εκφράσει ποσότητα αφηρημένης εργασίας. 
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«...όσο και αν πιάσεις, όσο και αν στριφογυρίσεις ένα ξεχωριστό εμπόρευμα μένει 
άπιαστο σαν πράγμα αξίας [Werding].» 

 
   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 2006, σελ. 61) 

   

Το ίδιο συμβαίνει και με το πανί του οποίου η αξία δεν εμφανίζεται στο δικό του σώμα, αλλά 

αποκαλύπτεται ως αντανάκλαση στο σώμα του σακακιού. Αν αυτά δεν ίσχυαν και η αξία 

μπορούσε να εκδηλωθεί  αυτή καθαυτή στο σώμα κάθε εμπορεύματος, τότε θα είχαμε 

μπροστά μας τη ρικαρδιανή θεωρία της αξίας.  

 

 

15.4 Ολική ή αναπτυγμένη και χρηματική μορφή της αξίας 
 

Η ανάλυση ξεκινά με την παράθεση μιας ατέρμονης σειράς πράξεων αντιπραγματισμού. 

• ω εμπόρευμα Α= υ εμπόρευμα Β, ή = φ εμπόρευμα Γ, ή = ψ εμπόρευμα Δ, ή = χ 

εμπόρευμα Ε κ.λ.π. 

• 20 πήχες πανί = 1σκακάκι, ή  =10 λίβρες τσάι, ή = 40 λίβρες καφέ , ή =1 κουάρτερ σιτάρι , 

ή = 2 ουγγιές χρυσού, ή = ½  τόνους σίδερο κ.λ.π.  

 

   Στην αναπτυγμένη γενική μορφή της αξίας έχουμε τη σχετική αξία του πανιού να 

αποκαλύπτεται στο σώμα απειράριθμων εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται τώρα στην 

ισοδύναμη μορφή. Το πανί βρίσκεται σε κοινωνική σχέση με μια τεράστια σειρά άλλων 

εμπορευμάτων, ή θα μπορούσαμε να πούμε με κάθε άλλο εμπόρευμα κατά τρόπο τέτοιο ώστε 

η αξία του να εμφανίζεται σε αυτή την αναπτυγμένη μορφή σαν πήγμα αφηρημένης εργασίας, 

αφού τώρα εκφράζεται με τις τόσο διαφορετικές αξίες χρήσης των σωμάτων των 

εμπορευμάτων, στα οποία αντιστοιχούν τόσο διαφορετικά είδη ωφέλιμης ανθρώπινης 

εργασίας, τα οποία κοινωνικώς ομοιογενοποιούνται εντός της σχέσης, ως γενική ανθρώπινη 

εργασία. Βεβαίως ο Μαρξ σημειώνει ότι υπάρχουν δύο ελλείψεις της ολικής ή αναπτυγμένης 

μορφής.  
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«Πρώτον, η σχετική έκφραση της αξίας του εμπορεύματος δεν είναι ολοκληρωμένη, γιατί 
ποτέ δεν τελειώνει η σειρά των εκφράσεων της αξίας του. {...}Δεύτερο, αποτελεί ένα 
παρδαλό μωσαϊκό από σκόρπιες και διαφορετικές εκφράσεις αξίας.»          

 
  (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 78) 

 
Μια άλλη μορφή ανάπτυξης είναι η γενική μορφή της αξίας. Σε αυτή, όλα τα εμπορεύματα 

βρίσκονται στη σχετική μορφή έκτος από ένα, το οποίο βρίσκεται στην ισοδύναμη. 

 

1σκακάκι                    = 

10 λίβρες τσάι  = 

40 λίβρες καφέ  = 

1 κουάρτερ σιτάρι  = 20 πήχες πανί 

½ τόνους σίδερο = 

Εμπόρευμα Ζ  = 

2 ουγγιές χρυσού = 

 
Στη γενική μορφή της αξίας, οι αξίες όλων των εμπορευμάτων εκφράζονται  στο σώμα ενός 

και του αυτού είδους εμπορεύματος, το οποίο έχει οριστικά αποχωριστεί από το χώρο των 

εμπορευμάτων και έχει καταλάβει τη θέση του γενικού ισοδυνάμου. 

 

« Ένα εμπόρευμα γίνεται γενική έκφραση της αξίας, γιατί όλα τα άλλα εμπορεύματα 
εκφράζουν ταυτόχρονα την αξία τους με το ίδιο ισοδύναμο, και κάθε νεοεμφανιζόμενο 
είδος εμπορεύματος είναι υποχρεωμένο να τα μιμηθεί. Έτσι αποκαλύπτεται ότι η αξιακή 
αντικειμενικότητα [Wertgegenständlichkeit] των εμπορευμάτων επειδή αποτελεί 
απλούστατα την «κοινωνική ύπαρξη» αυτών των πραγμάτων, μπορεί αν εκφραστεί μόνο 
με την ολόπλευρη κοινωνική τους σχέση, και ότι η μορφή της αξίας τους πρέπει γι’ αυτό 
να είναι μορφή με κοινωνική ισχύ.»       

  
  (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 80) 

 
Όλα τα εμπορεύματα τώρα διαφέρουν ως ανταλλακτικές αξίες από τις αξίες χρήσης τους 

αναφερόμενα εντός της ανταλλακτικής σχέσης στο γενικό ισοδύναμο, ενώ ταυτόχρονα έχουν 

ποιοτικώς καταστεί σύμμετρα, συγκρινόμενα ποσοτικώς το ένα με το άλλο. 
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«Η γενική σχετική μορφή της αξίας του κόσμου των εμπορευμάτων προσδίδει στο 
εμπόρευμα που έχει αποκλειστεί απ’ αυτόν, στο πανί, το χαρακτήρα του γενικού 
ισοδυνάμου. Η φυσική του μορφή είναι η κοινή μορφή εμφάνισης της αξίας αυτού του 
κόσμου, επομένως το πανί είναι άμεσα ανταλλάξιμο με όλα τ’ άλλα εμπορεύματα. Η 
σωματική του μορφή ισχύει σαν η ορατή ενσάρκωση, η γενική κοινωνική μεταμόρφωση 
κάθε ανθρώπινης εργασίας. Η υφαντική, η ατομική εργασία που παράγει πανί, έχει 
ταυτόχρονα και άμεση κοινωνική μορφή, τη μορφή της ισότητας με όλες τις άλλες 
εργασίες.»             

 
  (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 80) 

 
Δύο είναι τα σημαντικότερα συμπεράσματα από τα παραπάνω. Πρώτον, ότι τα εμπορεύματα 

δεν είναι άμεσα ανταλλάξιμα μεταξύ τους, άλλα διαμεσολαβούνται από το γενικό ισοδύναμο, 

δηλαδή: 

 

«...η κοινωνικά έγκυρη μορφή τους είναι μια [μορφή] διαμεσολαβημένη.»    

 
  (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 553) 

 

Δεύτερον, όλα τα είδη συγκεκριμένων ωφέλιμων εργασιών κοινωνικοποιούνται 

εξομοιούμενα με ένα συγκεκριμένο είδος εργασίας, την υφαντική,  το οποίο αποστερούμενο 

από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, αποτελεί μέσω των αξιών χρήσης που παράγει στη 

θέση των γενικών ισοδύναμων, τη μορφή της αφηρημένης εργασίας. 

 

Από το πρώτο κιόλας συμπέρασμα έγινε κατανοητό ότι υπάρχει ευθεία διαφορά με την 

κλασική σχολή, κατά την οποία έχουμε την κυριαρχία των σχέσεων του αντιπραγματισμού 

όπου το ένα εμπόρευμα ανταλλάσσεται με το άλλο, στο Μαρξικό σύστημα αυτό δε 

συμβαίνει, οι ανταλλαγές είναι υποχρεωτικά διαμεσολαβημένες δια του γενικού ισοδυνάμου.  

 

Πώς όμως το γενικό ισοδύναμο μετατρέπεται σε χρήμα; Η πρώτη απλοϊκή, κατ’ αρχήν, 

προσέγγιση του Μαρξ είναι ότι όταν πλέον ιστορικά παγιωθεί η μορφή του σώματος του 

εμπορεύματος που ενέχει τη θέση του γενικού ισοδυνάμου, αυτό το εμπόρευμα θα 

εγκαταλείψει δια παντός το χώρο των εμπορευμάτων μετατρεπόμενο σε χρήμα. Το σώμα 

εμπορεύματος το οποίο κατοχυρώθηκε στην ειδική αυτή κοινωνική λειτουργία είναι ο 

χρυσός.  

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 198



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

Παρ’ όλα ταύτα στη Μαρξική θεωρία της αξίας το χρήμα δεν είναι ένα απλό εμπόρευμα,  το 

χρήμα στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής έχει πολύπλοκες και σημαντικότατες 

ιδιότητες, οι οποίες το διαφοροποιούν εντελώς από την απλή λειτουργία του γενικού 

ισοδυνάμου, (η οποία (λειτουργία του γενικού ισοδυνάμου) είδαμε ότι ούτως ή άλλως είναι 

εντελώς διαφορετική από αυτή της κλασικής σχολής) και την οποία του αποδίδει η κλασική 

σχολή. 

 

Η αξία περιγράφεται ως ουσία, μέγεθος και μορφή.  Η μόνη μορφή εμφάνισης της αξίας στο 

σύστημα της αγοράς είναι η στρεβλή μορφή εμφάνισής της, αυτή των τιμών. Η αιτιακή 

σύνδεση μεταξύ ουσίας της αξίας και μορφής της, η οποία είναι προϊόν μιας ιστορικά 

ιδιαίτερης κοινωνικοοικονμικής σχέσης, είναι αυτή της αφηρημένης εργασίας, η οποία δεν 

μπορεί να εμφανιστεί παρά μόνο μέσω των στρεβλών μορφών εμφάνισής της, που είναι οι 

τιμές εντός της ανταλλακτικής σχέσης, από τη στιγμή που έχει βέβαια τοποθετηθεί το χρήμα, 

αφού μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να εκφραστεί σε χρηματικές, δηλαδή, μονάδες οι 

συμπτυγμένη αφηρημένη εργασία. Διότι, αφεαυτής η κοινωνικά αναγκαία εργασία, υπό 

δεδομένες συνθήκες ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων δεν μπορεί να μετρηθεί, 

εκφράζεται στρεβλώς μόνο διαμέσου του χρήματος.  

 

Για να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη Μαρξική θεωρία της αξίας πρέπει να 

αναφέρουμε ότι το χρήμα δεν έχει τιμή, διότι για να συμμετείχε στη γενική αξιακή μορφή θα 

έπρεπε να αντιπαρατεθεί στον εαυτό του, αντίθετα αποτελεί το σώμα εμφάνισης της 

αφηρημένης εργασίας, τη μοναδική υλικότητα εκείνη μέσω της οποίας εμφανίζεται η 

αφηρημένη εργασία. Τα εμπορεύματα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής παράγονται 

προορισμένα να ανταλλαγούν στην αγορά και ως εκ τούτου παράγονται ως προϊόντα που εκ 

των προτέρων φέρουν τιμή, θα λέγαμε ότι τα προϊόντα στον καπιταλισμό παράγονται ως 

«τιμές», ως ποσότητες χρήματος. Σε καμία περίπτωση δεν παράγονται ως εμπορεύματα σε 

ένα περιβάλλον αντιπραγματισμού (ανταλλαγής εμπορευμάτων με εμπορεύματα (πρώτες 

ύλες, μεταβλητό κεφάλαιο, τελικό προϊόν κ.λ.π)) τα οποία εν συνεχεία αποκτούν τιμές. Στο 

κεφαλαιοκρατικό σύστημα η παραγωγή είναι ενοποιημένη με τη χρηματική κυκλοφορία.  

 

Το συμπέρασμα που πρέπει να μείνει για τη συνέχεια είναι ότι η μαρξική θεωρία της αξίας 

αποτελεί μια χρηματική θεωρία της αξίας. Το χρήμα είναι ένα απολύτως αναγκαίο και 

ενδογενές χαρακτηριστικό των ιδιαίτερων οικονομικών σχέσεων που επικρατούν στον 
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καπιταλισμό. (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. 2000, Μηλιός Γ., Δημούλης 

Δ., Οικονομάκης Γ. 2005 )         

 
 

16 . Κεφάλαιο, ΚΤΠ και χρήμα 
 
 
Τη Μαρξική θεωρία τη χαρακτηρίσαμε προηγουμένως ως χρηματική θεωρία της αξίας, σε 

αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι είναι ταυτόχρονα και χρηματική θεωρία 

του κεφαλαίου.  

 

Από την έως τώρα ανάλυση μας θα επαναλάβουμε ορισμένα χαρακτηριστικά πορίσματα τα 

οποία θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε. Το χρήμα έχει παρουσιαστεί ως το μέτρο των 

αξιών στις στρεβλές μορφές εμφάνισής τους, στην ανταλλακτική σχέση και επιπλέον ως το 

μέτρο αυτών των στρεβλών μορφών εμφάνισης, των τιμών. Παράλληλα όμως στη διαδικασία 

ανταλλαγής αποτελεί όπως αποδείχθηκε και τα απαραίτητο μέσο κυκλοφορίας Ε-Χ-Ε΄. 

Σύμφωνα με όσα παραθέσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αντίθετα με την κλασική πολιτική 

οικονομία, η απλή πράξη αντιπραγματισμού στον καπιταλισμό είναι αδύνατη, όλες οι 

ανταλλαγές διαμεσολαβούνται δια του χρήματος, άρα αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

κάθε αγορά δεν προϋποθέτει πώληση και το αντίστροφο. Επομένως, ένα οικονομικό 

υποκείμενο μπορεί να πωλήσει ένα προϊόν – αξία χρήσης – εμπόρευμα, που έχει στη διάθεσή 

του, συγκεντρώνοντας χρήμα και αντίστροφα ο κάτοχος χρήματος μπορεί να αποκτήσει μια 

αξία χρήσης-εμπόρευμα,  χωρίς να πουλήσει οτιδήποτε. 

«Η κυκλοφορία του χρήματος παρουσιάζει διαρκή, μονότονη επανάληψη του ίδιου 
προτσές. Το εμπόρευμα βρίσκεται πάντα στην πλευρά του πουλητή, το χρήμα πάντα στην 
πλευρά του αγοραστή, σαν μέσο αγοράς. Λειτουργεί σαν μέσο αγοράς πραγματοποιώντας 
την τιμή του εμπορεύματος, και πραγματοποιώντας την μεταβιβάζει το εμπόρευμα από τα 
χέρια του πουλητή στα χέρια του αγοραστή, ενώ το ίδιο απομακρύνεται ταυτόχρονα από 
τα χέρια του αγοραστή στα χέρια του πουλητή για να επαναλάβει το ίδιο προτσές με 
κάποιο άλλο εμπόρευμα.» 

 
  (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 127) 

          

 Μπροστά μας έχουμε δύο πολύ βασικές έννοιες. Πρώτον, την έννοια του θησαυρισμού-

αποταμίευσης και δεύτερον της πίστης. Η τρίτη συνέπεια των προηγηθέντων συλλογισμών 
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είναι όμως ακόμα σημαντικότερη. Ο διάσημος νόμος των αγορών καταρρίπτεται. 

Συγκεκριμένα ο νόμος των αγορών ή νόμος του Jean Baptiste Say σύμφωνα με τον οποίο μια 

αποτελεσματική και σωρευτική ζήτηση, η οποία καλύπτει  την προσφορά αγαθών,  

προκύπτει, αμέσως, από την ίδια την παραγωγή τους αίρεται. Ο νόμος ο οποίος απέκλειε τις 

κρίσεις, οι οποίες αποτέλεσαν πολύ σύντομα αδιάψευστο και οδυνηρό για τους ορθόδοξους 

οικονομολόγους φαινόμενο του καπιταλιστικού συστήματος, θα ενταχθούν στη μαρξική 

θεωρία ως δομικά χαρακτηριστικά του ΚΤΠ.     

   

        «...το προτσές της κυκλοφορίας δε σβήνει όταν οι αξίες χρήσης αλλάξουν θέσεις και 
χέρια, όπως γίνεται στην άμεση ανταλλαγή προϊόντων . Το χρήμα δεν εξαφανίζεται επειδή 
τελικά βγαίνει έξω από τη σειρά των μεταμορφώσεων ενός εμπορεύματος.{...} Η 
κυκλοφορία εκκρίνει διαρκώς χρήμα. Δεν υπάρχει πιο ηλίθιο πράγμα από το δόγμα που 
λέει ότι η κυκλοφορία των εμπορευμάτων προϋποθέτει την αναγκαία ισορροπία  των 
πουλήσεων και των αγορών, επειδή κάθε πούληση είναι και αγορά και vice versa 
[αντίστροφα].{...} Κανένας δεν μπορεί να πουλήσει χωρίς να αγοράσει κάποιος άλλος. 
Μα κανένας δεν είναι υποχρεωμένος ν΄αγοράσει αμέσως γιατί πούλησε ο ίδιος. Η 
κυκλοφορία  των εμπορευμάτων σπάει τους χρονικούς, τοπικούς και ατομικούς φραγμούς 
της άμεσης ανταλλαγής προϊόντων ακριβώς επειδή διασπάει σε δύο αντίθετες πράξεις, σε 
πούληση και αγορά, την άμεση ταυτότητα που υπάρχει εδώ ανάμεσα στο δόσιμο του δικού 
του προϊόντος και στο πάρσιμο σε αντάλλαγμα του ξένου». 

 
      (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 2006, σελ. 125, 126) 

 

 

16.1 Αριστοτέλης και χρήμα 
 

Ο Αριστοτέλης πρώτος διακρίνει τη διττή διάσταση του χρήματος ως μέσο κυκλοφορίας και 

ως αυτοσκοπό. Η πρώτη λειτουργία του χρήματος εκφράζεται στη σχέση Ε-Χ-Ε΄, όπου Ε και 

Ε΄ δυο διαφορετικά εμπορεύματα, από πλευράς αξιών χρήσης, την οποία δεν χάνουν με την 

ανταλλαγή. Έτσι, με τη διαμεσολάβηση του χρήματος ένα οικονομικό υποκείμενο που 

διαθέτει σε περίσσεια το αγαθό Ε το ανταλλάσσει για να αποκτήσει το αγαθό Ε΄, το οποίο 

είναι μια διαφορετική αξία χρήσης με  την οποία θα ικανοποιήσει μια ανάγκή του. 

Συγκεκριμένα, η αιτία της συναλλαγής έγκειται σ΄αυτόν ακριβώς το λόγο, στην ικανοποίηση 

μιας ιδιαίτερης ανάγκης η οποία απαιτούσε την κατανάλωση της αξίας χρήσης του Ε΄. Σε 

αυτή τη λειτουργία του χρήματος η διαδικασία ολοκληρώνεται (φυσικό τέρμα) με την 
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απόκτηση του Ε΄ και με την απόσυρσή του από την κυκλοφορία, με την συνακόλουθη 

ιδιοποίηση της αξίας χρήσης του.  (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. 2000)         

 

 Η λειτουργία του χρήματος, ως αυτοσκοπού, είναι εντελώς διαφορετική και θα συνδεθεί στη 

συνέχεια με την έννοια του χρήματος ως κεφαλαίου, η οποία αποτελεί ίδιον του ΚΤΠ και 

αναπτύχθηκε από το Μαρξ. Αλλά ας μείνουμε στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανέπτυξε 

και τη λειτουργία του χρήματος ως αυτοσκοπού εκφράζοντάς τη στη σχέση Χ-Ε-Χ΄ με Χ΄>Χ.  

Σε αυτή τη σχέση το χρήμα δε διαμεσολαβεί απλώς προκειμένου να αποκτηθεί μια 

συγκεκριμένη αξία  χρήσης, άλλα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ένα αγαθό με μια 

συγκεκριμένη αξία χρήσης γίνεται το μέσο για την απόκτηση μεγαλύτερης ποσότητας 

χρήματος, διότι μόνο αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της μίας ποσότητας χρήματος Χ και της 

άλλης Χ΄, απούσης οποιασδήποτε ποιοτικής διαφοράς. Έτσι το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός και 

ταυτόχρονα ο σκοπός της παραγωγής των αγαθών, τα οποία προορίζονταν για την κάλυψη 

ανθρωπίνων αναγκών, απαλλοτριώνεται στη λειτουργία του προαναφερθέντος κυκλώματος. 

