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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής 

χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης» εκπονήθηκε στα πλαίσια του ∆ιεπιστηµονικού–

∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» της 

Σχολής Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).  

Η αναζήτηση των πρώτων βιβλιογραφικών στοιχείων ξεκίνησε σχεδόν παράλληλα µε τη 

συµµετοχή του γράφοντος στο πρόγραµµα, δηλαδή κατά την εκκίνηση του ακαδηµαϊκού έτους 2006-

2007, ενώ η τελική εξειδίκευση του τίτλου και των στοιχείων έγινε κατά το τελευταίο τρίµηνο  της 

συµµετοχής στο πρόγραµµα. 

Ως επί το πλείστον, η εργασία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια σύνδεσης φαινοµενικά 

ετερόκλητων στοιχείων, ακολουθώντας τη µεθοδολογία του ολισµού. Εντός αυτού του πλαισίου, ο 

αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να µελετήσει την ανάπτυξη ιδεών για τους τρόπους σύνδεσης των 

οικονοµικών αποδόσεων µε το ∆εύτερο Νόµο της Θερµοδυναµικής, την κατανάλωση των εξεργειακών 

αποθεµάτων, την µείωση της ρυπαντικής βιοχωρητικότητας της φύσης, την παραγωγή πλούτου από τα 

πλανητικά οικοσυστήµατα -καθώς και πληθώρα άλλων θεµάτων- σε ένα ενιαίο οργανικό οικολογικό-

οικονοµικό σύστηµα, όπου το ρόλο της µεταβλητής-κλειδί κατέχει η τεχνολογία και –ειδικότερα- η 

επένδυση πόρων σ’ αυτή.  

Η συγγραφή έγινε, µε τη βαθιά πεποίθηση ότι η συµβατική οικονοµική δεν µπορεί –παρά µόνο 

αποσπασµατικά- να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της υποβάθµισης των πλανητικών οικοσυστηµάτων.  

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά κάποιους συντελεστές του 

προγράµµατος για τη βοήθειά τους σε πολλαπλά επίπεδα. Για τα παραπάνω, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον κ. ∆. Καλιαµπάκο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων–Μεταλλουργών του 

ΕΜΠ και κ. ∆ηµήτριο ∆αµίγο, Λέκτορα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων–Μεταλλουργών του ΕΜΠ, 

επιστηµονικούς υπεύθυνους της µεταπτυχιακής µου εργασίας, για την εξαιρετική υποµονή τους, τις 

χρήσιµες υποδείξεις τους σε κρίσιµα σηµεία της συγγραφής, και την ευκαιρία που µου έδωσαν να 

αναπτύξω µε µεγάλη ελευθερία και δηµιουργικότητα ένα από τα πλέον ανερχόµενα θέµατα στον κόσµο 

της οικονοµικής σκέψης. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή της Σχολής Αγρονόµων-Τοπογράφων 

Μηχανικών κ. ∆ηµήτριο Ρόκο για την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που µου προσέφερε κατά τη 

διάρκεια της διετούς συµµετοχής µου στο πρόγραµµα, και για τους πολιτικούς προβληµατισµούς που µου 

δηµιούργησε, οι οποίοι σίγουρα θα µε απασχολήσουν για πολύ καιρό ακόµα… 

 

Γεώργιος Καρακατσάνης 

 

 
 
 
 



Περίληψη 

Η σύγχρονη περιβαλλοντική ποσοτική ανάλυση γίνεται κατά βάση υπό το πρίσµα του 

ελλείµµατος των πόρων. Εναλλακτικά, τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορούν να 

ειδωθούν υπό το πρίσµα του ελλείµµατος τεχνολογίας. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη 

υποδειγµάτων οικολογικής χρηµατοδοτικής για την τεχνολογία βάσης.  

Το ζήτηµα της τεχνολογικής εξέλιξης προσδιορίζεται γενικά ως βαθµός νεγεντροπίας 

(=αρνητικής εντροπίας), ο οποίος επιτυγχάνεται µε επένδυση Έρευνα & Ανάπτυξη. Το αντικείµενο 

αυτής της εργασίας είναι η προτυποποίηση των συνθηκών βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνεται 

αυτή η εξέλιξη. 

Στο Κεφάλαιο 1, η τεχνολογία ορίζεται, ως το µέτρο της επιτυχίας µεταφοράς µιας µονάδας 

πληροφορίας ανά µονάδα ενεργειακής ροής. Με βάση αυτό τον ορισµό, η τεχνολογία δεν αφορά 

µονάχα στα ανθρώπινα τεχνολογικά επιτεύγµατα, αλλά και στις φυσικές διεργασίες ως σύστηµα 

αναφοράς. Ως φυσικό µέτρο του κόστους και της απόδοσης κάθε ενεργειακής ροής ορίζεται η 

Εξέργεια, εννοούµενη ως µέτρο της ταξινόµησης ενός συστήµατος. Η αντίληψη αυτή θεµελιώνεται 

βάσει δυο επιστηµονικών θεωριών οι οποίες σε βιοφυσικό επίπεδο δύνανται να συγκλίνουν, α) τον 

∆εύτερο Νόµο της Θερµοδυναµικής και β) τη Θεωρία της Πληροφορίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται 

εµπειρικά στοιχεία για τον εξεργειακό προϋπολογισµό της Γης και τον µηχανισµό αναπαραγωγής του.  

Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η προτυποποίηση της µάκρο-δοµής της οικολογικής 

χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας. Υπό αυτή τη θεώρηση, οι υλικές συναλλαγές µεταξύ Φύσης και 

Οικονοµίας αποτελούν ένα ιδιότυπο βιοφυσικό πιστωτικό σύστηµα. Το χρήµα αποτελεί στην ουσία 

µετασχηµατισµένους φυσικούς πόρους, του οποίου η διαχρονική απαξίωση είναι αποτέλεσµα της 

ισχύος του ∆εύτερου Νόµου της Θερµοδυναµικής (=Νόµος της Εντροπίας). Εδώ αναπτύσσονται οι 

αρχές αυτού του βιοφυσικού πιστωτικού συστήµατος βάσει των ροών µάζας και ενέργειας µεταξύ της 

Οικονοµίας και της Φύσης. Επιπλέον, προτυποποιούνται οι δύο βασικοί περιορισµοί οι οποίοι 

λειτουργούν κι επιβάλλουν συνδυασµένα την διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Αυτοί είναι: α) το 

εξεργειακό απόθεµα και β) η ρυπαντική βιοχωρητικότητα του οικοσυστήµατος. Τέλος, γίνεται µια 

εισαγωγή αυτών των µεταβλητών σε επιλεγµένα νεοκλασικά οικονοµικά υποδείγµατα.  

Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η προτυποποίηση της µίκρο-δοµής της οικολογικής 

χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας. Εδώ, η Έρευνα & Ανάπτυξη προτυποποιείται ως µια πληροφορική 

διαδικασία η οποία ενέχει αβεβαιότητα. Κατόπιν, ερευνάται θεωρητικά η συσχέτιση µεταξύ της 

αύξησης της χρηµατοοικονοµικής επένδυσης και της στατιστικής µείωσης της αβεβαιότητας. Πλέον, 

αναπτύσσονται τα βασικά οικονοµικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση της 

οικονοµίας µε το οικοσύστηµα. Συγκεκριµένα, εισάγονται δείκτες όπως η πρόσοδος στενότητας 

(scarcity rent), ο στόχος υποκατάστασης, η χρηµατοοικονοµική απόδοση Έρευνας & Ανάπτυξης, ο 

χρηµατοοικονοµικός επιταχυντής υποκατάστασης, αλλά και έννοιες, όπως η εξεργειακή επενδυτική -µε 

έµφαση στις βιοφυσικές αποδόσεις και το συνολικό εξεργειακό κόστος- και η περιβαλλοντική 

τραπεζική -µε έµφαση στη δυνατότητα µίκρο-χρηµατοδότησης της Έρευνας & Ανάπτυξης και την 

αυτοχρηµατοδότηση της ενεργειακής αξίας του χρήµατος. 



Tο Κεφάλαιο 4 αφορά κάποια ειδικά θέµατα τεχνολογικής χρηµατοδοτικής, τα οποία έχουν 

διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) θέµατα ενεργειακής κλίµακας β) θέµατα τεχνολογίας 

υλικών και γ) θέµατα χρηµατοδοτικής των οικοσυστηµάτων.  

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην Έκθεση Stern (2006) για τα οικονοµικά της κλιµατικής 

αλλαγής και το ρόλο της τεχνολογικής αλλαγής για την αντιµετώπισή της. Με βάση αυτό το πρότυπο, 

παρατίθεται και η µελέτη της European Fusion Development Agreement - EFDA (2001) για την 

επίδραση των οικονοµιών µάθησης στην εξέλιξη του κόστους της πλέον ανερχόµενης ενεργειακής 

τεχνολογίας µεγάλης κλίµακας, της θερµοπυρηνικής σύντηξης. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια 

πρότυπα εκτίµησης της θέσης ανερχόµενων βιοµηχανικών υλικών όπως τα κεραµικά, τα νάνο-υλικά 

και τα βιοµιµητικά υλικά στη διεθνή αγορά, ενώ γίνεται και µια βασική οικονοµική ανάλυση για τη 

συνεισφορά της ανακύκλωσης. Τέλος, παρατίθεται η πολύ σηµαντική µελέτη των Constanza et al. 

(1997) για την αξία των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων, ως βάση για την εξέλιξη µιας νέας 

οικονοµικής ιδέας που αφορά την χρηµατοδότηση της ανάπτυξής τους. 

Η συνεισφορά της εργασίας συνίσταται σε µια προσπάθεια σαφούς απόδοσης του λογιστικού 

δεσµού µεταξύ της Φύσης και της βιοµηχανικής παραγωγής, τον οποίο ορίζει η τεχνολογία.  

Σε τελική ανάλυση, αναδύεται η ιδιαίτερη πολιτική σηµασία του ζητήµατος υπό την έννοια 

ότι –ειδικά- η περιβαλλοντική η Έρευνα & Ανάπτυξη, αντί ν’ αποτελεί µια αφηρηµένη διαδικασία 

υπαγόµενη στους κανόνες των επιχειρηµατικών παιγνίων, δύναται και πρέπει ν’ αποτελεί µια 

οργανωµένη κοινωνικοοικονοµική διαδικασία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 The modern environmental quantitative analysis is primarily made in the concept of deficit of 

resources. Alternatively, the modern environmental problems can be seen in the concept of deficit of 

technology. The object of the work is the development of ecological finance models for basis 

technology. 

 Τhe issue of technological development is determined generally as degree of negentropy 

(=negative entropy), which is achieved through investing on Research & Development. The object of 

this work is the standardization of the conditions according to which this progress should be achieved. 

In Chapter 1, technology is defined as the measure of success of a unit of information transfer 

per unit of energy flow. According to this definition, technology has to do not only with the human 

technological accomplishments, but also with the natural processes as a reference system. As a natural 

measure of the cost and efficiency of each energy flow we define Exergy, meant as a measure of a 

system’s classification. This perception is based on two scientific theories that on a biophysical level 

are likely to converge, a) the Second Law of Thermodynamics and b) the Theory of Information. In the 

following, empirical data for the Earth's exergy budget and its reproduction mechanism are provided. 

 In Chapter 2 we model the macro-structure of technology ecological financing. Under this 

regard, the material transactions between Nature and Economy constitute a singular biophysical credit 

system. In fact, money is a whole of converted natural resources, the diachronic depreciation of which 

is a result of the validity of the Second Law of Thermodynamics (=Law of Entropy). Here, we develop 

the principles of this biophysical credit system, based on the of mass and energy flows between the 

Economy and Nature. Furthermore, we model the two basic restrictions that function and -combined- 

necessitate the permanent technological progress. These are: a) the exergy reserve and b) the 

ecosystem's pollution biocapacity. Finally, there is an import of these variables in selected neoclassical 

economic models.  

 In Chapter 3 we model the micro-structure of technology ecological financing. Here, the 

Research & Development is modelled as an informational process that involves uncertainty. 

Furthermore, is examined theoretically the correlation between the increase of financial investment 

and the statistical reduction of uncertainty. Henceforth, the basic economic tools that are used for the 

connection of economy with the ecosystem are developed. More concretely, indicators such as the 

scarcity rent, the substitution objective, the financial efficiency of Research & Development, the 

financial substitution accelerator are imported, but also significances, such as exergy investing –with 

emphasis on the biophysical attribution and the total exergy cost- and the environmental banking –with 

emphasis on the Research & Development micro-finance potential as well as on the self-financing of 

the energy value of money.  

 Chapter 4 is concerned with certain special issues of technology finance, which have been 

separated in three basic categories: a) issues of energy scale b) issues of materials technology and c) 

issues of ecosystems finance. 



 More specifically, there is a reference on the Stern Review (2006) on the finances of climatic 

change and the role of technological change for its confrontation. In accordance to this model, is also 

mentioned the study of the European Fusion Development Agreement - EFDA (2001) for the effect of 

learning economies in the progress of the cost of the most rising large-scale energy technology, 

thermonuclear fusion. In the following, there is a reference on certain of rising industrial materials 

evaluation models in the international market, such as ceramics, nano-materials and biomimetic 

materials. Hence, there's illustrated a basic economic analysis for the contribution of recycling. 

Finally, there’s a significant reference on the very important study of Constanza et al. (1997) on the 

value of ecosystem services, as the foundation of a new economic theory that concerns ecosystems' 

development finance. 

 This work is trying to render in a concrete way the bond between Nature and the industrial 

production, which is determined by technology.  

In final analysis, the special political importance of the question is also emerged, provided that 

the environmental Research & Development –as it is alleged especially nowadays- instead of a process 

submitted to the rules of enterprising games, should be able to constitute an organised socio-economic 

activity. 
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Εισαγωγή 

Τεχνολογία: Μια πληροφορική προσέγγιση 

 

Άνθρωπος του ειδέναι ορέγεται φύσει 

(Ο Άνθρωπος από τη φύση του θέλει να µαθαίνει) 

Αριστοτέλης 

 

Η εισαγωγική ενότητα του παρόντος εκπονήµατος αποτελεί µια προσπάθεια θεµελίωσης µιας 

εναργούς απόδοσης του λογιστικού δεσµού µεταξύ της Φύσης και της βιοµηχανικής παραγωγής. Στην 

πράξη αυτός ο δεσµός ορίζεται ως τεχνολογία.  

Κάθε δράση βιοµηχανικής παραγωγής, αποτελεί µια δράση τεχνικού µετασχηµατισµού. Ο 

µετασχηµατισµός ορίζεται ως η οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της κατάστασης ενός αντικειµένου σε 

σχέση µε µια κατάσταση αναφοράς. Στη Φύση συµβαίνουν διαρκώς φυσικοί µετασχηµατισµοί. Η 

εργασία αυτή ασχολείται µε την ποιότητα των µετασχηµατισµών που γίνονται από τον άνθρωπο. 

Εποµένως η κατάσταση αναφοράς θα είναι η υπόλοιπη Φύση.  

Το θεµέλιο κάθε οικονοµίας είναι οι ροές ύλης και ενέργειας από και προς τη Φύση µέσω 

κάποιων ενδιάµεσων φορέων. Από τις ροές αυτές δηµιουργούνται απώλειες στην ποιότητα των 

φορέων, οι οποίες αποτελούν και το µέτρο της ελάττωσης της ποιότητας των αρχικών ροών. Κατά 

συνέπεια, η τεχνολογία µπορεί να οριστεί και ως το µέτρο της ποιότητας των ροών µεταξύ της Φύσης 

και της Οικονοµίας. 

Κατά τη συγγραφή θα γίνεται εκτεταµένη αναφορά στην ποιότητα. Στην προσπάθεια  να  

αναγνωριστούν τα φυσικά µέτρα µε τα οποία η έννοια αυτή µπορεί να συνδεθεί, εξέχουσα θέση 

κατέχουν δυο σηµαντικές επιστηµονικές θεωρίες: α) η Θεωρία της Πληροφορίας και β) ο ∆εύτερος 

Νόµος της Θερµοδυναµικής (=Νόµος της Εντροπίας). 

 

Η έννοια της Πληροφορίας 

Η Πληροφορία ως µαθηµατικό µέγεθος 

Η συνήθης αντίληψη για την πληροφορία είναι ταυτόσηµη της έννοιας της σειριακής ή 

κυκλικής λήψης ενός πεπερασµένου αριθµού λογικών συµβόλων. Στην πράξη αυτό είναι µονάχα ένα 

µέρος της πληροφορικής διαδικασίας. Υπό την καθαρά µαθηµατική έννοια της θεωρίας της 

πληροφορίας, πληροφορία είναι το γεγονός το οποίο δεν είναι ακόµη γνωστό. Η πληροφορία Ι 

συνδέεται µε την πιθανότητα Ρ ενός συνόλου ενδεχοµένων n, µε την σχέση1:   









−=⇒−= ∑∑

== pn
IpPI

n

i

i

n

i

i

1
log

1
log 2

1

2

1

 

                                                 
1  Βλ. Claude Shannοn (1948), “A Mathematical Theory of Communication” 
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Η εξίσωση εγκλείει όλη την ποσότητα πληροφορίας κάθε συνόλου ισοπίθανων (Pi = 1/n) 

ενδεχοµένων n που έχουν τεθεί. Το λογαριθµικό µέρος της εξίσωσης δίνει την µονάδα ποσότητας 

πληροφορίας, το δυαδικό στοιχείο (binary digit = bit) πολλαπλασιασµένο επί την πιθανότητα P του 

ενδεχοµένου i. Με το δυαδικό ψηφίο είναι δυνατόν να κωδικοποιηθεί κάθε λογικό πρόβληµα 

βασισµένο σε µια επίσης δυαδική λογική. 

Η ποσότητα της ληφθείσας πληροφορίας σε δυαδικά ψηφία αποτελεί θετική συνάρτηση των 

ενδιάµεσων σταδίων που έχουν τεθεί για την άφιξη στο συγκεκριµένο ενδεχόµενο, δηλαδή της 

πιθανότητας επιτυχίας του. 

Η σχέση µεταξύ της απαιτούµενης ποσότητας της πληροφορίας Ι προς επίτευξη ενός και µόνο 

επιθυµητού ενδεχοµένου Α το οποίο περιλαµβάνει  N ενδιάµεσα στάδια, εκφράζεται από τη γενική 

σχέση: 

)(NfI A

+=  

 Η παραπάνω γενική σχέση είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς δηµιουργεί την έννοια του 

αποθεµατικού πληροφορίας. Αυτό εννοείται µε βάση την υπόθεση πως αν Ν είναι ένας πεπερασµένος 

αριθµός ενδιάµεσων σταδίων διερεύνησης ενός συστήµατος, τότε όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο 

αριθµός τόσο περισσότερη πληροφορία είναι δυνατόν να αντληθεί από το σύστηµα.  

 

Γενίκευση της θεωρίας της πληροφορίας για τους βιοφυσικούς µετασχηµατισµούς: Η ύλη και η 

ενέργεια ως φορείς της 

Η πρώτη φυσική θεώρηση της πληροφορίας αφορούσε τα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα για τη 

µέτρηση της απόδοσης (=ποιότητας) ενός καναλιού επικοινωνίας. Η ποιότητα εκφράστηκε ως θετική 

συνάρτηση των σηµάτων και ως αρνητική συνάρτηση των σφαλµάτων.  

Η έννοια της πληροφορίας δύναται να προτυποποιηθεί ως µια γενικευµένη βιοφυσική 

διαδικασία
1. Η Φύση µπορεί να µελετηθεί και να εξηγηθεί µε βάση τις καθιερωµένες έννοιες της ύλης 

και της ενέργειας, ως µέτρα της Πληροφορίας. Στην πράξη η ύλη και η ενέργεια αποτελούν τους φορείς 

µεταφοράς της πληροφορίας. Η δοµή και η οργάνωσή τους ορίζουν το επίπεδο της ποιότητά της. 

Ειδικότερα, αυτή η άποψη αφορά στις αλληλεπιδράσεις στις οποίες υπόκειται διαρκώς ο 

υλικός κόσµος. Η αντίδραση ενός υλικού (π.χ. υγροποίηση, αεριοποίηση) στις θερµοκρασιακές 

µεταβολές ή αλλαγή της ταλάντωσης ενός ηλεκτρονίου µπορούν να εξηγηθούν ως λήψη σήµατος.   

Γενικά, η Φύση µπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα τεράστιο αποθεµατικό πληροφορίας. Η 

εξελικτική διαδικασία εκατοµµυρίων ετών, µπορεί να ερµηνευθεί ως µια συνεχής διαδικασία 

βελτιστοποίησης της διαθέσιµης πληροφορίας µέσα από συνεχείς ροές ύλης και ενέργειας.  

                                                 
1  Σηµειώνεται πως ο ίδιος ο Shannon, προειδοποιούσε πως η γενίκευση της Θεωρίας της Πληροφορίας πέραν 
του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μηχανικής θα πρέπει  να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, παρόλο που και ο ίδιος την 
είχε χρησιµοποιήσει κατά τη διδακτορική του διατριβή για να εξάγει υποδείγµατα Θεωρητικής Γενετικής. 
Έπειτα από µερικά χρόνια οι Crick και Watson κατά την προτυποποίηση του DNA, έκαναν σαφείς αναφορές 
στη θεωρία του Shannon. Πλέον, η Θεωρία της Πληροφορίας αποτελεί ένα εξελισσόµενο ερµηνευτικό 
υπόδειγµα της λειτουργίας των φυσικών φαινοµένων κυρίως στην Στατιστική Θερµοδυναµική. 
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Πληροφορία και Εντροπία 

Η µείωση της ποιότητας µιας ροής ενέργειας και ύλης κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού 

της, ισοδυναµεί µε µείωση της µέγιστης δυνατής πληροφορίας που µπορεί να αποκτηθεί. Όπως 

ακριβώς η επιτυχία της ροής της πληροφορίας ορίστηκε ως λήψη σήµατος, η αποτυχία ορίζεται ως 

σφάλµα.  

Η αξία των συστηµάτων στη Φύση µπορεί να κριθεί από το βαθµό βελτιστοποίησης των 

σηµάτων, η εναλλακτικά το βαθµό ελαχιστοποίησης των σφαλµάτων. Στη Φύση, η πληροφορία ενός 

συστήµατος αποτελεί το µέτρο της τάξης, ενώ η εντροπία το µέτρο της αταξίας. Από αυτά εξάγεται το 

συµπέρασµα πως η Πληροφορία είναι αντιστρόφως ανάλογη της Εντροπίας.  

Η σχέση Πληροφορίας και Εντροπίας εκφράζεται συνοπτικά: 

 SI −=  

 Η σχέση ορίζει την πληροφορία Ι ως αρνητική εντροπία S (αρνητική εντροπία = negentropy = 

νεγεντροπία) και αντίστροφα. Στην πράξη, κάθε έλλειµµα πληροφορίας, ερµηνεύεται ως εντροπία. Η 

κατάσταση πλήρους εντροπίας δεν παρέχει καµία ενδογενή χρησιµότητα σε οποιοδήποτε σύστηµα –

ανεξαρτήτως φύσεως- διότι παρουσιάζει µια κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης, οπότε και µια 

κατάσταση πλήρους ανυπαρξίας δοµής1.  

  

Οι έννοιες της πληροφορίας και της εντροπίας, είναι -από ερµηνευτική σκοπιά- θεµελιώδεις 

για την κατανόηση όλων των βιοφυσικών µηχανισµών. Ωστόσο υπό την καθαρά µαθηµατική άποψη 

και οι δύο έννοιες είναι αφηρηµένες. Είναι εποµένως χρήσιµη η εύρεση ενός κοινού οικολογικού 

µέτρου της πληροφορίας, ώστε να κατανοηθούν –βάσει αυτού- και να αναχθούν –σ’ αυτό-  οι 

επιπτώσεις της αποδιοργάνωσης των οικοσυστηµάτων που προκαλούνται από την βιοµηχανική 

διαδικασία.  

Ειδικότερα, αν η απόκτηση πληροφορίας και εντροπία µετράται µε βάση την ανά µονάδα 

ενεργειακή ροή, θα πρέπει να αναζητηθεί το φυσικό µέτρο του κόστους αυτής της ενεργειακής ροής. 

Στην ουσία δεν είναι η υπερβολική διεθνής ροή της ενέργειας –αυτή καθαυτή- που συνθέτει το 

οικολογικό πρόβληµα του πλανήτη, αλλά η υπερβολική µείωση της ποιότητας (µείωση ταξινόµησης = 

εντροπία) της πηγής άντλησης της συγκεκριµένης ροής.  

 

                                                 
1  Σ’ αυτό το σηµείο, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ενδογενή απουσία χρησιµότητας. Μπορεί αυτή η µείωση 
της δοµής για το ίδιο το σύστηµα ισοδυναµεί µε µια µειωµένη λειτουργικότητα, ωστόσο, µπορεί το έλλειµµα 
πληροφορίας αυτού του συστήµατος να προκαλεί εξαιρετικά υψηλή χρησιµότητα σε κάποιο άλλο. Στην 
περίπτωση αυτή υπάρχει εξωγενής χρησιµότητα για το δεύτερο σύστηµα. Το πιο ενδεικτικό παράδειγµα αυτής 
της περίπτωσης στην οικολογία, αποτελούν οι Αποδοµητές. Η απόδοση των αποδοµητών –ως µικροοργανισµών- 
στην πράξη είναι αυξηµένη όταν η εντροπία των συστηµάτων (εδώ ως χηµικών ενώσεων) είναι υψηλή. Κατά τη 
λειτουργία τους οι αποδοµητές επαναταξινοµούν το εντροπικό σύστηµα στα συστατικά του µέρη (χηµικά 
στοιχεία). Από τη λειτουργία των αποδοµητών επωφελούνται άλλα συστήµατα τα οποία λαµβάνουν τα 
απαραίτητα συστατικά υλικά (C,N,P,O κτλ.). Η συζήτηση για την πλοκή των ροών πληροφορίας και εντροπίας 
µεταξύ των οικοσυστηµάτων είναι τεράστια και προς το παρόν ασαφής. Μια βασική προσπάθεια αποτύπωσης 
αυτών των µηχανισµών γίνεται πάντως στο κεφάλαιο 4. 
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Κεφάλαιο 1 

Η οικολογική εξέργεια ως φυσικό µέτρο του κόστους και της απόδοσης των 

συστηµάτων 

 

Στα µάτια µου δεν έµοιαζα παρά µε ένα παιδί που έπαιζε σε µια ακτή διασκεδάζοντας µε το να βρίσκει 

συχνά ένα λείο βότσαλο ή ένα πιο όµορφο κοχύλι, ενώ την ίδια στιγµή ο µεγάλος ωκεανός της αλήθειας 

απλωνόταν ανεξερεύνητος µπροστά µου… 

Ισαάκ Νεύτων 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η έννοια της εξέργειας. Η εξέργεια έχει 

εξαιρετική οικονοµική χρησιµότητα από την άποψη ότι αποτελεί το καλύτερο φυσικό µέτρο της 

υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων. Η οικονοµική της χρησιµότητα συνίσταται στο ότι αν πρόκειται 

να δηµιουργηθεί ένας ολοκληρωµένος χρηµατοοικονοµικός µηχανισµός σύνδεσης των αποδόσεων της 

Φύσης µε αυτές του οικονοµικού συστήµατος, είναι απαραίτητη η χρήση ενός αξιόπιστου µέτρου 

οικολογικής απόδοσης, το οποίο όµως να είναι ταυτόχρονα και εύχρηστο οικονοµικό εργαλείο. 

Ειδικότερα, η εξέργεια µπορεί να λάβει διάφορες ερµηνείες και τυπολογία, αναλόγως του 

συστήµατος αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση όµως έχει σχέση µε τη θερµοδυναµική. Εδώ η εξέργεια 

ενδιαφέρει κυρίως µακρο-οικολογικά και µάκρο-οικονοµικά δεδοµένα, όπου µε βάση αυτά γίνεται και 

η δικαιολόγηση της χρήσης της ως κοινού µέτρου.  

Πλέον, αναλύονται και αρκετές παράµετροι της εξέργειας, όπως η ανανεωσιµότητα ανά 

κατηγορία υλικού και ο εξεργειακός προϋπολογισµός της Γης, ώστε -σε πρώτη φάση- να 

αποσαφηνιστούν οι δυνατότητες που καθορίζουν τους στόχους µιας τεχνολογικής µετάβασης σε πιο 

οικολογικά πρότυπα. 

 

1.1   Η έννοια της εξέργειας 

 Η εξέργεια µπορεί να οριστεί γενικά ως το µέγιστο ποσό ενέργειας που µπορεί να αντληθεί 

φυσικά από ένα σύστηµα. Η άντληση της ενέργειας δεν αφορά κάποιο τεχνικό µετασχηµατισµό, αλλά 

µονάχα φυσικές ανταλλαγές. Κατά συνέπεια, η ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ δυο ή περισσότερων 

συστηµάτων, αφορά στη δηµιουργία δυναµικού (δηλαδή διαφοράς) µεταξύ µιας ή περισσότερων 

παραµέτρων τους. Κάθε διαφορά µεταξύ δύο επικοινωνούντων συστηµάτων θα τείνει –βάσει του 

Τρίτου Νόµου της Θερµοδυναµικής- να εξαλειφθεί. Η ενέργεια που θα παραχθεί από την διαδικασία 

εκµηδενισµού των διαφορών των δύο συστηµάτων, ισούται µε την εξέργεια του όλου συστήµατος. 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό φυσικό παράδειγµα, είναι η ηλιακή ενέργεια που διαχέεται διαρκώς 

στο ∆ιάστηµα. Η τεράστια θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ του Ηλίου όπου λαµβάνουν χώρα 

συνεχείς θερµοπυρηνικές αντιδράσεις εκατοµµυρίων βαθµών Kο και του σχεδόν απόλυτου ψύχους 

που επικρατεί στο ∆ιάστηµα επιτρέπει την αυτόµατη ροή ενέργειας από το πρώτο σύστηµα (Ήλιος) 
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στο δεύτερο (∆ιάστηµα). Η εξέργεια που παρέχεται µε το φυσικό µηχανισµό της αξιοποίησης των 

διαφορών µεταξύ δύο συστηµάτων ονοµάζεται συχνά και ελεύθερη ενέργεια. 

 

1.1.1   Προσδιορισµός του συστήµατος αναφοράς 

Σ’ αυτό το σηµείο έχει µεγάλη σηµασία να προσδιοριστεί και η έννοια του συστήµατος 

αναφοράς. Είναι δυνατόν να µελετώνται συστήµατα τα οποία είναι άνισα µεταξύ τους σε πολλές 

µεταβλητές, όπως ο όγκος, η θερµοκρασία, η πίεση, η πυκνότητα κ.α.. Αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν 

κάθε φορά σε διαφορετικά αποτελέσµατα κλίµακας. Για παράδειγµα η ροή της εξέργειας από ένα 

κυβικό µέτρο πάγου προς ένα δοχείο διπλάσιου όγκου σε θερµοκρασία δωµατίου είναι µεγάλη, όµως 

προς το πλανητικό οικοσύστηµα είναι ασήµαντη. Θα πρέπει εποµένως από την αρχή κάθε µελέτης 

των εξεργειακών ροών να προσδιορίζεται το ευρύτερο σύστηµα το οποίο αποτελεί και το µέτρο της 

κλίµακας αυτών των ροών. 

Τη συγκεκριµένη εργασία, αφορά η ροή της εξέργειας από και προς το οικονοµικό σύστηµα 

σε σχέση µε το βιοφυσικό περιβάλλον το οποίο και αποτελεί το σύστηµα αναφοράς. Κατά συνέπεια, η 

γενική προτυποποίηση των εξεργειακών ροών µεταξύ ενός συστήµατος και του περιβάλλοντος 

ορίζονται ως: 

senv EEEx −=  

Βάσει αυτού του τύπου η ροή της εξέργειας µπορεί να είναι αµφίδροµη, αναλόγως της 

διαφοράς των µεταβλητών του συστήµατος προς αυτές του περιβάλλοντός του (αρνητική ή θετική). 

Αυτό έχει σχέση και µε την γεωγραφική ανοµοιοµορφία περιβάλλοντος του πλανήτη, γεγονός που 

επιτρέπει διαφορετικές συγκεντρώσεις και ροές εξέργειας ανά γεωγραφική επικράτεια.  Κατά 

συνέπεια, αναλόγως των τοπικών περιβαλλοντικών προτύπων, διακρίνονται δύο ειδικότερες 

περιπτώσεις: 

� envs EEEx −=  για θετικές διαφορές των µεταβλητών του συστήµατος (όταν envs EE > ) 

� senv EEEx −=  για αρνητικές διαφορές των µεταβλητών του συστήµατος (όταν envs EE < ) 

Για παράδειγµα, αν ένα σύστηµα διατηρεί υψηλότερη θερµοκρασία και πίεση προς αυτή του 

περιβάλλοντός του, τότε υπάρχει µια φυσική τάση ροής εξέργειας προς το περιβάλλον, έως ότου η 

πίεση και η θερµοκρασία του συστήµατος να εξισωθούν µ’ αυτό. Σε αντίθετη, περίπτωση υπάρχει ροή 

εξέργειας από το περιβάλλον προς το σύστηµα.   

Η εξέργεια µπορεί να εντοπιστεί σε ποικίλες µορφές. Ηλιακή, αιολική, κυµατική ενέργεια, 

υδατοπτώσεις, σχάσιµα υλικά είναι µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα. Πρωτογενής πηγή για τη 

δηµιουργία εξεργειακού περιεχοµένου στη Γη είναι η κοσµική ενέργεια1 από το ∆ιάστηµα, σε µορφή 

ακτινοβολίας. 

                                                 
1  Στη διεθνή βιβλιογραφία η κοσµική ενέργεια αναφέρεται ορθώς και ως κοσµική εξέργεια. Αυτό γίνεται διότι 
θεωρείται πως ο φορέας της είναι στην πράξη η διαστηµική ύλη, µε κυριότερο σώµα τον Ήλιο. Η διαδικασία 
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Με βάση τα παραπάνω, ο συντελεστής της φυσικής -ή εναλλακτικά- θερµοµηχανικής 

εξέργειας
1 ισούται µε:  

( ) ( )[ ]MssThhEx 000 −−−=  

όπου h-h0 ισούται µε τη διαφορά ενθαλπίας (σε J/Kg) µεταξύ του υλικού και του περιβάλλοντος, T0 η 

θερµοκρασία περιβάλλοντος και s-s0 η διαφορά θερµοκρασίας του υλικού µε αυτή του περιβάλλοντός 

του. Με Μ συµβολίζεται η µάζα του υλικού ως θετικός σταθµιστής του εξεργειακού περιεχοµένου 

που περιέχεται στο υλικό. 

 

1.1.2   Εξέργεια και ποιότητα 

Η εξέργεια έχει µεγάλη σχέση µε την εντροπία ως µείωση της ποιότητας ενός υλικού. 

Αντίστοιχα, η µείωση της ποιότητας µπορεί να ερµηνευθεί ως µείωση της εσωτερικής ταξινόµησης 

του υλικού, άρα και µείωση της µέγιστης διαθέσιµης πληροφορίας του.  