Ευνόητο είναι ότι αυτό το κύκλωμα δεν έχει φυσικό τέρμα, το χρήμα αποτελεί ταυτόχρονα 

την αφετηρία και το σκοπό (περισσότερο χρήμα) της δραστηριότητας. Έτσι η ανταλλακτική 

σχέση πραγματοποιείται προκειμένου να έχουμε την εξέλιξη στο διηνεκές της αλυσίδας Χ-Ε-

Χ΄ με Χ΄>Χ και Χ΄-Ε΄-Χ΄΄ με Χ΄΄>Χ΄ και ούτω καθεξής. (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και 

Λαπατσιώρας Σ. 2000)         

 

Φυσικά, η ανάλυση του Αριστοτέλη έφθασε πολύ μακριά, αλλά δε θα μπορούσε να φθάσει 

πολύ μακρύτερα από τα όρια που του επέβαλε η εποχή του, η οποία απείχε παρασάγγες από 

τον ΚΠΤ και τις κοινωνικές σχέσεις που αυτός συνεπάγεται. Βέβαια, εάν συναρθρώσουμε 

στις παρατηρήσεις του Αριστοτέλη τα όσα προηγουμένως παραθέσαμε για τη μαρξική 

θεωρία της αξίας, θα εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα.  

 

 

16.2 Κεφάλαιο, υπεραξία και χρήμα  

  
«Για να μπορεί όμως ο κάτοχος μας χρήματος να βγάζει αξία από την κατανάλωση θα 
έπρεπε να είναι τόσο τυχερός ώστε να ανακαλύψει μέσα στη σφαίρα της κυκλοφορίας, 
στην αγορά ένα εμπόρευμα που η ίδια η αξία του χρήσης  ναχει την ιδιόμορφη ιδιότητα  
ναναι πηγή αξίας {...} Και ο κάτοχος του χρήματος βρίσκει στην αγορά ένα τέτοιο ειδικό 
εμπόρευμα – την ικανότητα για εργασία, δηλ. την εργατική δύναμη».   
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(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 180) 

 

Πριν προχωρήσουμε, πρέπει να διαφύγουμε της ατραπού να θεωρήσουμε ότι η ικανότητα για 

εργασία, δηλαδή η εργατική δύναμη ταυτίζεται με την εργασία και ακόμα πιο σημαντικό 

είναι να μη δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ του καπιταλισμού και των προηγούμενων 

(καταπιεστικών) συστημάτων παραγωγής, στα οποία επίσης οι κοινωνικές δυνάμεις που 

βρίσκονταν στην εξουσία οικειοποιούνταν μέρος του προϊόντος της εργασίας (κυρίως μέσω 

άμεσης παρακράτησής του). Στον καπιταλισμό δεν συμβαίνει το ίδιο. Στον καπιταλισμό 

έχουμε την ύπαρξη μιας ειδικής σχέσεις μεταξύ κεφαλαίου και μισθωτής εργασίας, η οποία 

έχει προκύψει ως μια ιστορική έκβαση της ταξικής πάλης και συγκεντρώνει πληθώρα 

προϋποθέσεων σε θεσμικό και ιδεολογικό επίπεδο. Στον καπιταλισμό από πλευράς νομικού 

δικαίου έχουμε ελεύθερα και ισότιμα άτομα (ίσα από νομικής απόψεως απέναντι στο 

κράτος).  

 «... η εργατική δύναμη δεν μπορεί να εμφανιστεί στην αγορά σαν εμπόρευμα, παρά μόνον 
εφόσον και επειδή προσφέρεται για πούληση σαν εμπόρευμα ή πουλιέται από το δικό της 
κάτοχο, από το πρόσωπο του οποίου είναι εργατική δύναμη. Για να μπορεί ο κάτοχός της 
να την πουλάει σαν εμπόρευμα πρέπει να την εξουσιάζει, ναναι δηλ. ελεύθερος ιδιοκτήτης 
της ικανότητας του για εργασία, της προσωπικότητάς του. Ο κάτοχος της εργατικής 
δύναμης και ο κάτοχος του χρήματος συναντιούνται στην αγορά και σχετίζονται μεταξύ 
τους σαν ισότιμοι κάτοχοι εμπορευμάτων που διακρίνονται ο ένας από τον άλλο μόνο 
κατά το ότι ο ένας είναι αγοραστής και ο άλλος πουλητής, επομένως και οι δύο νομικώς 
ισότιμα πρόσωπα.{...} ο κάτοχος της εργατικής δύναμης αντί να μπορεί να πουλάει 
εμπορεύματα στα οποία έχει αντικειμενοποιηθεί η εργασία του, να είναι αντίθετα 
υποχρεωμένος να προσφέρει σαν εμπόρευμα για πούληση την ίδια την εργατική του 
δύναμη που υπάρχει μόνο στο ζωντανό του σώμα. »            

 
(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 180, 181) 

 
 Όμως υπάρχει και μια άλλη προϋπόθεση την οποία αναφέραμε και προηγουμένως και βέβαια 

και στην εισαγωγή της παρούσης εργασίας μέσα από ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα 

χειρόγραφα του Μαρξ. Εδώ όμως θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη διατύπωση: 

 

«Για να μετατραπεί λοιπόν το χρήμα σε κεφάλαιο πρέπει ο κάτοχος του χρήματος να βρει 
στην αγορά των εμπορευμάτων ελεύθερο εργάτη, ελεύθερο με διπλή έννοια, από τη μια με 
την έννοια ότι σαν ελεύθερο πρόσωπο διαθέτει την εργατική του δύναμη σαν εμπόρευμά 
του, και από την άλλη με την έννοια ότι δεν έχει άλλα εμπορεύματα να πουλήσει, ότι σαν 
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το ελεύθερο πουλί είναι ελεύθερος από όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να 
πραγματοποιήσει την εργατική του δύναμη.»        

 
(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 181, 182) 

 
Φυσικά κατανοούμε ότι εφόσον οι εργάτες στερούνται μέσων παραγωγής δεν μπορούν να 

πραγματοποιήσουν την εργατική τους δύναμη παράγοντας προϊόντα και πουλώντας τα ή 

ανταλλάσσοντάς τα στη  συνέχεια.  

 

Συνεπώς, η αξία χρήσης της εργασιακής δύναμης την οποία αγοράζει ο κάτοχος του 

χρήματος παράγει εμπορεύματα στο πλαίσιο της διαδικασίας της κεφαλαιοκρατικής 

παραγωγής που περιέχουν περισσότερη αξία από το ισοδύναμο σε αξία (τα απαραίτητα για 

την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης αγαθά, ανά ιστορική περίοδο) των εμπορευμάτων 

το οποίο έχει προκαταβληθεί από τον κάτοχο του χρήματος. Το τμήμα της παραγόμενης αξίας 

το οποίο ιδιοποιείται ο κάτοχος του χρήματος ονομάζεται υπεραξία. Όμως ο κάτοχος του 

χρήματος, σε αυτή τη διαδικασία, ονομάζεται κεφαλαιοκράτης, γιατί σε αυτή την περίπτωση 

(διαδικασία παραγωγής) το χρήμα μετατρέπεται σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες 

εμπορευμάτων, σε μέσα παραγωγής, ή σταθερό κεφάλαιο από τη μια και σε εργασιακή 

δύναμη, ή μεταβλητό κεφάλαιο από την άλλη.  

 

Συμβολίζουμε με (μ) την αξία κάθε μονάδας εργατικής δύναμης της οποία αγοράζει ο 

κάτοχος του κεφαλαίου, (σ) την αξία των μέσων παραγωγής που εφθάρησαν κατά την 

παραγωγή και (υ) την υπεραξία. Το ακαθάριστο επομένως προϊόν που παράγεται είναι αξίας 

(μ + σ + υ) και περιέχει μια ποσότητα υπεραξίας  (υ). Έτσι, η αξία αυτή λαμβάνει εντός της 

αγοράς τη μορφή μιας υψηλότερης τιμής, η οποία ικανοποιείται από μια μεγαλύτερη 

ποσότητα χρήματος. Το άνωθεν φαινόμενο περιγράφει την ενοποίηση της διαδικασίας 

κυκλοφορίας Χ-Ε-Χ΄, με τη διαδικασία καπιταλιστικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, ως 

κεφαλαιοκράτης θεωρείται ο κάτοχος χρήματος Χ ο οποίος αγοράζει εμπορεύματα Ε 

αποτελούμενα από μέσα παραγωγής και εργασιακή δύναμη, τα οποία καταναλώνονται κατά 

την παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα προϊόν Ε΄, του οποίου η 

αξία είναι μεγαλύτερη από αυτή του Ε και συγκεκριμένα πραγματοποιούμενη στην αγορά 

αποφέρει χρήμα Χ΄>Χ. Έτσι έχουμε τη σχέση: 

 

Χ – Ε (=Μπ + Εδ )[Πδ –Ε΄]-Χ΄ (Χ + ΔΧ (iX +ΔΧ΄)) 
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Μπ: Μέσα παραγωγής 

Εδ: Εργασιακή δύναμη  

Πδ: Παραγωγική διαδικασία 

ΔΧ=Χ΄- Χ : υπεραξία (υ) 

iX: τόκος  

i : επιτόκιο 

ΔΧ΄: κέρδος ενεργού καπιταλιστή 

 

Δύο είναι τα εξαιρετικά κρίσιμα συμπεράσματα από την προηγούμενη ανάλυση. Πρώτον, η 

χρηματική κυκλοφορία, όπως είδαμε, οδηγεί στο κεφάλαιο (όταν τα εμπορεύματα είναι 

συγκεκριμένου είδους και καταναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία) και δεύτερον 

εμφανίζεται μπροστά μας η ιδιαίτερη και καθοριστική ιδιότητα του χρήματος να γεννάει αξία. 

Η ιδιότητα αυτή του χρήματος να γεννάει αξία εμφανίζεται με τον πιο ευδιάκριτο τρόπο στην 

περίπτωση του τοκοφόρου κεφαλαίου, στο οποίο επιμερίζεται τμήμα του κέρδους της όλη 

παραγωγικής διαδικασίας, ο επονομαζόμενος τόκος. Στο τελευταίο σκέλος της σχέσης 

βλέπουμε τη βήμα προς βήμα ανάλυση του Χ΄. Αποτελεί όπως άλλωστε έχουμε προαναφέρει 

μια ποσότητα η οποία αναλύεται σε Χ και ΔΧ, όπου το ΔΧ είναι η πραγματοποιούμενη εντός 

της ανταλλακτικής σχέσης αξία, σε τιμή (χρήμα), της υπεραξίας (υ)· η οποία, εάν για το Χ 

είχαν χρησιμοποιηθεί δανειακά κεφάλαια, επιμερίζεται στο κέρδος του κατόχου του 

χρήματος iX και στο κέρδος του ενεργού καπιταλιστή ο οποίος έθεσε το κεφάλαιο εντός της 

καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας. Η υπεραξία επομένως μέσα από τη ενοποίηση της 

διαδικασίας καπιταλιστικής παραγωγής και κυκλοφορίας παρουσιάζεται ως η κοινωνική 

σχέση η οποία αποτελεί ίδιον (εκμεταλλευτικό) του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και 

συνδέεται άρρηκτα, τόσο με την έννοια της αξίας, όσο και με του κεφαλαίου, καθώς η 

πραγματοποίησή της στη μοναδική μορφή στην οποία είναι δυνατόν να εμφανιστεί στον 

καπιταλισμό, χρήμα, αποτελεί αυτοσκοπό. Στον ΚΤΠ το κεφάλαιο είναι αυτοαξιοποιούμενη 

αξία και συγκεκριμένα: 

 

«... η κίνηση που μέσα σ΄αυτήν προσθέτει υπεραξία στον εαυτό της, είναι δική της κίνηση, 
επομένως η αξιοποίησή της είναι αυτοαξιοποίηση. Απόχτησε την απόκρυφη ιδιότητα να 
γεννάει αξία επειδή ή ίδια είναι αξία.»  

«...η αξία χρειάζεται πριν από όλα μια αυτοτελή μορφή, με την οποία να διαπιστώνεται η 
ταυτότητα με τον ίδιο τον εαυτό της. Και τη μορφή αυτή την έχει μόνο το χρήμα. Γι΄αυτό 
το λόγο το χρήμα αποτελεί την αφετηρία και το τέρμα  κάθε προτσές αξιοποίησης. »            
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(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος πρώτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

2006, σελ. 167) 

 

Επομένως, η κοινωνική σχέση της καπιταλιστικής οικονομικής εκμετάλλευσης είναι η 

αυτοαξιοποιούμενη αξία, η οποία αποτελεί την «ουσία» του κεφαλαίου λαμβάνοντας 

υποχρεωτικά στον ΚΤΠ τη μορφή του χρήματος. Αυτή η σχέση και η λειτουργία της αξίας, 

ως κεφαλαίου δηλαδή, της αυτοαξιοποίησης της και της ποσοτικής της αύξησης (χρήμα) 

αποτελεί το δομικό αυτοσκοπό ο οποίος εγγράφεται στη συνείδηση του προσωποποιημένου 

κεφαλαίου, του υποκειμένου δηλαδή που το έχει στην κατοχή του. Είναι προφανές ότι 

οδηγούμαστε αυτόματα στην εγκαθιδρυμένη ενδογενή σχέση εκμετάλλευσης και 

εξουσιασμού, μεταξύ αυτών που ανταλλάσσουν την εργασιακή τους   δύναμη(εργατική 

τάξη), από την οποία προκύπτει η υπεραξία και των κοινωνικών δυνάμεων οι οποίες  

εκφράζουν το κεφάλαιο (τάξη καπιταλιστών). Συνεπώς, από τη μια έχουμε την εγγενή τάση 

της αύξησης του ποσοστού υπεραξίας, μέσω της αύξησης του ποσοστού εκμετάλλευσης, το 

οποίο ο Μαρξ ορίζει υ/μ, με την ιδιοποίηση όλο και μεγαλύτερης απόλυτης και σχετικής 

υπεραξίας, ενώ από την άλλη έχουμε την αντίστροφη προσπάθεια για μείωση του ποσοστού 

εκμετάλλευσης. Αυτή η ενδογενής διαδικασία αποτελεί τον πυρήνα, στο οικονομικό πεδίο, 

της πάλης των τάξεων. 

 

Φυσικά, επισημαίνουμε ότι η ενδελεχής ανάλυση  για τα όσα παρουσιάσαμε και η βήμα προς 

βήμα στοιχειοθέτησή τους καταλαμβάνει στο Μαρξικό έργο έκταση πολλών εκατοντάδων 

σελίδων, για να μην αναφέρουμε τα όσα έχουν γραφτεί κατά τη διάρκεια των εκατόν πενήντα 

ετών που έχουν μεσολαβήσει έκτοτε. 

  

Προσθετικά, σε όσα ήδη αναφέρθηκαν σε αυτή την παράγραφο, θα αναφέρουμε 

επιγραμματικά την έννοια της συσσώρευσης, καθώς επίσης και ορισμένες επιπρόσθετες 

ιδιότητες του χρήματος, που δεν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε πριν την παράθεση της 

έννοιας και της λειτουργίας του χρήματος ως κεφαλαίου.  

 

Η τάξη λοιπόν του κεφαλαίου οικειοποιείται την υπεραξία και τη μετασχηματίζει σε μέσα 

ιδιωτικής κατανάλωσης για την ίδια και σε μέσα παραγωγής και εργασιακή δύναμη. Η 

διαδικασία αυτή του μετασχηματισμού της  υπεραξίας σε εμπορεύματα, που «συνιστούν» 

κεφάλαιο (σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο) ονομάζεται κεφαλαιακή συσσώρευση.   Έτσι η 
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παραγωγή διευρύνεται και λαμβάνουμε το διευρύμενο ΚΤΠ, δηλαδή τη διαδικασία της 

καπιταλιστικής παραγωγής σε διαρκώς διευρυνόμενη κλίμακα.  

 

Σύμφωνα με τα όσα παραθέσαμε μέχρι τώρα για το χρήμα, δηλαδή το χρήμα ως αυτοσκοπό 

και το χρήμα ως κεφάλαιο μπορούμε να αναφέρουμε και μερικές ακόμα ιδιότητες του 

χρήματος.  

 

Το χρήμα επιτελεί και τη λειτουργία του μέσου θησαυρισμού, καθώς τώρα η ανταλλακτική 

σχέση και η κυκλοφορία πραγματοποιείται για την απόκτηση χρήματος και περισσότερου 

χρήματος  ως αυτοσκοπού. 

 

Το χρήμα επίσης λειτουργεί ως μέσο πληρωμής, όταν έχουμε την αγορά εμπορευμάτων-

αξιών χρήσης οι οποίες αποσύρονται από την κυκλοφορία επί της βάσεως ενός μελλοντικού 

συμβολαίου πληρωμής, το οποίο δείχνει την μελλοντική είσοδο του χρήματος στην 

κυκλοφορία με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται η λειτουργία του χρήματος ως αυτοσκοπού, 

αφού η πώληση δεν θα μπορούσε να έχει άλλο σκοπό από την απόκτηση χρήματος. Σε αυτή 

τη λειτουργία αποκαλύπτονται και ζητήματα που αφορούν στην πίστη και σε φαινόμενα όπως 

ο διπλασιασμός τα οποία όμως δεν θα θίξουμε εδώ.  

 

Τέλος το χρήμα λειτουργεί και ως παγκόσμιο χρήμα, για τη μεταβίβαση πλούτου από τη μια 

χώρα στην άλλη, μέσω διεθνών συναλλαγών.               

 
 

17 . Κεφάλαιο, ανταγωνισμός και μέσο ποσοστό κέρδους   
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουμε περισσότερο αυτές τις τρεις έννοιες, τις οποίες έχουμε 

ήδη αναφέρει προκειμένου να προσεγγίσουμε πιο «ανεπτυγμένες», θα λέγαμε, λειτουργίες 

τους, οι οποίες αφορούν σε ενδογενείς κανονικότητες, νόμους του ίδιου του ΚΤΠ.  Για 

παράδειγμα εκτός από το ατομικό κεφάλαιο (μεμονωμένη καπιταλιστική επιχείρηση) το 

οποίο έχουμε προσδιορίσει ως θεσμικά ανεξάρτητο και στο οποίο εκφράζεται η ιστορικά 

ιδιαίτερη κοινωνική σχέση της εκμετάλλευσης και κυριαρχίας επί της ζωντανής εργασίας, 

υπάρχουν και οι αιτιακές σχέσεις, οι κανονικότητες εκείνες που διέπουν το σύνολο της 

καπιταλιστικής οικονομίας εγκαθιδρύοντας την άνωθεν κοινωνική σχέση στο σύνολο της 
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κοινωνίας. Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης υπάρχει η ανάγκη για την εισαγωγή δύο νέων 

εννοιών, του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου και του ανταγωνισμού, αμφότερες έννοιες 

μεγίστης σημασίας για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του καπιταλιστικού 

συστήματος.  

 

 

17.1 Συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο και ανταγωνισμός 

 
Τα θεσμικά ανεξάρτητα ατομικά κεφάλαια μπαίνουν σε δράση με έναν και μοναδικό σκοπό, 

να αυτοαξιοποιηθούν αυξάνοντας το μέγεθός τους. Αυτό γίνεται εφικτό και διενεργείται σε 

διαρκώς διευρυμένη κλίμακα μέσα από τη αέναη τάση μεγιστοποίησης του κέρδους τους. Σε 

αυτή τη διαδικασία κάθε ατομικό κεφάλαιο επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το βαθμό 

εκμετάλλευσης προς τη ζωντανή εργασία την οποία θέτει σε κίνηση, ιδιοποιούμενο όλο και 

μεγαλύτερη υπεραξία, η οποία όμως λαμβάνει την μοναδική απτή και βέβαια στρεβλή, μορφή 

εμφάνισής της μέσα στην ανταλλακτική σχέση. Με αυτόν όμως τον τρόπο, μέσω της αγοράς 

(οικονομία γενικής εμπορευματοπαραγωγής), «κοινωνικοποιείται» στο σύνολο της 

οικονομίας και η κοινωνική σχέση της εκμετάλλευσης γενικά κάθε κεφαλαίου επί της 

εργασίας, αφού εκεί έχουμε και την εμφάνιση των  καταναγκασμών και των συγκρούσεων 

του ενός ατομικού κεφαλαίου με το άλλο, με αποτέλεσμα την ανάδυση της εγγενούς αιτιακής 

σχέσης που συγκροτεί τα ατομικά κεφάλαια σε συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι 

προφανές ότι ο ανταγωνισμός αποκαλύπτεται, κατ΄αρχήν, από την ίδια τη μαρξική θεωρία 

της αξίας και τους νόμους της, οι οποίοι αναφέρονται και καταδεικνύουν και αυτές τις 

κοινωνικές σχέσεις, καθώς επίσης και από την ίδια την έννοια του κεφαλαίου, η οποία 

αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

 

Ο ανταγωνισμός αυτός που διέπει, ως αξία και ως σχέση, όλο το φάσμα των κοινωνικών 

σχέσεων στο καπιταλιστικό σύστημα, εμφανίζεται στη λειτουργία του κεφαλαίου με δύο 

κυρίαρχες μορφές, σαν ενδοκλαδικός ανταγωνισμός και σαν ανταγωνισμός στο σύνολο της 

οικονομίας, στις διαφορετικές σφαίρες της οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Ο ενδοκλαδικός ανταγωνισμός αφορά στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των 

εμπορευμάτων του ίδιου είδους (αξίας χρήσης). Είναι απόρροια της νόμου της αξίας σε 

κοινωνικό επίπεδο που επιβάλλει την κοινωνικοποίηση και την ομογενοποίηση της κοινωνικά 
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αναγκαίας αφηρημένης εργασίας για την παραγωγή ενός εμπορεύματος και  επομένως την 

εξίσωση της αγοραίας αξίας, με την αγοραία τιμή αυτού. Αυτή είναι μια σημαντικότατη 

λειτουργία γιατί μέσω αυτής επιβεβαιώνονται τα πορίσματα της μαρξικής θεωρίας της αξίας 

περί αφηρημένης εργασίας, η οποία δεν εμφανίζεται και δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί αυτή 

καθαυτή σε κάθε εμπόρευμα ως ουσία της αξίας, αλλά εμφανίζεται με τις στρεβλές μορφές 

της, μόνο σε σχέση με κάτι άλλο, εντός της ανταλλακτικής σχέσης και εκφράζεται 

αναγκαστικά σε χρήμα. Επομένως, διαφορετικά ατομικά κεφάλαια τα οποία παράγουν το ίδιο 

προϊόν έχοντας διαφορετική οργανική σύνθεση κεφαλαίου (λόγο σταθερού προς μεταβλητό 

κεφάλαιο σε όρους αξίας) και φυσικά διαφορετικές παραγωγικότητες εργασίας (επομένως 

μπορούμε να πούμε και διαφορετικά ποσοστά εκμετάλλευσης υ/μ) εξισώνουν στην αγορά τη 

διαφορετική αξία των προϊόντων τους, σε ίσες αγοραίες τιμές. Από αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

η εγγενής τάση στην καπιταλιστική παραγωγή να ενσωματώνει τις αποτελεσματικότερες 

τεχνολογίες, να αυξάνει δηλαδή την παραγωγικότητα υιοθετώντας τις πιο αποτελεσματικές 

τεχνικές παραγωγής, φτηναίνοντας παράλληλα το προϊόν, σε όρους αξίας, και επομένως την 

εργατική δύναμη και κατά προέκταση τον εργάτη. 

 

Ο ανταγωνισμός σε επίπεδο συνολικής καπιταλιστικής οικονομίας εξάγεται επίσης από την 

ιδιότητα και την εγγενή τάση του κεφαλαίου να αυξάνεται και μάλιστα στο μεγαλύτερο 

βαθμό που είναι δυνατός και υπό την πιο γενική και παράλληλα αντιπροσωπευτική μορφή 

του, αυτή του χρήματος. Συγκεκριμένα, η ελεύθερη κινητικότητα του κεφαλαίου από τον 

έναν κλάδο παραγωγής στον άλλο αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του ΚΤΠ, αφού το 

κεφάλαιο, εκ του ορισμού του, αναζητά τη διαδρομή της συντομότερης αύξησής του (σε 

χρήμα), χωρίς να υπεισέρχεται κανέναν άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό σε αυτή του την 

κίνηση. Ως αποτέλεσμα, έχουμε τη συνεχή μετακίνηση των ατομικών κεφαλαίων από τον 

έναν κλάδο παραγωγής στον άλλο, με τη δημιουργία ενός ανταγωνισμού μεταξύ τους για τον 

εκάστοτε τομέα που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη 

συγκρότηση του κεφαλαίου ως συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο και τη συγκρότηση του στην 

κοινωνική τάξη που κυριαρχεί επί της εργασίας.  

 

Από τα προαναφερθέντα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μπορεί να 

ιδωθεί ως η σχέση του κεφαλαίου με τον εαυτό του, ως ένα άλλο κεφάλαιο. Ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός είναι η επαρκής μορφή της παραγωγής η οποία διενεργείται με βάση το 

κεφάλαιο. 
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17.2 Μέσο ποσοστό κέρδους και κεφάλαιο                   
 
Πριν τη διολίσθηση στις υποκειμενικές και εμπειρίστικες προσεγγίσεις για τη θεωρία της 

αξίας, αυτό που δεν μπορούσε να εξηγήσει η κλασική σχολή και ιδιαίτερα η εκδοχή της 

θεωρίας της αξίας που υποστήριζε ο Ρικάρντο, ήταν αυτό που παρατηρούνταν ως γενική τάση 

στην οικονομία και αφορούσε στην τάση για την εξίσωση του ποσοστού κέρδους μεταξύ 

όλων των μεμονωμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν.  

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κλασική θεωρία της αξίας και την ενδογενή ατομική αξία 

εκάστου εμπορεύματος, του οποίου η τιμή εξέφραζε την ποσότητα της ωφέλιμης 

συγκεκριμένης εργασίας η οποία είχε δαπανηθεί για την παραγωγή καθενός, επέβαλε σε 

κεφάλαια διαφορετικής οργανικής σύνθεσης να εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά κέρδους, 

πράγμα αντίθετο με την παρατηρούμενη στην αγορά πραγματικότητα.  Στη Μαρξική 

ανάλυση το πρόβλημα αυτό της κλασικής σχολής βρίσκει τη λύση του.  

  

Ο ανταγωνισμός που διατρέχει την όλη κίνηση του κεφαλαίου, από τη μια σφαίρα παραγωγής 

στην άλλη, στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό κέρδους 

γεννά την κυρίαρχη τάση για εξίσωση του διαφορετικού ποσοστού κέρδους, που αρχικά 

διαμορφώνεται τόσο στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του ίδιου κλάδου, όσο 

και σε αυτές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της παραγωγής. Ο Μαρξ 

εισάγει μια νέα έννοια για την αποκρυπτογράφηση του εν λόγω φαινομένου, αυτή των τιμών 

παραγωγής. 

 

«Εξαιτίας της διαφορετικής οργανικής σύνθεσης των κεφαλαίων που είναι τοποθετημένα 
σε διάφορους κλάδους της παραγωγής, εξαιτίας επομένως του γεγονότος, ότι ανάλογα με 
τη διαφορετική  ποσοστιαία συμμετοχή του μεταβλητού μέρους του κεφαλαίου σε ένα 
συνολικό κεφάλαιο δοσμένου μεγέθους, τίθενται σε κίνηση πολύ διαφορετικές ποσότητες 
εργασίας από ισομεγέθη κεφάλαια, τα κεφάλαια αυτά ιδιοποιούνται επίσης πολύ 
διαφορετικά μεγέθη υπερεργασίας, ή παράγουν πολύ διαφορετικές μάζες υπεραξίας. Κατά 
συνέπεια είναι στην αρχή πολύ διαφορετικά τα ποσοστά κέρδους που επικρατούν στους 
διάφορους κλάδους παραγωγής. Αυτά τα διάφορα ποσοστά κέρδους εξισώνονται με τον 
ανταγωνισμό σε ένα γενικό ποσοστό κέρδους, που είναι ο μέσος όρος όλων αυτών των 
διαφορετικών ποσοστών κέρδους. Το κέρδος που σύμφωνα με αυτό το γενικό ποσοστό 
κέρδους, αναλογεί σ΄ένα κεφάλαιο δοσμένου μεγέθους, οποιαδήποτε και αν είναι η 
οργανική του σύνθεση ονομάζεται μέσο κέρδος. Η τιμή ενός εμπορεύματος, που είναι ίση 
με την τιμή κόστους του εμπορεύματος αυτού συν τη μερίδα που, σύμφωνα με τους όρους 
περιστροφής του, του αναλογεί, από το χρονιάτικό μέσο κέρδος του κεφαλαίου το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή του (και όχι μόνο του κεφαλαίου, που καταναλώθηκε 
στην παραγωγή του), είναι η τιμή παραγωγής του.» 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 210



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

                  

(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 199) 

  

Από το παραπάνω απόσπασμα κατανοούμε ότι οι τιμές παραγωγής εκφράζουν το εκάστοτε 

κόστος πολλαπλασιασμένο με το μέσο ποσοστό κέρδους της οικονομίας, αποτελώντας τον 

πραγματικό νόμο της ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου, του ανταγωνισμού του και της 

συγκρότησής του ως ενιαίας κοινωνικής δύναμης επιβολής και εξουσίας. Επίσης, γίνεται 

σαφές ότι τα προϊόντα της εργασίας εμφανίζονται ως προϊόντα του κεφαλαίου στο οποίο 

φυσικά εντάσσεται και η εργασιακή δύναμη, ως μεταβλητό κεφάλαιο. Συμπερασματικά, 

μπορούμε να πούμε ότι με την εισαγωγή των τιμών παραγωγής, οι οποίες διαφοροποιούνται 

ευθέως από τις σχετικές αξίες, οι οποίες θα εξέφραζαν τη δαπανώμενη εργασία, η οποία θα 

περιείχετο, κατά τη κλασική προσέγγιση, σε κάθε εμπόρευμα, προσδιορίζεται το κέντρο 

βάρους γύρω από το οποίο κινούνται και στο οποίο τείνουν οι τιμές ανάλογα με τις, 

δευτερεύουσες, διακυμάνσεις της αγοράς και αυτό φυσικά είναι οι τιμές παραγωγής και σε 

καμία περίπτωση οι αξίες. Συγκεκριμένα, αυτό το κέντρο βάρους ορίζεται από ένα πλήθος 

παραγόντων, αλλά σε μείζονα βαθμό από το μέσο ποσοστό κέρδους το οποίο χαρακτηρίζει 

την κεφαλαιοκρατική παραγωγή στην εκάστοτε κοινωνία και άρα, προεκτείνοντας, την 

έκβαση της ταξικής πάλης από την οποία καθορίζεται ο βαθμός εκμετάλλευσης και η 

κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασιακής δύναμης. Οι οικονομικές σχέσεις εμφανίζονται 

επομένως και στο σύνολό τους με στρεβλό τρόπο, τέτοιο που καθιστά δυσχερή την 

αναγνώριση και την κατανόηση των αιτιακών σχέσεων που τις καθορίζουν, αφού 

καταδεικνύουν μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα αποτέλεσμα της κατίσχυσης των 

δυνάμεων του κεφαλαίου, ως κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων. Ο Μαρξ μέσω της ανάλυσής 

του και της μεθόδου που χρησιμοποιεί αποκαλύπτει τις αιτιακές σχέσεις των φαινομένων της 

πραγματικότητας, συγκροτώντας και τις απαραίτητες για την κατανόησή τους έννοιες.              

 
Επομένως, στον σκληρό πυρήνα της κεφαλαιακής σχέσης τοποθετείται η διαρκής τάση για 

εξίσωση του μέσου ποσοστού κέρδους, η οποία μάλιστα τελεί υπό σχέση ανάλογη με την 

κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη  μιας δεδομένης κοινωνίας, δηλαδή με το βαθμό επικράτησης του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. 
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Η επίτευξη μιας ισχυρής τάσης εξίσωσης σε ένα γενικό ποσοστό κέρδους μέσω των τιμών 

παραγωγής και του ελεύθερου ανταγωνισμού συγκροτεί τα ατομικά κεφάλαιο σε κυρίαρχη 

«ενοποιημένη» κοινωνική τάξη. Χαρακτηριστικά: 

 

«Οι διάφοροι κεφαλαιοκράτες φέρονται εδώ, όσον αφορά το κέρδος, σαν απλοί μέτοχοι 
μιας μετοχικής εταιρίας, στην οποία τα μερίδια του κέρδους μοιράζονται ισόμετρα ανά 
100 και, γι’αυτό, για τους διάφορους κεφαλαιοκράτες τα μερίδια αυτά διαφέρουν μεταξύ 
τους σύμφωνα με το μέγεθος του κεφαλαίου που έβαλε ο καθένας στη συνολική 
επιχείρηση, σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που έχει.»           

 
(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 200) 

 

Το κεφάλαιο επομένως καθίσταται μια κοινωνική δύναμη εξουσίας στην οποία ο φορέας 

κάθε επιμέρους κεφαλαίου συμμετέχει ανάλογα με το ποσοστό του στο εκάστοτε συνολικό 

κοινωνικό κεφάλαιο.  

 
 

17.3  Αναπαραγωγή του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου 
 
Στο δεύτερο τόμο του Κεφαλαίου ο Μαρξ αναπτύσσει τους νόμους της περιστροφής, της 

κυκλοφορίας και της αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Σημαντικά είναι τα αναπαραγωγικά 

σχήματα του Μαρξ για την απλή και διευρυμένη αναπαραγωγή του συνολικού κοινωνικού 

κεφαλαίου τα οποία παρουσιάζονται στο 20ο και στο 21ο κεφάλαιο αντίστοιχα και 

καταδεικνύουν τις συνθήκες εκείνες, υπό τις οποίες μπορεί το κύκλωμα του κεφαλαίου Χ-Ε-

Χ΄ να λειτουργήσει στο σύνολο της οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο Μαρξ θεωρεί μια πλήρως 

καπιταλιστική οικονομία, χωρίς «τρίτα πρόσωπα», χωρίς δηλαδή μη καπιταλιστικούς τομείς 

παραγωγής. Τόσο στην απλή όσο και στη διευρυμένη αναπαραγωγή ο Μαρξ θεωρεί ότι: 

 

«Το συνολικό, προϊόν, άρα και η συνολική παραγωγή της κοινωνίας, χωρίζεται σε δύο 
μεγάλες υποδιαιρέσεις: 

Ι. Μέσα Παραγωγής, εμπορεύματα, που λόγω της μορφής τους πρέπει ή τουλάχιστον 
μπορούν να μπουν στην παραγωγική κατανάλωση.            

ΙΙ. Είδη κατανάλωσης, εμπορεύματα που λόγω της μορφής τους μπαίνουν στην ατομική 
κατανάλωση της τάξης των κεφαλαιοκρατών και της εργατικής τάξης. 

 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 212



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος δεύτερος, Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 1979, σελ. 395) 

 
Θα ακολουθήσει μια συνοπτική παρουσίαση των αναπαραγωγικών σχημάτων της 

διευρυμένης αναπαραγωγής του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου (βλέπε: Μηλιός Γ. 

Δημούλης Δ. Οικονομάκης Γ. 2005). 

 

 Θεωρούμε την εκροή του τομέα Ι, δηλαδή το ακαθάριστο προϊόν του τομέα Ι, 

Ισ + Ιμ + Ιυ 

Η αξία για τον τομέα Ι επιμερίζεται σε αξία των φθαρέντων μέσων παραγωγής Ισ, σε αξία του 

μεταβλητού κεφαλαίου Ιμ και σε υπεραξία που ιδιοποιείται από τους καπιταλιστές. 

 

Αντίστοιχα η εκροή του τομέα ΙΙ είναι: 

ΙΙσ + ΙΙμ + ΙΙυ 

Προκειμένου να πληρούται η συνθήκη της απρόσκοπτης αναπαραγωγής του συνολικού 

κεφαλαίου απαιτείται η εκροή κάθε τομέα να ισούται με τη ζήτηση και των δύο τομέων για 

τα μέσα παραγωγής, ή είδη κατανάλωσης  που παράγει ο αντίστοιχος τομέας. Στη διευρυμένη 

αναπαραγωγή, που θα εξετάσουμε ακολούθως, προστίθεται και η συσσώρευση κεφαλαίου, 

για την επέκταση της παραγωγής. 

 

Αρχίζοντας με τον τομέα Ι, σύμφωνα με την προηγούμενη προϋπόθεση, η συνολική εκροή 

του τομέα σε μέσα παραγωγής πρέπει να καλύπτει τη ζήτηση και των δύο τομέων για αυτά, 

ώστε να αντικαθίστανται τα φθαρέντα μέσα παραγωγής, αλλά και να συσσωρεύεται σταθερό 

κεφάλαιο.  

   Ισ + Ιμ + Ιυ = Ισ + ΙΙσ +ΔΙσ +ΔΙΙσ         (1) 

 

Όπου: Ισ : αξία φθαρέντων μέσων παραγωγής τομέα Ι 

           ΙΙσ: αξία φθαρέντων μέσων παραγωγής τομέα ΙΙ 

           ΔΙσ: συσσώρευση σταθερού κεφαλαίου από τομέα Ι 

          ΔΙΙσ: συσσώρευση σταθερού κεφαλαίου από τομέα ΙΙ 
 
Θεωρώντας απούσες τις πιστωτικές σχέσεις και τις μεταμορφώσεις των αξιών από τον ένα 

τομέα στον άλλο, θεωρούμε ότι η υπεραξία που ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές του τομέα Ι 

καλύπτει τόσο τη ζήτηση τους για συσσώρευση σταθερού και μεταβλητού κεφαλαίου, όσο 
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και από τη ζήτησή τους για καταναλωτικά αγαθά, για την προσωπική τους δηλαδή 

κατανάλωση. Συνεπώς: 

 

Ιυ =ΔΙσ +ΔΙμ +Ικ     (2) 

Ικ: ιδιωτική κατανάλωση καπιταλιστών 
 
Από τις (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι η δαπάνη του τομέα Ι για μέσα κατανάλωσης πρέπει 

να ισούται με τη δαπάνη του τομέα ΙΙ για μέσα παραγωγής. Συγκεκριμένα: 

 

Ισ + Ιμ + ΔΙσ +ΔΙμ +Ικ = Ισ + ΙΙσ +ΔΙσ +ΔΙΙσ    ⇒  

 Ιμ +ΔΙμ +Ικ =  + ΙΙσ +ΔΙΙσ    (3) 

 

Αντίστροφα, η εκροή του τομέα ΙΙ που παράγει είδη κατανάλωσης πρέπει να ισούται με την 

ζήτηση για μέσα κατανάλωσης και των δύο τομέων, αλλά και για τη συσσώρευση 

μεταβλητού κεφαλαίου. 

 

ΙΙσ + ΙΙμ + ΙΙυ =Ιμ + Ικ +ΙΙμ + ΙΙκ +ΔΙμ + ΔΙΙμ      (4) 

 

Ομοίως με προηγούμενα θεωρούμε ότι η υπεραξία που ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές του 

τομέα ΙΙ καλύπτει τόσο τη ζήτηση τους για συσσώρευση σταθερού και μεταβλητού 

κεφαλαίου, όσο και τη ζήτηση τους για καταναλωτικά αγαθά, για την προσωπική τους 

δηλαδή κατανάλωση. Συνεπώς: 

 

ΙΙυ = ΔΙΙσ +ΔΙΙμ + ΙΙκ    (5) 

Από  (4) και (5) έχουμε : 

ΙΙσ + ΙΙμ + ΔΙΙσ +ΔΙΙμ + ΙΙκ  = Ιμ + Ικ +ΙΙμ + ΙΙκ + ΔΙμ + ΔΙΙμ   ⇒  

ΙΙσ + ΔΙΙσ = Ιμ + Ικ + ΔΙμ   (6)  

 

Καταλήξαμε στην ίδια ακριβώς σχέση. 

Η θεωρία της απρόσκοπτης αναπαραγωγής και τα αναπαραγωγικά σχήματα του Μαρξ τα 

οποία αφορούν στην, αποκλειστικά, καπιταλιστική αναπαραγωγή και μάλιστα στη 

διευρυμένη, χωρίς την ύπαρξη τρίτων προσώπων, δημιούργησαν έντονες συζητήσεις σε 

μαρξιστές και μη οικονομολόγους για πολλές δεκαετίες. 
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17.4 Φύση, αξία, χρήμα, κεφάλαιο 
 

Απ΄ όσα προηγήθηκαν διαφαίνονται οι συγκεκριμένες στον καπιταλισμό ιδιότητες τόσο της 

αξίας, όσο του χρήματος και του κεφαλαίου, οι οποίες παρασάγγας απέχουν από τις στρεβλές 

μορφές εμφάνισής τους, με τις οποίες είναι ευρέως ορατές στο κοινωνικό περιβάλλον, ως 

αποτέλεσμα της πολυδιάστατης επικράτησης του κεφαλαίου, ως κυρίαρχη κοινωνική δύναμη. 