Η µείωση της εξέργειας ενός συστήµατος λαµβάνει χώρα κατά τις ενεργειακές ροές. Όταν 

δηλαδή, υπάρχει διέλευση ή άντληση µιας ενεργειακή ροής απ ένα σύστηµα, τότε προκαλείται µείωση 

της τάξης του, δηλαδή εντροπία. Στο αµέσως επόµενο διάγραµµα απεικονίζεται µια τέτοια περίπτωση.   

 

∆ιάγραµµα 1.1: Προτυποποίηση της διαδικασίας απώλειας εξέργειας-ποιότητας 

 

 Ας υποτεθεί πως υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο διατηρεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

εξεργειακού περιεχοµένου. Αν για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιηθεί άντληση 

                                                                                                                                                         
τροφοδοσίας της Γης µε ενέργεια απλώς µειώνει σταδιακά την ποιότητα του Ηλίου και των υπολοίπων 
διαστηµικών σωµάτων που την παρέχουν.   
 
1  Σ’ αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί πως η εξέργεια µπορεί να εκφραστεί µαθηµατικά µε 
ποικίλους τρόπους, αναλόγως τι σύστηµα εκφράζει –χηµικό, οικολογικό, πληροφορικό κτλ.. Την παρούσα 
εργασία, η απώλεια εξέργειας ενδιαφέρει ως µείωση ταξινόµησης του συστήµατος ανά µονάδα ροής ενέργειας, 
κάτι που παραπέµπει στην πληροφορική της έννοια. Εφόσον όµως γίνεται αναφορά σε οικολογικά συστήµατα, η 
απώλεια εξέργειας υφίσταται µε θερµοµηχανικό τρόπο, γι’ αυτό και γίνεται χρήση ανάλογων συντελεστών.  

t 

Ex 

Το αρχικό επίπεδο της 
ταξινόµησης των µορίων 
του υλικού µειώνεται µετά 
τη διαδικασία καύσης, η 
οποία προκαλεί απδόµηση 
των δεσµών τους µε  
ταυτόχρονη απελευθέρωση 
ενέργειας. Η ουσία της 
έννοιας της εξέργειας 
βρίσκεται στο λόγο της 
παραγόµενης ενέργειας 
προς τη θυσία -σε όρους 
ταξινόµησης- της δοµής 
του υλικού.    
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ενέργειας από αυτό σύστηµα µέσω κάποιας καύσης, τότε βάσει του ∆εύτερου Νόµου της 

Θερµοδυναµικής παράγεται εντροπία.. Κατά τη µετατροπή αυτή, ούτε η συνολική ενέργεια ούτε η 

συνολική ύλη χάνονται αλλά αλλάζουν σύνθεση. Κατά την άντληση της ενσωµατωµένης χηµικής 

ενέργειας του υλικού, το χρήσιµο µέρος αφορά στην κινητική ενέργεια κι ένα µέρος µετατρέπεται σε 

θερµική ενέργεια που διαχέεται στο περιβάλλον. Αντίστοιχα, το µέρος του υλικού που υπόκειται στην 

εντροπία διαχέεται στο περιβάλλον και δηµιουργεί νέες ενώσεις µ’ αυτό. Η απώλεια υφίσταται µονάχα 

για το αρχικό επίπεδο της ποιότητας του υλικού. Αυτό οδηγεί µετά το πέρας του χρόνου άντλησης, σ’ 

ένα χαµηλότερο επίπεδο εξεργειακού περιεχοµένου του υλικού. Ο βαθµός της µείωσης της ποιότητας 

του υλικού ανά µονάδα ενεργειακής ροής, προσδιορίζει αντιστρόφως ανάλογα και το επίπεδο της 

ποιότητας του τεχνικού µετασχηµατισµού ή της τεχνολογίας.  

 Η εισαγωγή της καύσης -ως τεχνικής µεθόδου- στη µελέτη του εξεργειακού περιεχοµένου των 

υλικών έχει ιδιαίτερη σηµασία για  ένα σύνολο πρότυπων πόρων που χρησιµοποιούνται στις µέρες 

µας για την άντληση ενέργειας. Κατά βάση αυτό αφορά στα ορυκτά καύσιµα. Από θερµοµηχανική 

άποψη, είναι δυνατόν το απόθεµα (π.χ άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) στην αρχική του µορφή να 

έχει ένα σχετικά χαµηλό εξεργειακό περιεχόµενο, ώστε αν αφεθεί ελεύθερο στο περιβάλλον του η ροή 

της ελεύθερης ενέργειας να είναι µικρή, δίχως να παρέχει κάποια ιδιαίτερη οικονοµική χρησιµότητα. 

Σε µια τέτοια περίπτωση ενδιαφέρει το εξεργειακό περιεχόµενο που αποκτά το υλικό κατά την καύση 

του –δεδοµένου ότι η καύση είναι µια στιγµιαία αντίδραση για την οποία η θυσία επιπλέον 

εξεργειακού περιεχοµένου µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Πράγµατι, κατά την καύση τους τα ορυκτά 

καύσιµα αποκτούν εξαιρετικά υψηλό εξεργειακό περιεχόµενο λόγω των µεγάλων θερµοκρασιακών 

διαφορών που αποκτούν προς το περιβάλλον τους, παρέχοντας υψηλό επίπεδο κινητικής ενέργειας και 

οικονοµικής χρησιµότητας για την ανθρώπινη κοινωνία.  

 

1.2   Εξέργεια: Ένα φυσικό µέτρο του κόστους της ροής πληροφορίας 

 Κατά την ροή της πληροφορίας στους βιοφυσικούς µετασχηµατισµούς, είναι απαραίτητη η 

εύρεση ενός µέτρου φυσικού κόστους. Το µέγεθος που δύναται να χρησιµοποιηθεί ως ενιαίο νόµισµα 

του κόστους της ροής της πληροφορίας στη Φύση είναι η Εξέργεια. Η εξέργεια έχει άµεση σχέση µε 

την ενέργεια και την ποιότητα. Ως προς την ενέργεια γίνεται ο εξής αποσαφηνισµός:  

� Ενέργεια: ο φυσικός παράγοντας στον οποίο οφείλονται όλες οι µεταβολές που τα συστήµατα 

υφίστανται. 

� Εξέργεια: το µέγιστο φυσικά διαθέσιµο ποσό έργου ενός συστήµατος προς ή από ένα 

περιβάλλον σύστηµα.  

Ως προς την ποιότητα, η εξέργεια είναι το µέρος της ποιότητας το οποίο είναι πλήρως 

αναλώσιµο. Ο Πρώτος Νόµος της Θερµοδυναµικής ορίζει πως ούτε η ύλη, ούτε η ενέργεια χάνονται, 

αλλά αλλάζουν µορφή. Αυτό που δύναται να αναλωθεί πλήρως είναι η ποιότητα της ύλης και της 

ενέργειας, δηλαδή η εξέργεια.  



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 
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Η µορφή στην οποία βρίσκεται η ύλη και η ενέργεια ορίζει και την ποιότητα ως µέτρο της 

χρησιµότητας για κάθε σύστηµα. Σηµασία έχει ο βαθµός ταξινόµησης του υλικού που ενσωµατώνει 

το εξεργειακό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, η ενέργεια σε ταξινοµηµένη µορφή σε σχέση µε µια 

εντροπική µορφή καθίσταται πιο εύκολα διαχειρίσιµη από τον άνθρωπο, συνεπώς έχει µεγαλύτερη 

χρησιµότητα
1.  

Απ’ την άλλη πλευρά, η ευαισθησία κάθε συστήµατος απέναντι σε κάθε επίπεδο ποιότητας της 

διαθέσιµης ενέργειας διαφέρει. Τα πιο εξελιγµένα συστήµατα (όπως τα βιολογικά), διατηρούν 

εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία ακόµα και στα πιο χαµηλά εξεργειακά επίπεδα (θερµότητα).   

Η µαθηµατική προτυποποίηση της πληροφορίας ενέχει και την εξαιρετικά χρήσιµη ιδιότητα 

της ολοκλήρωσης της ποσότητας µε την ποιότητα. Ένα σύστηµα υψηλού πληροφοριακού 

περιεχοµένου µπορεί να παρέχει περισσότερη πληροφορία σ’ ένα οποιοδήποτε άλλο σύστηµα απ’ ότι 

ένα σύστηµα χαµηλού πληροφοριακού περιεχοµένου. 

 

1.2.1   Η ανανέωση του εξεργειακού περιεχοµένου 

Τη διαφορά εξεργειακού περιεχοµένου που υφίσταται µεταξύ της αβιοτικής και της βιοτικής 

ύλης µπορεί να προσφέρει η εισαγωγή κι ενός επιπλέον µέτρου: Η ανανεωσιµότητα.  

Με βάση αυτό το µέτρο µπορεί να γίνει µια πρώτη γενική κατηγοριοποίηση: 

� Εξεργειακές πηγές σε ελεύθερη µορφή πλήρως ανανεώσιµες 

� Εξεργειακές πηγές σε αποθεµατική µορφή υπό συνθήκες ανανεώσιµες 

Το συνολικό απόθεµα T των εξεργειακών πηγών θα ορίζεται ως το άθροισµα των ελεύθερων 

εξεργειακών πηγών r µε  το σύνολο των εξεργειακών πηγών d σε αποθεµατική µορφή: 

∑∑
==

+=
m

i

di

n

i

riT ExExEx
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Εδώ εντοπίζεται και η σχέση µεταξύ του είδους της ύλης που φέρει την εξέργεια και του 

βαθµού ανανέωσής της. Απ’ τη µια πλευρά, η αβιοτική ύλη εµπεριέχει εξαιρετικά µεγαλύτερο 

εξεργειακό περιεχόµενο, ωστόσο, η ανανεωσιµότητά της είναι εξαιρετικά βραδεία. Αντίθετα, η 

βιοτική –και σε µικρότερο βαθµό η οργανική- ύλη και τα φυσικά φαινόµενα έχουν µικρό εξεργειακό 

περιεχόµενο, αλλά εξαιρετικά υψηλό βαθµό ανανεωσιµότητας. Γενικά, µπορεί να παρατηρηθεί µια 

αρνητική σχέση µεταξύ του εξεργειακού περιεχοµένου ενός υλικού και της ανανεωσιµότητάς του. Αυτή η 

σχέση παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα: 

                                                 
1  Στην περίπτωση της ενεργειακής επάρκειας –που ενδιαφέρει άµεσα- µια ποσότητα ενέργειας σε µορφή 
υδρογονάνθρακα, έχει µεγαλύτερη χρησιµότητα από την ίδια ποσότητα ενέργειας διάχυτη ως θερµότητα ή 
κινητική ενέργεια του ανέµου στο περιβάλλον. Εφόσον, η ίδια ποσότητα ενέργειας βρίσκεται σε αποθεµατική 
µορφή –άρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή- προτιµάται έναντι κάποιας άλλης της οποίας η παροχή 
ενέχει αβεβαιότητα (π.χ. αιολική, φωτοηλεκτρική κτλ.). 



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 
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∆ιάγραµµα 1.2: Σχέση µεταξύ του εξεργειακού περιεχοµένου ενός υλικού και της ανανεωσιµότητάς του 

 

Οι ιδιότητες αυτές προκύπτουν από την εξελικτική πορεία της Φύσης. Οι βιολογικοί 

οργανισµοί στην επιφάνεια της Γης, έρχονται σε απευθείας επαφή µε την κοσµική εξέργεια σε 

πρακτικά συνεχή χρόνο. Η αβιοτική ύλη η οποία βρίσκεται σε ορυκτή µορφή διαµορφώνεται µετά 

από µακροχρόνιες διεργασίες, οι οποίες ξεκινούν από το βιοτικό σύστηµα της επιφάνειας φθάνοντας 

στο υπέδαφος µε σηµαντική χρονική υστέρηση. Οι ορυκτοί πόροι διαµορφώνονται µε αργό ρυθµό 

κάτω υπό ειδικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης του υπεδάφους. Ακριβώς και αυτό είναι το 

νόηµα του χαρακτηρισµού «υπό συνθήκη» καθώς υπεισέρχονται ειδικές συνθήκες του ρυθµού χρήσης 

τους σε σχέση µε τον ρυθµό της ανανέωσής τους. 

Ακόµη πιο ειδικά, η ανανεωσιµότητα έχει σχέση και µε το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για 

την επιστροφή µιας πηγής εξέργειας στην αρχική της (νεγεντροπική) µορφή, έπειτα από τη χρήση της. 

Υπό αυτή την έννοια µη αποθηκεύσιµες µορφές όπως η ηλιακή, η αιολική, η κυµατική ενέργεια, αλλά 

και ορισµένες αποθηκεύσιµες όπως η ενέργεια του υδρογόνου από ηλεκτρόλυση ύδατος, είναι πλήρως 

ανανεώσιµες σε πρακτικά µηδενικό χρόνο.  

 

1.3   Ο καθηµερινός εξεργειακός προϋπολογισµός της Γης. Η φυσική διαθέσιµη ενέργεια 

Με βάση τη θερµοδυναµική η Γη ορίζεται ως Κλειστό Σύστηµα
1. Η Γη δέχεται καθηµερινά 

ασύλληπτες ποσότητες ενέργειας (Chen, 2005) που φθάνουν τα 173300 TW (=173300x1012 W). Από 

αυτή την ποσότητα, µονάχα το 1% (1700TW) φθάνει στη Γη. Το µεγαλύτερο ποσοστό (99%), 

διαχέεται ως ανάκλαση ακτινοβολίας, και ως ακτινοβολία της Γης προς το ∆ιάστηµα. 

                                                 
1  Η Θερµοδυναµική διακρίνει τριών ειδών συστήµατα: ανοικτά, τα οποία ανταλλάσσουν ύλη και ενέργεια µε το 
ευρύτερο σύνολο, κλειστά, τα οποία ανταλλάσσουν ελεύθερα µόνο ενέργεια, αλλά όχι ύλη και αποµονωµένα, 
τα οποία δεν ανταλλάσσουν ούτε ενέργεια ούτε ύλη. Αν και στην πράξη η Γη αποτελεί περίπτωση ανοικτού 
συστήµατος, λόγω ανταλλαγής µάζας µε το ∆ιάστηµα, οι ποσότητες αυτές µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες 
για τους σκοπούς της εργασίας, ώστε η Γη να θεωρηθεί κλειστό σύστηµα.   

Ex 

dEx/dt 

Πυρηνικά υλικά 

Φυσικά φαινόµενα 

Μέταλλα 

Οργανικά υλικά 

Υπάρχει µια αρνητική σχέση µεταξύ 
της ανανεωσιµότητας και της 
συσσώρευσης του εξεργειακού 
περιεχοµένου ενός υλικού. Η 
ανανεωσιµότητα αποτελεί θετική 
συνάρτηση της συχνότητας επαφής 
του υλικού µε την κοσµική ενέργεια, 
ενώ η συσσώρευση θετική 
συνάρτηση της συχνότητας επαφής 
µε τις µακροχρόνιες γεωφυσικές 
διαδικασίες.  



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 
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Από το διαθέσιµο 1%, µόνο το 0,025% (45TW) ενσωµατώνεται στη Γη για όλες τις φυσικές 

διεργασίες. Από αυτό, το 0,82% (1410TW) διαχέεται ως ακτινοβολία στην ατµόσφαιρα και το 0,16% 

(280 TW) ως ακτινοβολία στην επιφάνεια της Γης.  

Οι παραπάνω ροές που καθορίζουν και τον συνολικό εξεργειακό προϋπολογισµό της Γης, 

παρουσιάζονται στο επόµενο σχήµα: 

 
∆ιάγραµµα 1.3: Ο εξεργειακός προϋπολογισµός σε µορφή κοσµικής ακτινοβολίας (Chen, 2005) 

 

Η κοσµική ενέργεια των 45 ΤW είναι απαραίτητη για τη διατήρηση εξεργειακής πυκνότητας 

της Γης, της τάξης των 4100 ΤW. Αυτό το εξεργειακό περιεχόµενο προέρχεται από τις φυσικές 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια και το υπέδαφος και την ενσωµατωµένη ενέργεια 

των βιολογικών οργανισµών. Από αυτά, τα 260 ΤW µετατρέπονται σε θερµότητα, περίπου 1450 ΤW 

σε κινητική ενέργεια και ειδικότερα σε τυρβώδη κίνηση τροφοδοσίας του ανέµου, των κυµάτων και 

των ρευµάτων κάθε είδους, ενώ 2380 ΤW ως απώλεια µάζας, απαραίτητη για την τροφοδοσία του 

υδρολογικού κύκλου (υδατοπτώσεις, χιονοπτώσεις).  

Από την αντίθετη κατεύθυνση οι συνολικές εξεργειακές ροές φθάνουν το σύνολο των 43 ΤW, 

µε 31 TW να προέρχονται από τις γεωθερµικές µεταφορές στο εσωτερικό της Γης, οι οποίες 

προστίθενται στις ανθρωπογενείς εξεργειακές αντλήσεις της τάξης των 12 ΤW από τα αποθέµατα των 

ορυκτών καυσίµων. Πρόσθετα, περίπου 3 ΤW προέρχονται ως χηµική εξέργεια ενσωµατωµένη στα 

φυτά. 

Οι παραπάνω ροές που καθορίζουν και τη συνολική διαθέσιµη αξιοποιήσιµη εξέργεια εντός 

του γήινου οικοσυστήµατος, παρουσιάζονται στο επόµενο σχήµα: 



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 
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∆ιάγραµµα 1.4: Ο εξεργειακός προϋπολογισµός εντός των ορίων της Γης (Chen, 2005) 

 

1.3.1   Η διαθέσιµη εξέργεια στα αβιοτικά και τα βιοτικά συστήµατα 

 Για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εξεργειακών πηγών, είναι απαραίτητη µια 

βασική αποσαφήνιση των µηχανισµών των εξεργειακών ροών που διέπουν τα βιοτικά και τα αβιοτικά 

συστήµατα. Η διαθεσιµότητα και η µηχανική της ανανέωσης του εξεργειακού περιεχοµένου µεταξύ 

της αβιοτικής και της βιοτικής ύλης διαφέρει σηµαντικά, όπως ακριβώς διαφέρει και για κάθε 

διαφορετικό είδος βιοτικής και αβιοτικής ύλης.  

Ενδεικτικά, το συνολικό εξεργειακό περιεχόµενο τριών µόνο πυρηνικών υλικών, υπερβαίνει 

την τιµή των 10 δις J. Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο του ορυκτού Ουρανίου (U) φθάνει τα 1000 ZJ 

(=1000x1021J), ενώ του διαλυµένου στα θαλάσσια ύδατα τα 36x104 ZJ, του ∆ευτερίου (D) τα 1010 ZJ 

και του Λιθίου (Li) τα 31x102 ZJ.  

  Αντίθετα το εξεργειακό περιεχόµενο των βιολογικών οργανισµών και της οργανικής ύλης 

είναι πολύ χαµηλότερο. Το εξεργειακό περιεχόµενο των φυτικών οργανισµών συγκεντρώνει µονάχα 

30 ZJ, ενώ η υψηλότερη συγκέντρωση εξέργειας στην οργανική ύλη βρίσκεται σε µορφή αερίου 

Μεθανίου (CH4) όντας της τάξης των 800 ZJ.  

Το επόµενο διάγραµµα (Herman, 2005) συµπυκνώνει πλήθος στοιχείων για τα σηµαντικότερα 

υλικά και φυσικές διαδικασίες, σε σχέση µε τις φυσικές εξεργειακές ροές και απώλειές τους, 

λογισµένα σε µονάδες ενέργειας (J): 



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 
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∆ιάγραµµα 1.5: Εξεργειακές ροές και απώλειες εντός της Γης σε µονάδες ενέργειας (J) (Herman, 2005) 

 

 Σ’ αυτό το σηµείο είναι απαραίτητη µια βασική σηµείωση για τα βιοτικά συστήµατα. Από 

άποψη οικονοµικής χρησιµότητας, η ανόργανη ύλη µπορεί να παρέχει υψηλότερο επίπεδο 

εξεργειακού περιεχοµένου, σε σχέση µε τα οργανικά-βιολογικά συστήµατα. Ωστόσο, είναι ακριβώς 

αυτή η χρησιµότητα των βιολογικών συστηµάτων που συνθέτουν το σύνολο του περιβάλλοντος 

προσδιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύστηµα αναφοράς. Όπως έχει ειπωθεί, αυτό συµβαίνει 

διότι βρίσκονται σε άµεση και συνεχή επαφή µε την ηλιακή ενέργεια.  

 

1.4   Χρήµα, Έρευνα & Ανάπτυξη, τεχνολογία και νεγεντροπία 

 Οι φυσικές µεταβλητές καθορίζουν σε πρωταρχικό βαθµό τη µορφή που θα λάβει η οικονοµία 

κάθε βιολογικού οργανισµού. Ως κοινό µέτρο αυτών των µεταβλητών ορίστηκε η εξέργεια, η οποία 

δύναται να είναι πλήρως αναλώσιµη. Υπό αυτή την άποψη, όπως κάθε µετασχηµατισµός εντός του 

βιοφυσικού συστήµατος διέπεται από τον ∆εύτερο Νόµο της Θερµοδυναµικής, έτσι και το χρήµα ως 

µέτρο της αξίας της ανταλλαγής αυτών των µετασχηµατισµών, διέπεται από τον ίδιο φυσικό νόµο. 

Συνεπώς, απεικονίζει την εντροπία στην οποία υπόκειται κάθε υλικό αγαθό (διαχρονική απαξίωση). 

Προκύπτει εποµένως το ζήτηµα της διάθεσης του χρήµατος σε επενδύσεις που µειώνουν την 

εντροπία που προκαλεί ο πυρήνας των ανθρώπινων µετασχηµατισµών, δηλαδή η βιοµηχανία.  

 

1.4.1   Επενδύοντας στην νεγεντροπία 

Η εντροπία της θερµοδυναµικής συνεπάγεται τη φθορά. Το ίδιο πρότυπο της εντροπίας είναι 

κοινό και αναπόφευκτο για κάθε είδους επένδυση. Από καθαρά όµως οικολογική άποψη, κάποιες 

επενδύσεις εξυπηρετούν περισσότερο την οικονοµία της Φύσης. Μια τέτοιου είδους επένδυση είναι 



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 
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εκείνη η οποία στοχεύει να χρησιµοποιήσει την –αναπόφευκτη- απώλεια εξέργειας προκειµένου να 

βελτιώσει τις δοµές της ροής της πληροφορίας του συστήµατος απ’ το οποίο προέρχεται. Η κυριότερη 

επένδυση στην οποία µια κοινωνία µπορεί να προβεί είναι η Έρευνα & Ανάπτυξη, ως διαδικασία 

διαχρονικής αύξησης της διαθέσιµης πληροφορίας. 

Η διαχρονική εξέλιξη της βελτίωσης της ροής της πληροφορίας µέσα από την επενδυτική 

χρήση της µείωσης του επιπέδου εξέργειας µπορεί να αποδοθεί από την ακόλουθη σχέση: 

11)( −− ××× tIAEx Ex  

η οποία δείχνει την ανάλωση της εξέργειας Ex σε σχέση µε το συνολικό απόθεµά της AEx ανά µονάδα 

πληροφορίας I ανά µονάδα χρόνου t. Μια πιο ολοκληρωµένη µορφή της παραπάνω εξίσωσης θα ήταν: 

11

1

11

−−

−

==

××







× ∑∑ dtdIAdExd

n

i

Ex

i

n

i

i  

η οποία εκφράζει για οριακές χρονικές µεταβολές τη µεταβολή της χρησιµοποιούµενης εξέργειας ανά 

µορφή, προς τη µεταβολή του συνολικού εξεργειακού αποθέµατος σε όλες τις διαθέσιµες µορφές, 

προς τη µεταβολή της ροής της πληροφορίας ανά µονάδα χρόνου. 

Μια ακόµη µεγαλύτερη εξειδίκευση θα µπορούσε να γίνει µε διαχωρισµό µεταξύ της χρήσης 

των πλήρως ανανεώσιµων πηγών εξέργειας και των υπό συνθήκη. Συνεπώς, η εξίσωση θα λάµβανε τη 

µορφή: 
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Αυτή η µορφή δίνει βαρύτητα στην εξέταση της σχέσης των πηγών εξέργειας οι οποίες όντας 

σε αποθεµατική µορφή θεωρούνται περιορισµένες. Σ’ αυτή την περίπτωση αφαιρείται η συνεισφορά 

των πλήρως ανανεώσιµων πηγών εξέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική και η κυµατική, καθότι 

ανανεώνονται σε πρακτικά συνεχή χρόνο. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν υφίσταται κανένα κόστος 

εντροπίας για το οικοσύστηµα.   

Οι παραπάνω σχέσεις εκφράζονται στην γενική τους µορφή από το επόµενο διάγραµµα. Σ’ 

αυτό παρουσιάζονται τρία διαφορετικά ενδεικτικά πρότυπα της εξελικτικής διαδικασίας της 

τεχνολογίας. Τα δύο πρώτα ακολουθούν το σύνηθες παραβολικό πρότυπο, όπου έπειτα από µια 

περίοδο έντονης χρήσης εξεργειακού περιεχοµένου για τη µεταφορά µιας µονάδας πληροφορίας, 

ακολουθεί µια µείωση ως αποτέλεσµα της µάθησης. Η µόνη διαφορά αφορά κάποιες παραµέτρους 

χρονικής έντασης. Στην πρώτη περίπτωση η εξεργειακή ένταση της πληροφορίας (=Ex/I)) είναι 

αρκετά υψηλή, ωστόσο µειώνεται και αρκετά απότοµα στο χρόνο, σε σχέση µε τη δεύτερη καµπύλη, 

όπου αυξάνεται, εξοµαλύνεται και µειώνεται πιο οµαλά, διατηρώντας όµως στο σύνολο του χρόνου 

µια υψηλότερη εξεργειακή ένταση της µεταφερόµενης πληροφορίας. 

Η τρίτη περίπτωση αφορά µια δίκορφη συνάρτηση. Η δεύτερη κορυφή είναι πιθανόν να 

οφείλεται σε κάποιο αποτέλεσµα κλίµακας, κατά το οποίο η χρήση εξέργειας ανά µονάδα 
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αποκτηθείσας πληροφορίας ως προς το συνολικό απόθεµα εκτινάχθηκε ραγδαία. Τέτοιες περιπτώσεις 

µπορεί να απεικονίζουν µια περίοδο έντασης της εξεργειακής επένδυσης. 

 

∆ιάγραµµα 1.6: Η διαδικασία της τεχνολογικής εξέλιξης ως διαχρονική σχέση Εξέργειας-Πληροφορίας 

 

 Η συνολική χρήση εξέργειας ως προς το απόθεµα, κατά µια διαδικασία συγκέντρωσης όλης 

της διαθέσιµης πληροφορίας (πλήρους βεβαιότητας) σε χρονικό διάστηµα T-t θα δίνεται από: 
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Με βάση τα παραπάνω, το ζήτηµα της τεχνολογικής ανάπτυξης συνοψίζεται στην επένδυση της 

εισροής της διαθέσιµης εξέργειας, µε σκοπό την αύξηση της ανά µονάδα εκροής της πληροφορίας. Μια 

πιο πρακτική θεώρησή της θα ήταν ο βαθµός απόδοσης της αξιοποίησης των πλήρως ανανεώσιµων 

διαθέσιµων µορφών εξέργειας (φυσικά φαινόµενα) για την ανά µονάδα εκροή πληροφορίας. Στα 

επόµενα κεφάλαια, θα αναπτυχθούν υποδείγµατα που ανάγουν τα παραπάνω αποτελέσµατα σε 

οικονοµικά µεγέθη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

11)( −− ××× tIAEx Ex  

Τ 

Η διαδικασία της εξέλιξης, 
προϋποθέτει συσσώρευση 
πληροφορίας. Οι περίοδοι έντασης 
χρήσης των φυσικών πόρων µπορούν 
να ειδωθούν ως περίοδοι επένδυσης 
σε συσσώρευση πληροφορίας. Σε 
επόµενες περιόδους, η πληροφορία 
αξιοποιείται, ώστε ο λόγος 
αποκτούµενη πληροφορία / υλική 

χρήση να µειώνεται. Βέβαια, πάντα 
το ακριβές πρότυπο συσσώρευσης 
πληροφορίας δύναται να ποικίλει για 
κάθε κοινωνία. 
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Κεφάλαιο 2 

Η µάκρο-δοµή της οικολογικής χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας  

 

«Η οικονοµία είναι µια επιστήµη της ζωής, µάλλον κοντινότερη µε τη βιολογία παρά µε τη µηχανική…» 

Alfred Marshall 

 

Στο παρόν κεφάλαιο προτυποποιούνται θεωρητικά οι διαδικασίες των µετασχηµατισµών από 

την ανθρώπινη οικονοµία, καθώς και οι βιοφυσικές συνθήκες εντός των οποίων αυτοί λαµβάνουν 

χώρα. Η σχέση µεταξύ των µεγεθών και των ρυθµών των µετασχηµατισµών σε σχέση µε τα φυσικά 

αποθέµατα, ορίζουν το πλαίσιο το οποίο αποτελεί το µέτρο της αξιολόγησης του επιπέδου της 

ποιότητας της ανθρώπινης τεχνολογίας. 

 Ειδικότερα, υποστηρίζεται µια εναλλακτική αντίληψη για την έννοια του αποθέµατος. 

Απόθεµα δεν θεωρείται µονάχα η συγκέντρωση εξεργειακού περιεχοµένου εντός συγκεκριµένου 

όγκου, αλλά και οι ιδιότητες που δηµιουργεί. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά τη συγκέντρωση 

εξεργειακού περιεχοµένου στη βιοτική ύλη, η οποία αποτελεί ένα φυσικό δωρεάν µέσο απορρόφησης 

ποσοτήτων εντροπίας (π.χ. ρύπανσης) και αναπαραγωγής ποσοτήτων τάξης (δηλαδή εξέργειας).  

 Κατά συνέπεια, κάθε µεταβολή στο απόλυτο βιολογικό απόθεµα, προκαλεί αυτόµατα ένα 

αποτέλεσµα µεταβολής του επιπέδου της ποιότητας της τεχνολογίας. Στις επόµενες ενότητες, οι 

σχέσεις αυτές παρουσιάζονται σε µαθηµατική µορφή. 

 

2.1   Προτυποποίηση των οικονοµικών µετασχηµατισµών της διαθέσιµης εξέργειας 

Η διαθέσιµη εξέργεια, αποτελεί την πρωταρχική εισροή των οικονοµικών µετασχηµατισµών. 

Η επόµενη εισροή είναι η ανθρώπινη γνώση η οποία αποδίδει στους µετασχηµατισµούς χρησιµότητα.  

Όπως έχει αναφερθεί, η πρωταρχική µορφή εξέργειας είναι η κοσµική ενέργεια (ή κοσµική 

εξέργεια), η οποία τροφοδοτεί το οικοσύστηµα ως σύνολο προκειµένου να παράγει τη συνολική 

βιοµάζα του και τις ιδιότητες που απορρέουν. Από τη διαδικασία ενσωµάτωσης της κοσµικής 

ενέργειας δηµιουργείται εξεργειακό περιεχόµενο σε αποθεµατική (βιοµάζα, ορυκτά) και σε ελεύθερη 

µορφή (ηλιακή ακτινοβολία, άνεµος, ροή ωκεάνιων ρευµάτων).  

Η βιοµηχανία ως κόµβος µετασχηµατισµού δύναται να αξιοποιεί και τις δυο µορφές. Τόσο η 

ελεύθερη, όσο και η αποθεµατική µορφή δύνανται να αξιοποιηθούν πλήρως. Το µέρος της ελεύθερης 

µορφής που αξιοποιείται καταλήγει ως εισροή. Το µέρος που δεν αξιοποιείται, διαχέεται στο 

οικοσύστηµα δίχως κανένα κόστος γι’ αυτό, καθότι ανανεώνεται σε διαρκή χρόνο εξωγενώς. 

Στο επόµενο διάγραµµα, απεικονίζεται απλοποιηµένα η διαχρονική ροή των φυσικών και 

τεχνητών µετασχηµατισµών του εξεργειακού περιεχοµένου: 
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∆ιάγραµµα 2.1: Απεικόνιση της ροής των µετασχηµατισµών του διαθέσιµου εξεργειακού περιεχοµένου 

 

Η µηχανική της χρήσης της εξέργειας σε αποθεµατική µορφή είναι πιο πολύπλοκη. Για τη 

δηµιουργία εισροής πρώτης ύλης απαιτείται εξαγωγή από το φυσικό της περιβάλλον. Κατά τη 

διαδικασία εξαγωγής δηµιουργούνται απώλειες σε µορφή εξέργειας ανάµιξης (χηµικών ενώσεων) που 

δηµιουργείται τεχνητά ως πρόσµιξη για την ευκολότερη εξαγωγή (π.χ. χρήση υδραργύρου κατά την 

εξαγωγή του χρυσού). Έπειτα, η διαδικασία µετασχηµατισµού της ύλης σε προϊόντα προκαλεί επίσης 

απώλειες, είτε ως απορρίµµατα από το σύστηµα, ή ως απώλειες βάσει του ∆ευτέρου Νόµου της 

Θερµοδυναµικής. Το εναποµείναν απόθεµα καταλήγει σε µορφή Ν-1 υλικών αγαθών και υπηρεσιών 

τα οποία µετά τη λήξη της ζωής τους απορρίπτονται στο οικοσύστηµα. 

Ως αγαθό Ν λογίζεται η Έρευνα & Ανάπτυξη. Η ιδιαίτερη φύση του υπαγορεύει πως αποτελεί 

τη δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης των µετασχηµατισµών της διαθέσιµης εξέργειας για τη 

δηµιουργία των υπολοίπων Ν-1 αγαθών. Αυτό το ιδιόµορφο προϊόν τροφοδοτείται στο χρόνο τόσο 

από την υλική επάρκεια των προηγούµενων µετασχηµατισµών, ενώ µε τη σειρά του τροφοδοτεί το 

σύστηµα µε γνώση τεχνολογικών βελτιώσεων που θα λάβουν χώρα σε µελλοντικό χρόνο1.  

Κατά τη διάρκεια και των τριών σταδίων των απωλειών, ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί του 

οικοσυστήµατος προκειµένου να αναπαράγουν τάξη από την απορριφθείσα εντροπία. Το είδος και το 

µέγεθος της απορριφθείσας εντροπίας θα καθορίσει το χρόνο αναπαραγωγής του εξεργειακού 

περιεχοµένου, δηλαδή της τάξης. Ενδεικτικά, το οικοσύστηµα θα αναπαράγει ταχύτατα την τάξη όταν 

                                                 
1 Η ροή της εξέργειας εντός µιας χρονικής µονάδας παρουσιάζεται ως µονόδροµη στο σχήµα, διότι εστιάζει 
στην χρήση της διαθέσιµης εξέργειας προκειµένου να παραχθεί το σύνολο των αγαθών Ν. Ενδεχοµένως, σε 
επόµενο χρόνο να δηµιουργούνται πιο πολύπλοκες ροές, για παράδειγµα λόγω ανακύκλωσης υλικών. Και πάλι, 
αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά τη φύση και το σκοπό του σχήµατος. Αυτό που πρέπει να φαίνεται είναι η χρήση 
του καθαρού εξεργειακού ποσού για την παραγωγή της χρηµατικής αξίας των Ν αγαθών.  