Συνεπώς, η «είσοδος της φύσης» στο σύστημα, υπό τις σχέσεις τις οποίες επιβάλλει η 

επικρατούσα δομή έχει εντελώς διαφορετικές συνέπειες από αυτές που εμφανίζεται να έχει, 

βάσει των στρεβλών μορφών εμφάνισης των πρώτων. 

 

Ερχόμενοι όμως να διερευνήσουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάταση θα 

βρεθούμε μπροστά σε σημαντικά και ολοσχερώς διαφορετικά προβλήματα και αδιέξοδα.  

 

Η φύση είναι πέραν πάσης αμφιβολίας πηγή πλούτου, πηγή αξιών χρήσης. Είναι όμως αξία 

εντός μιας σχέσης ανταλλαγής με την έννοια της κοινωνικής σχέσης που επιτάσσει ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής; Είναι δηλαδή αυτοαξιοποιούμενη αξία ή οποία μέσω της 

χρηματικής μορφής της  ιδιοποιείται, ως κεφάλαιο, την υπεραξία βάσει της σχέσης 

κυριαρχίας επί της εργασιακής δύναμης και των φυσικών δυνάμεων παροχής αξιών χρήσης;  

 

Μπορεί δηλαδή το βιοφυσικό περιβάλλον να καταλάβει θέση ποιοτικώς αντίστοιχη με του 

κεφαλαίου και εντός του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου, αναπαραγόμενο σε διευρυνόμενη 

κλίμακα και αντικειμενοποιώντας την κοινωνική σχέση της εκμετάλλευσης που ισχύει για το 

κεφάλαιο; 

 

 Οι φυσικές δυνάμεις παραγωγής αξιών χρήσης συνδέονται ευθέως με τις κοινωνικές 

παραγωγικές δυνάμεις, άλλα είναι ποιοτικώς διάφορες και οι διαφορές τους αυτές 

καθίστανται έκδηλες όταν φθάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε κρίσιμες ποσότητες και 

ποιότητες περιβάλλοντος. Η αυτοαξιοποιούμενη αξία και το κεφάλαιο είναι κοινωνικές 

σχέσεις και αποτελεί contradictio in adjecto η μεταφορά τους σε εξωκοινωνικό περιβάλλον. 

Φυσικά, οι αξίες χρήσης που παρέχονται από τη φύση μορφοποιούνται ανάλογα με την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (ανάπτυξη τεχνολογίας, επιστήμης κ.λ.π) τόσο στην 

ποσότητα όσο και στην ποιότητα, αλλά αυτό μάλλον αφορά στην αντανάκλασή τους εντός 

του κοινωνικού περιβάλλοντος, δηλαδή στη μορφή την οποία λαμβάνουν οι αξίες χρήσης οι 

οποίες εισέρχονται εντός ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος και αναγνωρίζονται 
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ως τέτοιες ανάλογα με το είδος των αναγκών, στον ιστορικό χρόνο εκάστης κοινωνίας. Οι 

φυσικές δυνάμεις καθαυτές δεν υπόκεινται σε αυτούς τους νόμους της κοινωνικής 

«εξέλιξης», απλώς  φαίνεται να υπόκεινται, ως αντανάκλαση των κοινωνικών αναγκών πάνω 

τους. Για παράδειγμα σήμερα ο άνεμος φαίνεται να αποκτά μια ιδιαίτερη αξία, ως πηγή 

παραγωγής ενέργειας στη συγκεκριμένη τεχνολογικά ιστορική περίοδο, παρ΄όλα ταύτα η 

αιολική ενέργεια ως τέτοια, φυσικό μέγεθος, παραμένει σταθερή και ετεροπροσδιορίζεται ως 

αξία από τις κοινωνικές σχέσεις με τις οποίες όμως δεν αποτελεί ποιοτικά σύμμετρο μέγεθος 

και ενώ εξαρτάται από αυτές και την εξέλιξή τους, δεν διέπεται από τους νόμους που τις 

καθορίζουν. Η αξία του εξαρτάται από την υφιστάμενη τεχνολογία και από το μέσο ποσοστό 

κέρδους που επικρατεί στις άλλες σφαίρες οικονομικής δραστηριότητας. Οι αυξανόμενες 

ανάγκες μπορούν να προσανατολίσουν μεγαλύτερους όγκους κεφαλαίου, όταν υπάρχει 

δυνατότητα κερδοφορίας υψηλότερης από τη μέση και άρα να παραχθούν αποδοτικότερες 

τεχνικές «αξιοποίησης» του ανέμου, αλλά αυτή η διαδικασία συναντά ένα φυσικό όριο. Δεν 

αποτελεί αυτοαξιοποιούμενη αξία η οποία μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της αενάως σε 

διευρυνόμενη κλίμακα.  

 

Πέραν αυτών, δομικό χαρακτηριστικό του κεφαλαίου και της ανάπτυξής του ως τέτοια 

αποτελεί  η ολόπλευρη κινητικότητα του ως αυτοαξιοποιούμενη αξία, με τη μορφή χρήματος, 

στην αναζήτηση μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους. Αυτή είναι μια θεμελιώδης όπως είδαμε, 

(στον πυρήνα της κεφαλαιακής σχέσης) ιδιότητα του κεφαλαίου η οποία δεν είναι δυνατό να 

εκπληρωθεί από το φυσικό περιβάλλον, καθώς δεν είναι δυνατή η αμφίδρομη κινητικότητα 

του από τη μια μορφή στην άλλη, από «φυσικό» σε παραγμένο κεφάλαιο και το αντίστροφο 

καθώς πολλές διεργασίες είναι μη αντιστρεπτές σε κλίμακες ανθρώπου και επομένως 

(ποιότητα περιβάλλοντος, μη ανανεώσιμα φυσικά διαθέσιμα), η λειτουργία τους εντός αυτών 

εγκυμονεί κινδύνους με ανυπολόγιστες συνέπειες, καθώς αυτές οι διεργασίες δεν διέπονται 

από τους κοινωνικούς νόμους κίνησης του κεφαλαίου, του χρήματος και της παραγωγής.  

 

Από την άλλη μεριά η αποτίμησή του σε τέτοιους όρους, χρηματικές αξίες, διαταράσσει τις  

αιτιακές σχέσεις οι οποίες καθορίζουν τα εν λόγω φαινόμενα και συγκροτούν το κεφάλαιο ως 

συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο, αφού δεν υπακούουν στους νόμους που το διέπουν. Δεν 

μπορεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός να δράσει απρόσκοπτα, συγκροτώντας το κεφάλαιο ως 

ενιαία κοινωνική δύναμη επιβολής και εκμετάλλευσης όταν σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και 

οι κρίσιμες ποσότητες του φυσικού περιβάλλοντος, διότι τότε εξ΄ορισμού υπάρχει η 

πιθανότητα κατάρρευσης του όλου συστήματος, αφού οι νόμοι που διέπουν την κίνηση του 
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κεφαλαίου θα έρθουν ευθέως σε αντίθεση με τις βιοφυσικές διεργασίες οι οποίες  ρυθμίζουν 

τη ζωή. Η δράση αυτών των νόμων του κεφαλαίου, εφαρμοζόμενη σε κοινωνικούς 

σχηματισμούς έχει οδηγήσει σε κοινωνικά ερείπια, με ολόκληρους πληθυσμούς να 

μεταναστεύουν προκειμένου να βρουν τα αναγκαία μέσα για την απλή φυσική επιβίωση τους, 

τα οποία δεν εξασφαλίζονταν σε κοινωνικό επίπεδο από την ανταλλακτική αξία της 

εργασιακής δύναμης στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον με τους όρους 

αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Η ιστορία βρίθει τέτοιων παραδειγμάτων, καθώς και 

παραδειγμάτων λιμοκτονούντων πληθυσμών, με τους μισθούς να βρίσκονται κάτω από το 

επίπεδο της απλής φυσικής αναπαραγωγής. Όμως, οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν το ίδιον να 

αναγεννώνται πολύ ταχύτερα από τα περισσότερα είδη οικοσυστημάτων, ενώ επίσης δεν 

διακρίνονται από το βαθμό αλληλεξάρτησης που διακρίνονται τα οικοσυστήματα (το 

περιβάλλον δεν γνωρίζει σύνορα σε αντίθεση με τις χώρες).  

 

Κυρίαρχο παρ΄ όλα ταύτα στοιχείο είναι αυτό της οικολογικής κρίσης, την οποία έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε σήμερα, το οποίο συνδέεται με το νόμο της διαλεκτικής κατά τον οποίο η 

ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα με αποτέλεσμα να έχουμε τη διατάραξη της πλανητικής 

οικολογικής ισορροπίας. Αυτό το τελευταίο είναι το στοιχείο που μας υποχρεώνει να 

ανατρέξουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε τις πραγματικές σχέσεις οικονομίας και 

περιβάλλοντος. Κατεστραμμένα οικοσυστήματα και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπήρξαν 

και άλλοτε στο ιστορικό παρελθόν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ποτέ όμως οι παραγωγικές 

δυνάμεις δεν είχαν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, όσο στον καπιταλισμό, που να 

μετασχηματίζουν το φυσικό περιβάλλον σε κλίμακες που να ανταγωνίζονται ευθέως τις 

βασικές βιογεωχημικές διεργασίες του πλανήτη, με αποτέλεσμα να θέτουν ολόκληρο τον 

πλανήτη σε οικολογική κρίση. Οι καταστροφές και η υποβάθμιση δεν περιορίζονται πλέον 

χωρικά και δεν είναι δυνατόν να απομονωθούν, γιατί σύμφωνα με τον νόμο της διαλεκτικής 

που προαναφέραμε αποκτούν ευθέως ποιοτικά χαρακτηριστικά.       

      

Η πολύπλευρη διασύνδεση του περιβάλλοντος με την κοινωνία και τον άνθρωπο καθορίζεται 

και από φυσικές σχέσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο αντικείμενο ούτε 

της κλασικής, ούτε και της νεοκλασικής πολιτικής οικονομίας, έτσι όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί.  

 

Το ερώτημα εάν το φυσικό περιβάλλον τίθεται εντός της οικονομίας, εάν δηλαδή αποτελεί ή 

πρέπει να αποτελεί παράγοντα αυτής πρέπει να αναχθεί στο ερώτημα του θεωρητικού 
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αντικειμένου της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας. Προφανώς, το φυσικό περιβάλλον 

διασυνδέεται πολλαπλώς με την οικονομία ακόμα και υπό τα προαναφερθέντα θεωρητικά 

υποδείγματα και φυσικά διασυνδεόταν πάντα σε όλα τα παραγωγικά συστήματα. Όμως 

μπορεί να ενταχθεί ως τέτοιο, με όλες του τις διαστάσεις και να αξιολογείται οικονομικά 

εντός του παρόντος κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και του θεωρητικού υπόβαθρου 

επί του οποίου αυτός εδράζεται; Η απάντηση είναι σαφώς όχι και αυτό διαφαίνεται από τα 

όσα έχουμε ήδη εκθέσει αποκαλύπτοντας τους νόμους που χαρακτηρίζουν το εν λόγω 

σύστημα, πέραν των επιφαινόμενων και του θεωρητικού εποικοδομήματος το οποίο ακριβώς 

αποτελεί την αποκρυστάλλωση της κυριαρχίας συγκεκριμένων κοινωνικών δυνάμεων. Εάν 

βεβαίως η ερώτηση τεθεί αλλιώς, δηλαδή εάν πρέπει να ενσωματωθεί το φυσικό περιβάλλον 

στους νόμους που διέπουν την οικονομία, στην παρούσα μορφή της η απάντηση είναι τελείως 

διαφορετική και έχουμε ήδη αναφερθεί ρητώς σε προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι καταφατική. 

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της χρηματικής αποτίμησης του 

περιβάλλοντος και της ένταξής του ως λογιστικό μέγεθος, ως αξία, εντός του παρόντος 

οικονομικού συστήματος, είτε με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού, είτε με τη μορφή 

κεφαλαίου. Από την ανάλυση θα δούμε ότι οι επιπτώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές 

για την ίδια την τάξη του συστήματος.       

 

 

18 . Οικονομικές κρίσεις του κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος  

 
 

Οι ανισορροπίες μεταξύ της συνολικής προσφοράς και της συνολικής ζήτησης ήταν ένα 

φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί πριν ακόμα τη γέννηση του Μαρξ. Οι ανισορροπίες αυτές 

είχαν όμως υποβαθμιστεί και αποδίδονταν σε εξωτερικά αίτια, σε παράγοντες που 

συνιστούσαν χαρακτηριστικά μιας ιδιάζουσας συγκυρίας και βεβαίως οι επιπτώσεις τους 

περιορίζονταν σε τομεακές, ή κλαδικές όπως ονομάζονται ανισορροπίες, οι οποίες  ως 

τέτοιες, αντικρουόμενες, αυτοαναιρούνταν στο σύνολο της οικονομίας. Επομένως, η 

κυρίαρχη άποψη ήταν ότι τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνταν σε πολλές κοινωνίες ήταν 

απομονωμένα και συγκυριακά και στην ολότητά (μεγαλύτερη διάσταση χώρου, χρόνου) τους 

ανύπαρκτα. Η θεωρητική θεμελίωση αυτής της άποψης τοποθετούνταν στον  περίφημο νόμο 
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των αγορών ή νόμο του Say, ΚΕΦ 17, ο οποίος κυριαρχούσε. Στο νόμο αυτό και στα 

φαινόμενα των οικονομικών ανισορροπιών τα οποία παρουσιάζονταν και μάλιστα σε 

«μικρούς κύκλους» το 19ο αιώνα, όταν ακόμα ο Μαρξ βρισκόταν σε παιδική ηλικία, 

διατυπώθηκαν θεωρίες που λάμβαναν υπόψιν τους τις ανισορροπίες αυτές, προσεγγίζοντάς 

τες  ως ενδογενείς νόμους του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, απορρίπτοντας το νόμο 

των αγορών, υιοθετώντας και αναπτύσσοντας προσεγγίσεις υποκατανάλωσης, οι οποίες όμως 

περιορίζαν την ανάλυση τους στον ένα τομέα της παραγωγής και της κατανάλωσης, αυτόν 

δηλαδή των καταναλωτικών αγαθών, τόσο των εργατών όσο και των καπιταλιστών.      

 
Αλλά ας δούμε πώς προσεγγίζαν οι Μαρξ και Ένγκελς τις ανισορροπίες αυτές το 1848 στο 

Μανιφέστο του Κομουνιστικού Κόμματος, ονομάζοντάς τες ως εμπορικές κρίσεις. 

 

«Κατά τις εμπορικές κρίσεις ένα μεγάλο μέρος όχι μόνο των υπαρχόντων προϊόντων, 
αλλά και των παραγωγικών δυνάμεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί, οδηγείται στον όλεθρο. 
Κατά τις κρίσεις αυτές ενσκήπτει ορμητικά μια κοινωνική επιδημία που, σε όλες τις 
προηγούμενες εποχές, θα είχε φανεί παραλογισμός: η επιδημία της υπερπαραγωγής. Η 
κοινωνία έξαφνα μοιάζει να έχει επιστρέψει σε μια κατάσταση στιγμιαίας βαρβαρότητας· 
σάμπως ένας λιμός, ένας γενικευμένος αφανιστικός πόλεμος να της έχουν στερήσει κάθε 
προμήθεια για τη διατήρηση της ύπαρξής της· η βιομηχανία και το εμπόριο μοιάζουν 
ολότελα κατεστραμμένα· γιατί άραγε; Διότι υπάρχει υπερβολικός πολιτισμός, υπερβολικά 
πολλά μέσα διατήρησης της ύπαρξης, υπερβολικά πολλή βιομηχανία, υπερβολικά πολύ 
εμπόριο. Οι παραγωγικές δυνάμεις που είναι οι κοινωνικά διαθέσιμες τείνουν να μην 
προωθούν πια την ανάπτυξη των αστικών σχέσεων ιδιοκτησίας· απεναντίας, έχουν γίνει 
υπερβολικά πολύ ισχυρές για τις σχέσεις αυτές, δεσμεύονται πια από τις σχέσεις αυτές, 
και, αμέσως μόλις σπάσουν και υπερβούν τούτα τα δεσμά, επιφέρουν αναστάτωση και 
ταραχή σε όλη την αστική κοινωνία, θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της αστικής 
ιδιοκτησίας. Οι συνθήκες της αστικής κοινωνίας έχουν γίνει πια πολύ στενές για να 
περιλάβουν όλο τον πλούτο που οι ίδιες δημιούργησαν. Και πώς ξεπερνά η αστική τάξη 
τις κρίσεις; Αφ΄ενός με την επιβεβλημένη καταστροφή ενός αριθμού παραγωγικών 
δυνάμεων· αφ΄ετέρου, με την κατάκτηση νέων αγορών και την πληρέστερη εκμετάλλευση 
των παλαιών. Σαν να λέμε. Προετοιμάζοντας κρίσεις ακόμα πιο εκτεταμένες και 
ολέθριες, και περιορίζοντας τα μέσα για την αποτροπή τους.»                           

 
  (Καρλ Μαρξ, Φρίντριχ Ενγκελς,  «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος». Εκδόσεις 

Ερατώ 1997,σελ. 28, 29, 30  ) 

 

Τα στοιχεία που πρέπει να υπογραμμίσουμε από το παραπάνω απόσπασμα το οποίο αποτελεί 

μια πρώιμη, αλλά περιεκτική και γλαφυρή διατύπωση για το πώς αντιλαμβάνονταν οι Μαρξ 

και Ένγκελς τις οικονομικές κρίσεις, είναι τα εξής: πρώτον, οι κρίσεις εμφανίζονται ως 

κρίσεις υπερπαραγωγής. Δεύτερον, η υπερπαραγωγή αυτή δεν αφορά μόνο στα 

καταναλωτικά προϊόντα, όπως ρητά σημειώνεται, αλλά αφορά και στις παραγωγικές δυνάμεις, 
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στα μέσα διατήρησης της ύπαρξης, στη βιομηχανία. Τρίτον, η κρίση ξεπερνιέται με κατάκτηση 

νέων αγορών, εμβάθυνση της εκμετάλλευσης των υπαρχουσών και με την καταστροφή 

τμήματος των παραγωγικών δυνάμεων, με συνέπεια αφενός μεν την έξοδο από την κρίση, 

αφετέρου δε την κυοφορία των συνθηκών για τη ανάδυση στο μέλλον ολοένα μεγαλυτέρων 

κρίσεων.  

 

Ο Μαρξ πέραν των προαναφερθεισών πρώιμων θέσεών του για τις κρίσεις παρουσιάζει 

πλήθος αναλύσεων στα ώριμα κείμενα του και ιδιαίτερα στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου. 

Παρ΄ όλα ταύτα οι αναλύσεις του για το συγκεκριμένο φαινόμενο συναντώνται διάσπαρτες 

σε όλο το έργο του, χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο ή τμήμα ενός έργου στο 

οποίο διεξοδικά να αναλύεται το φαινόμενο, ως τέτοιο, σε όλες τις διαστάσεις και εκφάνσεις 

με τις οποίες παρουσιάζεται. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι:   

 

«Η ιδιόμορφη και αποσπασματική αυτή μορφή που έχει η θεωρία των κρίσεων στο έργο 
του Μαρξ οφείλεται στο ότι οι κρίσεις δεν αποτελούν ένα μόνιμο χαρακτηριστικό του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής αλλά μια (πιθανή) έκβαση της οικονομικής συγκυρίας, 
η οποία βεβαίως προκύπτει ως αποτέλεσμα των εγγενών δομικών αντιφάσεων που 
χαρακτηρίζουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.»                     

 
  (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας Σ. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ 621) 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και οι μεγάλες αποκλίσεις που σημειώθηκαν στις 

προσεγγίσεις που έγιναν από Μαρξιστές οικονομολόγους και γενικά Μαρξιστές θεωρητικούς, 

ιδιαίτερα μετά την μεγαλύτερη οικονομική κρίση του συστήματος το 1929, με αποτέλεσμα να 

συγκροτηθούν, ακριβώς πάνω σε αυτές τις αναλύσεις, ολόκληρα ρεύματα. Τα βασικά 

ρεύματα που δημιουργήθηκαν ήταν αυτά της υποκατανάλωσης, με τη συνακόλουθη θεωρία 

κατάρρευσης του καπιταλισμού λόγω εγγενούς υστέρησης της κατανάλωσης έναντι της 

παραγωγής (συνεχής πτώση της μερίδας των μισθών στο ΑΕΠ), με προεξάρχουσα μορφή τη 

Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η θεωρία της υπερσυσσώρευσης με κύριους εκφραστές τους Τουγκάν-

Μπαρανόφσκι και Μπουχάριν, καθώς επίσης και η θεωρία κατά την οποία οι κρίσεις ήταν 

αποτέλεσμα του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, όπου πάλι κάνει την 

εμφάνιση της μια διαφορετική εκδοχή της θεωρίας κατάρρευσης του συστήματος. Φυσικά, 

δεν θα υπεισέλθουμε ούτε σε συνοπτική περιγραφή των άνωθεν θεωριών καθώς κάτι τέτοιο 

εκτρέπει την παρούσα εργασία εκ του στόχου της.  
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Ακολούθως, αφού παρουσιάσουμε την ανάλυση του Μαρξ για το νόμο της πτωτικής τάσης 

του ποσοστού κέρδους θα προσεγγίσουμε τις οικονομικές κρίσεις στο πλαίσιο της θεώρησής 

τους ως κρίσεων υπερσυσσώρευσης.  

 

 

18.1 Ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους στον 
Μαρξ  

 
Ο συγκεκριμένος νόμος προκάλεσε πλήθος συζητήσεων μεταξύ Μαρξιστών και μη, τόσο για 

την ορθότητά, του όσο και για τη διαχρονικότητα της ισχύος του και για τη σχέση του με τις 

οικονομικές κρίσεις. Φυσικά, δεν μπορούμε να αναφερθούμε διεξοδικά σε αυτά τα θέματα, 

θα περιοριστούμε σε μια συνοπτική παρουσίαση του νόμου, παραθέτοντας ορισμένες 

επιλεγμένες θέσεις σε σχέση με τη συζήτηση περί των ζητημάτων που έχουν, ιστορικά, 

εγερθεί. 

 

Όπως έχουμε πολλάκις αναφέρει ο Μαρξ λαμβάνει ως αφετηρία μια άμεσα αντιληπτή 

συγκεκριμένη μορφή μιας προς αποκάλυψη σχέσης, της οποίας το περιεχόμενο 

αποκρυπτογραφεί στη συνέχεια, αναπαράγοντας το συγκεκριμένο δια της οδού της νόησης 

και αποκαλύπτοντας τις στρεβλές μορφές εμφάνισης του στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με 

αυτή τη μέθοδο ο Μαρξ, ενώ κατ΄ουσίαν έχει παρουσιάσει τους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται και οι οποίοι συντελούν στην εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινομένου, της 

πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, δεν μπορεί να εκθέσει το νόμο καθαυτόν, αφού 

ακόμα δεν έχει συγκροτήσει, κατά τη μέθοδό του, τις έννοιες του κεφαλαίου, του κέρδους και 

του μέσου ποσοστού κέρδους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει το νόμο καθαυτόν στον 3ο 

τόμο του Κεφαλαίου στα κεφάλαια 13, 14, 15. Επομένως, δεν καθίσταται σαφές ότι ο Μαρξ 

αναπτύσσει τον εν λόγω νόμο στα πλαίσια των «ειδικά καπιταλιστικών μεθόδων 

παραγωγής», όπως τις ονομάζει και οι οποίες συνεπάγονται πολύ συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, τόσο όσον αφορούν την ειδικά καπιταλιστική μορφή αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας, όσο και της ειδικά καπιταλιστικής μορφής της τεχνολογικής 

εξέλιξης. 

 

 Αλλά ας έρθουμε σε όσα έχουμε ήδη αναλύσει. Στόχος της καπιταλιστικής διαδικασίας 

παραγωγής είναι το κέρδος, δηλαδή η ιδιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μάζας 
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υπεραξίας σε χρηματική μορφή. Όμως, επειδή στον καπιταλισμό είδαμε ότι τα προϊόντα 

εμφανίζονται ως προϊόντα του κεφαλαίου και όχι της εργασίας και επειδή παράγονται ως 

εμπορεύματα φέροντα μια χρηματική τιμή, η οποία είναι η τιμή παραγωγής τους, κατανοούμε 

ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι το κέρδος καθαυτό ως απόλυτο ποσό, αλλά η παραγωγή 

του ανά μονάδα κεφαλαίου και άρα το ποσοστό κέρδους. 

 

Επομένως, η κοινωνική τάξη του κεφαλαίου, άλλα και οι φορείς κάθε ατομικού κεφαλαίου 

αυτό που έχουν ως  πάγιο στόχο τους είναι την αύξηση του μέσου ποσοστού κέρδους (το 

συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο ως κυρίαρχη κοινωνική δύναμη) και του ποσοστού κέρδους  

(τα ατομικά κεφάλαια ) αντίστοιχα.  Ας δούμε όμως πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί, μέσω 

ποιων διαδικασιών και ποιοι παράγοντες υπεισέρχονται σε αυτές τις διαδικασίες.               

 
Αύξηση της υπεραξίας και του κέρδους μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση, με έμμεσο 

τρόπο, της παραγωγικότητας της εργασίας σε μισθιακά εμπορεύματα, γεγονός που θα έχει ως 

συνέπεια τη μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης.  Φυσικά, η αύξηση της 

παραγωγικότητας στην παραγωγή πολυτελών εμπορευμάτων, δηλαδή μη μισθιακών-

αναπαραγωγικών εμπορευμάτων δεν έχει καμιά επίδραση στην αξία της εργασιακής δύναμης. 

Επίσης, αύξηση της υπεραξίας και του κέρδους μπορεί να επιτευχθεί και με άμεσο τρόπο 

όπως με την επέκταση της εργάσιμης ημέρας, την εντατικοποίηση της εργασίας, ή και την 

μείωση των πραγματικών μισθών.  Μια αύξηση της υπεραξίας και επομένως του κέρδους 

είναι ceteris paribus αύξηση και του ποσοστού κέρδους. Υπάρχουν όμως και τρόποι αύξησης 

του ποσοστού κέρδους οι οποίοι δεν απαιτούν την απόλυτη αύξηση του κέρδους. Αυτό για 

παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση που με σταθερό κέρδος μειώνεται η αξία του 

σταθερού κεφαλαίου. Η αξία του σταθερού κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί όταν ενώ η 

ποσότητα των μέσων παραγωγής που χρησιμοποιούνται παραμένει σταθερή, η 

παραγωγικότητα της εργασίας στην παραγωγή αυτών των εμπορευμάτων που αποτελούν 

μέσα παραγωγής αυξάνεται, με αποτέλεσμα από τη μια να μειώνεται η αξία τους (σταθερό 

κεφάλαιο) και από την άλλη να αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας στην παραγωγή 

μισθιακών εμπορευμάτων, οπότε και επιστρέφουμε στην προηγούμενη περίπτωση. Άλλη 

περίπτωση μείωσης της αξίας του χρησιμοποιούμενου σταθερού κεφαλαίου η οποία θα έχει 

ceteris paribus  ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού κέρδους, είναι αυτή της εισαγωγής 

μεθόδων παραγωγής οι οποίες απαιτούν, για την παραγωγή μιας συγκεκριμένης ποσότητας 

εμπορευμάτων, τη χρήση μικρότερης ποσότητας μέσων παραγωγής. Αυτοί μπορούμε να 
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πούμε ότι είναι οι κυριότεροι εκ των παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στην αύξηση του 

ποσοστού κέρδους η οποία διαρκώς επιδιώκεται από τους καπιταλιστές.  (Σταμάτης Γ., 1986)    

 

Ας δούμε όμως τι είδους επίδραση έχει στο ποσοστό κέρδους η προσπάθεια του καπιταλιστή 

να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και επομένως την υπεραξίας, το κέρδος και το 

μέσο ποσοστό κέρδους με την εισαγωγή στην παραγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής. 

Γι΄αυτη την ανάλυση ο  Μαρξ χρησιμοποιεί τις έννοιες τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου (Τ), 

η οποία εκφράζει την ποσότητα των μέσων παραγωγής ανά μονάδα ζωντανής εργασίας, σε 

υλικούς όρους και η οποία αυξάνει με τη συσσώρευση και την τεχνολογική καινοτομία, την 

αξιακή ή οργανική σύνθεση του κεφαλαίου που εκφράζει το λόγο του σταθερού προς το 

μεταβλητό κεφάλαιο (C/μ) σε όρους αξίας.  

 

Θεωρούμε ότι η σχέση που δίνει το ποσοστό κέρδους (R)είναι: 

 

υR=
C+μ

   ή   

υ
μR= C 1

μ
+

     (1) 

 
C: Σταθερό κεφάλαιο 
μ: μεταβλητό κεφάλαιο 
υ: υπεραξία 
  

Το υ/μ εκφράζει το ποσοστό εκμετάλλευσης, ή αλλιώς το ποσοστό υπεραξίας. Η αξιακή ή 

οργανική σύνθεση του κεφαλαίου C/μ είναι θετική συνάρτηση του Τ/π (π: παραγωγικότητα 

της εργασίας). Συνεπώς, εάν η τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου αυξάνει με ρυθμούς 

ταχύτερους από την παραγωγικότητα της εργασίας, η αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου αυξάνει 

και όταν ο ρυθμός αύξησής της είναι ταχύτερος, με τη σειρά του, από την αύξηση του 

ποσοστού εκμετάλλευσης υ/μ, το ποσοστό κέρδους, όπως προκύπτει από την (1) πέφτει. Την 

πτωτική αυτή τάση του ποσοστού κέρδους ο Μαρξ στο 13ο κεφάλαιο του 3ου τόμου τη θεωρεί 

ως κυρίαρχη για την εισαγωγή τεχνολογικής καινοτομίας στην παραγωγή, στα πλαίσια των 

ειδικά καπιταλιστικών μεθόδων παραγωγής. (Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και Λαπατσιώρας 

Σ. 2000, Μηλιός Γ. Δημούλης Δ. Οικονομάκης Γ. 2005,)    

 

Όμως σε τι συνίστανται οι ειδικές καπιταλιστικές μέθοδοι παραγωγής, σε σχέση με το 

συγκεκριμένο θέμα, κατά το Μαρξ; 
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 «Αυτές οι, όπως τις ονομάζει ο Μαρξ, «ειδικά καπιταλιστικές μέθοδοι παραγωγής», 
αυξάνουν μεν την παραγωγικότητα και —επειδή ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού 
ωρομισθίου είναι μικρότερος απ' αυτόν της αύξησης της παραγωγικότητας— το ποσοστό 
υπεραξίας, ή χρησιμοποίηση τους συνεπάγεται όμως μια ποσοστιαία αύξηση της τεχνικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου, ή οποία είναι σε τέτοιο βαθμό μεγαλύτερη απ' αυτήν της 
παραγωγικότητας, ώστε ή πραγματοποίηση της να απαιτεί αύξηση του «ποσοστού 
αποταμίευσης» των καπιταλιστών με συνέπεια ή παραγωγή των μέσων παραγωγής κι 
επομένως και το απόθεμα σε μέσα παραγωγής να αυξάνονται γρηγορότερα από το 
υπερπροϊόν και συνεπώς το κεφάλαιο να αυξάνεται γρηγορότερα από την υπεραξία και το 
ποσοστό κέρδους να πέφτει.» 

 
(Σταμάτης Γ., Απόδειξη της λογικής συνοχής του μαρξικού νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού 

κέρδους, Θέσεις, τ. 7, 1984, σελ. 76)    

 
Επομένως, ο Μαρξ έθετε συγκεκριμένες ιστορικές προϋποθέσεις οι οποίες ίσχυαν στην εποχή 

του και οι οποίες αποτελούσαν τον κανόνα για την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών 

παραγωγής, στην πάγια προσπάθεια του κεφαλαίου να αυξήσει το ποσοστό κέρδους του, με 

αποτέλεσμα να αυξάνουν μεν την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά να αυξάνουν ταχύτερα 

την τεχνική και συνακόλουθα την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου με αποτέλεσμα να 

πέφτει η παραγωγικότητα του κεφαλαίου και το ποσοστό κέρδους. 

 

Στο 14ο κεφάλαιο του 3ου τόμου του Κεφαλαίου ο Μαρξ παραθέτει αντιδρώνα αίτια, τα οποία 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου ποσοστού κέρδους με την 

εισαγωγή νέας τεχνολογίας, όταν για παράδειγμα το ποσοστό εκμετάλλευσης αυξάνει 

ταχύτερα από την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου. Πέραν όμως των αιτίων που επηρεάζουν 

το ποσοστό κέρδους και άπτονται της εισαγωγής νέας τεχνολογίας και αφορούν ακριβώς την 

παρούσα ανάλυση του Μαρξ, υπάρχει και πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι δρουν 

ταυτόχρονα και επηρεάζουν το ποσοστό κέρδους πέραν της τεχνολογίας, όπως είναι οι 

μέθοδοι παραγωγής, οι τιμές των πρώτων υλών, η διάρκεια της εργάσιμης μέρας κ.λ.π. 

Επομένως ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους ισχύει υπό τις συγκεκριμένες 

ιστορικές προϋποθέσεις και με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις ο Μαρξ εξέτασε την προσπάθεια του κεφαλαίου, στην εποχή του, για αύξηση 

του ποσοστού κέρδους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, με την εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας και κατέληξε στη διατύπωση του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού 

κέρδους. 
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Τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν για την περίοδο της μεγάλης βιομηχανίας 

αποδεικνύουν ότι η γενική τάση την οποία περιέγραψε ο Μαρξ ίσχυε. Μετά το 1920 τα 

πράγματα όμως άλλαξαν και τα στοιχεία δείχνουν ότι εφαρμόστηκαν νέες τεχνικές 

παραγωγής για τις οποίες, μακροπρόθεσμα, μάλλον ισχύει ότι ενώ αυξάνουν την 

παραγωγικότητα της εργασίας, αυξάνουν την τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου και 

συνακόλουθα και την οργανική του σύνθεση, με χαμηλότερους όμως ρυθμούς, με 

αποτέλεσμα να μη μειώνουν την παραγωγικότητα του κεφαλαίου και να επιτυγχάνουν άνοδο 

του ποσοστού κέρδους. Χρήσιμοι δείκτες για τη διαπίστωση των συγκεκριμένων φαινόμένων 

είναι ο «συντελεστής κεφαλαίου» και η «ένταση κεφαλαίου», ο τελευταίος μάλιστα 

απεικονίζει τις μεταβολές στην τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου και παρόλο που αυτή 

διαχρονικά αυξάνει, το ποσοστό κέρδους δε μειώνεται.  (Σταμάτης Γ., 1986). 

 

Συμπερασματικά πρέπει να αναφέρουμε ότι ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού 

κέρδους δεν είναι ένας νόμος που αποκαλύπτει ένα εγγενές χαρακτηριστικό του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, το οποίο συμφύεται με αυτόν έχοντας διαχρονική ισχύ, 

όπως πίστεψαν πολλοί μαρξιστές, άλλα ανέδειξε μια δυναμική σχέση που συνδέει τις 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές παραγωγής, με το βαθμό αξιοποίησης του κεφαλαίου, της οποίας 

η ισχύς δεν περιορίζεται στις περιόδους πτώσης του ποσοστού κέρδους, άλλα εξακολουθεί να 

ισχύει ως τέτοια και όταν το ποσοστό κέρδους παραμένει σταθερό ή ακόμα και αυξάνεται.                

 

 

18.2 Ο Μαρξ και η υπερσυσσώρευση   
 

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν το Β΄παγκόσμιο πόλεμο ήταν αυτές που απέδειξαν ότι είναι 

δυνατή η αύξηση τόσο των πραγματικών όσο και των ονομαστικών μισθών, επομένως και 

της μερίδας των μισθών στο ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονταν οι ρυθμοί κεφαλαιακής 

συσσώρευσης (Μηλιός Γ. Ιωακείμογλου Η. 1990), με αποτέλεσμα να τίθεται στο κενό η 

πάγια άποψη των θιασωτών των θεωριών της υποκατανάλωσης. 

 

Για το Μαρξ ένα από τα γενεσιουργά αίτια της δυνατότητας εμφάνισης κρίσεων εντοπίζεται 

στην αντίφαση μεταξύ αξίας χρήσης και ανταλλακτικής αξίας και στην ιδιότητα της δεύτερης 

να αποτελεί αυτοαξιοποιούμενη αξία (ως χρήμα), με συνεχή και μοναδική ροπή για διαρκώς 

αυξανόμενη απόδοση. 
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«Οι κρίσεις είναι πάντα μόνο στιγμιαίες βίαιες λύσεις των υπαρχουσών αντιφάσεων, 
βίαιες εκρήξεις, που αποκαθιστούν για μια στιγμή τη διαταραγμένη ισορροπία. Η 
αντίφαση, εκφρασμένη στην πιο γενική της μορφή, συνίσταται στο ότι ο κεφαλαιοκρατικός 
τρόπος παραγωγής περικλείνει μια τάση απόλυτης ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων, ανεξάρτητα και από την υπεραξία που περιέχεται σ΄αυτή την τελευταία, 
ανεξάρτητα επίσης από τις κοινωνικές σχέσεις, μέσα στις οποίες συντελείται η 
κεφαλαιοκρατική παραγωγή, ενώ, από την άλλη, έχει για σκοπό τη διατήρηση της 
υπάρχουσας κεφαλαιακής αξίας και την αξιοποίησή της στον ανώτατο βαθμό (δηλαδή, τη 
διαρκώς επιταχυνόμενη αύξηση αυτής της αξίας). Ο ιδιάζων στον κεφαλαιοκρατικό 
τρόπο παραγωγής χαρακτήρας, τείνει στη χρησιμοποίηση της υπάρχουσας κεφαλαιακής 
αξίας σαν μέσου για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση αυτής της αξίας.»              

   

 (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 315) 

 

Ο Μαρξ χαρακτηρίζει αυτές τις οικονομικές κρίσεις ως κρίσεις υπερσυσσώρευσης. 

«Υπερπαραγωγή κεφαλαίου, και όχι ξεχωριστών εμπορευμάτων – αν και η 
υπερπαραγωγή κεφαλαίου περιλαμβάνει πάντα και την υπερπαραγωγή εμπορευμάτων- 
δεν σημαίνει λοιπόν τίποτα άλλο από υπερσυσσώρευση κεφαλαίου» 

  
   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 317) 

 

Την έννοια της υπερσυσσώρευσης την προσεγγίζει μέσω της έννοιας της απόλυτης 

υπερσυσσώρευσης, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί γίνει κατανοητή. Συγκεκριμένα: 

 

«Θα υπήρχε απόλυτη υπερσυσσώρευση κεφαλαίου από τη στιγμή που το πρόσθετο 
κεφάλαιο για την αύξηση της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής θα ήταν =0. Ο σκοπός όμως 
της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι η αξιοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή, ιδιοποίηση 
υπερεργασίας, παραγωγή υπεραξίας, παραγωγή κέρδους. Από τη στιγμή λοιπόν που το 
κεφάλαιο θα είχε αυξηθεί σε σχέση με τον εργατικό πληθυσμό, τόσο που να μη μπορεί 
ούτε  να παραταθεί ο απόλυτος εργάσιμος χρόνος, που προσφέρει ο πληθυσμός αυτός, 
ούτε να διευρυνθεί ο σχετικός χρόνος υπερεργασίας (αυτό το δεύτερο θα ήταν έτσι ή 
αλλιώς αδύνατο να γίνει στην περίπτωση τόσο μεγάλης ζήτησης εργασίας, δηλαδή στην 
περίπτωση που επικρατεί τάση αύξησης των μισθών)- από τη στιγμή λοιπόν που το 
αυξημένο κεφάλαιο θα παρήγαγε μόνο τόση μάζα υπεραξίας, όση παρήγαγε πριν από την 
αύξησή του ή ακόμα και λιγότερη, από τη στιγμή αυτή θα σημειωνόταν απόλυτη 
υπερπαραγωγή κεφαλαίου. Δηλαδή το αυξημένο κεφάλαιο, το Κ + ΔΚ, δεν θα παρήγαγε 
περισσότερο κέρδος, ή θα παρήγαγε ακόμα λιγότερο κέρδος από ό,τι παρήγαγε το 
κεφάλαιο Κ πριν την αύξησή του με το ΔΚ . Και στις δύο περιπτώσεις θα συντελούνταν 
επίσης μια γερή και απότομη πτώση του γενικού ποσοστού κέρδους, τη φορά αυτή όμως 
εξαιτίας μιας αλλαγής στη σύνθεση του κεφαλαίου, που δε θα οφειλόταν στην ανάπτυξη 
της παραγωγικής δύναμης, αλλά σε μια αύξηση της χρηματικής αξίας του μεταβλητού 
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κεφαλαίου (εξαιτίας των αυξημένων μισθών) και στην αντίστοιχη μ΄αυτή μείωση της 
σχέσης της υπερεργασίας προς την αναγκαία εργασία.»   