Απώλειες 

Απώλειες 

Απώλειες 

 

Κοσµική 

Εξέργεια 

Κοσµική Εξέργεια (=Πρωτογενής πηγή Εξέργειας) 

Εξωγενώς 

Ανανεώσιµες 

Απώλειες 

Οικοσύστηµα (=∆ευτερογενής πηγή Εξέργειας) 

Εξέργεια 

Εξέργεια 

 Τ 

Ελεύθερη Εξέργεια 

Βιοµηχανία 
(πυρήνας 

µετασχηµατισµού) 

Ν-1 Αγαθά & 

Υπηρεσίες 

Αποθεµατική 

Εξέργεια 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ 

Ν: Έρευνα & 

Ανάπτυξη 



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 

 

 

 

Γεώργιος Καρακατσάνης 
17 

η εντροπία βρίσκεται σε οργανική µορφή, παρά ως τοξική χηµική ένωση (π.χ. βαρέα µέταλλα). 

Συνεπώς, ο χρόνος της φυσικής αναπαραγωγής του εξεργειακού περιεχοµένου του οικοσυστήµατος, 

αποτελεί το µέτρο της πίεσης που δέχεται από την ανθρώπινη τεχνολογία. Αντίστοιχα, το προϊόν Έρευνα 

& Ανάπτυξη, αποτελεί την προσδοκώµενη απορρόφηση πίεσης προς το οικοσύστηµα. 

 

2.2   Ο βιοφυσικός προϋπολογισµός 

 Οι παραπάνω σχέσεις, δηµιουργούν την έννοια ενός βιοφυσικού προϋπολογισµού, βιοφυσικού 

ισοζυγίου ή εναλλακτικά ενός βιοφυσικού πλεονάσµατος. Αυτό το πλεόνασµα συγκεντρώνει όλη την 

πλανητική διαθέσιµη εξέργεια σε αποθεµατική µορφή. Εδώ παραλείπεται σκόπιµα η συνεισφορά της 

ελεύθερης εξέργειας1. Κατά συνέπεια, το συνολικό εξεργειακό απόθεµα θα εκφράζεται ως: 

∑ ∑ ∑+=
n n n

seT aiMiaiMiaiMi
1 1 1

 

δηλαδή, το συνολικό απόθεµα Τ, το οποίο ορίζεται από το άθροισµα όλων των διαφορετικών µορφών 

ύλης n, το οποίο µε βάση τον Πρώτο Νόµο της Θερµοδυναµικής, θα ισούται µε το άθροισµα όλων των 

διαφορετικών εξορυσσόµενων ποσοτήτων των µορφών i και του εναποµείναντος αποθέµατος για 

κάθε µια από αυτές. Ο συντελεστής α είναι ένας παράγοντας εξεργειακής πυκνότητας, ο οποίος 

διαφέρει για κάθε διαφορετικό είδος υλικού2. Ο συντελεστής βοηθά στην πληρέστερη περιγραφή του 

βιοφυσικού ισοζυγίου, κατά συνέπεια στις επόµενες σχέσεις µπορεί να παραλειφθεί προς απλοποίηση. 

 Η αύξηση της µάζας για κάθε µορφή, αποτελεί συνάρτηση του αποθέµατος επί έναν ρυθµό 

ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζεται από ποικίλες παραµέτρους xn των οποίων το µέγεθος της επίδρασης 

µπορεί να διαφέρει ανά χρονική περίοδο t3: 

( )T

itsMi ρ+1  

µε ρυθµό αναπαραγωγής ),...,,( 21 ntttit xxxf=ρ  

 Ο χρόνος Τ, δείχνει τον απαιτούµενο χρόνο ολικής αναπαραγωγής του πόρου. Όταν 

συµπληρωθεί αυτός ο χρόνος εξετάζεται η σχέση:  

( ) uMiMi
T

its ±=+ ρ1  

όπου το συνολικό εξεργειακό απόθεµα θα είναι ίσο µε: 

( ) )(1 uMiaiaiMi
T

its ±=+ ρ  

                                                 
1 Αυτό γίνεται κυρίως για λόγους απλούστευσης, εφόσον η αξιοποίησή της δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
πίεσης προς το οικοσύστηµα 
 
2  Γενικά θα µπορούσε να οριστεί ως ο συντελεστής φυσικής ή εναλλακτικά θερµοµηχανικής εξέργειας ο οποίος 
ορίστηκε παραπάνω και ισούται µε Εx = ai = [(h-h0) – T0 (s-s0)]Mi,. Ωστόσο, σηµειώνεται πως επειδή τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα αναφοράς διαφέρουν σηµαντικά γεωγραφικά, αυτός ο συντελεστής µπορεί να 
θεωρηθεί ως µια µέση τιµή του πλανήτη. 
 
3  Η αναλυτικότερη προτυποποίηση της πληθυσµιακής οικολογικής δυναµικής των πόρων –ιδιαίτερα των 
βιολογικών- παρουσιάζεται σε ενότητα του κεφαλαίου 3. 
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Αυτή η σχέση, υποδεικνύει πως το απόθεµα µετά την εξόρυξη, έχει αναπαραχθεί πλήρως στα 

αρχικά του επίπεδα, µεταβληµένος κατά ένα αποδεκτό όριο διακύµανσης u, που οφείλεται σε 

αστάθµητους παράγοντες. Στην περίπτωση που υπάρχει ισότητα της παραπάνω σχέσης, κάθε θετική 

ποσότητα Mie που έχει εξαχθεί σε προηγούµενο χρόνο, ισούται µε το πραγµατικό πλεόνασµα µάζας. Η 

πραγµατική του τιµή στο χρόνο θα είναι µειωµένη κατά ένα ρυθµό απαξίωσης που οφείλεται στον 

∆εύτερο Νόµο της Θερµοδυναµικής και θα είναι ίση µε: 

( )T
iteMi ρ−1 , υπό την προϋπόθεση ότι: ( ) 01 ≥− T

iteMi ρ  

µε ρυθµό απαξίωσης ),...,,( 21 ntttit gggf=ρ  

 Συνεπώς, είναι κατανοητό πως αν ο ρυθµός απαξίωσης του πόρου τείνει να ξεπεράσει το 

ρυθµό της φυσικής αναπαραγωγής του, το σύστηµα ρέπει προς την εντροπία. 

Αντίστοιχα, θα ισχύουν ανάλογες σχέσεις για την ικανότητα του υλικού αποθέµατος να 

απορροφά εντροπία και να αναπαράγει τάξη. Η συγκεκριµένη περίπτωση είναι εξαιρετικά πιο 

πολύπλοκη από αυτήν της εξαγωγής του αποθέµατος µάζας, καθώς υπεισέρχονται ιδιαιτερότητες 

λόγω των εκάστοτε χηµικών ενώσεων που προκύπτουν από την ροή ρύπων στο περιβάλλον.  

Εδώ, γίνονται δυο κατηγοριοποιήσεις. Αφενός µεταξύ αβιοτικής και βιοτικής ύλης, καθώς οι 

ιδιότητες της απορρόφησης και της αποδόµησης οφείλονται κυρίως στην δεύτερη. Αφετέρου, γίνεται 

κατηγοριοποίηση και µεταξύ των αποδοµήσιµων (π.χ. αέρια του θερµοκηπίου, CO2, NOx, SOx) και 

των συσσωρεύσιµων ρύπων (π.χ. βαρέα µέταλλα).  

Η βιοτική ύλη b αποτελεί µέρος του συνολικού αποθέµατος µάζας. Κάθε βιολογική ποικιλία 

έχει µια ιδιαίτερη ικανότητα απορρόφησης και αποδόµησης κάθε είδους ρύπου i (από ένα σύνολο k) η 

οποία εκφράζεται ως συντελεστής ως προς το συνολικό απόθεµα. Η ικανότητα αυτή του κάθε 

βιολογικού πόρου έχει οριστεί ως Φέρουσα Ικανότητα. Συνεπώς, για κάθε είδος βιοτικής ύλης θα 

ισχύει:  
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Όπου το συνολικό απόθεµα της βιοτικής µάζας θα είναι ένα µέρος της συνολικής:  
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Η παραπάνω γενική τυπολογία, ισχύει τόσο για τους αποδοµήσιµους όσο και για τους 

συσσωρεύσιµους ρύπους. Για τους αποδοµήσιµους µπορεί να ισχύει αυτούσια, δίχως περαιτέρω 

προσαρµογή. Η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ενώ για τους αποδοµήσιµους ρύπους η 

φέρουσα ικανότητα θεωρείται ανανεώσιµο µέγεθος σε συνεχή χρόνο, για τους συσσωρεύσιµους 

αποτελεί φθίνουσα συνάρτηση της παραγωγής τους. Κατά συνέπεια, η διαχείρισή τους αφορά στην 

εκποµπή τους µέχρι ένα ανώτατο αποδεκτό όριο ασφαλείας, κι έπειτα την οριστική εγκατάλειψή τους. 

Σηµειώνεται ωστόσο, ότι κάθε ρύπος µπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά υπό διαφορετικές χηµικές 

ενώσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η γενική προτυποποίηση ισχύει για κάθε είδος ρύπου. 
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Αν υποτεθεί πως οι συσσωρεύσιµοι ρύποι l αποτελούν ένα µέρος των συνολικών ρύπων k, 

κατά µια συνεχή ροή τους ∑
=

l

i

lif
1

)(  σε συγκεκριµένο χρόνο, θα ισχύει µια διαχρονική σχέση 

φέρουσας ικανότητας: 

Για χρόνο t: 
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Ενώ σε χρόνο t+1: 
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 Το συνολικό απόθεµα φέρουσας ικανότητας το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί σ’ ένα χρονικό 

διάστηµα ορίζεται ως: 
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 Με βάση τα παραπάνω, η σχέση άντλησης πρώτων υλών από τον άνθρωπο, µπορεί να γίνει 

αντιληπτή υπό το πρίσµα ενός ιδιότυπου βιοφυσικού πιστωτικού συστήµατος. Αν υποτεθεί η ύπαρξη, 

ενός αρχικού αποθέµατος για κάθε πόρο, τότε κάθε µικρότερη διαθέσιµη ποσότητα υποδεικνύει µια 

κατάσταση πίστωσης από το βιοφυσικό σύστηµα προς τον άνθρωπο. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει για 

κάθε απόρριψη εντροπίας στο βιοφυσικό σύστηµα, όπου τίθενται σε ενεργοποίηση οι µηχανισµοί 

αναπαραγωγής τάξης. Πρόκειται δηλαδή για την χρήση ενός δυναµικού αναπαραγωγής τάξης. Και οι 

δυο περιπτώσεις αφορούν πλεονάσµατα τα οποία υφίστανται δωρεάν για τον άνθρωπο, εφόσον δεν 

δηµιουργήθηκαν µε συνεισφορά ανθρώπινης εργασίας.  

Από τις παραπάνω σχέσεις εξάγεται το συµπέρασµα ότι το πραγµατικό βιοφυσικό πλεόνασµα, 

προκύπτει µονάχα µετά από την πλήρη αναγέννηση της µάζας και της φέρουσας ικανότητας του 

οικοσυστήµατος. Εποµένως, η αντίληψη για την ανάγκη απόδοσης κόστους για τη χρήση καθενός από 

τα δύο αρχικά πλεονάσµατα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της χρηµατοοικονοµικής της 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας.   

 

2.3   Ο Περιοριστικός Παράγοντας 

 Η έννοια του περιοριστικού παράγοντα έχει ληφθεί αυτούσια από την επιστήµη της 

Οικολογίας. Βασίζεται στο Νόµο του Ελαχίστου ή Νόµο von Liebig. Σύµφωνα µε αυτόν, κάθε 

βιολογικό είδος µεγεθύνεται και εξελίσσεται συναρτήσει του διατροφικού πόρου που βρίσκεται σε 

µεγαλύτερο περιορισµό σε σχέση µε τους υπολοίπους. Ενδεικτικά, ο περιοριστικός παράγοντας στην 

έρηµο είναι το νερό.  
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 Εν ολίγοις, είναι ο πιο αδύναµος κρίκος ενός οικοσυστήµατος, που καθορίζει και το 

εξελικτικό του δυναµικό. Ο Justus Von Liebig όρισε τον περιοριστικό παράγοντα ως µια σχέση 

µεταξύ των ποσοτήτων τριών στοιχείων: του άνθρακα (C), του αζώτου (N) και του φωσφόρου (P). Η 

αναλογία που διακρίνει τα τρία στοιχεία είναι: 

1

7

41
=

P

N

C
 

 Η έννοια του περιοριστικού παράγοντα µπορεί πολύ εύκολα να εισαχθεί κατ’ αναλογία και 

στο ανθρώπινο οικονοµικό σύστηµα. Αν οι πρωταρχικές εισροές της οικονοµίας είναι τα βιοφυσικά 

πλεονάσµατα, τότε τις δυνατότητες µεγέθυνσής της θα καθορίσει εκείνο το οποίο βρίσκεται σε 

ελάχιστη διαθεσιµότητα. Ωστόσο, η κύρια διαφορά µε τα υπόλοιπα βιολογικά συστήµατα, είναι ότι ο 

περιορισµός ενός βιοφυσικού πλεονάσµατος δεν είναι µακροχρόνια δεσµευτικός, εφόσον µπορεί να 

υπερκεραστεί µε Έρευνα & Ανάπτυξη. Με βάση την προηγούµενη ενότητα, έγινε διάκριση σε δύο 

ειδών πλεονάσµατα, το πλεόνασµα µάζας (εναλλακτικά και εξέργειας) και το πλεόνασµα φέρουσας 

ικανότητας. Ακολουθεί η προτυποποίηση των µηχανισµών λειτουργίας τους. 

 

2.3.1   Εξεργειακό απόθεµα 

 Το εξεργειακό απόθεµα αποτελεί το σύνολο όλης της απαραίτητης µάζας, η οποία µπορεί να 

µετασχηµατιστεί είτε για να παραδώσει τα απαραίτητα υλικά (π.χ. µέταλλα), ή για να αποδώσει τις 

απαραίτητες ενεργειακές ροές (π.χ. υδρογονάνθρακες). Τελικό προϊόν αυτών των µετασχηµατισµών 

είναι η αποδιδόµενη ενεργειακή χρησιµότητα στον άνθρωπο. 

 Η διαχρονική διαδικασία της χρήσης του εξεργειακού αποθέµατος είναι δυνατόν να 

κατανοηθεί απλοποιηµένα µε την εισαγωγή ενός προτύπου πόρου. Στη συνέχεια, ακολουθεί µια 

βασική προτυποποίηση της διαχρονικής χρήσης ενός αποθεµατικού πόρου, όπως οι υδρογονάνθρακες.  

Η συνάρτηση χρήσης έχει διαµορφωθεί κατά ένα παραβολικό πρότυπο (δηλαδή αντιστρόφου 

U), καθώς είναι σύµφωνη µε την υπόθεση των περιβαλλοντικών καµπυλών Kuznets. Η αρχική 

υπόθεση αφορά τη σχέση µεταξύ ενός αριθµού δεικτών περιβαλλοντικής υποβάθµισης και του κατά 

κεφαλήν εισοδήµατος. Αυτή συνοψίζεται στο ότι στα αρχικά στάδια της οικονοµικής µεγέθυνσης, η 

περιβαλλοντική υποβάθµιση και η ρύπανση αυξάνονται, αλλά ύστερα από ένα επίπεδο εισοδήµατος κι 

έπειτα (το οποίο ποικίλλει αναλόγως των δεικτών που χρησιµοποιούνται), το ενδιαφέρον της 

κοινωνίας στρέφεται στην αποκατάσταση, ώστε στα υψηλά εισοδήµατα ο όρος να αντιστρέφεται 

οδηγώντας σε µια περιβαλλοντική βελτίωση (Stern, 2004)1. 

                                                 
1  Η υπόθεση Kuznets παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο World Development Report 1992.  Για την ισχύ της 
επικρατεί µια γενικότερη διαµάχη τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε οικονοµετρικό επίπεδο. Πάντως, τα 
µακροπρόθεσµα στοιχεία (άνω των 100 ετών) επιβεβαιώνουν την υπόθεση, όπως ακριβώς και η λογική 
παραγωγή ότι γενικά τα πρόσωπα και τα κράτη µε υψηλά εισοδήµατα, αναζητούν περιβαλλοντική ποιότητα 
(υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα). Οι σηµαντικότερες αδυναµίες της υπόθεσης αφορούν σε επιµέρους σηµεία 
–κυρίως µαθηµατικής τυποποίησης-κι όχι στην ουσία της υπόθεσης.    
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Η τροποποιηµένη συνάρτηση Kuznets στηρίζεται στην αρχική υπόθεση, αλλά έχει εφαρµογή 

στην χρήση των αποθεµάτων. Βάσει αυτής, η χρήση ενός αποθεµατικού πόρου εκφράζεται ως 

συνάρτηση του χρόνου. Εδώ η µεταβλητή του χρόνου ενδιαφέρει άµεσα, καθώς ενέχει τόσο 

ερµηνευτικό, όσο και κανονιστικό χαρακτήρα. Η κοινωνία έχει συγκεκριµένους βαθµούς ελευθερίας 

καθορισµού της κατανάλωσης της ποιότητας του αποθέµατος, οι οποίοι διαχρονικά µειώνονται λόγω 

της ισχύος του Β΄ Νόµου της Θερµοδυναµικής. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καθορίσει την σχέση 

κατανάλωσης-υποκατάστασης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει πλήρη µετάβαση σε ανανεώσιµους 

πόρους.  

Με βάση τα παραπάνω, η διαχρονική χρήση ενός αποθεµατικού πόρου µπορεί να 

προτυποποιηθεί και µαθηµατικά. Η συνολική χρήση ενέργειας ΕΤ, θα είναι ίση µε το άθροισµα της 

ισχύος που παράγεται από ανανεώσιµες r και αποθεµατικές c εξεργειακές πηγές. Κατά συνέπεια: 
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Για απλοποίηση, θα γίνει η υπόθεση ότι υπάρχει ένας µονάχα πόρος σε αποθεµατική µορφή. 

Η προτυποποίηση της χρήσης ενός εξεργειακού αποθέµατος λαµβάνει χώρα στο επόµενο διάγραµµα. 

Η δυνατότητα χρήσης ξεκινά από ένα µέγιστο απόθεµα Α0. Η µείωση του αποτελεί συνάρτηση της 

χρήσης του. Αυτό υποδεικνύει πως αρχικά η χρήση αυξάνεται εν ανυπαρξία υποκατάστατου πόρου, 

ενώ ύστερα από ένα χρονικό σηµείο t1 αρχίζει να φθίνει ως συνέπεια του συγκεντρωµένου 

αποτελέσµατος χρόνων περιβαλλοντικής Έρευνας & Ανάπτυξης. Η καµπύλη ΕΤ, εκφράζει τη 

συνολική χρήση της εξαγχθείσας ενέργειας, όπου έπειτα από το χρονικό σηµείο t1, το ποσοστό 

συµµετοχής των υδρογονανθράκων µειώνεται ραγδαία. 

Τα παραπάνω λαµβάνουν χώρα µε –διαχρονικά- γραµµικά αυξανόµενο προϊόν1. Μετά από 

ένα συγκεκριµένο επίπεδο προϊόντος, ο όρος χρήσης αποθέµατος αντιστρέφεται, µε αποτέλεσµα το 

κύριο µέρος της ενεργειακής χρήσης να καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από ανανεώσιµους πόρους.  

Στο εν λόγω υπόδειγµα, σηµασία έχει η ταχύτητα της µετάβασης. Αυτή καθορίζεται από την 

αναλογία των παραµέτρων που ορίζουν την χρήση και την υποκατάσταση. Ακόµη πιο συγκεκριµένα, 

η αναλογία αυτή θα καθορίζεται από το ποσοστό του συνολικού πλούτου που διαθέτει η κοινωνία σε 

Έρευνα & Ανάπτυξη για ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους προς το συνολικό πλούτο που παράγεται 

από την προηγηθείσα ενεργειακή µεγέθυνση µέσω της χρήσης του εξεργειακού αποθέµατος. 

Η γενική προτυποποίηση της κατανάλωσης ενός εξεργειακού αποθέµατος παρουσιάζεται στο 

επόµενο διάγραµµα: 

                                                 
1  Η γραµµική απεικόνιση του ΑΕΠ, ας µην θεωρηθεί ως η απόλυτη ιστορική πορεία του, καθώς αυτή είναι 
γνωστό ότι χαρακτηρίζεται από οικονοµικούς κύκλους. Η γραµµή ας θεωρηθεί ως γραµµή τάσης του ΑΕΠ να 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, και έχει χαραχθεί έτσι ώστε να είναι και πιο κατανοητή η υπόθεση 
Kuznets. Άλλωστε δεν λαµβάνει ουσιαστικό µέρος στην ανάλυση, οπότε δεν την επηρεάζει και σε ακρίβεια. 
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∆ιάγραµµα 2.2:  Βασική προτυποποίηση της χρήσης ενός πόρου σε αποθεµατική µορφή 

 

Βάσει της υπόθεσης Kuznets, η χρήση του αποθεµατικού πόρου σε κάθε έτος, θα λαµβάνει τη 

γενική µορφή: 

2ttc βα −= , µε α,β≥0
1 

όπου τα α,β δύο ανταγωνιστικές παράµετροι, µε την παράµετρο α να ορίζει την καθαρή χρήση 

των υδρογονανθράκων, ενώ την παράµετρο β την υποκατάσταση καυσίµου µε κάποια ανανεώσιµη 

                                                 
1  Στην πράξη, η γενική µορφή του οικονοµετρικού υποδείγµατος των περιβαλλοντικών καµπυλών Kuznets είναι 
τετραγωνική και εκφράζεται σε λογαριθµική µορφή ως: 

itittiit PXPXaPE εββγ ++++= 2

21 )]/[ln()/ln()/ln( , 

όπου Ε είναι η µεταβλητή εκποµπής ρύπων, Ρ ο πληθυσµός, Χ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), α και γ 
άλλες παράµετροι επιρροής της περιβαλλοντικής ποιότητας και ε ο στοχαστικός όρος σφάλµατος. Για να λάβει 
την παραβολική µορφή του το υπόδειγµα, ο συντελεστής β1 του γραµµικού όρου πρέπει να είναι θετικός, ενώ ο 
συντελεστής β2 του τετραγωνικού όρου πρέπει να είναι αρνητικός. Η αντιστροφή του όρου περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης γίνεται στο χρονικό σηµείο που καθορίζεται από την εξίσωση )]2/(exp[ 21 bt β−= . 

T 

At, Ct 

ET 

ct1 

At1 

t1 

At2 

At3 

ct2 
ct3 

t2 t3 
T 

GDP Η γραµµή τάσης του 
προϊόντος απεικονίζει τη 
γενική τάση της διεθνούς 
οικονοµίας να 
µεγεθύνεται, παρόλο που 
αυτό χαρακτηρίζεται από 
τους οικονοµικούς 
κύκλους. Αυτό 
εξυπηρετεί για την 
ανάλυση Kuznets. 

Η συνολική διεθνής χρήση 
ενέργειας, µπορεί να 
εκφραστεί από µια εκθετική 
συνάρτηση Et = ect ή µια 
λογιστική εξίσωση 
διαφορών Et+1 = aEt – bEt

2. 
Σε κάθε περίπτωση, η 
µελέτη γίνεται για την ίδια 
χρονική κλίµακα χρήσης. 

Η µέγιστη δυνατή ποσότητα 
κατανάλωσης εξεργειακού 
αποθέµατος σε κάθε χρόνο, 
εξαρτάται από την 
κατανάλωση του 
προηγούµενου χρόνου. Το 
µέγιστο απόθεµα Αt ορίζεται 
από τη σχέση At-2 – Ct-1 

Η διαδικασία της 
µετάβασης που 
εκφράζεται από την 
παράµετρο β, θεωρείται 
ξεκινά από την αρχή της 
χρήσης του εξεργειακού 
αποθέµατος. Πρόκειται 
για ένα µέσο σταθµιστή 
όλων των ετών που 
εξετάζονται. 

Η µείωση του αρχικού 
αποθέµατος Α0, 
εκφράζεται από την 
παράµετρο ενεργειακής 
µεγέθυνσης α, µειωµένη 
κατά την παράµετρο 
υποκατάστασης β και 
προσαυξηµένη κατά την 
εξωγενή µεταβλητή 
ανακαλύψεων Ν. 

Υπάρχει µια θετική 
σχέση µεταξύ της 
ενεργειακής χρήσης και 
του παραγόµενου 
προϊόντος. Η µέση 
ένταση αυτής της σχέσης 
εξαρτάται από την κλίση 
της καµπύλης ΕΤ σε 
σχέση µε τη γραµµή 
τάσης του προϊόντος. 
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µορφή ενέργειας, η οποία τείνει να αντισταθµίσει το πρώτο αποτέλεσµα. Η διαφορά τους καθορίζει 

κυρίως δύο (2) παράγοντες: την κλίση της καµπύλης –που µεταφράζεται ως ένταση της ενεργειακής 

κατανάλωσης και το σηµείο µηδενισµού της κατανάλωσης του υδρογονάνθρακα. Ο πρώτος 

παράγοντας καθορίζει και το χρόνο έναρξης της ραγδαίας µείωσης της συµµετοχής του 

υδρογονάνθρακα στο συνολικό ποσό ενέργειας. Επιπλέον, οι παράµετροι α,β µπορούν να θεωρηθούν 

κι αυτές µεταβαλλόµενες1 καθορίζοντας ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα χρήσης-υποκατάστασης κάθε 

χρόνο.  

Επιπλέον, η χρήση ανανεώσιµων εξεργειακών πηγών θεωρείται προς το παρόν εξωγενής 

παράγοντας, συνεπώς θεωρείται ανεξάρτητος από την επίδραση της χρήσης των πόρων σε 

αποθεµατική µορφή. Αυτό γίνεται µονάχα για λόγους διευκόλυνσης της κατανόησης του προτύπου 

λειτουργίας του αποθεµατικού πόρου, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβές2.  

Αναλυτικότερα, η εξίσωση µπορεί να παρουσιαστεί ως: 

tt
a

c
t

t

tt )1(
β

α −=  

 Ο πρώτος όρος αποτελεί τον συντελεστή ενεργειακής µεγέθυνσης, ο οποίος είναι 

πολλαπλασιασµένος µε έναν συντελεστή διαχρονικής µείωσης της χρήσης του αποθέµατος. Ο 

συντελεστής µείωσης είναι ενδογενής –πρόκειται δηλαδή για ένα εσωτερικό βαθµό απόδοσης της 

υποκατάστασης επί της συνολική ενεργειακής χρήσης- και υποδηλώνει πως για κάθε αύξηση α στη 

χρήση του εξεργειακού αποθέµατος, ένα µέρος της β αφιερώνεται για την µελλοντική υποκατάστασή 

της. Η αναλογία β/α µεταξύ των δύο συντελεστών καθορίζει και την ταχύτητα της µετάβασης. 

Η συγκεκριµένη µορφή εξυπηρετεί ώστε να είναι εµφανής η αναλογία µεταξύ των δύο 

παραµέτρων. Αυτή η αναλογία καθορίζει και το χρόνο µηδενισµού της κατανάλωσης του εξεργειακού 

αποθέµατος (t=β/α). Γνωρίζοντας αυτή την αναλογία, είναι δυνατή η παρέµβαση µέσω οικολογικών 

πολιτικών, προκειµένου η διαδικασία υποκατάστασης να επιταχυνθεί3. Γι’ αυτό και οι παράµετροι 

επαναπροσδιορίζονται σ’ αυτή τη µορφή και ως δυναµικές στο χρόνο. 

                                                 
1  Σ’ αυτή την περίπτωση, η παραβολή γίνεται πιο ασύµµετρη. Οι σταθερές παράµετροι α,β εκφράζουν απλώς 
µια µέση τιµή τους, ώστε η παραβολή λαµβάνει το γνωστό συµµετρικό σχήµα ως προς τα δύο σηµεία 
µηδενισµού της. Η δυναµική µορφή των παραµέτρων είναι και η πιο ρεαλιστική. 
 
2  Αυτή η υπόθεση σίγουρα αποτελεί τη µεγαλύτερη απλούστευση της υπόθεσης Kuznets, καθώς είναι ακριβώς 
η δέσµευση και συσσώρευση ενεργειακών πλεονασµάτων σε µορφή κεφαλαίου που επιτρέπει στην κοινωνία ν’ 
ασχοληθεί µε την περιβαλλοντική Έρευνα & Ανάπτυξη, προκειµένου ν’ αποκαταστήσει τη ζηµιά που 
προκάλεσε. Η απλούστευση παύει να διατηρείται στο επόµενο κεφάλαιο (Κεφ. 2) το οποίο αφορά το µίκρο-
µηχανισµό λειτουργίας της εξεργειακής επένδυσης, δηλαδή την (σειριακή) διαδικασία επένδυσης της 
χρησιµοποιούµενης εξέργειας σε Έρευνα & Ανάπτυξη, µε σκοπό την µελλοντική υποκατάστασή της. Υπό αυτό 
το πρότυπο, η παράµετρος β, ενεργοποιείται -βάσει µιας σχέσης χρονικής υστέρησης- από την α. 
 
3 Η παράµετρος β αποτελεί έναν µετασχηµατισµό της παραµέτρου Poisson λ, η οποία στην ουσία είναι η µέση 
τιµή άφιξης ενός γεγονότος σε κάθε χρονική περίοδο. Το σύνολο των ευρεσιτεχνιών προσδιορίζεται από βt=λt. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το υπό παρατήρηση γεγονός είναι η άφιξη των οικολογικών ευρεσιτεχνιών, που 
προορίζονται να υποκαταστήσουν τους υδρογονάνθρακες. Ειδικότερη ανάλυση γι’ αυτήν την παράµετρο και 
πως µπορεί να επηρεαστεί χρηµατοοικονοµικά (γι’ αυτό και θεωρείται κι αυτή µεταβαλλόµενη στο χρόνο) 
προκειµένου να ελεγχθεί η διαδικασία υποκατάστασης, ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο. 
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Αντίστοιχα, η συνολική χρήση εξεργειακού αποθέµατος για µια συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο, θα ισούται µε: 

( )dtttC

t

ttt ∫ −=
0

2βα  

Όπως έχει αναφερθεί, προς το παρόν παραλείπεται η υπόθεση για κάποια σχέση που να 

συνδέει αλγεβρικά τις δυο παραµέτρους. Επιπλέον, µπορεί να εισαχθεί και µια νέα εξωγενής 

µεταβλητή Ν, η οποία εκφράζει µια ποσότητα ανακαλύψεων, ή εναλλακτικά ανάκτησης εξεργειακού 

αποθέµατος, η οποία επιτυγχάνεται σε συγκεκριµένο χρόνο t. Το άθροισµα των ανακαλύψεων σε 

συγκεκριµένο χρόνο, προστίθεται στο αρχικό απόθεµα. Η µεταβλητή αυτή αφορά καθαρά το σύνολο 

των παραµέτρων α εφόσον αυτές και µόνο ενισχύει. Και σ’ αυτή την περίπτωση, γίνεται η υπόθεση 

πως η µεταβλητή Ν δεν συνδέεται µε τις παραµέτρους α µε κάποια συναρτησιακή σχέση, κάτι που 

επίσης δεν είναι ακριβές1. 

Κατά συνέπεια, υφίσταται ένας γενικός υπολογισµός της συνολικής χρήσης ενός εξεργειακού 

αποθεµατικού Αt από την εκκίνηση της χρήσης του αρχικού αποθέµατος µέχρι ενός συγκεκριµένου 

χρόνου t, ο οποίος µπορεί να δοθεί από τον παρακάτω τύπο: 

( )dtttNAA

t
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t

tt ∫∑ −−+=
0
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0 βα  

Κατά την διαχρονική χρήση αυτού του εξεργειακού αποθέµατος, δηµιουργούνται 

περιορισµοί. Ο πιο θεµελιώδης διατυπώνεται από τον Πρώτο Νόµο της Θερµοδυναµικής, και 

υπαγορεύει πως η συνολική χρήση δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό απόθεµα αυξηµένο κατά τις 

ανακαλύψεις που µπορεί να προκύψουν στο χρόνο. Κατά συνέπεια: 

( ) 0
0

2
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t βα  

 Με ακόµη µεγαλύτερη εξειδίκευση των περιορισµών σε ακόµη µικρότερη χρονική κλίµακα, 

προκύπτει ότι σε κάθε χρόνο µικρότερο του τελικού, το απόθεµα –ενισχυµένο κατά τις ανακαλύψεις- 

πρέπει να είναι θετικό2.   

0)( 1

0

≥−+ −∑ t

t

tt ANA  

Επιπλέον, όλα τα παραπάνω ορίζουν πως η µέγιστη δυνατή χρήση σε κάθε χρόνο, δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το εναποµείναν απόθεµα, ενισχυµένο κατά τις ανακαλύψεις. Συνεπώς: 

                                                 
1  Όπως ακριβώς ισχύει η έννοια της εξεργειακής επένδυσης για την ενεργοποίηση της παραµέτρων β από την α, 
έτσι και η µεταβλητή Ν µπορεί να θεωρηθεί ως ένας εναλλακτικός στόχος επένδυσης έναντι της β. Κατά 
συνέπεια είναι δυνατόν να αφιερώνεται ποσοστό από τη συνολική ενεργειακή χρήση ως επένδυση για ανάκτηση 
και όχι υποκατάσταση.  
 
2 Η εξίσωση των δύο αποθεµάτων αφορά µόνο τον τελικό χρόνο t, και όχι κάποιο ενδιάµεσο. Η τυποποίηση έχει 
γίνει για καθαρά µαθηµατικούς λόγους.  
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2.3.2   Το κόστος της οικονοµικής µεγέθυνσης σε όρους εξεργειακού αποθέµατος 

Το κόστος της µεγέθυνσης της οικονοµίας σε όρους χρήσης αποθεµάτων εξεργειακού 

περιεχοµένου, µπορεί να µετρηθεί µε βάση την χρήση του σχετικού εξεργειακού αποθέµατος (σε 

όρους ενέργειας) προκειµένου αυτή να επιτευχθεί. Είναι απαραίτητος ο λογισµός της διαχρονικής 

εξέλιξης των χρήσεων της οικονοµίας καθώς αυτό αποτελεί στοιχείο πληροφόρησης για την κλίµακα 

µιας µελλοντικής επένδυσης σε µια πιο οικολογική τεχνολογία.  

Το σχετικό απόθεµα ορίζεται ως το χρησιµοποιούµενο αποσπώµενο απόθεµα από τη Φύση, 

προς το συνολικό απόθεµα. Συνεπώς, η µέτρηση της πραγµατικής µεγέθυνσης (σε όρους κόστους 

εξέργειας), δίνεται από τον τύπο: 
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∆ηλαδή η πραγµατική µεγέθυνση σε συγκεκριµένο χρόνο t, καθορίζεται από την αύξηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας Gt, προς την µεταβολή του συνολικού εξεργειακού αποθέµατος A, σε 

σχέση µε το απόθεµα στο τέλος της προηγούµενης χρονικής περιόδου.  