              
   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 317, 318) 

 

Από το παραπάνω απόσπασμα συμπεραίνουμε ότι την υπερσυσσώρευση κεφαλαίου παρ΄όλο 

που τη συνοδεύει απότομη πτώση του γενικού ποσοστού κέρδους, αυτή τη φορά το αίτιο δεν 

εντοπίζεται στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και άρα στην αύξηση της 

τεχνικής και της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου και μάλιστα ταχύτερα από την 

παραγωγικότητα της εργασίας, όπως προϋποθέτει ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού 

κέρδους, αλλά στη μείωση του ποσοστού υπεραξίας  δηλαδή τού λόγου της υπεραξίας προς 

το μεταβλητό κεφάλαιο, εξαιτίας της αύξησης του τελευταίου. Φυσικά, σε αυτή την 

περίπτωση όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται σταθεροί προκειμένου να απομονωθεί η 

επίδραση της συγκεκριμένης μεταβολής. Συμπερασματικά: 

 

«Υπερπαραγωγή κεφαλαίου δεν σημαίνει ποτέ κάτι άλλο από υπερπαραγωγή μέσων 
παραγωγής – μέσων εργασίας και μέσων συντήρησης – που μπορούν αν λειτουργήσουν 
σαν κεφάλαιο, δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση της 
εργασίας με ένα δοσμένο βαθμό εκμετάλλευσης. Γιατί η πτώση αυτού του βαθμού 
εκμετάλλευσης κάτω από ένα δοσμένο σημείο προκαλεί διαταραχές και σταματήματα του 
κεφαλαιοκρατικού προτσές παραγωγής, κρίσεις, καταστροφή κεφαλαίου.»      

      
   (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 323) 

 

 Βέβαια η υπερπαραγωγή δεν είναι απόλυτη είναι πάντα σχετική και σύμφωνα με την 

διατύπωση του Μπουχάριν: 

«Πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι είναι μόνο δυνατή μια σχετική υπερπαραγωγή, 
δηλ. μια υπερπαραγωγή που σχετίζεται με την «αποτελεσματική» ζήτηση που μπορεί να 
πληρώσει, που σε καμιά περίπτωση όμως δε σχετίζεται με τις απόλυτες κοινωνικές 
ανάγκες «Τι έχει να κάνει τελικά η υπερπαραγωγή, με τις απόλυτες ανάγκες; Έχει να 
κάνει μόνο με τις ανάγκες που μπορούν να πληρώσουν. Δεν πρόκειται για απόλυτη 
υπερπαραγωγή  -  υπερπαραγωγή καθαυτή σε σχέση με τις απόλυτες ανάγκες ή την 
επιθυμία για κατοχή των εμπορευμάτων. Με αυτήν την έννοια δεν υφίσταται ούτε μερική 
ούτε γενική υπερπαραγωγή. Και (με αυτήν την έννοια) δεν δημιουργούν μεταξύ τους 
καμιά αντίθεση». 
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(Μπουχάριν Ν., Η γενική θεωρία της αγοράς και οι κρίσεις, μετάφραση Αντωνίου Μπ., Θέσεις :  

Τεύχος 41, Οκτώβρης - Δεκέμβρης 1992 *υπογράμμιση σε απόσπασμα από Μαρξ στο κείμενο του Μπουχάριν) 

 

Πριν περάσουμε στην ανάλυση και ιδιαίτερα σε αυτή που συνδέει το ποσοστό κέρδους με την 

οικονομία στη χρησιμοποίηση του σταθερού κεφαλαίου και στην οποία ο Μαρξ αφιερώνει το 

5ο κεφάλαιο του τρίτου τόμου, τονίζουμε ότι σύμφωνα και με τα αναπαραγωγικά σχήματα 

του Μαρξ: 

 

«Το αληθινό όριο της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι το ίδιο το κεφάλαιο, είναι το 
γεγονός ότι το κεφάλαιο και η αυτοαξιοποίησή του εμφανίζονται σαν αφετηρία και  
τέρμα, σαν κίνητρο και σκοπός της παραγωγής, ότι η παραγωγή είναι παραγωγή για το 
κεφάλαιο και όχι αντίστροφα...»   

 
  (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 316) 

 
Από όλα τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι το αποτέλεσμα 

όχι ενός και μοναδικού νόμου, ενός δομικού χαρακτηριστικού του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής,  αλλά της όξυνσης του συνόλου των αντιφάσεων που διατρέχουν την όλη δομή 

του καπιταλιστικού συστήματος και εκδηλώνονται με τη μορφή αυτών των κρίσεων. 

   

 

18.3 Το ποσοστό κέρδους και η χρήση του σταθερού 
κεφαλαίου 

 
Ο Μαρξ στην προσπάθειά του να εξετάσει και να αποκαλύψει κάθε νόμο που διέπει τον 

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής εφαρμόζει την επιστημονική αρχή ceteris paribus,  η οποία 

επιτρέπει την παρατήρηση των μεταβολών ενός μεγέθους, το οποίο καλείται εξαρτημένο, υπό 

τις επιδράσεις ενός άλλου μεγέθους, ανεξάρτητου, όταν όλα τα άλλα λαμβάνονται ως 

σταθερά, συνδυάζοντάς σε πολλές περιπτώσεις και τη μέθοδο της αφαίρεσης, με την 

παραπάνω αρχή. Έτσι στην ακόλουθη σχέση η οποία δίνει το ποσοστό κέρδους, αυτό 

θεωρείται η εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ το ποσοστό υπεραξίας (βαθμός εκμετάλλευσης) υ/μ 

και η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου C/μ ανεξάρτητες μεταβλητές.           

 

Δ.Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 228



Θεωρίες για τη σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος. Μια κριτική προσέγγιση  

 υR=
C+μ

   ή   

υ
μR= C 1

μ
+

   

 
Στην περίπτωση της περιγραφής του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους κατά 

την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγή, ο βαθμός εκμετάλλευσης θεωρείται 

σταθερός και οι παράγοντες που επηρεάζουν την οργανική σύνθεση του κεφάλαιου, όπως 

είναι η διάρκεια της εργάσιμης μέρας, ή  η κοινωνικά συνδυασμένη εργασία θεωρούνται 

παράγοντες εξωτερικοί, ως προς το νόμο, εκφράζοντας χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης 

καπιταλιστικής κοινωνίας και επομένως σκοπίμως δε λαμβάνονται υπόψιν. Αντίστοιχα όταν 

στο κεφάλαιο 15 του τρίτου τόμου, ο Μαρξ εξετάζει την έννοια της απόλυτης 

υπερσυσσώρευσης θεωρεί την αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου  σταθερή, ενώ υιοθετεί την 

παραδοχή της έλλειψης ανεργίας, αγνοώντας τους παράγοντες που επενεργούν στο βαθμό 

εκμετάλλευσης, όπως είναι η παραγωγικότητα και η διάρκεια της εργάσιμης ημέρας οι οποίοι 

μεταβάλλουν το σχετικό και τον απόλυτο χρόνο εργασίας αντίστοιχα. Από τα 

προαναφερθέντα, καθίσταται πρόδηλο ότι στόχο αποτελεί η αποκρυπτογράφηση της 

λειτουργίας των εσωτερικών κανονικοτήτων που διέπουν την κεφαλαιακή σχέση και της 

επίδρασης κάθε παράγοντα ξεχωριστά, σε αυτή. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που 

στόχος μας είναι η εξέταση μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας, π,χ ως προς την κρίση 

υπερσυσσώρευσης, θα πρέπει να εξετασθούν όλοι οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν, 

εσωτερικοί και εξωτερικοί, ώστε σταθμιζόμενοι να μας δώσουν την επικρατούσα τάση η 

οποία χαρακτηρίζει τη συγκυρία.  

 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη σχέση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου και του 

ποσοστού κέρδους, θεωρούμε το ποσοστό υπεραξίας (βαθμό εκμετάλλευσης) σταθερό. 

Φυσικά και δεν πρόκειται για την επανάληψη της παράθεσης του νόμου της πτωτικής τάσης 

του ποσοστού κέρδους, γιατί όπως αναφέραμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο αυτός 

αφορά στη αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω αύξησης της τεχνικής σύνθεσης του 

κεφαλαίου από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ η αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου 

εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, ένας εκ των οποίων είναι και ο προαναφερθέντας. 

 

Ακολουθώντας την ανάλυση (Μηλιός. Γ., Δημούλης Δ., Οικονομάκης. Γ., 2005) 

παραθέτουμε τους  παράγοντες που επιδρούν στην αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου : 
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• Με δεδομένη τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου, οι παράγοντες που αφορούν στο χρόνο 

και στην ένταση λειτουργίας των μέσων παραγωγής, 

 

1)Διάρκειας της εργάσιμης μέρας, 

 

«Το μέγεθος του πάγιου μέρους του σταθερού κεφαλαίου, τα χτίρια του εργοστασίου τα 
μηχανήματα κλπ. μένουν τα ίδια, αδιάφορο αν χρησιμοποιούνται 16 ή 12 ώρες. Η 
παράταση της εργάσιμης ημέρας δεν απαιτεί καμιά νέα δαπάνη γι΄αυτό το πολυέξοδο 
μέρος του σταθερού κεφαλαίου.»   

 
  (Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 104) 

 

2) συγκέντρωση των μέσων παραγωγής και παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, 

3) οικονομία στους όρους εργασίας σε βάρος των εργατών, 

«Η οικονομία αυτή φθάνει ως την υπερπλήρωση στενών και ανθυγιεινών χώρων με 
εργάτες, πράγμα που στην κεφαλαιοκρατική γλώσσα ονομάζεται οικονομία σε χτίρια.» 

 
(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 116) 

 

• Με δεδομένη τεχνική σύνθεση κεφαλαίου, παράγοντες που αφορούν στις δεξιότητες 

του συλλογικού εργάτη, 

 

1) Κοινωνικά συνδυασμένη εργασία, δηλαδή σαν άμεση «συνέχεια» της συγκέντρωσης των 

μέσων παραγωγής, η συνδυασμένη συγκέντρωση και συνεργασία των εργατών, 

2) οικονομία απορέουσα εκ της συσσωρευμένης πείρας του συλλογικού εργάτη,   

3) οικονομία απορέουσα εκ του συνδυασμού των γνώσεων, της εκπαίδευσης και της 

υποταγής του συλλογικού εργάτη, 

 

«Είναι επομένως ευνόητος ο φανατισμός, με τον οποίο ο κεφαλαιοκράτης κάνει 
οικονομία σε μέσα παραγωγής . Το να μη χάνεται και να μη σπαταλιέται τίποτα, το να 
καταναλώνονται τα μέσα παραγωγής μόνο με τον τρόπο που απαιτεί η ίδια η παραγωγή, 
εξαρτιέται ενμέρει από την εκγύμναση και τη διαπαιδαγώγηση των εργατών, ενμέρει από 
την πειθαρχεία, που επιβάλει ο κεφαλαιοκράτης στους συνδυασμένους εργάτες...»        
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(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 112) 

 

• Παράγοντες που αφορούν στην αύξηση της παραγωγικότητας με αύξηση της τεχνικής 

σύνθεσης του κεφαλαίου, λόγω εισαγωγής, στην παραγωγή, τεχνολογικών 

καινοτομιών. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την περίπτωση που αναλύθηκε στην 

παράγραφο του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Τέτοιοι παράγοντες 

μπορούν να είναι: 

 

1) τελειοποίηση των υλικών κατασκευής των μηχανών, 

2) μείωση της αξίας των μηχανών λόγω αύξησης της παραγωγικότητας στον τομέα 

παραγωγής μέσων παραγωγής , 

3) μείωση των απορριμμάτων και ανακύκλωσή τους ύστερα από τελειοποιήσεις των 

μηχανών,  

4) μείωση του κόστους λειτουργίας των μηχανών, κ.λ.π. 

 

Γενικά πάντως πρέπει και εδώ να πούμε, όπως σαφώς τονίζεται στην παράγραφο που 

παρατίθεται η ανάπτυξη του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, ότι και σε 

αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αντεπιδρούσες αιτίες οι οποίες είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε άνοδο του ποσοστού κέρδους. 

 

• Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου και 

αφορούν στις μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών. 

 

«Όταν ανεβαίνει η τιμή της πρώτης ύλης, μπορεί να φτάσει σε σημείο, που να γίνει 
αδύνατο να αναπληρωθεί ολότελα από την αξία του εμπορεύματος, μετά την αφαίρεση 
από την αξία αυτήν του ποσού για την πληρωμή του μισθού της εργασίας. Αυτός είναι ο 
λόγος, για τον οποίο έντονες διακυμάνσεις των τιμών, προκαλούν διακοπές, μεγάλες 
συγκρούσεις, ακόμα και καταστροφές στο προτσές της αναπαραγωγής.»        

  
(Μαρξ Κ. Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τόμος τρίτος , Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 

1978, σελ. 153) 

 

Από την προηγηθήσα ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αξιακή σύνθεση του 

κεφαλαίου επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση του 

ποσοστού κέρδους και άρα στην κρίση υπερσυσσώρευσης, της οποίας εκδήλωση αποτελεί 
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η πτώση του ποσοστού κέρδους. Οι παράγοντες αυτοί δεν «ιεραρχούνται» στο πλαίσιο 

μιας θεωρητικής ανάλυσης, αλλά αξιολογούνται οι ίδιοι και η επίδρασή τους σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση μιας καπιταλιστικής οικονομίας, ώστε να εξαχθεί η επικρατούσα 

τάση. 

 

Την επίδραση μιας σειράς παραγόντων μπορούμε να την εξετάσουμε μέσω του 

μετασχηματισμού της σχέσης 

      

                                                         

υ
μR= C 1

μ
+

                                                        (1) 

 
 

Η αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου ορίζεται ως: C C Y C (υ+μ) C υ* * *[
μ Y μ Y μ Y μ

1]= = = +       (2)  

όπου Υ: το καθαρό προϊόν. 
 
Αντικαθιστώντας την (2) στην (1) έχουμε: 

                                                    

υ
μR= C υ*[ 1] 1

Y μ
+ +

                                                      (3) 

 
 
Σύμφωνα με την άνωθεν σχέση (3) μπορούμε να διαχωρίσουμε τους παράγοντες που επιδρούν 

στην αξιακή σύνθεση, σε αυτούς που σχετίζονται με το ποσοστό υπεραξίας υ/μ και σε αυτούς 

που σχετίζονται με το λόγο C/Υ, ο οποίος εκφράζει την ποσότητα σταθερού κεφαλαίου που 

απαιτείται για την παραγωγής μιας μονάδας προϊόντος και ο οποίος τελεί υπό σχέση, όπως 

φαίνεται, αναλογίας με την αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου. Καθίσταται έτσι κατανοητό ότι 

ceteris pαribus το ποσοστό κέρδους μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του λόγου C/Υ και 

επομένως για τους καπιταλιστές είναι κρίσιμο το θέμα της οικονομίας της χρήσης σταθερού 

κεφαλαίου, ζήτημα για το οποίο ο Μαρξ αφιέρωσε, όπως ήδη αναφέραμε, το 5ο κεφάλαιο του 

τρίτου τόμου του Κεφαλαίου.  

 

Ισχύει ότι: C/Y=(C/N)*(N/Y) ,  (4)   όπου Ν: ο αριθμός των εργαζομένων. 
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Συνεπώς, με σταθερή τη διάρκεια του έτους εργασίας Υ/Ν είναι η φαινόμενη παραγωγικότητα 

της εργασίας και C/N η κεφαλαιακή ένταση (απεικονίζεται σε μαρξικούς όρους η τεχνική 

σύνθεση του κεφαλαίου), δηλαδή το υπενδεδυμένο σταθερό κεφάλαιο ανά εργαζόμενο. 

 

Η άνωθεν ανάλυση μπορεί να διεξαχθεί και με όρους τιμών, σε αναφορά με τα πραγματικά, 

στατιστικά στοιχεία μιας δεδομένης οικονομίας.  

 

Έτσι η αποδοτικότητα του κεφαλαίου (R) δίδεται από τη σχέση : R= (Υ-L)/K  (5) 

Υ: καθαρό προϊόν, 

L: οι συνολικοί μισθοί, 

Κ: κεφαλαιακό απόθεμα  

         

Διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με Υ η (5) γράφεται : 

R= [1-(L/Y)]*[Y/K]    (6) 

Άρα από την (6) προκύπτει ότι η αποδοτικότητα του πάγιου κεφαλαίου (R) εξαρτάται από το 

γινόμενο δύο παραγόντων, της μερίδας των κερδών [1-(L/Y)] και του λόγου προϊόντος 

κεφαλαίου [Υ/Κ]. 

 

 Ξεκινώντας από τη μερίδα των κερδών συμπεραίνουμε ότι αυτή εξαρτάται από την μερίδα των 

μισθών (L/Y) (7) και μάλιστα αυξάνει όσο μειώνεται η δεύτερη. Η μερίδα των μισθών όμως 

εξαρτάται σε μείζονα βαθμό από δύο παράγοντες, από το μέσο μισθό και από την 

παραγωγικότητα της εργασίας. Συγκεκριμένα, διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή (7) με Ν, 

έχουμε: 

L/Y= (L/N)/(Y/N)   (8) 

Όπου L/N: μέσος μισθός  

         Υ/Ν: φαινόμενη παραγωγικότητα της εργασίας, ή καθαρό προϊόν ανά εργαζόμενο. 

 

Περνώντας στο δεύτερο παράγοντα που επηρεάζει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου (R), 

ερχόμαστε στο λόγο προϊόντος / κεφαλαίου  Υ/Κ. Ομοίως με τα προηγούμενα συμπεραίνουμε 

ότι ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου εξαρτάται  τόσο από την παραγωγικότητα της εργασίας Υ/Ν, 

όσο και από την ένταση κεφαλαίου Κ/Ν αφού : 

Υ/Κ= (Υ/Ν)*(Κ/Ν)  (9) 

Επομένως ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι όταν οι τεχνολογικές καινοτομίες που εισάγονται 

στην παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητα, έχουν συνέπεια 
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την ταχύτερη αύξηση της έντασης του κεφαλαίου από αυτήν της παραγωγικότητας της εργασίας, 

τότε ο λόγος προϊόντος / κεφαλαίου μειώνεται, με αποτέλεσμα να έχουμε αρνητική επίδραση 

στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου (R). 

 

  (Μηλιός. Γ., Δημούλης Δ., Οικονομάκης. Γ., 2005,   Μηλιός Γ., Οικονομάκης  Γ. και 

Λαπατσιώρας Σ. 2000)  

 
Ποια είναι όμως τα αποτελέσματα στο ποσοστό κέρδους και στην αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου όταν η εισαγωγή της τεχνολογίας δε γίνεται για την αύξηση της  παραγωγικότητας 

και την αύξηση του ποσοστού κέρδους αλλά, έχει άλλη προέλευση και επιπλέον ποια είναι η 

επίδραση από τη διόγκωση του υπενδεδυμένου κεφαλαίου, χωρίς  άλλες αλλαγές στην 

παραγωγική διαδικασία;    

 
 

18.4 Κρίσεις, αποδοτικότητα του κεφαλαίου και φυσικό 
περιβάλλον   

 
Πέραν των προφανειών της πραγματικότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα άτομα-

φορείς των κυρίαρχων ιδεών και σε αντίθεση με τα πορίσματα και τις παραδοχές του 

επικρατούντος ρεύματος της πολιτικής οικονομίας, μια κριτική προσέγγιση των πραγμάτων, 

με μέσο την μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας μας οδηγεί σε πλήθος 

συμπερασμάτων, τα οποία βρίσκονται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτά της 

κυρίαρχων απόψεων.  

 

Ειδικότερα, από την εξέταση των νόμων της κίνησης του κεφαλαίου, με τη χρήση της 

μαρξικής μεθοδολογίας και των παραγόντων από τους οποίους αυτή εξαρτάται εξάγονται νέα 

συμπεράσματα μείζονος, κατά την άποψή μας, σημασίας τα οποία ίσως εξηγούν σειρά 

φαινομένων που γίνονται ευρέως ορατά, άλλα υπό ένα άλλο θεωρητικό πρίσμα.        

 

Για παράδειγμα, η εφαρμογή ενός μεγάλου (εάν όχι του μεγαλύτερου) τμήματος των 

πορισμάτων και των κατευθύνσεων της περιβαλλοντικής οικονομίας, η οποία συγκροτείται 

εντός του νεοκλασικού υποδείγματος και επομένως ισχυριζόμαστε ότι προασπίζει την 

ισορροπία του υπάρχοντος συστήματος και της τάξης του, αντιμετωπίζουν πλήθος 

δυσχερειών στην  υιοθέτηση τους από το ίδιο το σύστημα, από και για το οποίο έχουν 

παραχθεί, καθώς σύμφωνα με τη μαρξική ανάλυση και τον προσδιορισμό των νόμων που 
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διέπουν το κεφαλαιοκρατικό σύστημα παραγωγής οι ενέργειες αυτές θα έχουν πλήθος 

σημαντικότατων δυσμενών επιπτώσεων, οι οποίες βεβαίως δεν είναι δυνατό να 

προσδιορισθούν από την «ορθόδοξη» οικονομική σκέψη. 

 

Συγκεκριμένα, η εσωτερίκευση των εξωτερικών οικονομιών και η λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό τους (πέραν του τρόπου με τον οποίο λαμβάνει χώρα η οικονομική αποτίμησή 

τους την οποία θίξαμε σε προηγούμενα κεφάλαια) όπως είναι οι φόροι, οι διοικητικές 

ρυθμίσεις κ.λ.π., με στόχο βέβαια την αποτροπή της ρύπανσης, με την υιοθέτηση 

φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών παραγωγής, αλλά και αντιρυπαντικής τεχνολογίας, θα έχουν 

ceteris paribus σαφές αντίκτυπο στον παράγοντα της έντασης κεφαλαίου και επομένως στο 

λόγο προϊόντος κεφαλαίου και στην αποδοτικότητα του τελευταίου. Συνεπώς, η υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών οι οποίες προφανώς επιβαρύνουν με επένδυση σταθερού κεφαλαίου και οι 

οποίες μάλιστα δεν υιοθετούνται με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, άλλα αντίθετα 

σε πολλές περιπτώσεις έχουν και ως αποτέλεσμα τη μείωσή της, δημιουργούν μείζον 

πρόβλημα στο ποσοστό κέρδους, ενεργοποιώντας μια πτωτική τάση και συνακόλουθα στη 

διευρυμένη αναπαραγωγή του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου, λόγω και της ιδιαίτερα 

μεγάλης τους έκτασης, μεγαλύτερης από την εισαγωγή οποιασδήποτε μεμονωμένης 

τεχνολογικής καινοτομίας. 

 

 Η εσωτερίκευση, επομένως, των εξωτερικών οικονομιών, έστω και με τους στρεβλούς όρους 

και την κλίμακα, στα πλαίσια των αναγκών του καπιταλισμού αποτελεί, εγγενώς, «βόμβα» 

στα θεμέλια της συνολικής αναπαραγωγής του κεφαλαίου υπό διευρυνόμενη κλίμακα, τόσο 

λόγω της ίδιας της φύσης της υιοθέτησής της, εξωγενές έως τώρα χαρακτηριστικό στην τάξη 

του καπιταλισμού, ως προς την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, όσο και ως προς την έκταση της 

επιβαλλόμενης αλλαγής. Για όλους αυτούς τους λόγους παρόλο που τα μέτρα και οι τεχνικές 

είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στα πλαίσια του νεοκλασικού υποδείγματος και θα 

τολμούσαμε να πούμε και του νεοφιλελεύθερου δόγματος, με την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, την παροχή υψηλών επιδοτήσεων από τη γενική φορολογία, την παροχή 

πλειάδας κινήτρων (δημιουργία τεχνιτών κρατικών αγορών), την υποβοήθηση στην αλλαγή 

των καταναλωτικών προτύπων και τη δημιουργία αγορών που να εξασφαλίζουν a priori την 

αναγκαία ενεργό ζήτηση για την κάλυψη των δαπανών, καθώς επίσης και τον 

προσανατολισμό των αλλαγών σε προϊόντα στα οποία παρουσιάζονται υψηλές 

ανελαστικότητες στη ζήτηση, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται το κόστος στους καταναλωτές 

και μάλιστα σχετικώς ισομερώς στα μέλη της κοινωνίας ανεξαρτήτως, όσο το δυνατόν, 
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εισοδηματικής στάθμης, οι απαιτούμενες ενέργειες συναντούν τεράστια εμπόδια τα οποία δεν 

είναι καθόλου εύκολο να υπερβληθούν, ενώ είναι πλέον ορατές οι συνέπειες της 

καταστροφής υποδομών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της πτώσης της παραγωγικότητας 

(ασθένειες, ακραίά καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.). 

 

 Κάτι ανάλογο συμβαίνει και κατά τη χρηματική αποτίμηση των μη ανανεώσιμων φυσικών 

διαθεσίμων, του καθορισμού προσόδου στενότητας και του υπολογισμού της αξίας τους in 

situ. Συγκεκριμένα, ο λόγος προϊόντος-κεφαλαίου, ceteris paribus, μεταβάλλεται (μειώνεται), 

η αποδοτικότητα του κεφαλαίου πέφτει με τη σειρά της, η ένταση του κεφαλαίου αυξάνει, με 

αποτέλεσμα να αυξάνει η ποσότητα σταθερού κεφαλαίου για την παραγωγή μιας μονάδας 

προϊόντος και άρα να έχουμε πτώση του ποσοστού κέρδους. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

έχουμε εισαγωγή νέας τεχνολογίας και άρα δε βρισκόμαστε στην περίπτωση που στη μαρξική 

ανάλυση ονομάζεται νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, αλλά έχουμε την 

περίπτωση αύξησης λόγω εξωτερικού παράγοντα του σταθερού κεφαλαίου και επομένως 

μεταβολής της τεχνικής και της αξιακής σύνθεσης του κεφαλαίου, η οποία έχει άμεση 

(πτωτική) επίπτωση στο ποσοστό κέρδους. Μάλιστα, η διάσταση αυτή ενισχύεται όταν 

έχουμε δραματική ανατίμηση των πρώτων υλών που επηρεάζουν τόσο τους τομείς 

παραγωγής των μέσων παραγωγής, όσο και των καταναλωτικών αγαθών, αλλά και του 

κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Φυσικά εδώ δεν εξετάζουμε το φαινόμενο της 

καταστροφής του περιβάλλοντος (στα πλαίσια της κριτικής εντός της οικονομικής του 

περιβάλλοντος) λόγω διάστασης του ιδιωτικού επιτοκίου με το κοινωνικό επιτόκιο και των 

διακυμάνσεων της χρηματοπιστωτικής σφαίρας οι οποίες θα καθορίζουν τις επενδυτικές 

δράσεις και άρα τις βέλτιστες, οικονομικά, χρήσεις του περιβάλλοντος, αλλά θα λέγαμε, ένα 

«εσωτερικότερο» φαινόμενο το οποίο άπτεται της συνολικής κίνησης του κεφαλαίου ως 

τέτοιου, τη διευρυμένης αναπαραγωγής του και των προβλημάτων που αναδύονται με τη 

διόγκωσή του, ως τέτοιου, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Εάν έχουμε και 

ταυτόχρονη προσαρμογή των εθνικών λογαριασμών και των ΑΕΠ και ΚΕΠ στα πλαίσια της 

άνωθεν ανάλυσης και φυσικά της έννοιας του φυσικού κεφαλαίου, γίνεται ευνόητο ότι οι 

ρυθμοί ανάπτυξης θα καταποντιστούν, τα ποσοστά κέρδους με τη σειρά τους θα τείνουν να 

μειωθούν και αυτά και στο προσκήνιο θα εισβάλλει η τάση ανάδυσης κρίσης.  

 

Όλα τα προαναφερθέντα αφορούν στην υπερσυσσώρευση κεφαλαίου η οποία προέρχεται εκ 

της εισαγωγής «τμημάτων» του φυσικού περιβάλλοντος, ως λογιστικά μεγέθη, τα οποία 

λαμβάνουν χρηματικές τιμές και μάλιστα τοποθετούνται στην κατηγορία των συντελεστών 
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παραγωγής και ιδιαίτερα του σταθερού κεφαλαίου, με άμεση συνέπεια να έχουμε αδυναμία 

αύξησης του διογκωμένου τώρα κεφαλαίου με τους ρυθμούς που πραγματοποιούνταν έως τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα το αυξημένο τώρα κεφάλαιο να παράγει 

κέρδος, το οποίο ως ποσοστό είναι μικρότερο από αυτό που παρήγαγε ο μικρότερος όγκος 

κεφαλαίου πριν, συμπαρασύροντας, μέσω του ανταγωνισμού και της ομογενοποίησης του 

συνολικού κεφαλαίου, το γενικό ποσοστό κέρδους προς τα κάτω και επομένως 

συμπαρασύροντας όλες τις σφαίρες παραγωγής.   

 

Πέραν όμως των προαναφερθέντων, αυτομάτως αυξάνονται και τα καταναλωτικά αγαθά 

όπως υπηρεσίες του περιβάλλοντος, οι οποίες τιμολογούνται ως τέτοιες και περιλαμβάνονται 

και εισάγονται στους εθνικούς λογαριασμούς ως λογιστικά μεγέθη, τα οποία και τους 

αναπροσαρμόζουν· ακόμα και όταν πράξεις ανταλλαγής τους δεν διενεργούνται άμεσα ή 

έμμεσα στην αγορά. Επιπροσθέτως, οι νέες αγορές που δημιουργούνται ή οι αναπροσαρμογές 

των υπαρχουσών, εισάγουν και υπερπληθώρα καταναλωτικών αγαθών, τα οποία δεν μπορεί 

να καλύψει η ενεργός ζήτηση με αποτέλεσμα να πλεονάζουν εντός της αγοράς. 

 

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η ενσωμάτωση των αξιών χρήσης που ανέκαθεν 

προσέφερε η φύση στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα και οι οποίες αποτελούσαν πηγή 

ιδιοποίησης «υπεραξίας», με μια εντελώς διαφορετική έννοια από αυτήν που της αποδίδεται 

και που σχετίζεται με τη διαχρονικότητα των αξιών χρήσης των υπηρεσιών και των αγαθών 

του περιβάλλοντος, οι οποίες εντός των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής μπορούν να 

αποτελέσουν πηγή ανταλλακτικών αξιών, μέσω της ιδιοποίησης λειτουργιών του 

περιβάλλοντος οι οποίες όμως δεν εντάσσονταν ως τέτοιες εντός του συστήματος των αξιών, 

σήμερα υπό τις παρούσες, ιδιάζουσες, συνθήκες της οικολογικής κρίσης αποτελούν ένα 

κεφαλαιώδες πρόβλημα για το ίδιο το σύστημα. 

 

Κατά συνέπεια, η μη προσαρμογή των εθνικών λογαριασμών, η δυσκολία στην εσωτερίκευση 

των εξωτερικών οικονομιών και η ανάλογη δυσχέρεια στην απόδοση αποτελεσματικών, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά, τιμών, στα πλαίσια της οικονομικής του περιβάλλοντος 

βρίσκουν ίσως τις ερμηνείες τους σε σχέσεις οι οποίες είναι αδύνατο να αναδυθούν στο 

προσκήνιο, διότι θα ανέτρεπαν αυτομάτως τη θεωρητική θεμελίωση του συστήματος, άλλα 

βεβαίως μπορούν να ανιχνευθούν κριτικά δια μέσου άλλων θεωρητικών υποδειγμάτων.  
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19 .      Συμπεράσματα 
 
 
 Η ιστορική διάσταση των σχέσεων οικονομίας και περιβάλλοντος αποδεικνύεται από μια 

απλή «περιήγηση» στην ιστορία και ιδιαίτερα στην ιστορία των παραγωγικών συστημάτων 

και των συνακόλουθων δομών κοινωνικής οργάνωσης. Οι φιλοσοφικές θεωρήσεις οι οποίες 

αναπτύσσονταν σε απόλυτη συνάφεια με τις άνωθεν ιστορικές αποκρυσταλλώσεις και τις 

έννοιες οι οποίες συγκροτούνταν για να τις εκφράσουν, μας προσφέρουν μια πρώτη 

πληροφόρηση για την εγκαθιδρυμένη «πραγματικότητα» εκάστης περιόδου. 

  

Η έννοια της οικολογίας μετρά εκατόν σαράντα έτη ύπαρξης στο χώρο του επιστητού. Η 

ανάδυσή της προέκυψε από την αδήριτη ανάγκη για έναν άλλο κατηγορικό προσδιορισμό των 

σχέσεων ανθρώπου και περιβάλλοντος, ο οποίος προέκυπτε εκ του παραγωγικού συστήματος 

το οποίο είχε προσφάτως υιοθετηθεί, στο πιο ισχυρό από πλευράς μεγέθους των 

παραγωγικών δυνάμεων, τμήμα του κόσμου. Το μέγεθος της ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάμεων ήταν τέτοιο που καθιστούσε ολοένα και πιο σαφή την νεοαναδυθείσα 

πραγματικότητα του ευθέως ανταγωνισμού, από τη βιομηχανική επανάσταση και ύστερα, των 

βασικών βιογεωχημικών διεργασιών του πλανήτη,  καταλήγοντας σε αυτό που ονομάζουμε 

σήμερα οικολογική κρίση και που παρασάγγας απέχει από το διαχρονικό φαινόμενο της 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της πρόκλησης περιβαλλοντικής πίεσης, γενικά, εκ του 

μετασχηματισμού των φυσικών διαθεσίμων από τον άνθρωπο. 

 

Αυτή ακριβώς η αλλαγή κλίμακας εκφράζει την καμπή εκείνη που περιγράφει ο νόμος της 

διαλεκτικής, κατά τον οποίο η ποσότητα μετατρέπεται σε ποιότητα. Σήμερα, τα φαινόμενα 

που αφορούν στην οικολογική κρίση, δεν μπορούν να  κατατμηθούν, δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μεμονωμένα, δε χρήζουν μερικής προσέγγισης και δεν είναι δυνατόν να 

ιδωθούν με όρους παρελθουσών περιβαλλοντικών καταστροφών. 

 

Σήμερα, προ ημών έχει συντελεσθεί ένα ποιοτικό άλμα το οποίο επιτάσσει ολιστική 

προσέγγιση, επιβάλλοντας την ένταξη της κλίμακας του χρόνου κατά τρόπο πρωτόγνωρο, 

ιστορικά, για τον άνθρωπο στις κοινωνικές δομές και στις επιστήμες. Η οποιαδήποτε 

προσπάθεια μετακύλισης των προβλημάτων στο χώρο ή στο χρόνο αποτελεί φενάκη, το 

μέλλον είναι ήδή εδώ, ο μέλλοντας χρόνος είναι σήμερα. Οι συνέπειες διεισδύουν 

«καταιγιστικά» από το μέλλον στο παρόν.                    
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Συνεπώς, ο άνθρωπος πρέπει να διαφύγει από την αμφαλοσκοπική, αυτοαναφορική, 

ατομοκεντρική  οργάνωση των κοινωνιών του. Ο ανθρωποκεντρισμός οδηγεί στην, για τον 

άνθρωπο, ου-τοπία (utopia). Ο άνθρωπος θα παραμείνει χωρίς γη και όπως εύστοχα 

παρατηρεί ο Karl Polanyi «θα μπορούσαμε πιο εύκολα να φανταστούμε τον άνθρωπο 

γεννημένο χωρίς χέρια και  πόδια παρά να ζει χωρίς γή» (Polanyi K., The Great 

Transformation, Boston: Beacin Press 1944, pg.178).  

 

Βέβαια, δεν είναι η γή η οποία θα εκλείψει, επιφορτίζοντας τον άνθρωπο με το καθήκον της 

διάσωσής της ως θεράποντας, αλλά ούτε και οι βιοκοινότητες όλων των υπαρχόντων, 

σήμερα, ειδών τα οποία επίσης πρέπει ο άνθρωπος να σώσει, στο όνομα μιας ιδεαλιστικής 

ηθικής αποστολής. Αυτό που πρέπει επειγόντως να περισωθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο για 

τον ίδιο, είναι η παρούσα ισορροπία της οικόσφαιρας, η οποία περιλαμβάνει και τον άνθρωπο 

ως ζων είδος. Οικοσυστήματα που δεν περιελάμβαναν τον άνθρωπο υπήρξαν για 

εκατομμύρια έτη και ίσως υπάρξουν και μετά από εμάς. Αυτό για το οποίο κρούει σήμερα ο 

κώδωνας του κινδύνου είναι η διατήρηση της παρούσας ισορροπίας, την οποία με δική μας 

πρωτοβουλία βιαζόμαστε να μεταβάλλουμε «αυτοκτονώντας» ως είδος και φυσικά 

παρασύροντας μαζί μας  και πλειάδα άλλων ειδών τα οποία συνδέονται στενά μαζί μας, ως 

παράγωγα των ίδιων εξελικτικών διεργασιών.  

 

Επομένως, η αναγόρευση του ανθρώπου σε θεράποντα του πληγωμένου φυσικού 

περιβάλλοντος μπορεί να ερμηνευθεί, ίσως, ως μια άλλη έκφανση της ηγεμονίας του επί της 

φύσης. Η πραγματικότητά αφορά στο ότι η φύση είναι αυτή που είναι, πολυδιάστατη και 

πολύπλευρη, με πλειάδα δυναμικών φυσικών νόμων να διέπουν τις λειτουργίες της· οι οποίοι 

ερμηνεύονται τόσο ως ανταγωνιστικοί (ως προς ένα ορισμένο σημείο αναφοράς) όσο και ως 

συνεργατικοί, αλληλοσυμπληρούμενοι (ως προς άλλο) κ.λ.π.,  τους οποίους και εξετάζουν οι 

φυσικές επιστήμες. Οι κοινωνικές επιστήμες οι οποίες εξετάζουν τα δομημένα, ανθρωπογενή 

συστήματα δεν «πρέπει» να ανάγουν τα πολιτισμικά πρότυπα και τις κοινωνικές δομές σε 

φυσικούς νόμους, οι οποίοι τα νομιμοποιούν μέσω ενός στείρου και αντιεπιστημονικού 

αναγωγισμού, ο οποίος νομιμοποίησε το δαρβινικό ντετερμινισμό, ή έτεινε να προσδώσει στη 

φύση κυρίαρχες ιδιότητες προτεινόμενων κοινωνικών δομών. H δυναμική και μαχητική 

«εξέλιξη» της ιστορίας των κοινωνιών αποδεικνύει το πολλαπλώς ανυπόστατο τέτοιων 

θεωρήσεων. Παράδειγμα αποτελούν οι συζητήσεις για την κρίση της γονιμότητας των 
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εδαφών, αλλά και για τη σχέση του πληθυσμού με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την 

συνεπαγόμενη πίεση επί των φυσικών διαθεσίμων.      