Ειδικότερα, αν το µέτρο της οικονοµικής δραστηριότητας είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ, GDP), τότε η µεγέθυνση ορίζεται ως: 
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Τόσο η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας, όσο και η µεταβολή του εξεργειακού 

αποθέµατος µπορεί να λαµβάνουν τιµή θετική, µηδενική ή αρνητική.  

Από τα παραπάνω, µπορεί να εξαχθεί ένας τύπος µέτρησης της ελαστικότητας εRGt της 

οικονοµίας για µεγέθυνση ως προς τις ανάγκες της για χρήση αποθεµάτων. Αυτή η τυποποίηση αφορά 

την ελαστικότητα µεγέθυνσης για ελάχιστες χρονικές µεταβολές. Συνεπώς: 
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Η ελαστικότητα υπολογίζει το βαθµό της οίκο-εξεργειακής ποιότητας της µεγέθυνσης, 

εφόσον ενσωµατώνει και το σχετικό ανάλογο κόστος σ’ αυτή. Με βάση την ελαστικότητα πραγµατικής 

οικονοµικής µεγέθυνσης εRGt, µπορούν να διακριθούν οι παρακάτω επτά (7) περιπτώσεις: 
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� Αν ε<-1, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και τη χρήση αποθέµατος, τις συνδέει µια αρνητική 

σχέση η οποία όµως είναι ελαστική, δηλαδή ένα σταθερό ποσό µεγέθυνσης σε απόλυτους 

όρους επιτυγχάνεται µε υποπολλαπλάσια χρήση αποθέµατος. 

� Αν ε=-1, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και τη χρήση αποθέµατος, τις συνδέει µια αρνητική 

σχέση 1:1, δηλαδή ένα σταθερό ποσοστό µεγέθυνσης σε απόλυτους όρους επιτυγχάνεται µε 

ακριβώς ίση ποσοστιαία χρήση αποθέµατος. 

� Αν -1<ε<0, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και χρήση αποθέµατος τις συνδέει µια αρνητική 

σχέση, η οποία όµως είναι ανελαστική, δηλαδή ένα σταθερό ποσό µεγέθυνσης σε απόλυτους 

όρους επιτυγχάνεται µε πολλαπλάσια χρήση αποθέµατος.  

� Αν ε=0, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και τη χρήση αποθέµατος, τις συνδέει µια αρνητική 

σχέση η οποία όµως είναι πλήρως ανελαστική, δηλαδή κάθε περαιτέρω µεγέθυνση είναι 

ανέφικτη, ανεξαρτήτως της χρήσης αποθέµατος. 

� Αν 0<ε<1, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και τη χρήση αποθέµατος, τις συνδέει µια θετική 

σχέση η οποία είναι ανελαστική, δηλαδή ένα σταθερό ποσό µεγέθυνσης σε απόλυτους όρους 

εξαρτάται θετικά από µια πολλαπλάσια µεταβολή του αποθέµατος. 

� Αν ε=1, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και τη χρήση αποθέµατος, τις συνδέει µια θετική σχέση 

1:1, δηλαδή ένα σταθερό ποσοστό µεγέθυνσης σε απόλυτους όρους εξαρτάται θετικά από µια 

ακριβώς ίση ποσοστιαία µεταβολή του αποθέµατος. 

� Α ε>1, σηµαίνει πως τη µεγέθυνση και τη χρήση αποθέµατος, τις συνδέει µια θετική σχέση η 

οποία είναι ελαστική, δηλαδή ένα σταθερό ποσό µεγέθυνσης σε απόλυτους όρους εξαρτάται 

θετικά από µια υποπολλαπλάσια µεταβολή του αποθέµατος. 

Οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις εµφανίζουν το παράδοξο της θετικής συσχέτισης µε τη 

µεταβολή του εξεργειακού αποθέµατος. Είναι δύσκολη η αντίληψη µιας οικονοµίας που µεγεθύνεται 

υλικά µε όλο και λιγότερη άντληση πρώτων υλών από τη Φύση. Τέτοιες περιπτώσεις θα περιέγραφαν 

µια εξαιρετικά οικολογική οικονοµία, η οποία θα ήταν στενά συνδεδεµένη µε τις µεταβολές του 

βιοφυσικού αποθέµατος. Ωστόσο, µια τέτοια περίπτωση δεν είναι και τόσο παράδοξη, καθώς θα 

περιέγραφε µια οικονοµία η οποία έχει ένα εξαιρετικά υψηλό συντελεστή ανακύκλωσης, όντας 

αποσυνδεδεµένη από τη διαρκή άντληση πρώτων υλών και έχοντας εισάγει ταυτόχρονα στους 

λογαριασµούς της την παραγωγή πλούτου από την διατήρηση και αύξηση της βιοµάζας των 

οικοσυστηµάτων
1. 

Αντίστοιχα, η τρίτη περίπτωση, περιγράφει µια οικονοµία εξεργειακά κορεσµένη, ενώ οι τρεις 

πρώτες περιπτώσεις το σύνηθες πρότυπο µεγέθυνσης µέσω κατανάλωσης εξέργειας από τη Φύση. 

Στην πράξη, η ελαστικότητα µετρά το «αποτύπωµα» της οικονοµίας στα εξεργειακά της 

αποθέµατα, καθώς αυτή µεγεθύνεται στο χρόνο. Κατά συνέπεια, εκτός από τη µεµονωµένη µελέτη 

της, η ελαστικότητα µπορεί να αποτελεί µια συνάρτηση καταγραφής των ενδιάµεσων σταδίων της 

                                                 
1  Σηµειώνεται πως το συγκεκριµένο ζήτηµα, αναλύεται εκτενώς σε ενότητα του τελευταίου κεφαλαίου. 
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οικονοµίας, βάσει των εξεργειακών απαιτήσεών της. Συνεπώς, είναι λογικό να αναµένεται µια αρχική 

υψηλή χρήση αποθέµατος για την απαιτούµενη συσσώρευση κεφαλαίου, έπειτα να ακολουθεί ένα 

στάδιο κορεσµού όπου το κεφάλαιο δεν αποδίδει λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθµισης που 

προκαλεί, µε τελικό αποτέλεσµα τη στροφή της οικονοµίας σε τοµείς που βελτιώνουν ποιοτικά τις 

δοµές της (π.χ. περιβαλλοντική Έρευνα & Ανάπτυξη). Η σχέση αυτή µπορεί να εξελίσσεται σε µια 

µεγάλη χρονική κλίµακα (µακροπρόθεσµα) µ’ ένα εναλλασσόµενο τρόπο, όπου τις ανά χρηµατική 

µονάδα εξάρσεις και µειώσεις της εξεργειακής έντασης, καθορίζουν ενδογενείς παράµετροι 

(συγκεκριµένα οι ανταγωνιστικές παράµετροι α,β που περιγράφηκαν στην ενότητα 1.2.1)1. 

                                                 
1 Στο σηµείο αυτό, µπορούν να αναφερθούν δύο σηµαντικές αντιρρήσεις για την παραπάνω προτυποποίηση. 
Αυτές αφορούν: α) την κριτική του ΑΕΠ ως ακριβούς µέτρου της οικονοµικής δραστηριότητας και β) την 
ενδεχόµενη έλλειψη ακρίβειας των πραγµατικών επιπτώσεων από την µεταβολή του εξεργειακού αποθέµατος. 

Συγκεκριµένα, ως προς το πρώτο ζήτηµα, το ΑΕΠ κρίνεται ως ανακριβές µέτρο της οικονοµικής 
δραστηριότητας το οποίο υπερεκτιµά τις επιδόσεις τις οικονοµίας. Αυτό γιατί προσµετρά θετικά, στοιχεία τα 
οποία -τουλάχιστον από ηθικής άποψης- θα έπρεπε να αφαιρούνται. Τέτοια στοιχεία, είναι το µέρος του ΑΕΠ 
που διατίθεται για περιβαλλοντική αποκατάσταση και οι ιατρικές δαπάνες των ασθενειών που προκλήθηκαν από 
την περιβαλλοντική υποβάθµιση. Μάλιστα, οι πιο ανθρωποκεντρικές απόψεις προτείνουν την αφαίρεση των 
ιατρικών δαπανών για ασθένειες γενικά, εφόσον τις θεωρούν ως το µέτρο της αποτυχίας της κοινωνίας να 
επιτύχει -µέσω της επένδυσης σε ιατρική γνώση- υγεία για όλους τους ανθρώπους. 

Είναι αλήθεια πως το ΑΕΠ θα έπρεπε να αφαιρεί αυτές τις δαπάνες, καθώς τόσο από λογικής, όσο και 
από ηθικής άποψης δεν δικαιολογούνται. Ωστόσο, η ενδεχόµενη αφαίρεση των δαπανών δηµιουργεί µε τη σειρά 
της δύο ζητήµατα. Αφενός, η κριτική αφορά το ΑΕΠ αυτό καθαυτό, και όχι τη σύγκρισή του µε ένα φυσικό 
µέτρο, όπως η χρήση εξέργειας. Με λίγα λόγια, δεν επηρεάζει την υπόθεση εργασίας που γίνεται, ότι ένα 
οποιοδήποτε µέτρο της οικονοµικής δραστηριότητας, πρέπει να συγκρίνεται µε το κόστος που προκαλεί σε 
φυσικούς όρους. Κατά συνέπεια, ακόµα κι αν υιοθετείτο ένα πιο ακριβές µέτρο της οικονοµικής δραστηριότητας 
και πάλι θα έπρεπε να συγκριθεί µε τη χρήση του εξεργειακού αποθέµατος. Αφετέρου, είναι εξαιρετικά δυσχερής 
ο δίκαιος καταµερισµός του κόστους στον κάθε ρυπαντή, ειδικά για τα ζητήµατα υγείας. Πλέον, η λογική της 
απλής απόδοσης κόστους, δεν διαθέτει έναν κανονιστικό οικονοµικό µηχανισµό βελτίωσης της τεχνολογίας 
υποδοµής -υπόθεση η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της εργασίας.  

Το δεύτερο ζήτηµα είναι πιο σύνθετο. Η αναγωγή των επιπτώσεων από τη χρήση του κάθε είδους 
εξεργειακού αποθέµατος, δεν είναι ακριβής. Η χρήση κάποιων κατηγοριών αποθεµάτων προκαλεί µεγαλύτερες 
επιπτώσεις (π.χ. τα πυρηνικά απόβλητα) και ενδεχοµένως µε µια δυναµική χρόνου. Αντίστοιχα, η ανάλωση ενός 
δασικού αποθέµατος δεν ενέχει µονάχα το κόστος σε όρους απώλειας εξεργειακού περιεχοµένου, αλλά και το 
πρόσθετο κόστος της συνολικής µείωσης της ικανότητας της Φύσης να αναπαράγει τάξη. Επιπλέον, τα 
αποθέµατα αναπαράγονται µε διαφορετικό ρυθµό. Εποµένως, αν ο ρυθµός ανάλωσης ενός εξ αυτών είναι ίσος η 
µικρότερος του φυσικού ρυθµού ανανέωσής του, τότε δεν υφίσταται πραγµατικό κόστος. Τέλος, η µεταβολή 
των αποθεµάτων ορισµένων ειδών (ιδίως των βιολογικών) αποτελεί µερική η ολική συνάρτηση του αποθέµατος 
κάποιων άλλων, γεγονός του οποίου η εισαγωγή στο υπόδειγµα, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.  

Ωστόσο, τα παραπάνω προβλήµατα δεν είναι δυσεπίλυτα. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1.1 
(Βιοφυσικός προϋπολογισµός), µπορεί να εισαχθεί ένας µέσος πλανητικός συντελεστής θερµοµηχανικού έργου 
για κάθε είδος πόρου σε απόθεµα. Αν ένας πλανητικός µέσος δεν θεωρείται επαρκής, τότε µπορεί να εισαχθεί 
ένας τοπικός µέσος, ανάλογα µε τα όρια που έχουν τεθεί για την θεώρηση του περιβάλλοντος ως ευρύτερο 

σύστηµα. Συνεπώς, το πρόβληµα της απόδοσης της χρήσης εξεργειακού περιεχοµένου µπορεί να εξαλειφθεί. 
  Ως προς τον συσχετισµό της χρήσης του αποθέµατος µε τη δυναµική των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ανά χρήση πόρου, µπορεί να ειπωθεί πως αυτά τα ζητήµατα αφορούν µια περαιτέρω εξειδίκευση του τύπου, ως 
προς τους µηχανισµούς λειτουργίας του οικοσυστήµατος. Αφενός, ως προς το ζήτηµα του ρυθµού χρήσης ενός 
πόρου ως προς το ρυθµό ανανέωσής του, µπορεί να υποστηριχθεί πως αυτό ενσωµατώνεται αυτόµατα στον 
τύπο, εφόσον γίνεται σύγκριση µεταξύ δυο διαδοχικών ετών. Άλλωστε, παρακολουθείται ο κάθε πόρος που 
θεωρείται πως αποτελεί µέρος του συνολικού εξεργειακού αποθέµατος, κάτι που µπορεί να εξειδικευτεί αν 
υπάρχει ενδιαφέρον εστίασης σ’ αυτόν. Αφετέρου, αν και το επιχείρηµα της δεσµευµένης δυναµικής ανάπτυξης 
δύο η περισσότερων (κυρίως βιολογικών) πόρων κρίνεται εξαιρετικά εύστοχο, µπορεί να ειπωθεί πως το 
αντικείµενο αυτού του τύπου συνίσταται απλά στην εξαγωγή ενός βαθµού έντασης της εξεργειακής υποβάθµισης 
ανά µονάδα νεοδηµιουργηθείσας χρηµατοροής της οικονοµίας (µεγέθυνσης), κι όχι στην προτυποποίηση της 
δυναµικής των ακριβών συνεπειών αυτής της χρήσης, βιολογικών και µη.   
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Από τα παραπάνω προκύπτει πως η διαδικασία της µεγέθυνσης σε σχέση µε το εξεργειακό της 

κόστος, κατηγοριοποιείται ως εξής: 

� Οριζόντια µεγέθυνση, την αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ1, που οφείλεται αποκλειστικά στην 

αύξηση της εξαγωγής εξεργειακού αποθέµατος από τη Φύση.  

� Κάθετη µεγέθυνση, την αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 

βελτίωση τους χρήσης του υπάρχοντος επιπέδου εξεργειακής χρήσης της οικονοµίας. Αυτή η 

έννοια είναι ταυτόσηµη µε τον όρο ανάπτυξη.  

� Σύνθετη µεγέθυνση, την συνισταµένη των δυο παραπάνω συνιστωσών η οποία 

παρουσιάζεται ως µια εναλλασσόµενη σχέση στο χρόνο. Αυτή η περίπτωση ανταποκρίνεται 

καλύτερα στην πραγµατικότητα.  

Κατά τους Anghion & Howitt (“Endogenous Growth Theory”,σ. 7), τόσο η τεχνολογική 

καινοτοµία, όσο και η ποσοτική συσσώρευση κεφαλαίου, είναι δυο απαραίτητα συστατικά για την 

οικονοµική µεγέθυνση. Συµπληρώνοντας αυτή την άποψη, θα µπορούσε να ειπωθεί πως η ένταση και 

ο βαθµός της χρονικής εναλλαγής τους, προσδιορίζει και το συνολικό αποτέλεσµα.  

Το επόµενο διάγραµµα αφορά την διαχρονική προτυποποίηση των παραπάνω περιπτώσεων. 

Συγκεκριµένα, απεικονίζονται τρεις (3) εναλλακτικές οικονοµίες, εκ των οποίων η κάθε µια 

αντιστοιχεί και σε διαφορετικό πρότυπο µεγέθυνσης, οριζόντιο, κάθετο και σύνθετο. 

 

∆ιάγραµµα 2.3: Μεγέθυνση και χρήση εξεργειακού αποθέµατος 

 

Η σύγκριση γίνεται ως προς την γραµµή των 45ο, η οποία εκφράζει µια σχέση οικονοµικής 

µεγέθυνσης και συρρίκνωσης του εξεργειακού αποθέµατος του φυσικού κεφαλαίου, 1:1. Η πρώτη 

περίπτωση παρουσιάζει µια οικολογικά αποτελεσµατική οικονοµία στο χρόνο, αφού επιτυγχάνει µια 

σταθερή µεγέθυνση  µε διαρκώς µειούµενη χρήση αποθέµατος. Η δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει 

                                                 
1  δηλαδή αποπληθωρισµένου, δίχως την επίδραση της αύξησης των τιµών 

Gt 

Ext/AExt 

Η πραγµατική οικονοµική µεγέθυνση 
προτυποποιείται βάσει των διαχρονικών 
χρήσεων των εξεργειακών αποθεµάτων 
προς τα εναποµείναντα αποθέµατα. Στις 
τρεις περιπτώσεις του διαγράµµατος, 
απεικονίζεται µια εκθετικά µεγεθύνουσα 
οικονοµία, µια εκθετικά συρρικνούµενη 
και µια µε διακυµάνσεις, που είναι και η 
πιο ρεαλιστική περίπτωση. Η σύγκριση 
γίνεται ως προς την γραµµή των 45ο, η 
οποία εκφράζει µια σχέση οικονοµικής 
µεγέθυνσης και συρρίκνωσης του 
εξεργειακού αποθέµατος 1:1. Στην ουσία, 
η ιδέα της διατηρησιµότητας του 
βιοφυσικού κεφαλαίου αφορά στη 
µακροοικονοµική διαχείριση των 
διακυµάνσεων, γύρω απ’ την ευθεία 1:1. 
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µια οικολογικά σπάταλη οικονοµία η οποία επιτυγχάνει ένα σταθερό ρυθµό µεγέθυνσης µε διαρκώς 

αύξουσα χρήση αποθέµατος. Η τρίτη περίπτωση, περιγράφεται από µια καµπύλη, η οποία κινείται µε 

εναλλασσόµενο τρόπο γύρω από την γραµµή των 45ο. Μια τέτοια περίπτωση παρουσιάζει µια 

διαρκώς µεγεθύνουσα οικονοµία η οποία χαρακτηρίζεται από αποτελέσµατα κλίµακας, δηλαδή ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα η εξεργειακή ένταση αυξάνεται (πιθανότατα από κάποιο επενδυτικό κύµα 

σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις), ακολουθούµενη από µια εκτίναξη της περιβαλλοντικής 

αποτελεσµατικότητας. Αυτή η περίπτωση αντικατοπτρίζει καλύτερα και την έννοια της εξεργειακής 

επένδυσης, η οποία θα συζητηθεί στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο.  

 

2.3.3   Ρυπαντική βιοχωρητικότητα 

 Η βιοχωρητικότητα υπό τη γενική έννοια, µπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του βιοφυσικού 

συστήµατος να υποστηρίξει τη συντήρηση ενός συγκεκριµένου ποσού βιοµάζας, µε δεδοµένο επίπεδο 

αναγκών του σε όρους ανάλωσης εξεργειακού αποθέµατος. Στη προκειµένη περίπτωση, αυτός ο 

ορισµός χρησιµεύει κατά την αναγωγή της συντήρησης της ανθρώπινης βιοµάζας σε όρους 

απορρίψεων στο οικοσύστηµα. Συγκεκριµένα, η βιοχωρητικότητα θα θεωρηθεί ως µια εξαρτηµένη 

µεταβλητή, της οποίας το µέγεθος εξαρτάται από την κατανάλωση των πλεονασµάτων αποδόµησης 

της ρύπανσης. Κάθε υπερκατανάλωση αυτού του πλεονάσµατος ισοδυναµεί µε µειωµένη ικανότητα 

της Φύσης να αναπαράγει πόρους για τη συντήρηση δεδοµένου ποσού βιοµάζας.   

Η ρυπαντική βιοχωρητικότητα (=φέρουσα ικανότητα) αποτελεί συνάρτηση του βιολογικού 

αποθέµατος και ορίζει τα όρια ασφαλείας εκποµπής ρύπων. Η ρυπαντική βιοχωρητικότητα δεν είναι 

ίδια για κάθε ρύπο, συνεπώς η ικανότητα απορρόφησης ορισµένων από αυτούς είναι µικρότερη, 

δηµιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερη περιοριστικότητα στην οικονοµία.  

Πλέον, η βιοχωρητικότητα µπορεί να είναι µια πλήρως ανανεώσιµη ιδιότητα για κάποιους 

ρύπους (π.χ. CO2) και πλήρως εξαντλήσιµη για κάποιους άλλους (π.χ. βαρέα µέταλλα). Μια εικόνα 

της δεύτερης περίπτωσης έχει δοθεί και στην ενότητα 1.1.1 (Βιοφυσικός προϋπολογισµός). Για τους 

συσσωρεύσιµους ρύπους, η δυνατότητα αξιοποίησης της βιοχωρητικότητας θα θεωρηθεί όµοια µε 

εκείνη οποιουδήποτε εξαντλήσιµου αποθέµατος, όπως διατυπώθηκε στην ενότητα 1.2.1.. Το ανώτατο 

όριο εκποµπής ισοδυναµεί µε το αρχικό απόθεµα, το οποίο αν δεν είναι αντικειµενικά γνωστό, 

καθορίζεται για κάθε ρύπο µε βάση την Αρχή της Μέγιστης Ασφάλειας
1.   

 Η εκποµπή των αποδοµήσιµων ρύπων σε κάθε χρόνο, µπορεί να παρασταθεί ως συνάρτηση 

της κατανάλωσης κάποιου εξεργειακού αποθέµατος (π.χ. ορυκτών καυσίµων). Συνεπώς:   

( )2

1

ttpc tt

k

i

it βα −=∑
=

 

                                                 
1  ∆ηλαδή, ένα ποσό για το οποίο η κοινωνία είναι απολύτως σίγουρη πως δεν θα έχει καµία επίπτωση -έστω κι 
αν αυτό είναι πολύ πιο χαµηλό από τις πραγµατικές δυνατότητες της Φύσης- έως ότου περαιτέρω Έρευνα & 
Ανάπτυξη να αποδείξει πως οι φυσικές δυνατότητες αποδόµησης του ρύπου καθορίζονται σε υψηλότερο 
επίπεδο. Περιβαλλοντοµετρικά, τα Επίπεδο Μεγίστης Ασφαλείας ορίζεται για διάστηµα εµπιστοσύνης 100%.  
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όπου pi η ανά µονάδα παραγωγή κάθε είδους ρύπου που προκαλείται από τη χρήση του αποθέµατος.  

Αυτό θα καθορίζει την ικανότητα του κάθε βιολογικού αποθέµατος να τους αποδοµεί ως: 

( )2
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===

 

όπου µ θεωρείται ο συντελεστής απορρόφησης κάθε ρύπου i και το γ είναι το σύνολο του αποθέµατος 

από κάθε βιολογικό είδος i.  

Σε διακλαδική µορφή, η παραπάνω µορφή των περιβαλλοντικών περιορισµών γράφεται:  
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 Τα οποία συναρτήσει του βιοφυσικού αποθέµατος που τους αποδοµεί γράφονται: 
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i  το δηµιουργηθέν βιοφυσικό απόθεµα του πόρου στον οποίο οφείλεται η απορρόφηση 

(=ρυπαντική αποδόµηση), µε i τον αριθµό που ορίζουν την ποικιλία του1. 

Αντίστοιχα, σε σταθµισµένη ποσοστιαία µορφή, τα παραπάνω µεγέθη γράφονται: 

fpfp iiiii −=− ∗ γσµγµ  

όπου το µi αποτελεί τον µέσο σταθµικό συντελεστή αποδόµησης ενός συγκεκριµένου ρύπου, ο οποίος 

εξαρτάται από τη φυσική ικανότητα αποδόµησης που διαθέτει κάθε είδος βιολογικού πόρου, επί το 

ποσοστό σ του πόρου στο συνολικό απόθεµα γ. Το pi θεωρείται η συνολική εκπεµπόµενη ποσότητα 

του συγκεκριµένου ρύπου σε ποσοστιαία µορφή. 

Βάσει του επιπέδου του περιορισµού, και κυρίως της συνάρτησης παραγωγής ρύπων, 

καθορίζεται και το χρονικό περιθώριο που διαθέτει η οικονοµία για να υιοθετήσει εµπορικά µια πιο 

καθαρή τεχνολογία. Με λίγα λόγια, είναι ο πιο ισχυρός περιορισµός που θα καθορίσει το επίπεδο της 

απαιτούµενης Έρευνας & Ανάπτυξης προκειµένου να επιτευχθεί έγκαιρα η µετάβαση.  

Η διαδικασία µπορεί να παρασταθεί στο επόµενο διάγραµµα. Εδώ παρουσιάζονται δυο 

εναλλακτικά µονοπάτια τεχνολογικής µετάβασης. Είναι προφανές, πως όσο πιο περιοριστικός είναι ο 

                                                 
1  Κάθε µεταβλητή γi θεωρείται διαµορφωµένη κατά µια συγκεκριµένη ποσότητα για το εξεταζόµενο χρόνο. 
Κατά την ανάλωση της, υπόκειται σε διαδικασία αναγέννησης, της οποίας η δυναµική εκφράζεται από 
συνάρτηση η οποία θα διατυπωθεί αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο. 
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επιλεγµένος παράγοντας (Ps), τόσο πιο γρήγορα πρέπει να γίνει η τεχνολογική µετάβαση, 

προκειµένου η οικονοµία να είναι συνεπής ως προς τα όρια ασφαλείας. Αυτό έχει άµεση σχέση µε την 

ένταση της χρηµατοδότησης βάσει των ορίων που θέτει η κοινωνία, τα οποία όσο πιο αυστηρά είναι, 

τόσο περισσότερα χρήµατα πρέπει διατεθούν σε Έρευνα & Ανάπτυξη προκειµένου αυτά να τηρηθούν. 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4: Ο περιοριστικός παράγοντας ρύπανσης και ο επιβεβληµένος ρυθµός µετάβασης 

 

Μαθηµατικά, τα παραπάνω έχουν άµεση σχέση µε την διαχείριση των παραµέτρων α,β που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1.2.1, και συγκεκριµένα στην ενίσχυση των δεύτερων ως πολιτική 

επιτάχυνσης της τεχνολογικής µετάβασης. Η επιλογή των ανώτατων ορίων ρύπανσης, θα καθορίσει σε 

µεγάλο βαθµό και την δοµή των δαπανών του διαθέσιµου πλούτου µιας κοινωνίας.  

 

2.4   Συνδυασµένη επίδραση των περιοριστικών παραγόντων  

Οι περιοριστικοί παράγοντες δεν ισχύουν σε µεµονωµένη βάση, αλλά συνδυασµένοι. Η 

οικονοµία θα πρέπει να προσαρµόσει το ρυθµό της τεχνολογικής µετάβασης, βάσει του πιο 

περιοριστικού από τους δύο (απόθεµα, βιοχωρητικότητα-φέρουσα ικανότητα). Για το απόθεµα, τα 

όρια είναι πιο προβλέψιµα και ο διαθέσιµος χρόνος για τη µετάβαση περισσότερος. Ωστόσο, όσον 

αφορά στη βιοχωρητικότητα, τα ακριβή όρια ενδεχοµένως να µεταβάλλονται σε µικρότερη χρονική 

κλίµακα -αναλόγως της χρήσης του βιολογικού αποθέµατος- µεταβάλλοντας αντίστοιχα και την 

απαιτούµενη ταχύτητα της µετάβασης. Η σχέση µεταξύ των δύο παραγόντων σε συγκεκριµένο χρόνο 

θα δίνεται από το λόγο της φυσικής φέρουσας ικανότητας CC προς το απόθεµα A: 

t

t

t
A

CC
L =  

dPit /Pimax 

t 

Ps 

P1 

P2 

P3 

Σε περίπτωση που ο 
παράγοντας Ps –όπως και 
κάθε παράγοντας Pi- δεν 
αναγνωρίζεται ως 
περιοριστικός, τα όρια είναι 
πιο χαλαρά, αλλά η οικονοµία 
θα καλείται να πληρώσει το 
κόστος της υπέρβασης του Ps 
ως εξωτερικότητα ίση µε 

Ε=Σpiλi, όπου λ η τιµή 

αποκατάστασης της 
οικολογικής βλάβης. 

Ο περιοριστικός ρυπαντικός παράγοντας Ps θα καθορίσει τα 
µέγιστα όρια –συνεπώς και την ταχύτητα- της επιβεβληµένης 
µετάβασης. Ωστόσο, η συγκεκριµένη µετάβαση προϋποθέτει 
και την προηγούµενη αναγνώριση του παράγοντα Ps ως του 
πιο περιοριστικού από τους υπολοίπους. 
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Ο δείκτης εκφράζει πόσο πιο «περιοριστικός» είναι ο κάθε περιορισµός σε σχέση µε τον 

άλλον. Αυτό εξυπηρετεί στην ακριβή γνώση του χρονικού περιθωρίου κατά το οποίο θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί η µετάβαση (για το απόθεµα), αλλά και του ύψους της απαιτούµενης µείωσης 

ρύπων ανά µονάδα εξεργειακής χρήσης (για τη φυσική φέρουσα ικανότητα). 

Σηµαντική θέση σ’ αυτή την ανάλυση έχουν οι φυσικοί πόροι διπλής χρησιµότητας, δηλαδή 

εκείνοι οι φυσικοί πόροι οι οποίοι συνιστούν ταυτόχρονα τόσο πηγή αντλήσιµου εξεργειακού 

αποθέµατος όσο και φέρουσας ικανότητας. Οι φυσικοί πόροι διπλής χρησιµότητας είναι κατά βάση 

βιολογικοί, και ως βιοµάζα συνιστούν ένα σηµαντικό µέρος της τροπόσφαιρας. Την πιο κλασική 

περίπτωση τέτοιων πόρων αποτελούν τα δάση. 

Για απλοποίηση, θεωρείται ως πρότυπος, µοναδικός και πιο περιοριστικός ρύπος, η εκποµπή 

CO2 απ’ την χρήση ορυκτών καυσίµων. Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση πως η εκποµπή του ρύπου 

αποτελεί συνάρτηση µονάχα της χρήσης των υδρογονανθράκων, όπως και η φέρουσα ικανότητα 

αποδόµησής του, συνάρτηση µονάχα του δασικού αποθέµατος. Η βασική συνθήκη επίτευξης 

περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητας γράφεται: 

∫ −
T

tgdxxf
0

)()( δγ  

µε g(t) τη συνάρτηση χρήσης του υδρογονάνθρακα, γ>0 τον συντελεστή αποδόµησης x µονάδων 

ρύπων ανά µονάδα µάζας δασικού αποθέµατος, και δ>0 το συντελεστή ρύπων ανά µονάδα µάζας ενός 

δεδοµένου είδους ορυκτού καυσίµου1.  

Πλέον, γίνεται η υπόθεση ότι όλο το δασικό απόθεµα έχει διαµορφωθεί µέχρι το χρονικό 

σηµείο t (προκειµένου να αποφευχθεί η εισαγωγή πολλών περιορισµών στην ανάλυση), ώστε για κάθε 

Ttt ≤≤ 0  να ισχύει 0=
∂
∂

t

f
. Έτσι, η συνάρτηση ∫

T

t

dxxf )( , ισούται µε ένα δεδοµένο απόθεµα Φ, και 

η σχέση διαµορφώνεται: 

0)( ≥−Φ tgδγ  

Σε περίπτωση αρνητικής διαφοράς, δηµιουργείται µια σταδιακή περιβαλλοντική υποβάθµιση –

µε ή δίχως χρονική υστέρηση- που ενέχει κόστος, τόσο για τη µελλοντική φέρουσα ικανότητα της 

Φύσης, όσο και για την ανθρώπινη οικονοµία (σε όρους ανθρώπινης υγείας, φυσικών καταστροφών  

κτλ.). Το πλεόνασµα των ρύπων συσσωρεύεται στην ατµόσφαιρα, και η διάσπασή του απαιτεί την -

ίση µε αυτό το πλεόνασµα- µείωση εκποµπής ρύπων σε επόµενο χρόνο -δεδοµένου ότι σε κάθε έτος, 

το δασικό απόθεµα δύναται ν’ ανανεώνει πλήρως την φέρουσα ικανότητά του. 

Η ισότητα, σηµαίνει οριακή επάρκεια αποδόµησης της συνολικής ποσότητα ρύπων. Πρόκειται 

δηλαδή για µια οριακή κατάσταση βιωσιµότητας του οικοσυστήµατος. Αυτή η κατάσταση ενέχει 

αυξηµένο κίνδυνο από ενδεχόµενη απρόβλεπτη µείωση του αποθέµατος (π.χ. φυσικές καταστροφές).  

                                                 
1  Για παράδειγµα, για τον άνθρακα, το πιο διαδεδοµένο καύσιµο στη βιοµηχανία, η καύση 1kg, υπολογίζεται ότι 
επιφέρει επιβάρυνση 3,67kg CO2 
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Αντίθετα, σε οποιαδήποτε περίπτωση θετικής διαφοράς, το δασικό απόθεµα υπερεπαρκεί για 

την αποδόµηση των ρύπων, και υπονοείται πως –υπό συνθήκες- υπάρχει µια κατάσταση 

διατηρησιµότητας του οικοσυστήµατος. Θέτοντας Ktg =−Φ )(δγ  (µε Κ>0), το οποίο είναι ποσό 

δυνατότητας αύξησης ρύπων, τότε 
γ
K

 θα είναι το απόθεµα του δασικού πλούτου που µπορεί να 

αναλωθεί από το οικονοµικό σύστηµα, δίχως να ξεπεραστεί η φέρουσα ικανότητα της Φύσης.  

Ωστόσο, η πλήρης ανάλωση αυτού του αποθέµατος, θα οδηγούσε και πάλι σε µια οριακή 

κατάσταση βιωσιµότητας, η οποία θα επέβαλλε αυστηρά την µηδενική κατανάλωση του αποθέµατος 

σε επόµενο χρόνο -πλην µονάχα του παράγοντα ανανέωσής του- προκειµένου η κοινωνία να µην 

υπερβεί τα όρια µέγιστης ασφάλειας που έχουν τεθεί. Αυτό θα είχε και ως συνέπεια το κλείδωµα της 

ανώτατης δυνατότητας εκποµπής ρύπων της οικονοµίας στον επόµενο χρόνο, σ’ ένα µικρότερο 

επίπεδο. Γενικά, κάθε ανάλωση 
γγ
KZ

≤ , θα µείωνε στον επόµενο χρόνο τη µέγιστη δυνατότητα 

εκποµπής ρύπων της οικονοµίας, από Ktg +)(δ , σε: 

)()(

)()()(

ZZKtg

ZZK
tg

θγθδ
γ

γθ
γ

γδ

−Φ+−+⇒

⇒−Φ+
−

+
  

µε )(
γ

θ
Z

f −Φ= , την ικανότητα αναγέννησης του εναποµείναντος δασικού αποθέµατος, µε βάση 

την πληθυσµιακή δυναµική του. 