 

Ερχόμενοι στην οικονομία και στο σύγχρονο αναπτυξιακό υπόδειγμα της βιώσιμης 

ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να συμφιλιώσει το υπάρχον παραγωγικό σύστημα με την, από 

το ίδιο, απαίτηση για ένα επίπεδο οικολογικής «ισορροπίας» το οποίο θα είναι βιώσιμο για το 

ίδιο, προστατεύοντας και προσδιορίζοντας τις καπιταλιστικώς αναγκαίες ποσότητες και 

ποιότητες φυσικού περιβάλλοντος, διαπιστώνουμε την ανάληψη ενεργού δράσης (από τις 

κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις) προς την  υιοθέτηση μέτρων μετάβασης προς μια τέτοια 

κατεύθυνση. Η ερώτηση η οποία αυτομάτως, περίπου, εγείρεται είναι εάν πρόκειται για μια 

θετική «εξέλιξη» (πάντα σε σχέση με μια προηγούμενη κατάσταση και διατηρώντας όλους 

τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς, απομονώνοντας δηλαδή τη συγκεκριμένη 

μεταβολή). Μια σαφής απάντηση σε αυτή, από την πλευρά αυτών οι οποίοι ευθαρσώς 

δηλώνουν πολέμιοι του συστήματος, θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη. Η κατάκτηση του 

δικαιώματος της καθολικής ψήφου, ή του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, ή της 

κατάκτησης της ισονομίας των γυναικών, ή ακόμα και της ίδιας της αστικής επανάστασης η 

οποία απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τις σχέσεις υποτέλειας τις οποίες υφίσταντο, 

μετατρέποντάς τους σε εργάτες (προλετάριους), ρίχνοντάς τους στις κοινωνικές σχέσεις τις 

καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ήταν αρνητικές «εξελίξεις» εν γένει; Εάν ναι, τότε και η 

θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια αρνητική εξέλιξη. Εάν όχι, τότε είναι μια θετική 

«εξέλιξη» στο βαθμό που η ισονομία (η νομική ισότητα) αντρών και γυναικών δεν αίρει την 

πραγματική ανισότητα, το σεξισμό και τις εκμεταλλευτικές σχέσεις, στο βαθμό που οι 

εργαζόμενοι ενώ υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση από την οποία πρέπει 

μαχόμενοι να απελευθερωθούν, δεν είναι πια σκλάβοι, δούλοι κ.λ.π., αλλά  διαβιούν σε μια 

κοινωνία αστικής ισονομίας και αστικής ανισότητας. Άρα, μια πρώτη απάντηση είναι ότι η 

εσωτερίκευση των εξωτερικών οικονομιών, η οικονομική αποτίμηση τμημάτων του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι μια θετική, υπό προϋποθέσεις, «εξέλιξη» συγκρινόμενη με τη ληστρική 

εκμετάλλευση που κυριάρχησε επί αιώνες.              

 

Μείζονος σημασίας συμβολή της περιβαλλοντικής οικονομίας, η οποία πρέπει να ιδωθεί ως 

ένα ρήγμα, ή ως μια βεβιασμένη οπισθοχώρηση του κυρίαρχου ρεύματος, είναι ότι αυτή 

καθιστά έκδηλα τα αδιέξοδα της νεοκλασικής πολιτικής οικονομίας εντός της οποίας έχει 

θεμελιωθεί. Συγκεκριμένα, η υποκειμενική, ουσιοκρατική, ωφελιμιστική θεμελίωση της 

νεοκλασικής θεωρίας της αξίας, η οποία εδράζεται επί της φύσης του ανθρώπου, μένει 
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μετέωρη· ακριβώς επειδή αυτή «η φύση του ανθρώπου» φαίνεται να απουσιάζει σε ότι αφορά 

στο φυσικό περιβάλλον. Το ορθολογικό συνειδητό υποκείμενο το οποίο κυριαρχείται από την 

αρχή του ατομικού του οφέλους και το οποίο, στο πλαίσιο της θεωρίας της τακτικής 

χρησιμότητας, προσδίδει σχετικές αξίες στα αγαθά και στις υπηρεσίες που καταναλώνει, 

αποδίδει μηδενικές (σε πολλές περιπτώσεις) αξίες σε περιβαλλοντικά αγαθά που είναι ζωτικά 

για το ίδιο. Επιπλέον, η ατομική συνείδηση εκάστου μεμονωμένου ατόμου και η δυνατότητά 

του, ως τέτοιου, να πάρει αποφάσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι πλήρως 

ανεπαρκείς και επικίνδυνες, καθώς οι χρονικές κλίμακες για τις οποίες μπορεί να έχει 

συνείδηση ως ενεργό ατομικό (και όχι συλλογικό) υποκείμενο έχουν χαώδη απόκλιση από τις 

χρονικές κλίμακες κρίσιμων φυσικών διεργασιών, τις οποίες αδυνατεί να εντάξει στην 

«ενεργό» συνείδησή του και άρα στις οικονομικές επιλογές του. Τέλος, η τεράστια 

ανεπάρκεια της αυτορυθμιζόμενης αγοράς είναι πασιφανής, διότι απαιτείται εξωγενής 

ρυθμιστική παρέμβαση προκειμένου να λειτουργήσει, σε ότι αφορά στα περιβαλλοντικά 

αγαθά και στις υπηρεσίες που πρόκειται να διατεθούν εντός της. 

 

Η βαρύνουσα ερώτηση για το αν το φυσικό περιβάλλον εντάσσεται εντός της οικονομίας ή 

όχι. Δηλαδή για το εάν η οικονομία αποτελεί εποικοδόμημα επί αυτού και άρα αυτό αποτελεί 

έναν εξωγενή θεμέλιο παράγοντα ή, από την άλλη, σε αυτή περιλαμβάνεται και το φυσικό 

περιβάλλον ως ένας παράγοντας που τοποθετείται εντός της και που επομένως πρέπει να 

συμπεριληφθεί σε αυτή· ανάγεται στο ερώτημα του ποιό είναι το θεωρητικό αντικείμενο της 

επιστήμης της οικονομίας και πιο το παραγωγικό σύστημα. 

 

Συγκεκριμένα, εάν αυτό είναι το θεωρητικό αντικείμενο του νεοκλασικού ρεύματος της 

πολιτικής οικονομίας και το παραγωγικό σύστημα το κεφαλαιοκρατικό, τότε το φυσικό 

περιβάλλον είναι σαφές ότι, από επιστημονικής πλευράς, δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί με 

έναν ορθό τρόπο, τέτοιον που να καθίσταται δυνατή η εξασφάλιση της οικολογικής 

ισορροπίας. 

 

Προσεγγίζοντας το υπάρχον παραγωγικό σύστημα, σε ρήξη με τις υποκειμενικές, 

ουσιοκρατικές και ωφελιμιστικές προσεγγίσεις,  τοποθετώντας το εντός της θεωρίας της 

ιστορίας, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο θεωρητικό αντικείμενο της πολιτικής 

οικονομίας, ο Μαρξ προσεγγίζει τον καπιταλισμό εφαρμόζοντας τη μέθοδο της συγκρότησης 

των εννοιών, μέσω της αφαίρεσης, από το συγκεκριμένο και της εκ νέου επιστροφής σ’αυτό 
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μέσω αυτών των εννοιών, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η νοητική «οικειοποίηση» της 

πραγματικότητας.  

 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το ιστορικό υποκείμενο καθορίζεται από το σύνολο των 

κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες είναι εγκαθιδρυμένες στην εκάστοτε κοινωνία και από την 

κυρίαρχη ιδεολογία με την οποία είναι συνυφασμένες και η οποία εγγράφεται ως συνείδηση 

του συγκεκριμένου ιστορικού ατόμου.          

 

Με αυτές τις αφετηρίες ο Μαρξ αναπτύσσει την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας 

επιχειρώντας να συγκροτήσει τις έννοιες και να αποκρυπτογραφήσει τις αιτιακές σχέσεις, τις 

κανονικότητες και τους νόμους που διέπουν τις παραγωγικές και τις κοινωνικές σχέσεις στον 

καπιταλισμό, για τις οποίες αποφαίνεται, a priori, ότι σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίζονται 

στον κόσμο των εμπειρικά απτών φαινομένων. Κυρίαρχη θέση σε αυτή του την ανάλυση 

καταλαμβάνει η κριτική της θεωρίας της αξίας, μέσω της οποίας  αποκαλύπτεται το 

πραγματικό περιεχόμενο, οι αντιφάσεις και η στρεβλότητα των μορφών εμφάνισης των αξιών 

στον καπιταλισμό. Συνακολούθως, μέσω των θεωρητικών αναπτύξεών του καθίστανται 

εμφανείς πολλές λειτουργίες του ιδίου του συστήματος, καθώς και οι κυρίαρχες κοινωνικές 

σχέσεις οι οποίες αποτελούν προϊόντα ιστορικής έκβασης των ταξικών συγκρούσεων και οι 

οποίες εκφράζονται και διαπερνούν ολόκληρο το σύστημα και επομένως και την κυρίαρχη 

θεωρία της αξίας, η οποία σήμερα επιχειρείται να επιβληθεί επί του περιβάλλοντος, με μια 

επιστημονική περιένδυση. Οι παρούσες παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες 

αποτελούν το ιστορικό αποτέλεσμα των κοινωνικών μετασχηματισμών και των συγκρούσεων 

οι οποίοι διαρκώς διεξάγονται (με διάφορες εντάσεις) έχοντας εγκαθιδρύσει συγκεκριμένες 

σχέσεις εξουσίας, επιχειρείται να επιβληθούν μεταφερόμενοι στη φύση, υπό τη μορφή της 

αποτίμησής της σε όρους αξίας, με τη συγκεκριμένη ιστορική μορφή της. Οι αντιφάσεις και η 

επικινδυνότητα του εγχειρήματος έρχονται στην επιφάνεια μόνο όταν αποκαλυφθούν οι 

πραγματικές αιτιακές σχέσεις μέσω της μαρξικής ανάλυσης. 

 

Η αξία στον καπιταλισμό ως κεφάλαιο και αυτοαξιοποιούμενη αξία επιτελεί συγκεκριμένες 

κοινωνικές λειτουργίες οι οποίες εδράζονται στις επιβαλλόμενες κοινωνικές σχέσεις και δε 

δύνανται να μεταφερθούν σε εξωκοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, οι βαθιές ποιοτικές 

ασυμμετρίες του φυσικού περιβάλλοντος με τις λειτουργίες του χρήματος και του κεφαλαίου 

καθιστούν αδύνατη  την αντικειμενοποίηση των εν λόγω σχέσεων, καθώς η φύση δεν 
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διέπεται από τις κανονικότητες και τους επιβληθέντες νόμους των εκάστοτε κοινωνιών, οι 

οποίοι καταβάλλεται προσπάθεια να την επικαθορίσουν .  

 

Πέραν όμως των πραναφερθέτων, η «ενσωμάτωση» του φυσικού περιβάλλοντος εντός του 

παρόντος θεωρητικού υποδείγματος και του παραγωγικού συστήματος θα δράσει ως ένας 

παράγοντας που θα καταλύσει τις ήδη υπάρχουσες αντιφάσεις, προσθέτωντας και άλλες, με 

αποτέλεσμα την επιτάχυνση και την όξυνση των εγγενών αποσταθεροποιητικών τάσεων του 

ίδιου του συστήματος. Ειδικότερα, η αποκάλυψη των νόμων της κίνησης του κεφαλαίου, 

καθώς και της συγκρότησής του ως κυρίαρχης κοινωνικής δύναμης, μέσω της μαρξικής 

μεθοδολογίας, αποκαλύπτουν τις πραγματικές συνέπειες στην  εσωτερική «τάξη» του ίδιου 

του συστήματος από μιας τέτοιας κλίμακας αλλαγή, (δηλαδή της εφαρμογής των συμβάσεων, 

του περιβαλλοντικού δικαίου και των πορισμάτων της περιβαλλοντικής οικονομίας). Η 

«ευθυγράμμιση» και η συμφιλίωση του καπιταλισμού με ένα επίπεδο περιβαλλοντικής 

προστασίας και με μια προσπάθεια ανάσχεσης των ρυθμών όξυνσης της οικολογικής κρίσης, 

παρ΄όλο που σχεδιάζονται από τον ίδιο για τις ανάγκες του ιδίου, με ίδια θεωρητικά και 

μεθοδολογικά εργαλεία, δεν δύνανται να γεφυρώσουν το χάσμα, το οποίο δεν άπτεται μόνο 

των «προθέσεων» αλλά αφορά και στα  δομικά χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα, η 

οικονομική κρίση καραδοκεί και η τάση αυτή αποκαλύπτεται μέσω μιας μαρξικής ανάλυσης 

δια της οποίας βρίσκουν την εξήγησή τους και πλήθος ενεργειών οι οποίες γίνονται ευρέως 

ορατές σήμερα και είναι δύσκολο να ερμηνευτούν.       

 

Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε μια νέα αρχή και όχι ένα προσωρινό τέλος, 

τοποθετούμαστε διττώς.  

 

Πρώτον, μετά το διαφωτισμό και ιδιαίτερα τη Γαλλική επανάσταση τα πορίσματα των 

φυσικών επιστημών έχουν μείνει εκτός των κύριων αντιπαραθέσεων των αντιμαχόμενων 

κοινωνικών δυνάμεων. Οι νέες κυρίαρχες δυνάμεις που εισήλθαν στην εξουσία και 

δημιούργησαν τις ιδιαίτερες δομές τους, στις δυτικές κοινωνίες, εκ των πραγμάτων, δεν 

ακολουθούνταν από μια ιδεολογία ανελαστική ως προς τα πορίσματα των φυσικών 

επιστημών (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει προσπάθεια επικαθορισμού). Το αντίθετο 

συνέβη με τις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες βρέθηκαν στον πυρήνα της ταξικής πάλης. 

Σήμερα, αναδύεται η ανάγκη για σύνδεση των φυσικών επιστημών με τις κοινωνικές 

επιστήμες και εν προκειμένω με την οικονομία, πράγμα που φυσικά είναι αδύνατο με 

θεωρήσεις υποκειμενικές και ουσιοκρατικές, ούτως ώστε να μπορούν να μεταφερθούν και να 
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«ενσωματωθούν» τα πορίσματα των φυσικών επιστημών σε αυτή. Σήμερα, η μεταφορά των 

πορισμάτων των φυσικών επιστημών, που σχετίζονται με το περιβάλλον, στο πεδίο των 

κοινωνικών επιστημών (το οποίο έχει, τουλάχιστον όσο αφορά στην οικονομία, κυρίως 

τεχνικό χαρακτήρα) διενεργείται δια της διέλευσης αυτών εξ ενός εξω-επιστημονικού χώρου,  

όπου λαμβάνει χώρα πληθώρα αξιολογικών κρίσεων.  

 

Δεύτερον, η είσοδος του φυσικού περιβάλλοντος εντός των κανονικοτήτων και των νόμων 

που διέπουν το καπιταλιστικό σύστημα οξύνει τις αντιφάσεις που ενδημούν εντός αυτού, 

προσθέτοντας και άλλους σημαντικούς και ταυτόχρονα καταλύοντας τους ήδη υπάρχοντες 

εξωτερικούς παράγοντες που επιδρούν στην κεφαλαιακή σχέση. Στην ίδια την ταξική πάλη, 

στον αγώνα υλικής και ιδεολογικής απελευθέρωσης, στην άρση κάθε εκμεταλλευτικής 

σχέσης και στην εκ βάθρων ανατροπή των επιβληθέντων πολιτισμικών προτύπων εντάσσεται 

σήμερα και θα τοποθετείται στο μέλλον το αίτημα της «απελευθέρωσης» του περιβάλλοντος 

από τις παρούσες κοινωνικές σχέσεις και τις δομές τους. Η φύση δεν είναι δυνατό να 

εξακολουθεί να εμφανίζεται, επίπλαστα, ως ένας εξωτερικός παράγοντας, ο οποίος δεν 

άπτεται του παραγωγικού συστήματος.  Στο εσωτερικό της σύγκρουσης των κοινωνικών 

δυναμικών και των «συνειδητών» συλλογικών υποκειμένων με τις ιστορικά κυρίαρχες 

κοινωνικές δυνάμεις, θα συντελείται από τούδε και στο εξής η διαπάλη για την εγκαθίδρυση 

μιας νέας σχέσης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, μεταξύ κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντος, μεταξύ οικονομίας και φύσης.  
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20 . Αντί επιλόγου 
 
 
Στις 12 Δεκεμβρίου του 1991 ο Lawrence Summers, διευθύνων οικονομολόγος της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και 27ος πρόεδρος του πανεπιστημίου του Harvard, από το 2001 έως 

το 2006,  έστειλε σε συναδέλφους του υπόμνημα με τις απόψεις του για το περιβάλλον. Αυτό 

το υπόμνημα αργότερα διέρρευσε στο Βρετανικό περιοδικό Economist, το οποίο δημοσίευσε 

ένας μέρος του στις 8 Φεβρουαρίου  του 1992, υπό τον τίτλο «Ας φάνε τη ρύπανση» («Let 

them Eat Pollution»). 

 

Το δημοσιευμένο τμήμα του είναι αυτό που παρατίθεται ακολούθως.     

 

«Μεταξύ μας, δεν θα έπρεπε η Παγκόσμια Τράπεζα να ενθαρρύνει μεγαλύτερη 
μετανάστευση των ρυπογόνων βιομηχανιών προς τις υπανάπτυκτες χώρες; Τρείς λόγοι 
μου έρχονται στο μυαλό: 

Πρώτον, ο υπολογισμός του κόστους της ρύπανσης που συνδέεται με ασθένειες είναι 
συνάρτηση των χαμένων κερδών εξαιτίας της αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
Από αυτή την άποψη, ένα μέρος αυτής της ρύπανσης θα έπρεπε να παράγεται στη χώρα με 
το χαμηλότερο κόστος, δηλαδή στη χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς. Κατά τη γνώμη 
μου πρέπει να δεχτούμε ότι η οικονομική λογική της απόρριψης τοξικών αποβλήτων στη 
χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς είναι άμεμπτη. 

Δεύτερον, τα κόστη της ρύπανσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μη γραμμικά, καθώς οι 
αρχικές αυξήσεις στη ρύπανση θα έχουν μάλλον πολύ χαμηλό κόστος. Οι 
αραιοκατοικημένες χώρες της Αφρικής παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή περιβαλλοντική 
ρύπανση. Η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη σε σύγκριση 
με αυτή του Λος Άντζελες και της Πόλης του Μεξικού. Μόνο το θλιβερό γεγονός ότι 
παράγεται τόσο μεγάλη ρύπανση από μη εμπορεύσιμες δραστηριότητες (μεταφορές, 
ηλεκτροπαραγωγή) και ότι τα μεταφορικά κόστη στερεών αποβλήτων είναι τόσο υψηλά 
εμποδίζουν το εμπόριο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αποβλήτων να προαγάγει 
την παγκόσμια ευημερία. 

Τρίτον, η αξίωση για ένα καθαρό περιβάλλον για λόγους υγείας έχει κατά πάσα 
πιθανότητα πολύ υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα. Η ανησυχία για έναν παράγοντα που 
προκαλεί αλλαγή της τάξεως του ενός εκατομμυριοστού στον καρκίνο του προστάτη 
προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι φτάνουν στην ηλικία 
που παθαίνουν καρκίνο του προστάτη παρά σε μια χώρα όπου θνησιμότητα κάτω των 
πέντε ετών είναι 200%ο.  Επίσης οι σοβαρότερες ανησυχίες για τις βιομηχανικές εκλύσεις 
στην ατμόσφαιρα σχετίζονται με σωματίδια τα οποία ελαττώνουν την ορατότητα. Αυτές οι 
εκλύσεις μπορεί να έχουν πολύ μικρό άμεσο αντίκτυπο στην υγεία. Είναι φανερό ότι το 
εμπόριο αυτών των σωματιδίων μπορεί να προαγάγει την ευημερία. Παρότι η παραγωγή 
τους χαρακτηρίζεται από κινητικότητα, η κατανάλωση της καλής ατμόσφαιρας είναι μη 
εμπορεύσιμη. Το πρόβλημα με τα επιχειρήματα εναντίον όλων αυτών των προτάσεων για 
περισσότερη ρύπανσης στις υποανάπτυκτες χώρες (εγγενή δικαιώματα σε κάποια αγαθά, 
ηθικά δικαιώματα κοινωνική προβληματισμοί, έλλειψη επαρκών αγορών κτλ.) είναι ότι 
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θα μπορούσαν να στραφούν και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, κατά το μάλλον ή 
ήττον, εναντίον κάθε πρόταση της Τράπεζας για φιλελευθεροποίηση». 

 
[Foster J. B. Οικολογία και Καπιταλισμός, Αθήνα: Μεταίχμιο (2005), σελ. 125, 126, 127] 

  
 

Ο Economist της 15ης  Φεβρουαρίου του 1992, έγραψε ότι η γλώσσα του Summers είναι 

επιλήψιμη, αλλά «η οικονομική θεωρία του δύσκολα αντικρουόταν».  
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