 

2.4.1   Το «οικολογικό έλλειµµα» της διεθνούς οικονοµίας 

Ένα ανάλογο υπόδειγµα προτυποποίησε την αντί-οικολογική µεγέθυνση της διεθνούς 

οικονοµίας. Με βάση αυτό το υπόδειγµα, εκτιµήθηκε η παραγωγή όλων των οικονοµιών του πλανήτη 

σε σχέση µε το οικολογικό αποτύπωµά τους για τα έτη 1960-1999.  

   

∆ιάγραµµα 2.5: (α) Η αντί-οικολογική µεγέθυνση της ανθρώπινης οικονοµίας (Pillarisetti, 2005), (β) το 

κατά κεφαλήν έλλειµµα βιοχωρητικότητας (Andersson, 2006) 
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Το όριο του ενός πλανήτη αφορά σε µια µέση σταθµισµένη εκτίµηση της συνολικής 

βιοχωρητικότητας της Γης για ένα σύνολο πολλών ετερογενών στοιχείων, όπως η ποιότητα ύδατος, η 

συνολική ικανότητα των πλανητικών οικοσυστηµάτων να απορροφούν αέρια του θερµοκηπίου, κ.α.. 

Το υπόδειγµα παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2.5(α) (WWF for Nature International (2002), Pillarisetti 

(2005)). Όπως φαίνεται από το σχήµα, ήδη από το 1961, η διεθνής οικονοµία χρησιµοποιούσε το 70% 

της συνολικής βιοχωρητικότητας της Γης, γύρω στο 1976 χρησιµοποιούσε ακριβώς τη µέγιστη 

δυνατή βιοχωρητικότητα, ενώ µέχρι το τέλος του 1999, την είχε ξεπεράσει κατά 20%. Από µια άλλη 

οπτική, έχει εκτιµηθεί, ότι για έναν διεθνή πληθυσµό του επιπέδου του 1990, ο οποίος θα ζούσε µε µια 

κατά κεφαλήν ενεργειακή χρήση του επιπέδου της πόλης του Los Angeles, θα απαιτούνταν περίπου 

πέντε πλανήτες στο µέγεθος της Γης.  

Αντίστοιχα, στο διάγραµµα 2.5(β) (Andersson, 2006) παρουσιάζεται η εξέλιξη του διεθνούς 

οικολογικού αποτυπώµατος, µε εισαγωγή και της εξέλιξης του διεθνούς πληθυσµού µέχρι το 2001. 

Με βάση αυτό παρουσιάζεται η διαχρονική µείωση του κατά κεφαλήν ελλείµµατος βιοχωρητικότητας 

ως µέση µείωση της χρήσιµης έκτασης γης (σε εκτάρια) ανά κάτοικο στον πλανήτη. 

Τα παραπάνω, πρακτικά σηµαίνουν ότι, εδώ και είκοσι έτη η ανθρωπότητα αντλεί τους 

πόρους της Γης σε επίπεδο άνω του ορίου ασφαλείας. Αυτό το στοιχείο έχει ιδιαίτερη σηµασία για µια 

ενδεχόµενη διαρθρωτική αλλαγή διεθνούς κλίµακας υπό το βάρος των πλανητικών περιβαλλοντικών 

πιέσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση, µια έξαρση των ενεργειακών απαιτήσεων προκειµένου να 

πραγµατοποιηθούν οι ανάλογες επενδύσεις, ενδεχοµένως να οδηγήσει σε ακόµα πιο επισφαλές σηµείο 

τη σχέση οικονοµικής µεγέθυνσης και βιοχωρητικότητας.  

 

2.5   Η Έρευνα & Ανάπτυξη στα νεοκλασικά υποδείγµατα παραγωγής 

 Τα νεοκλασικά υποδείγµατα έχουν επιλεγεί καθώς αποτελούν τον πυρήνα της οικονοµικής 

σκέψης που υιοθετεί την λιγότερο αυστηρή αντίληψη  για τους βιοφυσικούς περιορισµούς. Η 

αντίληψη αυτή συµπυκνώνεται στην έννοια της πλήρους υποκαταστησιµότητας που υιοθετείται για την 

αποτίµηση της αξίας του βιοφυσικού κεφαλαίου και του µηχανικού, τουλάχιστον στα πλαίσια των πιο 

τυπικών νεοκλασικών υποδειγµάτων. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή καταρρίπτεται πολύ εύκολα, καθώς 

παραβιάζει τον Πρώτο Νόµο της Θερµοδυναµικής.  

Ως αναγνώριση αυτού του µειονεκτήµατος, δηµιουργήθηκαν παραλλαγές του βασικού 

νεοκλασικού υποδείγµατος, που υιοθετούν αυστηρότερες υποθέσεις για την εξάντληση του 

βιοφυσικού αποθέµατος, αλλά προπάντων εισάγουν την επίδραση της Έρευνας & Ανάπτυξης. Το πιο 

καθιερωµένο υπόδειγµα αυτού του τύπου είναι το σουµπετεριανό1.  

                                                 
1 Το σουµπετεριανό υπόδειγµα της ενδογενούς µεγέθυνσης συνίσταται στις οικονοµικές απόψεις του Γερµανού 
κοινωνιολόγου-οικονοµολόγου Joseph Schumpeter, ο οποίος εισήγαγε την έννοια της δηµιουργικής καταστροφής 
λόγω τεχνολογικής καινοτοµίας. Για πρώτη φορά µαθηµατικοποιήθηκε από τους Segerstrom, Anant, 
Dinopoulos (1990), και στηρίζεται σε µια διατηρήσιµη µεγέθυνση, προερχόµενη από µια διαδοχή βελτιώσεων 
των προϊόντων ενός δεδοµένου αριθµού κλάδων, δίχως αβεβαιότητα κατά την διαδικασία καινοτοµίας [βλ. 
(1998), “Endogenous Growth Theory”, κεφ.7, (σ.53)]. 



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 

 

 

 

Γεώργιος Καρακατσάνης 
35 

Στη συνέχεια, ακολουθεί µια βασική σύγκριση µεταξύ των δύο επικρατέστερων νεοκλασικών 

υποδειγµάτων, ενώ στο τέλος αυτής της ενότητας συντίθεται ένα ακόµη πιο πολύπλοκο δυναµικό 

νεοκλασικό υπόδειγµα, το οποίο αναλύει τις απαραίτητες ισορροπίες στόχου, µεταξύ των ρυθµών της 

παραγωγικότητας και της αύξησης των ορίων του βιοφυσικού αποθέµατος.    

 

2.5.1   Το βασικό νεοκλασικό υπόδειγµα  

Όπως δείχνουν οι Anghion & Howitt (“Endogenous Growth Theory”, κεφ. 5, σ. 160)1, στο 

νεοκλασικό υπόδειγµα η διαχρονική αύξηση της κατανάλωσης µε ταυτόχρονη διατήρηση της 

ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, δεν είναι δυνατή στη µακροχρόνια περίοδο. Αυτό οφείλεται σε 

δοµικά χαρακτηριστικά της κατασκευής της νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής 

(συµπεριλαµβανοµένης της ρύπανσης), η οποία λαµβάνει συνήθως τη µορφή Cobb-Douglas [υπό 

τυποποίηση της εργασίας L µε τιµή ίση µε τη µονάδα (=1), και διατήρηση σταθερών αποδόσεων 

κλίµακας (άθροισµα των εκθετών = 1). Η z αποτελεί µια µεταβλητή έντασης της ρύπανσης]: 

1)( +=⇒= γγ AKzYZAKzY  

Το δοµικό πρόβληµα της νεοκλασικής συνάρτησης, συνίσταται στο ότι δεν διαχωρίζει τη 

συσσώρευση κεφαλαίου από τις άλλες µορφές ποιοτικού κεφαλαίου (intellectual capital), όπως η 

Γνώση και η Έρευνα & Ανάπτυξη, οι οποίες κατά την παραγωγή τους, είναι αναµφισβήτητα λιγότερο -

έως καθόλου- ρυπογόνες απ’ ότι το µηχανικό κεφάλαιο. Αντίστοιχα, η τεχνολογική παράµετρος Α 

είναι εξωγενής και ως δείκτης προσδιορίζει περισσότερο την κλίµακα της παραγωγής προϊόντος στην 

οποία λειτουργεί η οικονοµία, παρά την εξοικονόµηση πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία. 

Κατά συνέπεια, η απόδοση της ίδιας στάθµισης ρύπανσης σε κάθε µορφή κεφαλαίου Κ, 

σηµαίνει πως στην ουσία οποιαδήποτε καταναλωτική δραστηριότητα αποφέρει πάντα µια µείωση 

στην περιβαλλοντική ποιότητα. Ο µόνος τρόπος να διατηρηθεί η δεύτερη είναι η διαχρονική µείωση 

της πρώτης. 

 

2.5.2   Το σουµπετεριανό νεοκλασικό υπόδειγµα 

Το σουµπετεριανό υπόδειγµα, ξεκινά από την υπόθεση της δηµιουργικής καταστροφής, µέσω 

τεχνολογικής µεταβολής. Η βασική του ιδιότητα είναι ότι προβαίνει στο διαχωρισµό µεταξύ 

ρυπογόνου µηχανικού κεφαλαίου και γνώσης. Η συνάρτηση παραγωγής είναι: 

11)( +−= γzKBLAY aa
 

Όπου εδώ δεν µπορεί να γίνει απαλοιφή της µεταβλητής της εργασίας καθώς αποτελεί µέρος του 

γνωσιακού κεφαλαίου, το οποίο δεν µπορεί να παραχθεί µονάχα απ’ το µηχανικό. Αν L = x + n, µε x 

να συµβολίζει τους εργάτες που απασχολούνται στη ρυπογόνο παραγωγή, και n εκείνους που 

                                                 
1  Για την πλήρη µαθηµατική ανάλυση των απαραίτητων συνθηκών της διαχρονικής βελτιστοποίησης, τόσο µε 
βάση το ορθόδοξο νεοκλασικό όσο και το σουµπετεριανό υπόδειγµα, ο αναγνώστης ας ανατρέξει στο 
“Endogenous Growth Theory”, κεφ. 5, “Endogenous Growth & Sustainable Development” (σ. 151-171). Εδώ 
θα υπάρξει περιορισµός µονάχα στα βασικά συµπεράσµατα της συζήτησής τους. 
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απασχολούνται στη µη ρυπογόνο Έρευνα & Ανάπτυξη, τότε η ποιοτική παράµετρος Β = σηn, όπου η 

είναι ο ρυθµός άφιξης καινοτοµιών µε βάση την κατανοµή Poisson1 ανά εργάτη, και σ το µέγεθός της 

στην οικονοµία. Στην πράξη, η παράµετρος σ, είναι εκείνη που ωθεί την οικονοµία να ξεπεράσει -

µέσω τεχνολογικής µεταβολής- το υπάρχον παραγωγικό της όριο. 

Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου ισούται µε: 

111 )( +−−= γ
zBLK

K

Y aa
 

Εφόσον, 

KzKz

KKaa

a

a

111

10101
+−+

−

<⇒

⇒<⇒>−⇒<−
γγ

 

Αυτό σηµαίνει ότι ενώ η (BL)
1-α αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό, η Ζ/Κ

1-α µειώνεται µε φθίνοντα 

ρυθµό όσο το µηχανικό κεφάλαιο αυξάνεται. Συνεπώς, το ποσοστό της ρύπανσης στην σουµπετεριανή 

οικονοµία είναι φθίνον. Η διατηρησιµότητα επιτυγχάνεται µε την αύξηση του γνωσιακού κεφαλαίου, 

µε γρηγορότερο ρυθµό από του µηχανικού, και αρκετά γρήγορα ώστε να αντισταθµίσει την πτώση της 

παραµέτρου Ζ, προκειµένου να τη διατηρήσει σε σταθερό επίπεδο στο διηνεκές.        

Πλέον στα σουµπετεριανά υποδείγµατα, τίθεται και µια βασική συνθήκη-προϋπόθεση για τη 

δυνατότητα συνεχούς µεγέθυνσης: 

0>− ρησ  

η οποία εξασφαλίζει ότι ο ρυθµός απαξίωσης των αγαθών στην οικονοµία, δεν θα ξεπερνά τον ρυθµό 

των τεχνολογικών βελτιώσεων, ώστε η οικονοµία να µην οδηγηθεί ποτέ σε µια κατάσταση 

ανυπαρξίας οποιασδήποτε καινοτοµίας. 

 

2.5.3   ∆ιακλαδικό ∆υναµικό Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας (Computable Dynamical General 

Equilibrium Model – CDGEM) 

Το σουµπετεριανό υπόδειγµα µεγέθυνσης αποτελεί το πιο ακριβές νεοκλασικό υπόδειγµα. 

Ωστόσο, ο βασικός περιορισµός του είναι η υπόθεσή του για την µη ρυπογόνο διαδικασία της 

Έρευνας & Ανάπτυξης. Υπό ορισµένες συνθήκες η Ε&Α µπορεί να αποτελεί µια εξαιρετικά ρυπογόνο 

δραστηριότητα, εφόσον είναι συνδεδεµένη µε βιοµηχανικές δοµές. Εδώ θα γίνει µια γενίκευση του 

νεοκλασικού υποδείγµατος παραγωγής, η οποία συµπεριλαµβάνει αυτή την πιθανότητα. 

Η αποτύπωση των πολλαπλασιαστικών ωφελειών του βαθµού της περιβαλλοντικής 

ουδετερότητας της τεχνολογίας, µπορεί να αποτυπωθεί εµφανώς σε µια βασική παραλλαγή της 

συνάρτησης παραγωγής τύπου Cobb-Douglas. Αυτή η παραλλαγή επιτρέπει την εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων των διαρκών τεχνολογικών βελτιώσεων στον κάθε συντελεστή παραγωγής. Η 

γενικευµένη µορφή του υποδείγµατος, γράφεται ως: 

                                                 
1  Στο “Endogenous Growth Theory”, δεν διατηρείται η υπόθεση του κλασικού σουµπετεριανού υποδείγµατος, 
για απόλυτη βεβαιότητα στην καινοτοµική διαδικασία, η οποία θεωρείται στατιστικό µέγεθος (κατανοµή 
Poisson). Κατά συνέπεια η τιµή της µέσης άφιξης ευρεσιτεχνιών λ είναι µεταβαλλόµενη στο χρόνο. 
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Σ’ αυτό το υπόδειγµα, η τεχνολογική παράµετρος Α εισάγεται σε κάθε συντελεστή παραγωγής 

K,L,E οι οποίοι συµβολίζουν το µηχανικό κεφάλαιο, την ανθρώπινη εργασία και το φυσικό 

περιβάλλον αντίστοιχα. Οι εκθέτες d,a,e,b,f,c, αποτελούν τους συντελεστές απόδοσης του κάθε 

παραγωγικού συντελεστή. Το εν λόγω υπόδειγµα, προτυποποιεί την παραγωγή κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε τόσο η τεχνολογική παράµετρος, όσο και οι συντελεστές έχουν τη δική τους απόδοση σε κάθε 

χρονική περίοδο1.  

Εδώ η απόδοση του κεφαλαίου και της εργασίας ως ανά µονάδα αύξηση της 

παραγωγικότητας [=Q(T
-1

)] 
διαχωρίζεται πλήρως από την περιβαλλοντική επίδοσή τους, η οποία 

θεωρείται ως η ανά µονάδα εισροή φυσικού πόρου ανά µονάδα παραγωγής προς ένα συνολικό απόθεµα 

[=Q(E
-1

)/ET], η οποία συµπεριλαµβάνεται στον τελευταίο όρο.  

Η απόδοση του φυσικού περιβάλλοντος µπορεί να θεωρηθεί ως θετική συνάρτηση της 

συνολικής βιοχωρητικότητάς του, η οποία προκαλείται από ένα σύνολο περιβαλλοντικών 

τεχνολογικών βελτιώσεων. Η τεχνολογική βελτίωση ισοδυναµεί µε µικρότερο ποσό εισροής φυσικού 

πόρου ανά µονάδα συνολικής παραγωγής προς το συνολικό απόθεµα, άρα και µε τη συνολική αύξηση 

της βιοχωρητικότητας του οικοσυστήµατος. Κατά συνέπεια η µεγέθυνση µπορεί να επιτευχθεί υπό 

την προϋπόθεση: 
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δηλαδή, η αύξηση του παραγωγικού δυναµικού των συντελεστών του κεφαλαίου και της εργασίας 

που χρησιµοποιούν µάζα (εξεργειακό περιεχόµενο), δεν θα είναι µεγαλύτερη από την µεγέθυνση του 

βιοφυσικού συστήµατος (παραγωγός εξεργειακού περιεχοµένου) που την υποστηρίζει. 

 Επιπλέον, ισχύει πάντα και η επίδραση του περιοριστικού παράγοντα, η οποία µάλιστα στο 

συγκεκριµένο (πολλαπλασιαστικό) υπόδειγµα έχει ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση. Στην περίπτωση 

ενός περιβαλλοντικού περιοριστικού παράγοντα i θα ισχύει: 

mini

c

it

f

E
EEA itit

it
>  

∆ηλαδή προκειµένου η συνολική παραγωγικότητα του φυσικού περιβάλλοντος –και κατ’ 

επέκταση της οικονοµίας- να διατηρείται, είναι αναγκαίο η ποσότητα κανενός είδους αποθέµατος να 

                                                 
1  Ειδικά η τεχνολογική παράµετρος µπορεί να έχει τη δική της απόδοση, µε την έννοια ότι η έρευνα δηµιουργεί 
νέα επιστηµονικά πεδία, τα οποία διοχετεύονται ως εξωτερικότητες στην συνολική παραγωγή.  
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µην µειωθεί κάτω από ένα ελάχιστο επίπεδο Eimin. Για κάθε είδος πόρου Ε αυτό το επίπεδο είναι 

διαφορετικό. Σ’ αυτή την προτυποποίηση πάντως, εξαιρετική σηµασία έχει ο σταθµιστής Α. Αυτό 

σηµαίνει πως το ελάχιστο επίπεδο -αν και είναι µια συγκεκριµένη ποσότητα (βιοµάζας ή εξέργειας)- 

δεν περιορίζει την οικονοµία απόλυτα στο ίδιο ακριβώς επίπεδο διατήρησης, αλλά ενδεχοµένως 

ακόµη και σ’ ένα χαµηλότερο επίπεδο, του οποίου όµως η τεχνολογική στάθµιση Α αρκεί να είναι 

αρκετά µεγάλη ώστε να καλύψει αυτό το έλλειµµα. 

 Τέλος, η συνολική ποσότητα πληροφορίας που µπορεί να αντληθεί από το συγκεκριµένο 

πρότυπο παραγωγικής διαδικασίας θα ισούται µε: 
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 Τα διακλαδικά υποδείγµατα αυτού του είδους είναι ιδανικά για τη µέτρηση της συνολικής 

ποσότητας της πληροφορίας που µπορεί να αντληθεί από την παραγωγική διαδικασία για ένα 

δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό γίνεται διότι διαχωρίζουν την παραγωγή σε πλήθος κλάδων, βάσει 

των οποίων µπορούν να ακολουθηθούν εναλλακτικά µονοπάτια παραγωγής και χρήσης πόρων. Αν 

δηλαδή, όλοι οι κλάδοι παραγωγής ορίζονται ως n,m,s για τους συντελεστές K,L,E αντίστοιχα, τότε ο 

συνολικός αριθµός συνδυασµός παραγωγής ισούται µε n x m x s. Αυτό το σύνολο εναλλακτικών 

ενδεχοµένων παραγωγής, πολλαπλασιασµένο µε την ποσότητα πληροφορίας ανά ενδεχόµενο 

προσδιορίζει και το ύψος της συνολικής ποσότητας πληροφορίας που µπορεί να αντληθεί από την 

παραγωγική διαδικασία.  

Είναι προφανές από την παραπάνω προτυποποίηση, ότι οι οικονοµίες µε µεγάλη ποικιλία 

εναλλακτικών τεχνικών µεθόδων παραγωγής και επάρκεια εξεργειακού αποθέµατος (οριζόµενο 

κυρίως από την µεταβλητή Ε), έχουν δυνατότητα µεγαλύτερης άντλησης ποσότητας πληροφορίας.   

 

Σε κάθε περίπτωση, η µακρο-δοµή της εξέλιξης των ενεργειακών χρήσεων, των απορρίψεων 

ρύπων και γενικά της υποβάθµισης της οίκο-εξεργειακής ποιότητας της κοινωνίας προσδιορίζεται από 

ενδογενείς παραµέτρους που συνθέτουν ένα συνολικό αποτέλεσµα. Στην πράξη, αυτό ερµηνεύεται 

βάσει του πρότυπου οργάνωσης της απόκτησης της πληροφορίας ανά ενεργειακή ροή (τεχνολογία) 

και του µηχανισµού διάχυσής της. Το επόµενο κεφάλαιο θα ασχοληθεί µε τις δοµές και τις αναλογίες 

των χρηµατοοικονοµικών ροών που προκύπτουν από τη χρήση εξεργειακού αποθέµατος οι οποίες 

αφιερώνονται για τη δηµιουργία τεχνολογίας.  
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Κεφάλαιο 3 

Η µίκρο-δοµή της οικολογικής χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας 

 

∆εν είναι δυνατόν να ανακαλύψεις νέες χώρες δίχως πρώτα να δεχθείς ότι θα χάσεις τη στεριά από τα µάτια 

σου για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα… 

Andre Gide 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναπτυχθεί το µίκρο-επίπεδο της χρηµατοδότησης του µηχανισµού 

περιβαλλοντικής Έρευνας & Ανάπτυξης και άφιξης των τεχνολογικών καινοτοµιών, προκειµένου να 

τηρούνται οι προδιαγραφές που συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 Η Έρευνα & Ανάπτυξη δύναται να προτυποποιηθεί ως µια πληροφορική διαδικασία, της οποίας 

τα αποτελέσµατα κωδικοποιούνται βάσει δύο δυνατών ενδεχοµένων, αποτυχία ή επιτυχία. Συνήθως, η 

πιθανότητα επιτυχίας η αποτυχίας της διαδικασίας ενσωµατώνεται στους οικονοµικούς λογαριασµούς. 

Εδώ όµως η ενσωµάτωση εξετάζεται από µια εναλλακτική σκοπιά. Συγκεκριµένα, δεν εξετάζεται η 

επιρροή της αβεβαιότητας στην τελική αποτίµηση της αξίας της καινοτοµίας, αλλά η επιρροή της 

χρηµατοδότησης για την µείωσή της.  

 Καθοριστική σηµασία για το συνολικό αποτέλεσµα που µπορεί να προσφέρει η τεχνολογική 

εξέλιξη στην απορρόφηση της πίεσης προς το οικοσύστηµα έχουν τρία µέτρα: α) το χρονικό ενδιάµεσο 

που µεσολαβεί µεταξύ δύο ανταγωνιστικών καινοτοµιών περιβαλλοντικής τεχνολογίας β) το ειδικό βάρος 

της τεχνολογίας και γ) ο απαιτούµενος χρόνος αλλαγής του τεχνολογικού παραδείγµατος. Σε σχέση µε 

αυτά τα τρία µέτρα, εξετάζεται ο τρόπος διαχείρισης και ελέγχου της διαδικασίας µε χρηµατοοικονοµικά 

µέσα. 

 

3.1   Η Έρευνα & Ανάπτυξη ως πληροφορική διαδικασία 

Όπως έχει διατυπωθεί από την εισαγωγική ενότητα αυτού του εκπονήµατος, η πληροφορία 

συνδέεται µε την αβεβαιότητα. Όσο µικρότερη είναι η πιθανότητα Ρ να πραγµατοποιηθεί ένα γεγονός, 

τόση περισσότερη ποσότητα πληροφορίας Ι συνοδεύει την πραγµατοποίηση του. Αντίστροφα, αν η 

πιθανότητα πραγµατοποίησης ενός γεγονότος είναι µεγάλη, τότε η πληροφορία που µεταφέρει το γεγονός 

αυτό είναι µικρή. 

Η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί την κατεξοχήν διαδικασία αύξησης του αποθέµατος 

πληροφορίας. Η απόκτηση πληροφορίας συνεπάγεται την χρήση της για την αύξηση της πιθανότητας 

επιτυχίας ενός (επιθυµητού) ενδεχοµένου. Η περίπτωση που αφορά άµεσα, είναι η δυνατότητα 

µεταφοράς της διαθέσιµης ενέργειας µε ελαχιστοποίηση των απωλειών.  

Σε άµεση σχέση µε τον ορισµό που αποδόθηκε στην Πληροφορία στην εισαγωγή του 

εκπονήµατος, η ποσότητα της Πληροφορίας, εξαρτάται από δυο παραµέτρους: α) την πιθανότητα του 

επιθυµητού ενδεχοµένου σε σχέση µε τα υπόλοιπα και β) τον αριθµό των ενδιάµεσων σταδίων που 
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µεσολαβούν από την αρχή του ενδεχοµένου µέχρι το τέλος του. Η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί µια 

στατιστική διαδικασία, η οποία ενσωµατώνει και τις δυο παραµέτρους. 

 Αφενός, κατά την λήψη της απόφασης χρηµατοδότησης έρευνας ενός επιστηµονικού πεδίου, έχει 

οριστεί το επιθυµητό αποτέλεσµα σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο. Αφετέρου, το χρονικό διάστηµα από 

την έναρξη της έρευνας µέχρι την άφιξη στο επιθυµητό αποτέλεσµα µπορεί να χωριστεί σε µεµονωµένα 

στάδια, τα οποία χαρακτηρίζονται από επιτυχία ή αποτυχία. Ο αριθµός των επιτρεπόµενων αποτυχιών θα 

καθορίσει και το χρονικό διάστηµα διατήρησης της έρευνας. Στο παρακάτω διάγραµµα αποτυπώνεται 

αυτή η διαδικασία µε την υπόθεση δύο επιτυχιών για την οµαλή λήξη της έρευνας ή δυο επιτρεπόµενων 

αποτυχιών για την διακοπή της. 

 

∆ιάγραµµα 3.1: Η Έρευνα & Ανάπτυξη ως πληροφορική διαδικασία επιτυχίας-αποτυχίας 

 

Συγκεκριµένα, για απλοποίηση έχει αφαιρεθεί η επίδραση της πιθανότητας του επιθυµητού 

ενδεχοµένου σε σχέση µε τα υπόλοιπα (καθώς αυτό έχει προσδιοριστεί εξ αρχής) και δίνεται έµφαση 

στην ποσότητα πληροφορίας που το επιθυµητό ενδεχόµενο εγκλείει. Αυτή η ποσότητα καθορίζεται από 

τα ενδιάµεσα στάδια στα οποία αυτό χωρίζεται.  

Η γενική µορφή της µέγιστης δυνατής ποσότητας πληροφορίας γράφεται ως συνάρτηση των 

απαιτούµενων επιτυχιών και του αριθµού των µέγιστων επιτρεπόµενων αποτυχιών: 

mnImnnI +=⇒−−= maxmax )(2  

Κατά την ειδική περίπτωση, όπου ο αριθµός των απαιτούµενων επιτυχιών ισούται µε αυτόν των 

επιτρεπόµενων αποτυχιών,  η µέγιστη δυνατή ποσότητα πληροφορίας ισούται µε: 

12max −= nI  

Η παραπάνω ειδική περίπτωση έχει και πραγµατικό νόηµα. Συνήθως αφορά επενδύσεις Έρευνας 

& Ανάπτυξης οι οποίες θεωρούνται πως έχουν µια τεράστια κοινωνικοοικονοµική σηµασία, γι’ αυτό και 

η χρηµατοδότηση αφήνεται ανοικτή. Ακόµα και σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας τους, τα 

αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος θα προσφέρουν µεγάλη χρησιµότητα είτε σε άλλα 

Η Ε&Α, µπορεί να κωδικοποιηθεί ως 
µια πληροφορική διαδικασία δύο 
ενδεχοµένων «επιτυχίας-αποτυχίας», 
συνόλου n σταδίων. Κατά τη διεξαγωγή 
της, ο αριθµός των επιτρεπόµενων 
αποτυχιών είναι m µε m ≤ n. Σε 
περίπτωση που η έρευνα ξεπεράσει τον 
επιτρεπόµενο αριθµό αποτυχιών, 
διακόπτεται. Απ’ την άλλη πλευρά, ένα 
πρόγραµµα Ε&Α θεωρείται 
ολοκληρωµένη αν συµπληρώσει µε 
επιτυχία όλα τα στάδια µε αριθµό 
αποτυχιών µικρότερο του µέγιστου 
επιτρεπόµενου. Σε αυτή την περίπτωση 
τ’ αποτελέσµατα του προγράµµατος 
είναι έτοιµα για εµπορική αξιοποίηση.  

n στάδια 

n = 3 

m =2 

Τ 
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ερευνητικά προγράµµατα –ως εισροή πληροφορίας- είτε ως οικονοµική εξωτερικότητα. Ως τέτοια 

περίπτωση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η τεράστια χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (=109 

euros) για το πρόγραµµα της θερµοπυρηνικής σύντηξης1. 

Με βάση τις παραδοχές της εισαγωγικής ενότητας, η µεταφορά -η όχι- ενέργειας µέσω κάποιου 

ενδιάµεσου φορέα µπορεί να προτυποποιηθεί ως µια πληροφορική διαδικασία, δυο δυνατών 

καταστάσεων, ως λήψη σήµατος και ως σφάλµα. Η λήψη σήµατος θεωρείται η επιθυµητή κατάσταση ενώ 

το σφάλµα η ανεπιθύµητη, καθώς θα ισούται µε την απώλεια. Η Έρευνα & Ανάπτυξη συνδέεται άµεσα 

και µε τις δύο πιθανότητες. Στην ουσία, σε βιοφυσικούς όρους, η ολοκλήρωση ενός προγράµµατος 

περιβαλλοντικής Έρευνας & Ανάπτυξης, ισοδυναµεί µε βελτίωση της πιθανότητας λήψης ενεργειακού 

σήµατος και µείωσης της πιθανότητας σφάλµατος. Στο επόµενο διάγραµµα παριστάνεται σχηµατικά η 

τεχνολογική βελτίωση, ως βελτίωση πιθανότητας λήψης σήµατος.  

 

∆ιάγραµµα 3.2: Η απόκτηση πληροφορίας ως αύξηση της πιθανότητας ενεργειακού σήµατος 

 

 Στο διάγραµµα 3.2, παρουσιάζεται κατά το πληροφορικό πρότυπο η πιθανότητα άφιξης ενός 

ενεργειακού σήµατος -που ξεκινά από µια αρχική πηγή- σε ένα τελικό επιθυµητό στάδιο. Το σήµα περνά 

από n διαδοχικά στάδια, εκ των οποίων το καθένα χωρίζεται σε δυο διαφορετικά ενδεχόµενα. Κάθε 

ενδεχόµενο θεωρείται ισοπίθανο µε το άλλο (p=1/2). Η πιθανότητα πλήρους επιτυχίας διέλευσης του 

σήµατος θεωρείται εκείνη του επιθυµητού ενδεχοµένου του τελευταίου σταδίου. Αυτή η πιθανότητα 

ισούται µε την πιθανότητα διέλευσης απ’ όλα τα επιθυµητά στάδια µέχρι του τελευταίου. Στην 

περίπτωση του ενεργειακού σήµατος, ενδιαφέρει η διέλευση απ’ όλα τα ενδιάµεσα στάδια, αλλά από την 

επιθυµητή διαδροµή. Στο συγκεκριµένο σχήµα τα άνω ενδεχόµενα θεωρούνται τα επιθυµητά (επιτυχία 

διέλευσης) και τα κάτω ανεπιθύµητα (αποτυχία διέλευσης). Σε κάθε αποτυχία διέλευσης, δεν υπάρχει 

επανάληψη.  

 Το πρώτο διάγραµµα παρουσιάζει ένα σύστηµα απ’ το οποίο το σήµα πρέπει να περάσει από 

τέσσερα διαδοχικά στάδια έχοντας µια συνολική πιθανότητα πλήρους διέλευσης p=1/24 (=1/16), ενώ το 

δεύτερο ένα σύστηµα µε πιθανότητα πλήρους διέλευσης p=1/22 (=1/4). Το δεύτερο σύστηµα εκφράζει 

                                                 
1  Μια πιο εκτενής αναφορά γι’ αυτό το ζήτηµα θα γίνει στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας. 

 

Η Ε&Α, βάσει της Θεωρίας της Πληροφορίας, 
αποτελεί διαδικασία βελτίωσης της πιθανότητας 
λήψης ενεργειακού σήµατος έπειτα από n στάδια 
(άρα και µείωσης της πιθανότητας της εντροπίας). 
Η βελτίωση της πιθανότητας λήψης σήµατος 
µπορεί να ερµηνευθεί και ως µείωση των 
απαιτούµενων ενδιάµεσων σταδίων διέλευσής 
του.   

Pn= 1/16 

Pn = 1/4 

 

Pi = 1/2 
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στην ουσία ένα σύστηµα βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης, εφόσον κατά µέσο όρο απαιτούνται 

λιγότερα ενεργειακά σήµατα προκειµένου να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα, δηλαδή η σίγουρη λήψη 

ενός. Στην πρώτη περίπτωση, απαιτούνται κατά µέσο όρο δεκαέξι ενεργειακά σήµατα, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση µονάχα τέσσερα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η τεχνολογική βελτίωση ισοδυναµεί µε 

τετραπλασιασµό της απόδοσης του συστήµατος. 

 Η παραπάνω τεχνολογική βελτίωση, µπορεί να κατανοηθεί και µε εξεργειακούς όρους. Αν 

απαιτείται ένας συγκεκριµένος αριθµός ενεργειακών σηµάτων ανά επιτυχία, τότε υπό οίκο-εξεργειακή 

άποψη- ενδιαφέρει η απαιτούµενη υποβάθµιση εξεργειακού αποθέµατος για την παραγωγή τους. Για 

παράδειγµα, βάσει του πρώτου συστήµατος, µια ποσότητα υδρογονάνθρακα κατά τη µετατροπή της έχει 

µια συγκεκριµένη απόδοση α. Από αυτό το χρήσιµο ποσό ενέργειας που ξεκινά τη διέλευση, θα  φθάσει 

ποσότητα ίση µε α/16. Για κάθε ενεργειακή µονάδα που λαµβάνεται θυσιάζεται ένα συγκεκριµένο 

εξεργειακό ποσό σε όρους ταξινόµησης του φυσικού πόρου απ’ τον οποίο παράγεται η ενέργεια. Αυτός ο 

τετραπλασιασµός της απόδοσης του πρώτου συστήµατος, στην ουσία ισοδυναµεί µε υποτετραπλασιασµό 

της θυσίας σε εξεργειακό απόθεµα.  

 Εδώ η τεχνολογική βελτίωση προτυποποιείται ως µείωση των απαιτούµενων σταδίων διέλευσης 

ενός ενεργειακού σήµατος1. Αυτό το πρότυπο µπορεί να ισχύει τόσο σε µίκρο-επίπεδο (τεχνολογία 

υλικών, νανοτεχνολογία, υπεραγωγοί κτλ.), όσο και σε µάκρο-επίπεδο (περιβαλλοντική υποβάθµιση, 

απώλεια φέρουσας ικανότητας, απώλεια βιοχωρητικότητας κτλ.).   

 

3.2   Η «εξεργειακή επένδυση» 

 Σε άµεση σχέση µε τα παραπάνω, η επένδυση στην πιθανότητα απόκτησης πληροφορίας που θα 

βελτιώσει την πιθανότητα λήψης σήµατος, ενέχει κάποιο κόστος σε όρους εξεργειακούς. Με λίγα λόγια 

απαιτείται θυσία εξεργειακού περιεχοµένου, για τη βελτίωση της µελλοντικής χρήσης του. Η ποσότητα 

της θυσίας του εξεργειακού περιεχοµένου, εξαρτάται µε τη σειρά της από τα πρότυπα του ενεργειακού 

µετασχηµατισµού. 

Σε βιοφυσικό επίπεδο, ο ∆εύτερος Νόµος της Θερµοδυναµικής ισχύει για κάθε διαδικασία 

µετασχηµατισµού. Η ουσία της έννοιας της εξεργειακής επένδυσης συνίσταται στην αφαίρεση 

εξεργειακού περιεχοµένου από ένα σύστηµα, µε αντίστοιχη πρόσδωση εξεργειακού περιεχοµένου σ’ ένα 

άλλο του οποίου η αναµενόµενη απόδοση σε µελλοντικό χρόνο είναι µεγαλύτερη από του πρώτου. Για 

παράδειγµα, ο καθαρισµός ενός µετάλλου από τις προσµίξεις του συνιστά πράξη εµπλουτισµού του 

εξεργειακού περιεχοµένου του µετάλλου, µε θετικό όµως εξεργειακό κόστος αν χρησιµοποιείται ενέργεια 

                                                 
1  Σ’ αυτό το σηµείο θα µπορούσε να αντιταχθεί το επιχείρηµα ότι η τεχνολογική βελτίωση αφορά καθαρά στην 
βελτίωση της πιθανότητα επιτυχίας του ενδεχοµένου επιτυχίας από 1/2, δίχως να χρειάζεται ν’ απασχολήσει ο 
αριθµός των ενδιάµεσων σταδίων από τα οποία πρέπει να περάσει το σήµα. Ωστόσο, µπορεί να απαντηθεί πως το 
συγκεκριµένο υπόδειγµα εξυπηρετεί και την υπόθεση εργασίας που γίνεται για την προτυποποίηση των βιοφυσικών 
διεργασιών ως πληροφορικών διαδικασιών. Η Θεωρία της Πληροφορίας, προϋποθέτει αυστηρά την τήρηση της ίσης 
πιθανότητας µεταξύ των δύο ενδεχοµένων, ωστόσο επιτρέπει την παρέµβαση σε άλλες πτυχές του υποδείγµατος αν 
είναι επιθυµητό να δοθεί έµφαση σ’ ένα επιθυµητό αποτέλεσµα. Πλέον, εκφράζει την µετάδοση ενέργειας ως 
ασυνεχές φαινόµενο, γεγονός που εξυπηρετεί και την ανάλυση βάσει της Κατανοµής Poisson που ακολουθεί.   
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παραγόµενη από εξεργειακό απόθεµα (π.χ. πετρέλαιο) για τη διαδικασία του εµπλουτισµού1. Αν στον 

υπολογιζόµενο µελλοντικό χρόνο, η συγκεκριµένη ποσότητα µετάλλου συνεισφέρει στη συνολική 

µείωση της εντροπίας σε βαθµό µεγαλύτερο από την εξεργειακή ποσότητα που θυσιάστηκε αρχικά–αν 

αυτή παρέµενε εντός του πόρου από τον οποίο αντλήθηκε- τότε η επένδυση συµφέρει από εξεργειακή 

άποψη.  

Κατά τον ίδιο τρόπο µπορεί να ειδωθεί η σχέση της οικονοµίας µε τη Φύση. Η συσσώρευση 

µηχανικού κεφαλαίου από το µετασχηµατισµό των φυσικών πόρων, µπορεί να ειδωθεί ως µια διαδικασία 

µεταφοράς εξεργειακού περιεχοµένου από τη Φύση, κατά την οποία η ανθρώπινη οικονοµία θεωρείται εν 

δυνάµει πιο παραγωγική. Κάποια στιγµή σε µελλοντικό χρόνο, η οικονοµία αναµένεται να αποπληρώσει 

τη Φύση για το εξεργειακό «δάνειο» που έλαβε, λογισµένο σε όρους εντροπίας. Η γραφική απεικόνιση 

της επενδυτικής σχέσης µεταξύ της οικονοµίας και της Φύσης παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα:  

 

∆ιάγραµµα 3.3: Η σχέση της οικονοµίας µε τη Φύση ως εξεργειακή επένδυση 

Η αυξηµένη παραγωγικότητα της οικονοµίας δεν είναι εµφανής στα αρχικά στάδια της 

δηµιουργίας της, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη παραγωγή εντροπίας. Ωστόσο κατά την διαρκή ενεργειακή 

χρήση συγκεντρώνεται συνεχώς πληροφορία, η οποία σε µελλοντικό χρόνο βελτιώνει εξαιρετικά τις 

                                                 
1  Αυτό το παράδειγµα θυµίζει το παράδειγµα του Maxwell, ο οποίος υποστήριζε πως αν εντός ενός κλειστού 
συστήµατος δύο διαµερισµάτων -όπου στο ένα βρίσκεται αέριο και στο άλλο κενό- υπήρχε η δυνατότητα να 
µεταφερθούν µονάχα τα επιθυµητά µόρια από το ένα δοχείο στο άλλο, θα επιτυγχανόταν η µέγιστη πληροφορία, 
άρα και µηδενική εντροπία. Η απάντηση ήταν πως ακόµα κι έτσι θα απαιτείτο για τη διαδικασία µεταφοράς µια 
εξωτερική πηγή ενέργειας, η οποία θα αύξανε την εντροπία κάπου αλλού αν και όχι στο συγκεκριµένο σύστηµα. 
Αυτή η εξωτερική ενεργειακή ποσότητα, αποτελεί την εξεργειακή επένδυση, προκειµένου σε µελλοντικό χρόνο η 
ταξινόµηση να επιτυγχάνεται µε χαµηλότερο εξεργειακό κόστος. Για τα ανοικτά συστήµατα γενικά –όπως είναι τα 
βιοφυσικά- θα µπορούσε να ειπωθεί πως σηµασία δεν έχει µονάχα η επίτευξη µέγιστης πληροφορίας, αλλά και η 
επίτευξη της µέγιστης απόδοσης πληροφορίας µεταξύ εναλλακτικών συστηµάτων. 

Ο τεχνικός µετασχηµατισµός των 
φυσικών πόρων, συνεπάγεται µεταφορά 
εξέργειας από το βιοφυσικό σύστηµα 
στο οικονοµικό. Μέχρις ότου να 
παρουσιαστούν τα πρώτα θετικά 
αποτελέσµατα της Ε&Α, η δεσµευµένη 
εξέργεια στο οικονοµικό σύστηµα 
αποδίδει ένα καθαρό αρνητικό 
αποτέλεσµα. Κατά τη συσσώρευση 
πληροφορίας οι παραγωγικές δοµές της 
οικονοµίας βελτιώνονται σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε επιτυγχάνεται η κάλυψη 
των οικονοµικών αναγκών µε υψηλή 
οικολογική απόδοση.  

t 

NEPV 

NEPV1 

NEPV2 

NEPV=1 
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παραγωγικές δοµές του συστήµατος1. Σηµασία έχει µονάχα ο χρόνος επίτευξης των αποτελεσµάτων της 

συγκέντρωσης της πληροφορίας, ώστε να µην ξεπερνά τις δυνατότητες αντοχής της Φύσης να απορροφά 

την ανθρώπινη εντροπία. 

 

3.2.1   Το «βιοφυσικό επιτόκιο» προεξόφλησης 

Το βιοφυσικό επιτόκιο προεξόφλησης, αποτελεί ο φυσικός ρυθµός αύξησης του πρώτου 

συστήµατος µαζί µε όλες τις προκύπτουσες ωφέλιµες ιδιότητές του. Σε πρώτη φάση, το βιοφυσικό 

επιτόκιο προεξόφλησης δεν αποτιµάται σε χρηµατικούς όρους αλλά σε εξεργειακούς. 

 Η καθαρή εξεργειακή απόδοση της επένδυσης, προκύπτει από το λόγο της µείωσης της εντροπίας 

προς τη φυσική απορρόφηση εντροπίας αν το σύστηµα είχε αφεθεί ελεύθερο να αναπτυχθεί, σε 

συγκεκριµένο χρόνο t. Η µαθηµατική απεικόνιση της Καθαρής Εξεργειακής Παρούσας Αξίας (NEPV) 

είναι: 

SG

dS
GGSNEPV

T

t

T

t

tt ⋅⋅+
+−⋅−= ∑

=
−

00

1
)1(

)(
ρ

, µε NEPV≥1 

όπου 1−= NEPVNC , είναι η φυσική φέρουσα ικανότητα ως περιθώριο αύξησης της εντροπίας από 

την οικονοµία. 

 Πέρα από το καθαρό εξεργειακό του νόηµα, το βιοφυσικό επιτόκιο προεξόφλησης µπορεί να 

αποτελέσει ένα καλό οικονοµικό εργαλείο για την πληρωµή της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας της 

επένδυσης. Αν το συνολικό αποτέλεσµα της Καθαρής Εξεργειακής Παρούσας Αξίας είναι αρνητικό µέχρι 

τον επιλεγµένο χρόνο αποτίµησης, µπορεί να υποβληθεί ένα πρόστιµο περιβαλλοντικής 

αναποτελεσµατικότητας ίσο µε το έλλειµα της µείωσης εντροπίας επί το προεξοφληµένο κόστος 

αποκατάστασης της. 

 

3.3   Η Πρόσοδος Στενότητας 

Ο λογαριασµός της προσόδου στενότητας είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τον Β’ Νόµο της 

Θερµοδυναµικής, εφόσον εκφράζει την πληρωµή για την απαξίωση ενός πόρου. Η διαχρονική µείωση 

των καταναλωτικών δυνατοτήτων, αποτελεί ένα οικονοµικό κόστος ευκαιρίας, το οποίο έχει περιγραφεί 

µε την έννοια της Προσόδου Στενότητας (Scarcity Rent). Το κόστος αυτό, αποτελεί έναν ενδογενή 

λογαριασµό ο οποίος για να είναι οικονοµικά αποτελεσµατικός, θα πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για 

κάποια µορφή αντικατάστασης της απώλειας που προκλήθηκε σε προηγούµενο χρόνο. Ανηγµένο σε 

οικονοµικές αξίες, αυτό το κόστος ευκαιρίας συνίσταται στο καθαρό όφελος το οποίο χάνεται όταν 

καταναλώνεται µια µονάδα πόρου σήµερα και δεν είναι διαθέσιµη προς κατανάλωση στο µέλλον, λόγω 

πεπερασµένων αποθεµάτων
2 (τα οποία άπαξ και καταναλωθούν είναι µη ανακτήσιµα λόγω ισχύος του Β’ 

                                                 
1  Αυτή η υπόθεση, αποτελεί στην ουσία την υπόθεση Kuznets προσαρµοσµένη σε εξεργειακά δεδοµένα. 
2  Βλάχου Ανδριάνα, «Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι: Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική», σελ. 193 – Κεφάλαιο 7 - 
«Άριστη Χρήση των Εξαντλήσιµων Πόρων» 
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Νόµου της Θερµοδυναµικής). Συνεπώς, η όποια τιµή του εξαντλήσιµου πόρου, θα πρέπει να καλύπτει 

τόσο το κόστος ευκαιρίας του χρήστη (πρόσοδος στενότητας), όσο και το κόστος εξόρυξής του1. 

Η εξασφάλιση του λογαριασµού της προσόδου στενότητας, είναι συνυφασµένη µε την έννοια του 

περιβαλλοντικού µακροοικονοµικού υποδείγµατος (γενικά αναφερόµενο και ως «πράσινο» ΑΕΠ). Το 

περιβαλλοντικό µακροοικονοµικό υπόδειγµα γράφεται γενικά ως: 

∑∑
==

−=
m

i

iii

n

i

i rpqpRGDP
11

 

Ενώ σε διακλαδική µορφή το υπόδειγµα γράφεται ως: 
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Το περιβαλλοντικό µακροοικονοµικό υπόδειγµα, εξαρτάται στενά από τη µεθοδολογία της 

αποτίµησης της αξίας των φυσικών πόρων και της ζηµίας από την εξάλειψή τους. Οι καθιερωµένες 

µέθοδοι αποτίµησης, υστερούν ως προς την ακρίβεια της µέτρησης, καθώς χαρακτηρίζονται από έλλειµµα 

πληροφόρησης. Αυτό τις καθιστά ανεπαρκείς για την εφαρµογή τους σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Η 

πρόσοδος στενότητας αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα καθώς αφορά στην διαχρονική δυναµική της 

εξάλειψης ενός πόρου, η οποία είναι άµεσα παρατηρήσιµη.  

Βάσει το περιβαλλοντικού µακροοικονοµικού υποδείγµατος, το πραγµατικό προϊόν ορίζεται ως 

το χρηµατικό άθροισµα όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράχθηκαν, ελαττωµένο κατά το 

συνολικό κόστος για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας που προκλήθηκε κατά την 

παραγωγική διαδικασία.  

Ωστόσο, αντί της άµεσης καταβολής πληρωµής για την περιβαλλοντική ζηµία, είναι δυνατό να 

καταβάλλεται διαχρονικά ένα ποσό, ως µέτρο πρόληψης αυτού του κόστους. Αυτός ο λογαριασµός δεν 

είναι άλλος από την επένδυση σε τεχνολογική βελτίωση, προκειµένου τα εξεργειακά αποθέµατα  και η 

φέρουσα ικανότητα να διατηρούνται σε σχετικά (ως προς το µέγεθος των συνολικών χρήσεων της 

οικονοµίας) τουλάχιστον σταθερό. Αυτή είναι και η ουσία της προσόδου στενότητας. 

 

3.3.1   Προτυποποίηση της Προσόδου Στενότητας 

Η πρόσοδος στενότητας, εφόσον ενσωµατώνεται στην τιµή του προϊόντος ως διαχρονικό κόστος 

ευκαιρίας, θα δηµιουργεί µια διαφορά µεταξύ της τελικής τιµής και του κόστους εξόρυξης, ανεξαρτήτως 

απ’ το επίπεδο κερδών της κάθε επιχείρησης που αναλαµβάνει την παραγωγή. Αν υποτεθεί πως στην 

πλήρως ανταγωνιστική αγορά, η συνθήκη ισορροπίας, είναι η εξίσωση του οριακού κόστους MCt µε την 

τιµή Pt, τότε για τους  πόρους σε αποθεµατική µορφή η συνθήκη ισορροπίας µετατρέπεται σε: 

ttt MCP λ+=   

ή εναλλακτικά,  

ttt MCP −=λ        

                                                 
1  Οµοίως µε πριν, σελ. 193 
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Όπου λt είναι η απροεξόφλητη τιµή της προσόδου στενότητας. Η προεξοφληµένη της τιµή είναι:  

t

tt

t

t rMCPr
−− +−=+ )1)(()1(λ        

Ο παραπάνω τύπος, υπαγορεύει πως ο ρυθµός αύξησης της τιµής του προϊόντος, θα πρέπει να 

είναι ίσος µε τον ρυθµό αύξησης της τιµής της προσόδου στενότητας, ανεξαρτήτως από το ρυθµό 

αύξησης του κόστους παραγωγής. Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω πρόταση, µπορεί να υποτεθεί µια 

κατάσταση όπου το οριακό κόστος παραγωγής παραµένει διαχρονικά σταθερό )0( =
∂

∂

t

MCt . Σ’ αυτή την 

περίπτωση, η διαχρονική αύξηση της τιµής θα εκφράζει απόλυτα την πρόσοδο στενότητας του πόρου, 

καθώς αυτός εξαντλείται. Αυτή η περίπτωση παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα: 

 

∆ιάγραµµα 3.4: Η διαχρονική εξέλιξη της προσόδου στενότητας µε σταθερό κόστος εξόρυξης 

 

 Η πρόσοδος στενότητας πρέπει να παρουσιάζει αποκλειστικά το καθαρό αποτέλεσµα εξάντλησης 

του πόρου. Η εκθετική αύξηση της τιµής της στην ουσία εκφράζει ένα σταθερό επίπεδο κατανάλωσης, µε 

διαρκώς µειούµενα αποθέµατα. Σ’ αυτή την περίπτωση η σχετική κατανάλωση που ορίζεται από το λόγο 

Κατανάλωση / Απόθεµα θα είναι εκθετικά αύξουσα. Η σχέση θα γράφεται στη γενική της µορφή ως: 

t

t

A

X
SR = , µε 0=

∂
∂

t

X
, 0<
∂
∂

t

A
 και 0

)/(
>

∂
∂

t

AX
 

 Η πρόσοδος στενότητας εκφράζει ένα ποσοστό προς το συνολικό απόθεµα. Αυτό το ποσοστό, θα 

πρέπει να ισούται µε την πληρωµή της προσόδου στενότητας, ως αύξηση της τιµής του τελικού 

προϊόντος. Ωστόσο, η πληρωµή αυτή είναι πιθανόν να υπολείπεται των πραγµατικών αναγκών σε 

χρηµατοδότηση της Έρευνας & Ανάπτυξης προκειµένου να καλυφθεί το έλλειµµα υποκατάστασης για 

την αυξηµένη χρήση του πόρου σε µελλοντικό χρόνο. 

 Ειδικότερα, η πρόσοδος στενότητας στα αρχικά στάδια της χρήσης του πόρου αποτελεί ένα 

µικρό ποσοστό της τιµής, ενώ αυξάνεται ραγδαία στα τελευταία στάδια. Κατά συνέπεια, θα διατίθενται 

Με σταθερό κόστος εξόρυξης, 
η αυξανόµενη τιµή ενός 
προϊόντος απεικονίζει καθαρά 
το αποτέλεσµα στενότητας. 
Το κόστος της εξάλειψης του 
πόρου, µε σταθερή 
κατανάλωση του αποθέµατος 
και κόστος εξόρυξης είναι 
εκθετική. 

t 

Ct, λt 

λt 

Ct 

Το εν λόγω υπόδειγµα, 
θεωρείται πως 
αντιπροσωπεύει καλύτερα τη 
βραχυχρόνια περίοδο, όπου οι 
δυνατότητες άντλησης του 
εξεργειακού αποθέµατος και 
φυσικής φέρουσας ικανότητας 
παραµένουν υψηλές. Σ’ αυτή 
την περίπτωση η πρόσόδος 
στενότητας επενδύεται σε 
Ε&Α και χρησιµεύει κατά την 
προετοιµασία της κοινωνίας 
να µεταβεί σε νέο ενεργειακό 
υπόδειγµα όταν αυτό 
καταστεί απαραίτητο. 
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µικρά ποσά για την έρευνα στα πρώτα έτη και πολύ µεγάλα στα τελευταία όπου θα υπάρχει και η άµεση 

ανάγκη για τη µετάβαση. Ωστόσο, η Έρευνα & Ανάπτυξη λειτουργεί µε χρονικές υστερήσεις. Είναι 

εποµένως παρακινδυνευµένη η ραγδαία αύξηση της χρηµατοδότησης στα τελευταία στάδια της χρήσης 

του πόρου, εφόσον είναι πολύ πιθανό να µην επιτευχθούν έγκαιρα τα επιθυµητά τεχνολογικά 

αποτελέσµατα. 

 Το πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί µε µια µέθοδο προεξόφλησης, ώστε η κατανοµή της καταβολή 

του λογαριασµού να είναι πιο οµαλή στο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωµή υφίσταται αυξηµένη 

κατά έναν συντελεστή, ο οποίος εκφράζει την προσδοκώµενη στενότητα σε µελλοντικό χρόνο. Αυτό 

βασίζεται στη λογική ότι κατά την πραγµατοποίηση των επενδύσεων, αυτές θα λειτουργούν κατά ένα 

συγκεκριµένο ενεργειακό πρότυπο, µέχρι του σηµείου της τελικής µηχανολογικής απόσβεσής τους. 

Πλέον, οι αρχικές επενδύσεις αναµένεται να δηµιουργήσουν µια αυτόνοµη επενδυτική δυναµική 

προσαρµοσµένη στο καθιερωµένο ενεργειακό πρότυπο. Στην περίπτωση των υδρογονανθράκων -ως 

προτύπου καυσίµου- αυτό ισοδυναµεί µε µια βεβαιότητα κατανάλωσης εξεργειακού αποθέµατος για µια 

δεδοµένη χρονοσειρά. Κατά συνέπεια, η πληρωµή της προσόδου στενότητας µπορεί να γραφεί ως: 

  
t

t

A

X
SR µ=   

όπου όπως και προηγουµένως, θα ισχύει 0=
∂
∂

t

X
, 0<
∂
∂

t

A
, 0

)/(
>

∂
∂

t

AX
 και 0≤µ 

 Ο συντελεστής µ αποτελεί το συντελεστή προεξόφλησης της κατανάλωσης για ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Σε µαθηµατικούς όρους πρόκειται για τον πολλαπλασιαστή Lagrange, ενώ σε 

φυσικούς, τον πολλαπλασιαστή ενεργειακής µεγέθυνσης
1. Η εισαγωγή του πολλαπλασιαστή εξυπηρετεί 

κατά πολλούς τρόπους. Αφενός, επιτρέπει τη χάραξη τεχνολογικής πολιτικής στη µακροπρόθεσµη 

περίοδο, εφόσον παρέχει πληροφορίες για την αναµενόµενη αύξηση της χρήσης, άρα και της 

απαιτούµενης κλίµακας της επένδυσης σε υποκατάσταση. Αφετέρου, επιτρέπει τη συµµετοχή και άλλων 

παραγόντων στη διαχείριση του λογαριασµού της προσόδου στενότητας όπως είναι το τραπεζικό 

σύστηµα. 

 Εναλλακτικά, η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για Έρευνα & Ανάπτυξη, µπορεί να τεθεί ως 

µελλοντικός στόχος ενός επιθυµητού επιπέδου χρήσεων. Στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, η χρήση 

µπορεί να φθάσει οποιοδήποτε επίπεδο, ωστόσο στο επιλεγµένο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να έχει 

επιτευχθεί ο στόχος υποκατάστασης. Σ’ αυτή την περίπτωση θα ισχύει η σχέση: 

µ=
∂

∂
M

M

W

A

X
R

t

t , µε 0>
∂

∂

M

WR  

 Με λίγα λόγια, αυτό σηµαίνει πως για ένα επίπεδο σχετικής χρήσης σε συγκεκριµένο χρόνο, το 

ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί, ώστε η υποκατάσταση να φθάσει τα επίπεδα του πολλαπλασιαστή, 

θα πρέπει να ισούται µε τη σχετική χρήση, πολλαπλασιασµένη κατά την µεταβολή της παραγόµενης 

                                                 
1  Εκτενής ανάλυση για την έννοια και τον τρόπο λειτουργίας του ενεργειακού πολλαπλασιαστή, ακολουθεί στο 
επόµενο κεφάλαιο. 
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οικολογικής ισχύος WR ανά επενδεδυµένη µονάδα χρήµατος στην Έρευνα & Ανάπτυξή της, επί το 

συνολικό επενδεδυµένο χρηµατικό ποσό σ’ αυτή.    

Ωστόσο, η πιο ρεαλιστική περίπτωση είναι αυτή του αυξανόµενου κόστους εξόρυξης. Κατά τη 

διαρκή εξόρυξη (και γενικά άντληση) ενός περιορισµένου πόρου, δηµιουργούνται όλο και δυσκολότερες 

συνθήκες εξόρυξης. Ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης αποτελούν οι ορυκτοί 

υδρογονάνθρακες. Σε πρώτη φάση αξιοποιούνται τα επιφανειακά κοιτάσµατα, τα οποία όµως καθώς 

εξαντλούνται, δηµιουργούν την ανάγκη για εξερεύνηση και άντληση σε βαθύτερα κοιτάσµατα, 

προκειµένου η κοινωνία να διατηρήσει την ενεργειακή της δυναµικότητα. Σε οικονοµικούς όρους, αυτό 

µεταφράζεται ως διαχρονική αύξηση του συνολικού κόστους εξόρυξης.  

 

∆ιάγραµµα 3.5: Η διαχρονική εξέλιξη της προσόδου στενότητας µε αυξανόµενο κόστος εξόρυξης 

 

 Η διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση, είναι ότι δεν είναι δυνατή η άµεση εξαγωγή της 

ακριβούς επίδρασης των δύο αποτελεσµάτων. ∆ιαχρονικά, το αυξανόµενο κόστος αποτελεί έναν 

αποτρεπτικό παράγοντα διατήρησης των ίδιων επιπέδων εξόρυξης. Απ’ την άλλη, το αποτέλεσµα της 

προσόδου στενότητας στην τιµή του προϊόντος εξελίσσεται και πάλι εκθετικά, δίχως όµως να είναι 

εµφανής το αν υπερτερεί του κόστους εξόρυξης. Σε κάποια χρονική στιγµή το κόστος γίνεται τόσο 

αποτρεπτικό ώστε η εξορυσσόµενη ποσότητα είναι πολύ µικρή. Σ’ αυτό το σηµείο η τιµή της προσόδου 

στενότητας συγκλίνει µε αυτή του κόστους εξόρυξης.  

 Η πρόσοδος στενότητας πληρώνεται προκειµένου να διατηρείται η χρήση ενός πόρου προς το 

συνολικό απόθεµά του σταθερή στο χρόνο. Κατά συνέπεια η βασική εκδοχή της χρησιµότητας της 

προσόδου στενότητας µπορεί να γραφεί ως µια διαχρονική ισοδυναµία χρήσης: 
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όπου Χt η κατανάλωση σε χρόνο τα, Αt το απόθεµα σε χρόνο t, µε 0<
∂
∂
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A
 και 0<
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Με αυξανόµενο κόστος 
εξόρυξης, η τιµή του 
προϊόντος εξαρτάται τόσο 
από το αποτέλεσµα 
στενότητας όσο και από το 
αποτέλεσµα δυσκολίας 
εξόρυξης.  

Ct, λt 
Ct 

λt 

t 

Από το σηµείο τοµής της 
προσόδου στενότητας µε το κόστος 
εξόρυξης κι έπειτα, το αποτέλεσµα 
της δυσκολίας εξόρυξης έχει τη 
µεγαλύτερη επίδραση στην τιµή 
του προϊόντος. Αυτό το υπόδειγµα, 
θεωρείται πως αντιπροσωπεύει 
καλύτερα τη µακροχρόνια περίοδο, 
όπου ένα µεγάλο µέρος του 
εξεργειακού αποθέµατος έχει 
αντληθεί, µε αποτέλεσµα η 
οποιαδήποτε περαιτέρω εξαγωγή 
του να καθίσταται πλέον απ’ όλες 
τις απόψεις οικονοµικά ασύµφορη. 
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 Βάσει των παραπάνω σηµαίνει ότι µε θετική κατανάλωση κάποιου αποθέµατος, το τελευταίο 

µειώνεται διαχρονικά. Αυτό που έχει σηµασία είναι να διατηρείται η σχετική χρήση του αποθέµατος 

σταθερή, κάτι που επιτυγχάνεται µε διαχρονική µείωση και της χρήσης. Αυτή η διαχρονική µείωση 

επιτυγχάνεται µέσω της Έρευνας & Ανάπτυξης, βάσει της οποίας βρίσκονται υποκατάστατοι πόροι σε 

µεγαλύτερη αφθονία. 

 

3.3.2   Αξιοποίηση της Προσόδου Στενότητας 

Η διαχρονική αύξηση της τιµής του εξαντλήσιµου πόρου, είναι απαραίτητη συνθήκη για την 

διατηρησιµότητα του οικονοµικού συστήµατος, έως ότου αυτό να µεταβεί στη χρήση νέων –λιγότερο 

εξαντλήσιµων- πόρων. Στην ενότητα 2.3.1 τέθηκε η απαραίτητη συνθήκη µεγέθους της κατανάλωσης 

ενός εξαντλήσιµου πόρου, βασισµένη σε µια αναλογία χρήσης και υποκατάστασης. Σε καθεστώς 

ελεύθερης οικονοµίας, είναι οι µηχανισµοί της αγοράς που θα πρέπει να ανταποκρίνονται σ’ αυτή τη 

συνθήκη, δηλαδή οι αποτελεσµατικές τιµές.  

  Η αυξανόµενη τιµή ενός εξαντλήσιµου πόρου, εξυπηρετεί τον σκοπό της µετάβασης σε κάποιον 

υποκατάστατο, καθώς ο πρώτος καθίσταται ακριβότερος. Γι’ αυτή την περίπτωση δύναται να 

χρησιµοποιηθεί ως πρότυποι πόροι οι υδρογονάνθρακες, ώστε να γίνει εύκολα η υπόθεση ότι η Ενέργεια 

είναι αγαθό που χαρακτηρίζεται από ανελαστική ζήτηση ( 10 <=<
t

T

t

t

x
Q

P

dP

dQ
ε , µε εΖ ως απόλυτη τιµή). 

Ακόµα κι αν υποτεθεί ότι το οριακό κόστος παραγωγής παραµένει διαχρονικά σταθερό ( 0=
∂

∂

t

MCt ), η 

ποσοστιαία αύξηση της τιµής θα είναι πάντα µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µείωση της κατανάλωσης. 

Η εξίσωση της ταχέως αυξανόµενης τιµής -λόγω επίδρασης της προσόδου στενότητας- του εξαντλήσιµου 

πόρου, µε την τιµή του (υποθετικά) ακριβότερου υποκατάστατου S, θα ισοδυναµεί µε το τέλος της 

χρήσης του πρώτου και την έναρξη της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών από τον δεύτερο. Η βασική 

συνθήκη γι’ αυτό είναι: 

ssttst MCMCPP λλ +=+⇒=  

Πλέον, η Πρόσοδος Στενότητας υφίσταται και ως ζήτηµα πληρωµής της Φύσης για την παροχή 

υπηρεσιών προς τις ανθρώπινες κοινωνίες. Ενώ είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί η πληρωµή µισθού 

στους εργάτες που προσέφεραν τις σωµατικές και πνευµατικές υπηρεσίες τους, ή την πληρωµή επιτοκίου 

στο µηχανικό κεφάλαιο που φθείρεται κατά την παραγωγική διαδικασία, η παροχή των πρώτων υλών από 

τη Φύση θεωρείτο δωρεάν, καθώς δεν στην πράξη προήλθε από καµιά ανθρώπινη παραγωγική 

διαδικασία.  

Κατά συνέπεια, εφόσον η Φύση δεν αποτελεί κάποιο φυσικό η νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί 

να µισθωθεί µε ανθρώπινα χρήµατα, η πληρωµή της στηρίζεται στην επανεπένδυση της προσόδου 

στενότητας για την φθορά του φυσικού πόρου που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή τεχνητού 

κεφαλαίου. Υπό ποία έννοια όµως, εφόσον δεν µπορεί να αναδηµιουργηθεί ο καθαυτός φυσικός πόρος 
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που χάθηκε; Η απάντηση είναι, µε την επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη, είτε σε ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας (σ’ ό,τι αφορά την ενεργειακή χρήση), ή σε ανακύκλωση (για τη χρήση βιοµηχανικών υλικών), 

είτε και στα δύο. Αυτή η πληρωµή ισοδυναµεί µε έναν υποσχετικό τίτλο αποφυγής µελλοντικής ανάγκης 

χρήσης του πόρου.  

Με λίγα λόγια, αν η Πρόσοδος Στενότητας επενδύεται για ένα συνεχές χρονικό διάστηµα, µόνο 

σε Έρευνα και Ανάπτυξη για την αντικατάσταση του –για παράδειγµα- πετρελαιοκίνητου κεφαλαίου, 

από την χρονική στιγµή που αυτό θα αντικατασταθεί κι έπειτα, παύει η χρήση του πόρου, του οποίου 

όµως η κοινωνία θα εξακολουθούσε να έχει την ανάγκη χρήσης, αν δεν είχε λάβει χώρα η παραπάνω 

επένδυση. Η µη χρήση του πόρου από αυτό το χρονικό σηµείο κι έπειτα, αποτελεί στην ουσία, την 

αποπληρωµή του δανείου που λαµβανόταν από τη Φύση, κατά τη χρονική περίοδο χρήσης του πόρου. 

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει ν’ αναφερθεί πως η επένδυση της προσόδου στενότητας µόνο σε 

Έρευνα & Ανάπτυξη προκειµένου να τηρείται ο ορισµός Brundtland, είναι πολύ πιο συνεπής και 

συγκεκριµένη από την πρόταση των Solow (1974), Hartwick (1977), και Olewiler (1998), να επενδύεται 

γενικά σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, προς αντιστάθµιση του απωλεσθέντος φυσικού. Η πρόταση 

των τριών νεοκλασικών οικονοµολόγων, στηρίζεται στην υπόθεση της πλήρους υποκαταστησιµότητας 

του φυσικού και του ανθρωπίνως δηµιουργηθέντος κεφαλαίου, η οποία όµως είναι εξαιρετικά αφαιρετική 

και ανακριβής.  

Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ο άνθρωπος δεν θα είχε καµιά απολύτως ανάγκη µετατροπής του φυσικού 

κεφαλαίου σε µηχανικό, και συσσώρευσής του κατά τα στάδια της εξέλιξής του. Πλέον, οι περισσότερες 

µορφές φυσικού και τεχνητού κεφαλαίου, χαρακτηρίζονται από µια σχέση συµπληρωµατικότητας (για 

παράδειγµα, βενζινοκινητήρες-πετρέλαιο). Κατά συνέπεια, δεν θα είχε καµιά απολύτως χρησιµότητα για 

την διατήρηση ενός διαχρονικά σταθερού κατά κεφαλήν επιπέδου κατανάλωσης, η επένδυση σε 

βενζινοκινητήρες δίχως την ύπαρξη πετρελαίου.  

Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα πως η επένδυση της προσόδου στενότητας µόνο σε 

Έρευνα και Ανάπτυξη, δύναται να εξασφαλίσει την απεξάρτηση της ανθρώπινης οικονοµίας από την 

εκτεταµένη χρήση εξαντλήσιµων πόρων. Άρα δύναται να εξασφαλίσει όχι µόνο τον ορισµό Brundtland 

(εφόσον οι αυξανόµενες επενδυτικές δαπάνες αποτελούν µέρος του ΑΕΠ), αλλά και περιβαλλοντική 

αποτελεσµατικότητα. 

 

3.4   Η χρηµατοδοτική της Έρευνας & Ανάπτυξης 

 Η χρηµατοδότηση της Έρευνας & Ανάπτυξης, εστιάζει στην επιτυχία εµπορικής αξιοποίησης 

ενός τεχνολογικού αποτελέσµατος, προτού η οικονοµία φθάσει να χρησιµοποιεί κάποιο πόρο ή 

πλεόνασµα άνω του Ορίου Μεγίστης Ασφαλείας. Αναλυτικά, η διαδικασία περιγράφεται για την εκποµπή 

ενός προτύπου ρύπου από τη χρήση ενέργειας στο παρακάτω διάγραµµα:   
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∆ιάγραµµα 3.6: Η γενική απεικόνιση της επιτυχίας της τεχνολογικής µετάβασης 

 

 Βάσει του διαγράµµατος, η εκποµπή ενός συγκεκριµένου ρύπου αποτελεί συνάρτηση της 

κατανάλωσης ενός εξεργειακού περιεχοµένου. Αυτή η συνάρτηση έχει περιγραφεί αναλυτικά στην 

ενότητα 2.3.1. Κατά την καθιέρωση ενός ορίου µεγίστης ασφαλείας, η σηµαντικότερη παράµετρος που 

προκύπτει είναι η ένταση της παραµέτρου της ενεργειακής µεγέθυνσης, καθώς, σ’ αυτήν οφείλεται το 

καθαρό αποτέλεσµα χρήσης. Σε κάθε σηµείο της καµπύλης κατανάλωσης µπορεί να χαραχθεί ένα 

σενάριο βάσης, το οποίο υποθέτει την γραµµική αύξηση της εκποµπής του ρύπου. Ο χρόνος άφιξης στο 

µέγιστο επιτρεπόµενο σηµείο θα ορίζεται από: 

tpfPP tt )(max
′=−  

που δεν είναι άλλος από την παράµετρο ενεργειακής µεγέθυνσης α, πολλαπλασιασµένη επί έναν 

συντελεστή δηµιουργίας του ρύπου. 

Ο προσδιορισµός ενός βασικού σεναρίου εκποµπής εξυπηρετεί λόγω της ιδιότητας ότι οι 

στατιστικές αφίξεις των ευρεσιτεχνιών δεν συµβαίνουν κατά συνεχή τρόπο, αλλά ασυνεχή. Κατά 

συνέπεια, στις ενδιάµεσες αυτές περιόδους, είναι χρήσιµο να εξετάζεται η γραµµική αύξηση των ρύπων 

ως σενάριο βάσης, προκειµένου να καθοριστούν οι χρηµατοοικονοµικές ανάγκες σε Έρευνα & 

Ανάπτυξη.  

Ως προς το συνολικό αποτέλεσµα, µια υψηλή τιµή της παραµέτρου χρήσης, θα επιτρέψει σε 

σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα τη συγκέντρωση όλης εκείνης της πληροφορίας που είναι απαραίτητη 

για τη µετάβαση, ωστόσο µε αυξηµένο κίνδυνο υπέρβασης του ορίου. Απ’ την άλλη πλευρά, ένα πιο 

οµαλό µονοπάτι εκποµπής θα επιτρέψει την συγκέντρωση της απαιτούµενης πληροφορίας σε 

µεταγενέστερο χρόνο και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, «κλειδώνοντας» όµως την κατανάλωση σ’ ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο για περισσότερο χρόνο. 

Η σηµαντικότερη ίσως παράµετρος 
της εξεργειακής επένδυσης είναι  η 
ένταση της χρήσης του 
αποθέµατος. Μεταξύ δύο 
εναλλακτικών σχεδίων, η 
αυξηµένη ένταση χρήσης µπορεί 
να προσφέρει δυνατότητες για πιο 
γρήγορη µετάβαση µε αυξηµένο 
ωστόσο κίνδυνο υπέρβασης του 
ορίου ασφαλείας. Απ’ την άλλη 
ένα πιο ήπιο µονοπάτι χρήσης 
ενδεχοµένως να «κλειδώσει» την 
οικονοµία σε µια παρατεταµένη 
χρήση του πόρου πριν να 
ολοκληρωθεί η µετάβαση. 

PT, Pmax 

t 

Pmax 

PT1 

PT2 
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Η διαδικασία της Έρευνας & ανάπτυξης θα µπορούσε να προτυποποιηθεί κατά την κατανοµή 

Poisson, η οποία είναι ασυνεχής. H κατανοµή Poisson εστιάζει στην πιθανότητα άφιξης ενός αριθµού 

επιθυµητών γεγονότων, εντός µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα 

επιθυµητά γεγονότα είναι οι τεχνολογικές βελτιώσεις. Η κατανοµή αυτή παρουσιάζεται στο επόµενο 

διάγραµµα (Ott, 1995): 

 

∆ιάγραµµα 3.7: Απεικόνιση της διαδικασίας Ε&Α βάσει της κατανοµής Poisson  

 

Βάσει του παραπάνω διαγράµµατος, η διαδικασία της Έρευνας & Ανάπτυξης που λαµβάνει χώρα 

εντός µιας επιλεγµένης χρονικής περιόδου, προτυποποιείται µε βάση την κατανοµή Poisson1. Η 

διαδικασία χαρακτηρίζεται από την πλήρη βεβαιότητα ότι κάποια στιγµή σε µελλοντικό χρόνο θα 

πραγµατοποιηθεί το επιθυµητό ενδεχόµενο. Το ζήτηµα είναι απλώς, ποια χρονική στιγµή θα συµβεί 

αυτό
2. Η µαθηµατική έκφραση της κατανοµής είναι: 

                                                 
1 H παράµετρος λ της κατανοµής Poisson, αναφέρεται στη µέση συχνότητα άφιξης ενός φαινοµένου εντός 
επιλεγµένου χρόνου t. Αν αυτός ο χρόνος χωριστεί περαιτέρω σε µικρότερα µέρη, θα παρατηρηθεί πως η ακριβής 
κατανοµή συχνοτήτων εµφάνισης του φαινοµένου εντός αυτών των µερών θα διαφέρει σηµαντικά. Αυτό δεν 
επηρεάζει αρνητικά την ανάλυση στις µικρές χρονικές κλίµακες, εφόσον ο χρόνος t έχει προσδιοριστεί ως χρόνος 
ασφαλούς µετάβασης, δηλαδή ότι εντός αυτού του χρόνου πρέπει να έχουν επιτευχθεί λt αφίξεις, ανεξαρτήτως της 
ειδικότερης κατανοµής τους µέσα σ’ αυτό το χρόνο.   
2  Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται κυρίως από λογική παραγωγή. Υπό µια πιο εξειδικευµένη σκοπιά όµως, µπορεί να 
υποστηριχθεί πως βάσει του πληροφορικού προτύπου της Έρευνας & Ανάπτυξης που αναπτύχθηκε στο διάγραµµα 
3.1, η διαδικασία µπορεί να χαρακτηριστεί από πλήρη αποτυχία, καθώς –από καθαρά στατιστική άποψη- υπάρχει 
πάντα το ενδεχόµενο όλα τα προγράµµατα να οδηγηθούν σε αποτυχία. Ωστόσο, µπορεί να απαντηθεί ότι η 
συγκεντρωµένη πληροφορία από ένα πρόγραµµα που έχει χαρακτηριστεί από αποτυχία, µπορεί να αποτελέσει 
εισροή για ένα άλλο σχετικό πρόγραµµα και να συνεισφέρει στην επιτυχία του. Από εκεί προκύπτει και η 
µαθηµατική απεικόνιση της διαχρονικής πιθανότητας εµφάνισης του ενδεχοµένου να πλησιάζει το 1 (απόλυτη 
βεβαιότητα) αλλά ποτέ να µην αποκτά ακριβώς την τιµή αυτή. 

Η αύξηση της χρηµατοδότησης της Έρευνας & 
Ανάπτυξης, µεταφράζεται ως βελτίωση της µέσης 
πιθανότητας άφιξης ευρεσιτεχνιών, η οποία 
εκφράζεται από την παράµετρο λ. Άµεση συνέπεια 
αυτού του γεγονότος είναι η µεταφορά της κάθε 
καµπύλης πιθανότητας (βασικής, συµπληρωµατικής) 
αριστερά, ώστε η άφιξη κάθε ενδεχόµένου να είναι 
πιθανή σε µικρότερο χρόνο. 
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t
eP

λ−=  

 Η πιθανότητα αυτή εκφράζει τη διαρκώς µειούµενη πιθανότητα να µην εµφανιστεί καθόλου το 

επιθυµητό ενδεχόµενο. Κατά συνέπεια, η συµπληρωµατική της πιθανότητα ορίζεται ως: 

t
eP

λ−−=− 11  

η οποία εκφράζει την διαρκώς αύξουσα πιθανότητα το επιθυµητό ενδεχόµενο να εµφανιστεί τουλάχιστον 

µια φορά στον εξεταζόµενο χρόνο. 

 Εξαιρετική σηµασία σ’ αυτό το υπόδειγµα κατέχει η παράµετρος των µέσων αφίξεων λ1. Στην 

ουσία, αυτή η παράµετρος παρέχει την πληροφορία για την αποτελεσµατικότητα της Έρευνας & 

Ανάπτυξης της κοινωνίας. Για την τεχνολογική υποκατάσταση είναι απαραίτητος ο επηρεασµός αυτής 

της παραµέτρου µε χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ο βαθµός στον οποίο η παράµετρο ανταποκρίνεται στις 

χρηµατοοικονοµικές ενισχύσεις της Έρευνας & Ανάπτυξης, αποτελεί στην ουσία έναν επιταχυντή 

αφίξεων οικολογικών ευρεσιτεχνιών. Αυτό επιτρέπει στην κοινωνία να υποκαταστήσει την παλαιά 

τεχνολογία, σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα, πράγµα που σηµαίνει εξοικονόµηση εξεργειακού 

περιεχοµένου και µειωµένη παραγωγή εντροπίας. 

 Παράλληλα, υφίσταται και το µέγεθος της κάθε τεχνολογικής άφιξης. Στην πράξη, αυτό 

ερµηνεύεται ως το ειδικό βάρος της τεχνολογικής καινοτοµίας στο σύνολο της οικονοµίας. Το µέγεθος 

και το χρόνο άφιξης της καινοτοµίας συνδέει µια αντίστροφη σχέση σε όρους µείωσης της µέσης άφιξης 

των τεχνολογικών καινοτοµιών. 

 Από τα παραπάνω, µπορούν να εξαχθούν δύο πολύ σηµαντικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για 

την παρακολούθηση της υποκατάστασης. 

1. Ο χρηµατοοικονοµικός επιταχυντής εγκατάστασης της οικολογικής τεχνολογίας, ο οποίος 

ορίζεται ως η µέση αύξηση των τεχνολογικών ανά µονάδα επενδεδυµένου χρήµατος. Ορίζεται 

ως: 

M∂

∂ λ
 

2. Ο χρηµατοοικονοµικός πολλαπλασιαστής οικολογικής ισχύος, ο οποίος ορίζεται ως η µέση 

αύξηση της εγκατάστασης οικολογικής ισχύος ανά µονάδα επενδεδυµένου χρήµατος. Ορίζεται 

ως: 

M

W

∂
∂

 

 Η διαδικασία της υποκατάστασης, της άφιξης των απαιτούµενων καινοτοµιών καθώς και του 

ειδικού βάρους τους στην οικονοµία µπορεί να παρασταθεί συνοπτικά, στο επόµενο διάγραµµα: 

                                                                                                                                                             
 
1  Σηµειώνεται πως η παράµετρος αυτή αποτελεί εντελώς διαφορετικό µέγεθος από την πρόσοδο στενότητας που 
έχει προτυποποιηθεί µε το ίδιο γράµµα.   
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∆ιάγραµµα 3.8: Χρηµατοδότηση Ε&Α και υποκατάσταση βάσει της κατανοµής Poisson  

 

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να εξεταστεί και η σχέση που συνδέει αυτά τα δύο µεγέθη. Στο βαθµό 

που είναι επιθυµητά και τα δύο αποτελέσµατα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να αυξηθεί 

η µέση χρηµατοοικονοµική επένδυση, προκειµένου τόσο ο στόχος της χρονικής εγκατάστασης όσο και 

της εγκατάστασης ισχύος να επιτευχθούν. Κατά συνέπεια, τα δύο µεγέθη θα πρέπει να τηρούν την 

παρακάτω αναλογία: 
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Όταν τα επιτυχηµένα προγράµµατα Ε&Α 
αξιοποιούνται εµπορικά, ξεκινά µια 
διαδικασία υποκατάστασης του 
καθιερωµένου ενεργειακού πόρου µε 
κάποιο νέο. Ο βαθµός αυτής της 
υποκατάστασης ως προς το συνολικό 
βαθµό χρήσης, εξαρτάται από την 
ταχύτητα της (στατιστικής) άφιξης της 
επιτυχίας του προγράµµατος και το ειδικό 
βάρος αυτής στην οικονοµία. 

Οι διαχρονικές επιτυχίες 
εµπορικής αξιοποίησης κάποιου 
προγράµµατος περιβαλλοντικής 
Έρευνας & Ανάπτυξης είναι 
ασυνεχείς. Το ειδικό βάρος τους 
στην οικονοµία ορίζεται από το 
ύψος των κάθετων προβολών. 
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3.5   Περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική και τραπεζική 

3.5.1   ∆υνατότητες µίκρο-χρηµατοδότησης Έρευνας & Ανάπτυξης 

 Η πληρωµή της προσόδου στενότητας γίνεται προκειµένου να προεξοφλήσει –µέσω 

τεχνολογικής εξέλιξης- ένα µικρότερο µελλοντικά επίπεδο χρήσεων. Αυτό µέχρι τώρα έχει γίνει βάσει 

της υπόθεσης ότι κάθε επιχείρηση δύναται να προβεί σε Έρευνα & ανάπτυξη προκειµένου να επιτύχει τα 

παραπάνω αποτελέσµατα. Ωστόσο, υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν –ή δεν επιθυµούν 

να διαθέτουν- εσωτερικά τµήµατα Έρευνας & Ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα η καταβολή της προσόδου 

στενότητας να µην έχει γι’ αυτές κάποιο τεχνολογικό αντίκρισµα. 

 Σ’ αυτή την περίπτωση υπεισέρχεται ο παράγοντας της περιβαλλοντικής τραπεζικής προκειµένου 

να γίνει η διαχείριση του συγκεκριµένου λογαριασµού από εξωτερική πηγή. Η ιδέα της τραπεζικής 

διαχείρισης της προσόδου στενότητας που δεν αξιοποιείται ενδογενώς από την επιχείρηση, βασίζεται στη 

βεβαιότητα της κατανάλωσης για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ειδικά για τον τοµέα της 

ενέργειας αυτό το «κλείδωµα» της κατανάλωσης µεταφράζεται ως η πρακτική ερµηνεία του 

πολλαπλασιαστή Lagrange. Μάλιστα, µπορεί να δοθεί ένα συνοπτικό παράδειγµα. Αν σε κάποιο χρονικό 

διάστηµα δηµιουργηθούν επενδύσεις οι οποίες λειτουργούν ενεργειακά βάση ενός ορυκτού καυσίµου, 

τότε η χρήση υδρογονανθράκων εξασφαλίζεται τουλάχιστον µέχρι το χρόνο µηχανολογικής απόσβεσης 

του κεφαλαίου. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρχει από ένα πλήθος επιχειρήσεων µια συνεχής κατάθεση του 

λογαριασµού της προσόδου στενότητας.  

 Αυτού του είδους η µίκρο-χρηµατοδότηση κάθε άλλο παρά εµποδίζει την χρηµατοδότηση 

επενδύσεων µεγάλης κλίµακας, καθότι δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των διασπασµένων 

µικρών λογαριασµών σ’ έναν ενιαίο, ο οποίος θα κατευθύνει τους πόρους στην πιο αποδοτική 

περιβαλλοντικά επένδυση.  

 

3.5.2   Αυτοχρηµατοδότηση της ενεργειακής αξίας του χρήµατος  

Κάθε χρηµατική µονάδα εφόσον εκφράζει µετασχηµατισµένους φυσικούς πόρους, ενσωµατώνει 

ένα συγκεκριµένο ενεργειακό ποσό, όπως ακριβώς ενσωµατώνει και µια εξεργειακή θυσία για την 

παραγωγή του (Odum, 1995). Η συµπληρωµατική τιµή αυτής της χρηµατικής µονάδας είναι το ποσό του 

εξεργειακού αποθέµατος που θυσιάστηκε για την παραγωγή αυτής της ενεργειακής ποσότητας.  

 Η ενεργειακή αξία ανά χρηµατική µονάδα ορίζεται από το λόγο 
M

E
, δηλαδή της ενεργειακής 

χρήσης προς το συνολικό χρήµα που κυκλοφορεί στην οικονοµία. Με σταθερή ενεργειακή χρήση, όσο 

µεγαλύτερη είναι η πολλαπλασιαστικότητα του χρήµατος, τόσο µικρότερη είναι η ενεργειακή αξία που 

θα αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα του. Αντίστοιχα, ο δείκτης  
E

M
, παρουσιάζει την οφειλόµενη απόδοση 

ενεργειακής αξίας ανά µονάδα χρήµατος σε σχέση µε κάποια ιδανική ενεργειακή αξία σε παρελθοντικό 

χρόνο. Με λίγα λόγια, κάθε απόκλιση από ένα συγκεκριµένο ποσό προσφοράς χρήµατος το οποίο 

θεωρείται ιδανικό, σηµαίνει πλεονάζουσα ποσότητα κυκλοφορούντος χρήµατος, η οποία µε σταθερή 
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ενεργειακή χρήση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην ιδανική ενεργειακή αξία. Θα πρέπει εποµένως είτε 

να µειωθεί η προσφορά χρήµατος –γεγονός που απαιτεί πολύπλοκους οικονοµικούς χειρισµούς µε 

σηµαντικά κοινωνικά κόστη- ή να αυξηθεί η ενεργειακή χρήση -δεδοµένου ότι η ποσότητα χρήµατος Μ 

δεν θα αυξηθεί περαιτέρω. 

 Τόσο η ενεργειακή αξία, όσο και η οφειλόµενη ενεργειακή αξία, πρέπει να σταθµίζονται βάσει 

του εξεργειακού κόστους που προκαλούν. ∆εν αρκεί µονάχα η ενεργειακή αύξηση, αλλά και ο 

υπολογισµός της εξεργειακής θυσίας για την ακριβή στάθµιση της καθαρής ενεργειακής αξίας του 

χρήµατος. Αν για παράδειγµα, η ενεργειακή αύξηση οφείλεται κατά 100% σε ΑΠΕ, τότε θα ισχύει το ίδιο 

και για την ενεργειακή αξία του χρήµατος (πλήρης αύξηση της ανά µονάδα αξίας του). Αν όµως η 

ενεργειακή αύξηση οφείλεται σε χρήση εξεργειακού αποθέµατος, η αύξηση θα ισούται κατά ένα 

συντελεστή α (µε R∈α ) το οποίο υπολογίζεται µε λογική εξεργειακής επενδυτικής. Είναι δηλαδή 

δυνατόν, η ενεργειακή αξία του χρήµατος να µειωθεί µε την αύξηση της ενεργειακής χρήσης. 

Αντίστοιχα, η επένδυση σε ΑΠΕ για την αύξηση της ενεργειακής αξίας του χρήµατος αποτελεί στην 

ουσία αυτοχρηµατοδότηση της πλήρους αύξησης της αξίας του.  

 Τα παραπάνω θα µπορούσαν να γραφούν κατά τις παρακάτω ποσοτικές σχέσεις: 

MEx

En
MEV

⋅
= ,  

για την καθαρή ενεργειακή αξία του χρήµατος και 

En

MEx
REV

⋅
= ,  

για την απαιτούµενη απόδοση ενεργειακής αξίας (Requested Energy Value) στο πλεονάζον χρήµα. 

  

Τα παραπάνω έχουν σηµασία κατά την απόδοση ενεργειακής αξίας στο πλεονάζον χρήµα. 

Ειδικότερα, αυτό αφορά στην στάθµιση της ενεργειακής αξίας του πλεονάζοντος χρήµατος αναλόγως της 

φύσης των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων. Επενδύσεις σε πιο καθαρή τεχνολογία, στην ουσία 

αποτελούν µείωση των ενσωµατωµένων ρύπων, του καταναλισκόµενου εξεργειακού περιεχοµένου, άρα 

και αύξηση της καθαρής ποσοστιαίας ενεργειακής αξίας του χρήµατος. Πλέον, το µέτρο αυτό παρέχει 

χρησιµότητα κατά τη µελέτη της εξέλιξης της τιµής των πολλαπλασιαστών ενέργειας και χρήµατος, 

προκειµένου να πραγµατοποιείται το είδος των επενδύσεων, που θα επιτρέπει την διαχρονική διατήρηση 

της ενεργειακής αξίας του χρήµατος. 
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Κεφάλαιο 4 

Ειδικά θέµατα οικολογικής χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας 

 

Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψει κανείς το µέλλον, είναι να το εφεύρει… 

Alan Key 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν προωθηµένα θέµατα οικολογικής χρηµατοοικονοµικής της 

τεχνολογίας. Τα εν λόγω θέµατα έχουν επιλεγεί κυρίως βάσει της βαρύτητάς τους για τη δυνατότητα τους 

να αµβλύνουν -αν όχι να αντιστρέψουν- τα πλανητικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλά και του 

περιθωρίου που προσφέρουν στην ανάπτυξη νέων οικονοµικών εργαλείων ελέγχου επί αυτών. Η διεθνής 

βιβλιογραφία για ορισµένα από αυτά τα θέµατα είναι εκτενής σε µεµονωµένο επίπεδο, ωστόσο δεν 

εξυπηρετεί πλήρως τους σκοπούς του κοινωνικού σχεδιαστή που επιχειρεί να αντιµετωπίσει ολιστικά το 

πρόβληµα. 

Κατά συνέπεια, τα ζητήµατα που αναλύονται έχουν χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) 

θέµατα ενεργειακής κλίµακας β) θέµατα τεχνολογίας υλικών και γ) θέµατα χρηµατοδοτικής των 

οικοσυστηµάτων. Από αυτά τα τρία θέµατα, τα δύο πρώτα αποτελούν πιο τεχνικές εισηγήσεις, µε δείκτες 

που εξυπηρετούν στην ακριβή παρακολούθηση των τεχνικοοικονοµικών αποδόσεων. Ωστόσο, αποτελούν 

και επιστέγασµα του τελευταίου, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής, ως µια νέα οικονοµική ιδέα σύνδεσης της οικονοµίας µε τις βιοφυσικές αποδόσεις. 

Με λίγα λόγια, αποτελεί την ποσοτική έκφραση της αντίληψης ότι στην ουσία,  πρωταρχική πηγή 

παραγωγής του ανθρώπινου πλούτου αποτελεί η Φύση. 

 

4.1   Ενεργειακή κλίµακα 

Η βασική πηγή περιβαλλοντικών προβληµάτων είναι ο τρόπος µετασχηµατισµού της διαθέσιµης 

ενέργειας από τη Φύση. Οι διεθνείς οργανισµοί (UNEP, WB, IEA) εκπονούν επιχειρησιακά σχέδια µε 

σκοπό την υποκατάσταση των ρυπογόνων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, η αποτυχία να επιτευχθεί µια 

γενικευµένη διεθνής υποκατάσταση µέσω της εύρεσης µιας οικολογικής πηγής ενέργειας µεγάλης ισχύος, 

µεταφράζεται ως αποτυχία επίτευξης  αποτελεσµάτων κλίµακας. Συνέπεια των παραπάνω, είναι πως 

ακόµα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις να εκτιµούν αύξηση των αερίων του θερµοκηπίου και γενική 

επιδείνωση των πλανητικών οικοσυστηµάτων 

 

4.1.1   Η έννοια της ενεργειακής κλίµακας 

 Η ενεργειακή κλίµακα παρέχει πληροφορίες σχετικές µε το ανώτατο δυνατό επίπεδο ενεργειακής 

χρήσης, συναρτήσει του υφιστάµενου ενεργειακού παραδείγµατος
1
 και του τρέχοντος τεχνολογικού 

                                                 
1  «Ενεργειακό παράδειγµα», κατ’ αναλογία µε το «επιστηµονικό παράδειγµα» του Thomas Kuhn. 
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επιπέδου. Στην ουσία, ο προσδιορισµός της ενεργειακής κλίµακας χρήσης ανά χρονική περίοδο, 

εξυπηρετεί στον προσδιορισµό του επιπέδου κορεσµού του εκάστοτε ενεργειακού παραδείγµατος.  

Η περαιτέρω χρησιµότητα του προσδιορισµού της ενεργειακής κλίµακας είναι πολλαπλή. 

∆ύναται να προσδιορίσει τις µέγιστες καταναλωτικές δυνατότητες ενός εξεργειακού αποθέµατος και να 

προσδιορίσει -βάσει της συνάρτησης του τρέχοντος επιπέδου κατανάλωσης- τα χρονικά περιθώρια που 

αποµένουν για τη µετάβαση (ή εναλλακτικά την αλλαγή ενεργειακού παραδείγµατος). Ειδικότερα, δίνει 

τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισµού του χρόνου της µετάβασης σε συνδυασµό µε άλλους 

οικολογικούς περιορισµούς, ανεξαρτήτως υπερεπάρκειας -η µη- του αποθέµατος. Επιπλέον, εξυπηρετεί 

στον προσδιορισµό των µέγιστων επενδυτικών δυνατοτήτων που αποµένουν για το συγκεκριµένο 

ενεργειακό πρότυπο.  

Είναι προφανές ότι τα ζητήµατα κλίµακας αφορούν µεγάλες χρονικές περιόδους. Στην ουσία, η 

ανάλυση κλίµακας αφορά στην εξέταση µεγάλων διαδοχικών περιόδων, οι οποίες διαχωρίζονται από 

γεγονότα δοµικής αλλαγής. Τα γεγονότα δοµικής αλλαγής αποτελούν στην ουσία τους παράγοντες στους 

οποίους οφείλονται οι µεταβάσεις κλίµακας. Τα γεγονότα δοµικής αλλαγής αποτελούν τις περιόδους 

αλλαγής του ενεργειακού παραδείγµατος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα δοµικής αλλαγής µε 

εξαιρετικές επιπτώσεις στην ενεργειακή κλίµακα ήταν η βιοµηχανική επανάσταση.  

Η διαχρονική χρήσης ενέργειας από τις ανθρώπινες κοινωνίες, µπορεί να προτυποποιηθεί γενικά 

από µια εκθετική συνάρτηση. Γύρω από την καµπύλη που εκφράζει αυτή την συνάρτηση, κυµαίνεται η 

πραγµατική ενεργειακή χρήση, η οποία σε κάθε περίοδο παρουσιάζει σηµεία στασιµότητας, τα οποία 

αποτελούν και τα σηµεία κορεσµού του εκάστοτε ενεργειακού παραδείγµατος.. Αυτή η µορφή 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

∆ιάγραµµα 4.1: Προτυποποίηση της έννοιας της ενεργειακής κλίµακας στο χρόνο 

∆t 

t 

E 
Τα επίπεδα στην καµπύλη της 
πραγµατικής χρήσης εµφανίζονται 
περιοδικά προς το τέλος κάθε 
περιόδου κλίµακας και  είναι τα 
σηµεία κορεσµού του εκάστοτε 
ενεργειακού παραδείγµατος, 
υποδηλώνοντας την ανάγκη για 
µετάβαση σε νέες πηγές 
ενέργειας, προκειµένου η 
οικονοµία να συνεχίζει να 
µεγεθύνεται και ν’ αναπτύσσεται.  

Κάθε περίοδος 
κλίµακας ∆t 

ορίζεται πλήρως 
από το εκάστοτε 
ενεργειακό 
παράδειγµα. 
 

Κάθε περίοδος κλίµακας ∆t µπορεί να χωριστεί σε τρία 
διαφορετικά στάδια: α) έναρξη ενεργειακού παραδείγµατος β) 
καθιέρωση και εκθετική αύξηση της εφαρµογής του και γ) 
κορεσµός τρέχοντος ενεργειακού παραδείγµατος και 
προετοιµασία για υιοθέτηση νέου, βάσει της συσσώρευσης 
πληροφορίας που έχει επιτευχθεί από την ενεργειακή χρήση 
όλων των προηγούµενων ετών. 

Η γενική µορφή της 
ενεργειακής χρήσης 
των κοινωνιών είναι 
εκθετική στο χρόνο. 
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 Στο διάγραµµα, παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ του επιπέδου ενεργειακής χρήσης και του 

χρόνου. Εντός των µικρότερων περιόδων της εξεταζόµενης κλίµακας, συµβαίνουν όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες χρηµατοδότησης της Έρευνας & Ανάπτυξης για τη µετάβαση σε πιο οικολογικά και 

αποδοτικά πρότυπα. 

 Κάθε περίοδος κλίµακας ∆t µπορεί να χωριστεί σε τρία διαφορετικά στάδια: α) έναρξη 

ενεργειακού παραδείγµατος β) καθιέρωση ενεργειακού παραδείγµατος και εκθετική αύξηση της 

εφαρµογής του και γ) κορεσµός τρέχοντος ενεργειακού παραδείγµατος και προετοιµασία για υιοθέτηση 

νέου και εισαγωγής σε νέα ενεργειακή κλίµακα, βάσει της συσσωρευµένης πληροφορίας που έχει 

επιτευχθεί από την ενεργειακή χρήση όλων των προηγούµενων ετών1. 

 

4.1.2   Ενεργειακή κλίµακα & οικολογική παραγωγή  

Τα αποτελέσµατα κλίµακας επιτυγχάνονται στην πράξη, ως δυνατότητα εύρεσης µιας 

οικολογικής πηγής ενέργειας µε δυνατότητα εγκατάστασης µεγάλου αριθµού µονάδων παραγωγής. Σ’ 

αυτό το σηµείο θα γίνει µια απόπειρα προτυποποίησης πέντε (5) βασικών τύπων µετασχηµατισµού της 

διαθέσιµης ενέργειας: των ορυκτών καυσίµων, της πυρηνικής σχάσης, της πυρηνικής σύντηξης, του 

υδρογόνου και των λοιπών µορφών ΑΠΕ, ως προς δύο βασικές µεταβλητές τους: α) την κλίµακα 

παραγωγής που ο καθένας µπορεί να προσφέρει και β) το βαθµό της δυνητικής οικολογικής παραγωγής. 

Κάθε µια από τις µεταβλητές λαµβάνει έναν χαρακτηρισµό από Χαµηλό έως Υψηλό, σ’ ένα ορθοκανονικό 

σύστηµα αξόνων, που παρουσιάζεται παρακάτω.  

Ο χαρακτηρισµός αυτός έγινε µε βάση τέσσερα (4) κριτήρια που εξυπηρετούν, ώστε να 

αποσαφηνιστεί τι εννοείται ως Μικρή και Μεγάλη κλίµακα παραγωγής. Αυτά είναι: 

1. Το απαιτούµενο αρχικό κεφάλαιο 

2. Ο βαθµός της εξειδικευµένης γνώσης που απαιτείται για τη διαχείριση του συγκεκριµένου τύπου 

ενέργειας 

3. Ο βαθµός φυσικής ανανεωσιµότητας της πηγής ή της απαιτούµενης πρώτης ύλης 

4. Η διαθεσιµότητα των υλικών κατασκευής των συσκευών µετασχηµατισµού 

 Η προτυποποίηση των σχέσεων για κάθε τύπο ενεργειακού µετασχηµατισµού (εξεργειακής 

πηγής), παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα:  

                                                 
1  Η κάθε περίοδος κλίµακας, µπορεί στην ουσία να εκφραστεί γενικά από µια λογιστική εξίσωση διαφορών, όπου 
σε κάθε χρόνο θα ισχύει η σχέση 2

11 −− −= ttt C
A

a
aCC

 η οποία στην ουσία προσδιορίζει την ποσότητα 

σταθεροποίησης της ενεργειακής χρήσης καθώς και το χρόνο άφιξης σ’ αυτή. Η παράµετρος α αποτελεί µια 
παράµετρο ενεργειακής µεγέθυνσης ενώ η παράµετρος Α το εκτιµώµενο συνολικό εξεργειακό απόθεµα που έχει στη 
διάθεσή της η κοινωνία. Το εκτιµώµενο συνολικό διαθέσιµο εξεργειακό απόθεµα, µπορεί να είναι σταθµισµένο 
βάσει πληθώρας οικολογικών περιορισµών, όπως η συνολική φέρουσα φυσική ικανότητα για κάθε εκπεµπόµενο 
ρύπο ανά µονάδα του χρησιµοποιούµενου τύπου εξεργειακού αποθέµατος. Η συγκεκριµένη τυπολογία έχει 
αντληθεί από την Οικολογία καθώς ανάγει τα κοινωνικά φαινόµενα στη γενικότερη οικολογική δυναµική, 
θεωρώντας τα εξεργειακά αποθέµατα -όπως τα ορυκτά καύσιµα και τη φυσική φέρουσα ικανότητα- ως πόρους µε 
συγκεκριµένη διαθεσιµότητα, οι οποίοι επιτρέπουν µε τη σειρά τους µια συγκεκριµένη αύξηση και σταθεροποίηση 
και άλλων µεταβλητών, όπως ο πληθυσµός.  
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∆ιάγραµµα 4.2: Η σχέση δυνητικής οικολογικής παραγωγής και ελάχιστης απαιτούµενης κλίµακας 

 

Με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί, κάθε τεχνολογία έχει λάβει τη θέση της στο παραπάνω 

σχήµα. Τα ορυκτά καύσιµα και η πυρηνική σχάση λαµβάνουν θέσεις προς τα πάνω αριστερά του 

διαγράµµατος, καθώς και στα τέσσερα κριτήρια απαιτούν πολύ εξειδικευµένες συνθήκες, οι οποίες δεν 

µπορούν να τηρηθούν σε αποκεντρωµένη βάση. Απαιτούν τόσο πολύ υψηλά αρχικά κεφάλαια, υψηλών 

προδιαγραφών τεχνικές γνώσεις, και σίγουρα µεγάλη ελάχιστη κλίµακα επένδυσης η οποία για τη σχάση 

γύρω στα 100MW, ενώ για τα ορυκτά καύσιµα αν και µπορεί να κυµανθεί σε πολύ µικρότερα επίπεδα 

κάτω των 10MW, η διασπορά της πρώτης ύλης κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα ώστε να απαιτούνται 

πολλά κεφάλαια για την παραγωγή της, κάτι που καθιστά απαγορευτική τη δηµιουργία ενός 

καθετοποιηµένου συστήµατος από τον οποιονδήποτε. Από την άλλη πλευρά, ο βαθµός της οικολογικής 

παραγωγής από αυτές τις πηγές είναι εξαιρετικά περιορισµένος, είτε λόγω εκτεταµένης εκποµπής αερίων 

του θερµοκηπίου (ορυκτά καύσιµα), είτε µεγάλης παραµονής µη ανακτήσιµων πυρηνικών αποβλήτων 

στο υπέδαφος (πυρηνική σχάση).   

Για τη σύντηξη µπορούν να γίνουν εκτιµήσεις µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς αυτή αποτελεί 

τεχνολογία εφαρµόσιµη µε χρονικό ορίζοντα όχι νωρίτερα των τριάντα ετών. Η θέση της ως προς τη 

σχάση είναι πάνω δεξιά, καθώς ενσωµατώνει τεράστιες δυνατότητες οικολογικής παραγωγής, µε 

πυρηνικά απόβλητα, τα οποία είναι ανακτήσιµα και διαχειρίσιµα από µια γενεά. Ωστόσο, η κλίµακα 

παραγωγής κάθε µονάδας είναι εξαιρετικά µεγάλη ώστε η παραγωγή να καθίσταται οικονοµική µονάχα 

όταν ξεπερνά το 1GW. Πλέον, ο χρόνος εγκατάστασης είναι πολύ µεγάλος, γεγονός που µεταφράζεται σε 
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µεγάλο αρχικό κεφάλαιο εγκατάστασης. Σε σχέση µε την πυρηνική σχάση πάντως χαρακτηρίζεται πιο 

αποκεντρωµένη σε επιµέρους στοιχεία.  Αυτό οφείλεται στην µεγαλύτερη ευκολία της εύρεσης των 

πρώτων υλών (δευτέριο από το νερό, τρίτιο από λίθιο), καθώς και στο ότι προς το παρόν αποτελεί σχέδιο 

µε δηµόσιο χρήµα κι όχι ιδιωτικό. 

 Στον αντίποδα βρίσκονται οι συµβατικές ΑΠΕ (π.χ. αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιοµάζα, µικρά 

υδροηλεκτρικά) οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαµηλό αρχικό κόστος επένδυσης, σχεδόν µηδενική 

σπανιότητα της πρώτης ύλης, δεν απαιτούν πολύ εξειδικευµένες γνώσεις συντήρησης (ειδικά τα 

φωτοβολταϊκά) ή τουλάχιστον η εκπαίδευση των ατόµων δεν είναι δύσκολη, ενώ η ελάχιστη 

απαιτούµενη κλίµακα επένδυσης είναι εξαιρετικά µικρή, εφόσον µπορεί να γίνει και σε οικιακή βάση1. 

Ωστόσο, η ικανότητα τους για κάλυψη των διεθνών βιοµηχανικών αναγκών είναι περιορισµένη, ενώ –

προς το παρόν- απαιτούν παράλληλα και πρόσθετες επενδύσεις στον πολεοδοµικό και χωροταξικό 

σχεδιασµό, ώστε να επιτύχουν βέλτιστη απόδοση στον καταναλωτικό τοµέα. 

 Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση πάντως, είναι αυτή του υδρογόνου. Η µορφή της παραγωγής και 

της διανοµής του υδρογόνου θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό το πόσο συγκεντρωτικό η αποκεντρωτικό θα 

είναι το µελλοντικό διεθνές ενεργειακό πρότυπο. Η θέση του έχει προσδιοριστεί ακριβώς πάνω δεξιά από 

την τοµή των δυο αξόνων που χαρακτηρίζουν µια µέση κατάσταση και για τις δυο µεταβλητές, 

υποδεικνύοντας πως τόσο η κλίµακα παραγωγής δύναται να είναι µεγάλη όσο και η βάση 

αποκεντρωτική. Ωστόσο, αυτή η εκτίµηση θα πρέπει να θεωρηθεί στατική κι όχι δυναµική, καθώς την 

µελλοντική αγορά του υδρογόνου αναµένεται να χαρακτηρίσουν πολλές ανακατατάξεις µεταξύ µικρών 

και µεγάλων παραγωγών.  

 Στην πραγµατικότητα µπορεί να οριστεί ένα εύρος θέσεων για όλες τις πιθανές καταστάσεις που 

είναι πιθανό να χαρακτηρίσουν τη µελλοντική δοµή της αγοράς του (διακεκοµµένες γραµµές). Το εύρος 

αυτό τείνει να είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος του άνω και δεξιά, υποδεικνύοντας πως η αποκέντρωση 

της παραγωγής, δύναται να φτάσει το επίπεδο των συµβατικών ΑΠΕ, ενώ η κλίµακα αυτή των 

µικρότερων πυρηνικών σταθµών. Η κλίµακα παραγωγής είναι µια επιβεβαιωµένη υπόθεση βασισµένη 

στην υπάρχουσα τεχνολογία και τις προσδοκίες µετά από 10 έτη. Ωστόσο, ένα µέρος του εύρους 

επεκτείνεται και στα αριστερά, υπονοώντας την πιθανή ύπαρξη συγκεντρωτικών δοµών2. 

 Σ’ αυτό το σηµείο υπεισέρχεται ένας πολύ σηµαντικός προβληµατισµός σε σχέση µε την κλίµακα 

της ενεργειακής δυναµικότητα που επιθυµεί να επιτύχει µια κοινωνία. Αυτή αφορά στο συµψηφισµό δύο 

στοιχείων: α) της καθαυτής ενεργειακής δυναµικότητας και β) του κόστους σε ρυπαντικούς όρους (εδώ θα 

υποτεθεί ισοδυναµία µεταξύ της ρύπανσης και της εντροπίας). 

                                                 
1  Εξαιρούνται από την ανάλυση τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, καθώς παρουσιάζουν µεγάλες ιδιοµορφίες  (µεγάλο 
κόστος επένδυσης που µπορεί να φτάσει και το κόστος ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, ενώ αµφισβητείται ακόµα 
και η κατηγοριοποίησή τους στις αµιγώς ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, λόγω των καταστροφών που προκαλούν 
συνήθως στα οικοσυστήµατα, και των υψηλών εκλύσεων τους σε CH4 από τη νεκρή βιοµάζα). 
 
2 Οι λόγοι για τους οποίους δύναται να συµβαίνει αυτό οφείλονται κατά βάση στις στρατηγικές των επιχειρήσεων 
που συµµετέχουν στην ολιγοπωλιακή αγορά ενέργειας, και εξηγούνται πιο αναλυτικά στο Παράρτηµα 1.  
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 Η υπόθεση βασίζεται στην αντίστροφη σχέση που συνδέει τη ρυπαντικότητα των ενεργειακών 

πηγών σε σχέση µε την ανανεωσιµότητά τους (από την οποία -όπως έχει ειπωθεί- εξαρτάται και το 

εξεργειακό τους περιεχόµενο, βλ. και διάγραµµα 1.2). Βάσει του διαγράµµατος 4.2, προκύπτουν δύο 

εναλλακτικές επιλογές: α) είτε η επένδυση να στοχεύει στην µείωση της ρυπαντικότητας των 

αποθεµατικών πόρων (όπως τα ορυκτά και τα πυρηνικά καύσιµα), ή β) η επένδυση να αφορά στην 

αύξηση της ενεργειακής δυναµικότητας των καθαρών µορφών ενέργειας (όπως είναι οι ανανεώσιµες). Σε 

καθαρά ενεργειακούς όρους, οι αποθεµατικοί πόροι υπερτερούν των ανανεώσιµων, προσφέροντας 

µεγαλύτερες δυνατότητες µεγέθυνσης στην οικονοµία. Ωστόσο, σε όρους καθαρής περιβαλλοντικής 

λογιστικής, οι ανανεώσιµες µορφές διατηρούν ένα ασύγκριτο πλεονέκτηµα.  

Από τις παραπάνω ιδιότητες, µπορεί να εξαχθεί ένας δείκτης ισοδύναµης ενεργειακής 

δυναµικότητας ο οποίος συµψηφίζει τα δύο αυτά αποτελέσµατα, ώστε η κοινωνία να έχει µια σαφή 

εικόνα της κλίµακας του πραγµατικού ελλείµµατος ενεργειακής δυναµικότητας που πρέπει να καλύψει 

µέσω επένδυσης σε ενεργειακή Έρευνα & Ανάπτυξη. Ο δείκτης µπορεί να γραφεί ως: 
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 Η τιµή του δείκτη δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 0, όπου γενικά θα ισχύουν οι παρακάτω δύο 

(2) περιπτώσεις: 

� Για 0≤ΕΕΡ≤1, τότε υπάρχει έλλειµµα ενεργειακής δυναµικότητας των ανανεώσιµων µορφών 

ενέργειας. Ακόµα και µε το υφιστάµενο κόστος ρύπανσης1, οι αποθεµατικοί πόροι είναι κατά 

µέσο όρο πιο αποδοτικοί από τους ανανεώσιµους. Η ανανεώσιµη µορφή ενέργειας βρίσκεται 

ακόµα στην επενδυτική φάση κάλυψης του ενεργειακού χάσµατος και δεν µπορεί να αξιοποιηθεί 

ακόµη εµπορικά. Η επένδυση για την κάλυψή του χάσµατος αφορά στην περαιτέρω Έρευνα & 

Ανάπτυξη για την αύξηση της ισχύος της, µέχρι του σηµείου όπου ο δείκτης αποκτήσει τιµή ίση 

µε τη µονάδα.  

� Για 1≤ΕΕΡ, τότε υπάρχει πλεόνασµα ενεργειακής δυναµικότητας των ανανεώσιµων µορφών 

ενέργειας. Πλέον, οι ανανεώσιµες µορφές βρίσκονται στην επενδυτική φάση όπου µπορούν να 

αξιοποιηθούν εµπορικά, καθώς η εξοικονόµηση της ρύπανσης είναι εµφανής. Η περαιτέρω 

επένδυση πλέον αφορά καθαρά στην αύξηση της ισχύος τους σε σχέση µε τους αποθεµατικούς 

πόρους. 

Ο δείκτης παρέχει και τη χρησιµότητα της εξέτασης του σταδίου εµπορικής αξιοποίησης της νέας 

τεχνολογίας σε σχέση µε την καθιερωµένη. Πλέον, για την πληρέστερη περιγραφή της αξίας της 

                                                 
1  Σε µια περαιτέρω εξειδίκευση του τύπου -προσαρµοσµένη για τις κλιµατικές αλλαγές- θα ενδιέφερε όχι µόνο η 
ποσότητα από κάθε ρύπο, αλλά η στάθµισή της µε έναν συντελεστή αi της θερµοχωρητικότητας καθενός από 
αυτούς, ώστε να εξαχθεί η ακριβής συνεισφορά της κάθε µορφής ενέργειας στο Φαινόµενο του Θερµοκηπίου. 
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επένδυσης, η µεταβλητή των ρύπων πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλους τους ρύπους από την έναρξη του 

κύκλου ζωής της ενεργειακής επένδυσης -ακόµα και αυτούς που αφορούν τους ενσωµατωµένους ρύπους 

για την εγκατάσταση. Μια ολοκληρωµένη εικόνα του παραπάνω τύπου µπορεί να δοθεί αν εισαχθεί στον 

υπολογισµό και η µεταβλητή του χρόνου. Εποµένως, σε συνεχή χρόνο ο δείκτης ισοδύναµης ενεργειακής 

δυναµικότητας θα γράφεται ως: 
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Όπου για τον σύγκριση της καθαρής ενεργειακής δυναµικότητας σε επιλεγµένο χρονικό 

διάστηµα, θα ισχύουν οι ίδιες αρχές υπολογισµού µε το στατικό δείκτη. 

  

4.1.3   Ο ενεργειακός πολλαπλασιαστής 

Μια πολύ σηµαντική έννοια, άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν της ενεργειακής κλίµακας είναι η 

έννοια του ενεργειακού πολλαπλασιαστή. Η µελέτη του ενεργειακού πολλαπλασιαστή προκύπτει από την 

υπόθεση ότι τα κοινωνικά φαινόµενα χαρακτηρίζονται από µεταβλητές και παραµέτρους, οι οποίες 

λειτουργούν µε τρόπο ενισχυτικό η µια προς την άλλη. Με λίγα λόγια µπορεί να ειπωθεί πως µεταξύ τους 

λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα των παραµέτρων δεν αποτελεί 

µια καθαρά θεωρητική υπόθεση. Στην περίπτωση των ενεργειακών επενδύσεων, η αύξηση π.χ. των 

µονάδων παραγωγής, δεν αναµένεται αυξήσει αναλογικά –βάσει της συνολικής δυναµικότητάς τους- τη 

συνολική χρήση ενέργειας, αλλά εκθετικά, λόγω της επίδρασης των πρόσθετων συµπληρωµατικών 

επενδύσεων, όπως τα δίκτυα. Για την κατασκευή των δικτύων απαιτείται πρόσθετη ενεργειακή 

δυναµικότητα, γεγονός που θα τροφοδοτήσει την εγκατάσταση νέων µονάδων παραγωγής και νέων 

βιοµηχανικών κλάδων µε τελικό αποτέλεσµα την συνολική αύξηση της ενεργειακής χρήσης σε 

µελλοντικό χρόνο. 

Βάσει των παραπάνω, µπορεί να οριστεί η έννοια του ενεργειακού πολλαπλασιαστή ως το ποσό 

των πρόσθετων ενεργειακών µονάδων που δηµιουργούνται ενδογενώς ανά µονάδα χρόνου, λόγω της 

εξωγενούς αύξησης µιας ενεργειακής µονάδας σε αµέσως προηγούµενο χρόνο.  

Προκειµένου να έχει νόηµα η πολλαπλασιαστική υπόθεση, η ενεργειακή χρήση κάθε έτους 

µπορεί να γραφεί ως συνάρτηση του προηγούµενου. Η εξωγενής αύξηση µιας µονάδας ενέργειας σε 

συγκεκριµένο χρόνο θα προκαλέσει µια σειρά αυξήσεων για µια σειρά επόµενων χρόνων. Αυτό που 

ενδιαφέρει τη µελέτη του πολλαπλασιαστή είναι η αποµόνωσή του απ’ όλες τις υπόλοιπες επιδράσεις που 

µπορεί να οδηγούν στην ενεργειακή µεγέθυνση. Είναι δηλαδή δυνατό, η ενεργειακή µεγέθυνση να µην 

λαµβάνει χώρα µονάχα χάρη στην επίδραση του πολλαπλασιαστή, αλλά σε κύµατα εξωγενών 

ενεργειακών επενδύσεων. Η µελέτη του ενεργειακού πολλαπλασιαστή, αφορά καθαρά στην εξέταση της 

ενδογενούς δυναµικής που δηµιουργεί κάθε αύξηση της συνολικής ενεργειακής χρήσης. 
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Πλέον, κατά τη µελέτη της επίδρασης της ενεργειακής χρήσης σε οικολογικές παραµέτρους, 

ενδιαφέρει η κατηγοριοποίηση ανάµεσα σε πεπερασµένες και ανανεώσιµες ενεργειακές πηγές. Σε 

επόµενο επίπεδο, η συσχέτιση µεταξύ των πολλαπλασιαστών είναι απαραίτητη προκειµένου να 

διερευνηθεί το απαιτούµενο επίπεδο ενίσχυσης της Έρευνας & Ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών και 

περιορισµού των πεπερασµένων.   

Κατά συνέπεια, µε κατηγοριοποίηση της κάθε πηγής ενέργειας, µπορούν να διακριθούν δύο είδη 

ενεργειακού πολλαπλασιαστή: 

1. Ο εσωτερικός πολλαπλασιαστής, ο οποίος µετρά τη δυναµική της αυτοτροφοδοσίας κάθε µιας από 

τις ενεργειακές πηγές 

2. Ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής, ο οποίος µετρά την ισχύ της κάθε πηγής ενέργειας στη συνολική 

ενεργειακή χρήση 

Εποµένως, βάσει και του υποδείγµατος κατανάλωσης του εξεργειακού αποθέµατος της ενότητας  

2.3.1, µπορούν να οριστούν τρεις (3) διαφορετικοί πολλαπλασιαστές:  

� Ο συνολικός πολλαπλασιαστής ενέργειας, ο οποίος εκφράζει τη µεγέθυνση της συνολικής 

ενεργειακής χρήσης. Η παράµετρος που εκφράζει αυτή τη µεγέθυνση είναι η ε η οποία µπορεί µε 

τη σειρά της να γραφεί ως:  

T

t

T

t EEE 10 −+= ε  

όπου ε ο συντελεστής αύξησης της συνολικής ενεργειακής χρήσης. 

Κατά συνέπεια, για την συνολική ενεργειακή χρήση ΕΤ, ο µέσος συνολικός πολλαπλασιαστής 

ορίζεται ως: 
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όπου η συνολική ενεργειακή µεγέθυνση θα δίνεται ως: 
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Στο συγκεκριµένο υπόδειγµα, ο πολλαπλασιαστής µπορεί να θεωρηθεί ως άθροισµα των δύο 

επόµενων εσωτερικών πολλαπλασιαστών. 

� Ο πολλαπλασιαστής κατανάλωσης εξεργειακού αποθέµατος, ο οποίος εκφράζει την ενεργειακή 

µεγέθυνση που οφείλεται στη χρήση εξεργειακού αποθέµατος. Η παράµετρος που εκφράζει αυτή 

τη µεγέθυνση είναι η α η οποία µπορεί µε τη σειρά της να γραφεί ως:  

10 −+= tt saaa , 

όπου s ο συντελεστής αύξησης της χρήσης του εξεργειακού αποθέµατος. 

Για την παράµετρο α, ο µέσος εσωτερικός πολλαπλασιαστής ορίζεται ως: 

s
CM

−
=

1

1
 

όπου η προκαλούµενη µερική ενεργειακή µεγέθυνση θα δίνεται ως: 
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da
s−1

1
 

� Ο πολλαπλασιαστής χρήσεως ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή υποπολλαπλασιαστής κατανάλωσης 

εξεργειακού αποθέµατος. Η παράµετρος που εκφράζει αυτή την υποµεγέθυνση είναι η β η οποία 

µπορεί µε τη σειρά της να γραφεί ως:  

10 −+= tt rβββ , 

όπου r ο συντελεστής αύξησης της χρήσης του εξεργειακού αποθέµατος. 

 Για την παράµετρο β, ο µέσος εσωτερικός πολλαπλασιαστής (υποπολλαπλασιαστής  χρήσης 

εξεργειακού αποθέµατος) ορίζεται ως: 

r
RM

−
=

1

1
, 

όπου η προκαλούµενη µερική ενεργειακή µεγέθυνση θα δίνεται ως: 

βd
r−1

1
 

Όπως έχει αναφερθεί, οι δυο συντελεστές καθορίζουν και το µέσο συνολικό αποτέλεσµα 

ενεργειακής µεγέθυνσης. Κατά συνέπεια µεταξύ των δύο συντελεστών θα ισχύει: 

ε=
+
2

rs
, µε 10 ≤≤ ε  

Κατά συνέπεια, η αύξηση της συνολικής ενεργειακής χρήσης, γράφεται ολοκληρωµένα ως: 

T

t

T

t E
rs

EE 10 )
2

( −

+
+=  

Ο πολλαπλασιαστής είναι ένα θετικό µέγεθος και για τις τρεις παραµέτρους εφόσον εκφράζει ένα 

αυξητικό αποτέλεσµα για τη συνολική ενεργειακή χρήση. Για την παράµετρο α είναι εύκολο να γίνει 

αντιληπτό πως ο πολλαπλασιαστής είναι θετικός διότι ορίζει ένα καθαρά αυξητικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, 

ο ρόλος της παραµέτρου β, ως προς την α είναι αρνητικός. Εφόσον εκφράζει υποκατάσταση και γενικά 

µείωση της χρήσης ενός εξεργειακού αποθέµατος µπορεί να θεωρηθεί πως κατέχει το ρόλο του 

υποπολλαπλασιαστή της.  

Στην ουσία ο ενεργειακός πολλαπλασιαστής δίνει µια αρκετά σαφή κατεύθυνση για την 

απαιτούµενη κλίµακα επένδυσης προς υποκατάσταση εξεργειακού αποθέµατος. Με λίγα λόγια, ορίζει 

τρεις (3) βασικές οικονοµικές παραµέτρους: α) τον πολλαπλασιαστή Lagrange µ που σταθµίζει την 

«περιοριστικότητα» της κάθε ποσοστιαίας µείωσης του εξεργειακού αποθέµατος, β) την παράµετρο 

Poisson λ,  η οποία ορίζει τη µέση απαιτούµενη συχνότητα άφιξης ευρεσιτεχνιών ανά χρονική µονάδα, 

ώστε να επιτευχθεί πλήρως και εγκαίρως η τεχνολογική µετάβαση και γ) το ύψος της προεξοφληµένης 

προσόδου στενότητας που πρέπει να πληρωθεί ως λογαριασµός για την αναµενόµενη µελλοντική 

εξάντληση του αποθέµατος.  

Από τις παραπάνω παραµέτρους τον σηµαντικότερο λογαριασµό πληρωµής των υπηρεσιών της 

Φύσης συνιστά η πρόσοδος στενότητας, καθώς οι δύο πρώτες –όπως έχει δειχθεί στο τρίτο κεφάλαιο- 
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µπορούν να αναχθούν σε χρηµατοοικονοµικό µέγεθος. Το συνολικό ύψος της προεξοφληµένης προσόδου 

στενότητας SR ως αύξηση της τιµής του -ανά µονάδα- προϊόντος που θα πρέπει πληρωθεί σε τρέχοντα 

χρόνο t0 για την προσδοκώµενη εξάντληση του εξεργειακού αποθέµατος θα είναι: 

t
i

sA

C
SR

−+
−

= )1(
1

1

0

0  

 Ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής µπορεί να εκφραστεί ως το γινόµενο του εσωτερικού 

πολλαπλασιαστή µε το ποσοστό του κάθε τύπου ενέργειας στη συνολική χρήση.  

 Κατά συνέπεια, για το εξεργειακό απόθεµα, ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής ορίζεται ως: 

σs
CM

−
=

1

1
 

µε σ το ποσοστό συµµετοχής στη συνολική ενεργειακή χρήση, όπου 10 ≤≤ σ  

 Για την ανανεώσιµη µορφή ενέργειας, ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής ορίζεται ως: 

ρr
RM

−
=

1

1
 

µε ρ το ποσοστό συµµετοχής στη συνολική ενεργειακή χρήση, όπου 10 ≤≤ ρ  

όπου, 1=+ ρσ   

 Ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής παρέχει µια πολύ πιο ολοκληρωµένη και ακριβή εικόνα της 

επίδρασης του κάθε τύπου παραγωγής ενέργειας επί της συνολικής χρήσης. Η εξέτασή του παρέχει 

µεγαλύτερη χρησιµότητα για τη χάραξη µακροοικονοµικής ενεργειακής πολιτικής. Ενώ ο εσωτερικός 

πολλαπλασιαστής παρέχει πληροφορία για την ενδογενή δυναµικότητα ανάπτυξης του κάθε τύπου 

ενεργειακού µετασχηµατισµού, ο εξωτερικός πολλαπλασιαστής συµπεριλαµβάνει και τη βαρύτητα που 

έχει αυτός ο τύπος στο σύνολο της ενεργειακής χρήσης. Κατά συνέπεια, παρέχει και την πρόσθετη 

πληροφορία σχετικά µε τον χρόνο άφιξης στο ανώτατο σηµείο της ενεργειακής κλίµακας. 

 

4.1.4  Τα οικονοµικά της τεχνολογικής µετάβασης 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα της σύγχρονης οικονοµικής του περιβάλλοντος αποτελεί η ακριβής 

αποτίµηση του κόστους των ρύπων, ή γενικευµένα των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων. Οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται εστιάζουν κυρίως σε µικροοικονοµικά δεδοµένα, ενσωµατώνοντας αρκετά 

υποκειµενικά στοιχεία, ενέχοντας κίνδυνο ανακριβούς µέτρησης.  

Αντίθετα, σε µακροοικονοµική βάση, η βέλτιστη λογική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

προσέγγιση του συνολικού περιβαλλοντικού κόστους είναι η αποτίµηση κόστους αποκατάστασης βάσει 

τρέχοντος επιπέδου τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, το πραγµατικό περιβαλλοντικό κόστος ισούται µε το 

κόστος που η κοινωνία πρέπει να επωµιστεί για να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική ποιότητά του. 

Σε περιπτώσεις που δεν µπορεί να το κάνει, τότε η Αρχή της Μέγιστης Ασφάλειας θα πρέπει να τηρείται 

αυστηρά για το βιοφυσικό κεφάλαιο κρίσιµης σηµασίας.  
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Μια συνδυασµένη οικονοµική λογική αποτίµησης των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων και 

χρηµατοοικονοµικής επένδυσης σε Έρευνα & Ανάπτυξη, µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση 

µεταξύ δυο ανταγωνιστικών τεχνολογιών και να παρασταθεί γραφικά σε απλουστευµένη µορφή, στο 

επόµενο διάγραµµα (Stern, 2006). Η χρηµατοοικονοµική επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη αφορά κατά 

βάση την κοινωνική επένδυση της προσόδου στενότητας καθώς και κάθε άλλο πρόσθετο ποσό που 

µπορεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τοµέα. 

 

∆ιάγραµµα 4.3: Τα οικονοµικά της τεχνολογικής µετάβασης (Stern, 2006) 

 

Αρχικά, τα συµβατικά κόστη διαµορφώνονται στο ύψος που οι έντονες διακεκοµµένες γραµµές 

συναντούν τον κάθετο άξονα, ώστε η νέα τεχνολογία να εµφανίζεται ως ασύγκριτα πιο ακριβή επιλογή 

σε σχέση µε την κατεστηµένη. Αν όµως για µια χρονοσειρά υπολογίζεται και το προσδοκώµενο 

εξωτερικό κόστος που προκαλεί η λειτουργία της, ενώ παράλληλα, επενδύεται η πρόσοδος στενότητας 

στην έρευνα και ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, δηµιουργείται επίδραση από δυο αντίθετα 

αποτελέσµατα: α) από τη µια το µέσο κόστος της παλαιάς τεχνολογίας αυξάνεται, ενώ β) από την άλλη 

το κόστος της νέας µειώνεται, λόγω της λειτουργίας των λεγόµενων οικονοµιών µάθησης. Η ένταση των 

οικονοµιών µάθησης θα καθορίσει και την ταχύτητα της πτώσης της τιµής της νέας τεχνολογίας, άρα και 

του χρόνου υιοθέτησής της. Στην προκειµένη περίπτωση το τελικό αποτέλεσµα, είναι η νέα τεχνολογία 

να αποδειχθεί πιο φθηνή από την παλαιά σε µικρότερο χρόνο απ' ότι θα γινόταν µε συµβατική 

αποτίµηση.  

 

4.1.5   Ο ∆ιεθνής Πειραµατικός Αντιδραστήρας Θερµοπυρηνικής Σύντηξης (ITER) 

Η περίπτωση ενός υποθετικού εµπορικού αντιδραστήρα θερµοπυρηνικής σύντηξης είναι ιδανική, 

καθώς αποτελεί την πλέον ανερχόµενη οικολογική τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής µεγάλης κλίµακας. Η 

ακριβής ανάλυση των στοιχείων ηλεκτροπαραγωγής ενός αντιδραστήρα σύντηξης προς το παρόν δεν 

είναι εφικτή, καθώς δεν υφίσταται εµπορική εφαρµογή του, αλλά ούτε καν τα πρώτα πειραµατικά 

δεδοµένα. Η εκτίµηση των αποδόσεων γίνεται βάσει τεχνικών εξοµοιώσεων. 
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Η πτώση του κόστους ανά µονάδα ισχύος, προέρχεται από τη συνδυασµένη επίδραση δύο (2) 

βασικών παραµέτρων: α) το µέγεθος του αντιδραστήρα που καθορίζει το µέγεθος της καθαρής 

ηλεκτροπαραγωγής του και β) την τιµή της παραµέτρου της κανονικοποιηµένης πίεσης βΝ, όπου: 

ex

in

N
P

P
=β  

Οι παραπάνω επιδόσεις µπορούν να αναχθούν στην δεύτερη παράµετρο, καθότι εξαρτώνται από 

αυτήν. Η κανονικοποιηµένη πίεση δίνει τη σχέση µεταξύ της εσωτερικής πίεσης που διατηρεί το πλάσµα 

προς την άσκηση εξωτερικής πίεσης για να διατηρηθεί η πυκνότητά του. Είναι προφανές πως η άσκηση 

εξωτερικής πίεσης απαιτεί τη συνεχή διατήρηση παροχής ρεύµατος από µια εξωτερική πηγή ενέργειας. 

Κατά συνέπεια όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο λόγος τόσο πιο οικονοµική είναι η λειτουργία του 

αντιδραστήρα. ∆ιαφορετική τιµή της βΝ επιτρέπει διαφορετικό µέγεθος καθαρής ηλεκτροπαραγωγής σε 

ισοµεγέθεις αντιδραστήρες. Σε µελλοντικό χρόνο αυτό ισοδυναµεί µε χρήση πολύ µικρότερων 

αντιδραστήρων µε την τωρινή δυναµικότητα ηλεκτροπαραγωγής1. Αυξάνοντας την τιµή της βΝ µειώνεται 

δραστικά το κόστος της λειτουργίας των ηλεκτροµαγνητών, εφόσον απαιτείται λιγότερη εξωτερική 

ενέργεια για να συντηρηθεί το πλάσµα.  

Η πειραµατική επίτευξη µιας δεδοµένης τιµής της βΝ, µπορεί να καθορίσει και το µέγεθος του 

αντιδραστήρα για δεδοµένο προϋπολογισµό, καθώς και τις οικονοµίες κλίµακας που αυτός µπορεί να 

απολαµβάνει. Στο σχήµα 4.4, παρατίθεται η καµπύλη µείωσης του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από 1,2 

σε 0,8 euros για δεδοµένες αυξήσεις της τιµής της κανονικοποιηµένης πίεσης από 2% σε 10%.  

 

∆ιάγραµµα 4.4: Σχέση κόστους και κλίµακας παραγωγής ενός πιθανού εµπορικού αντιδραστήρα σύντηξης 

(EFDA, 2001) 

                                                 
1  Αναφέρεται ο µελλοντικός χρόνος, διότι βάσει των τωρινών στοιχείων της έρευνας, για να είναι οικονοµική η 
ηλεκτροπαραγωγή από έναν αντιδραστήρα θερµοπυρηνικής σύντηξης, η ελάχιστη παραγωγή δεν πρέπει να πέφτει 
κάτω από το 1 GW. Οι περαιτέρω βελτιώσεις που θα προκύψουν µετά τη συνεχή Έρευνα & Ανάπτυξη, αναµένεται 
να επιτρέψουν και την δηµιουργία αντιδραστήρων µικρότερης δυναµικότητας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί εν 
µέρει και το πρόβληµα της υπερβολικής συγκέντρωσης της ηλεκτροπαραγωγής. 
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Επιπρόσθετα, στο παρακάτω σχήµα, παρουσιάζεται στην κλίµακα καθαρού κόστους 

ηλεκτροπαραγωγής 50-100 mECU / kWh (σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες 1995), η σχετική συχνότητα 

που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια 20 επαναλήψεων, για κάθε πιθανή τιµή µε δεδοµένες τις βασικές 

παραµέτρους του αντιδραστήρα. Όπως φαίνεται την υψηλότερη συχνότητα εµφάνισε η τιµή των 70 

mECU / kWh, µε πιθανότητα 35%, ακολουθούµενη από την τιµή των 60 mECU / kWh µε πιθανότητα 

25%. Με λίγα λόγια, η αθροιστική πιθανότητα το καθαρό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη να 

κυµαίνεται µεταξύ 60-70 mECU / kWh, δηλαδή σε τιµή συγκρίσιµη µε το µέσο κόστος 

ηλεκτροπαραγωγής από τους υπάρχοντες  αντιδραστήρες σχάσης (=0,058$ / kWh) είναι 60%. (“Socio-

Economic Research on Fusion”, EFDA, 2001).  

 

∆ιάγραµµα 4.5: Κατανοµή πιθανοτήτων κόστους ηλεκτροπαραγωγής ενός µελλοντικού αντιδραστήρα 

σύντηξης βάσει ενός δεδοµένου σεναρίου Έρευνας & Ανάπτυξης (EFDA, 2001) 

 

Σηµειώνεται ωστόσο και το εξής: Κατά τη διατύπωση των υποθέσεων του πειράµατος, εξαιρέθηκε 

η υπόθεση ότι πραγµατοποιούνται βελτιώσεις παράλληλα σε όλους τους τοµείς του αντιδραστήρα, αλλά 

υποτέθηκε πως οι βελτιώσεις αφορούν µονάχα συγκεκριµένους τοµείς, ενώ αποκλείονται κάποιοι άλλοι. 

Αν ληφθεί υπόψη το πιο αισιόδοξο σενάριο, τότε η µεγαλύτερη πιθανότητα αφορά στην τιµή καθαρής 

ηλεκτροπαραγωγής των 25 mECU / kWh, δηλαδή το µισό από το ελάχιστο όριο της κλίµακας (“Socio-

Economic Research on Fusion”, EFDA, 2001). 

 

4.2   Τεχνολογία υλικών 

4.2.1   Η εξέλιξη των βιοµηχανικών υλικών 

Μια εξαιρετικά σηµαντική µεταβλητή της τεχνολογίας βάσης, αποτελούν τα βιοµηχανικά υλικά. 

Πέρα από την καθαρή ενεργειακή χρήση, το συνεπαγόµενο εξεργειακό κόστος εξαρτάται σηµαντικά από 

την ικανότητα του κάθε υλικού να βελτιστοποιεί τη µεταφορά ή την αποµόνωση κάθε ενεργειακού 
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σήµατος ώστε να ελαχιστοποιείται η εντροπία. Η τεχνολογική ανάπτυξη, αφορά και στην εξέλιξη των 

υλικών που χρησιµοποιούνται ως βάση για τους βιοµηχανικούς µετασχηµατισµούς.  

Το πρότυπο της εξάντλησης ενός εξεργειακού αποθέµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί –εκτός από 

την ενεργειακή χρήση- για οποιοδήποτε άλλο πόρο ο οποίος βρίσκεται σε αποθεµατική µορφή. Οι 

κατεξοχήν πόροι που υπάγονται σε µια τέτοια διαδικασία κύκλου προϊόντος (έναρξη χρήσης, έξαρση 

χρήσης, υποκατάσταση από αποδοτικότερο πόρο) είναι τα βιοµηχανικά µέταλλα ως κύρια υλικά των 

µηχανών µετασχηµατισµού της εξέργειας.  

Ενδεικτικό αυτής της περίπτωσης είναι το παρακάτω σχήµα που παρουσιάζει µια προτυποποίηση 

του κύκλου της διαχρονικής χρήσης των βιοµηχανικών µετάλλων (The Industrial College of Armed 

Forces, 2005):  

 

∆ιάγραµµα 4.6: Ο κύκλος χρήσης των βιοµηχανικών µετάλλων  

(The Industrial College of Armed Forces, 2005) 

 

Η παραπάνω προτυποποίηση αφορά το επίπεδο ωριµότητας του κάθε υλικού, εκφρασµένη ως 

συνάρτηση της κλίµακας χρήσης τους ως οικονοµικού κλάδου. Κάθε υλικό κατηγοριοποιείται σε µια 

χρονική φάση ανάλογα µε το επίπεδο της χρήσης του. Συγκεκριµένα, το επίπεδο της χρήσης τους 

εκφράζεται µε τη σειρά του ως  σχέση µεταξύ του ρυθµού εµπορικής αξιοποίησής τους προς το ρυθµό 

µεγέθυνσης του ΑΕΠ. Με βάση το παραπάνω διάγραµµα, τα βιοµηχανικά υλικά διακρίνονται σε έξι (6) 

κατηγορίες φάσεων χρήσης: 

1. Υλικά σε στάδιο πλήρους ωριµότητας, των οποίων ο ρυθµός εµπορικής αξιοποίησης υπολείπεται 

του ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτά τα υλικά θεωρούνται πως βρίσκονται στο στάδιο 

πλήρους ωριµότητας, όπου κάθε περαιτέρω Έρευνα & Ανάπτυξη γι’ αυτά δεν θεωρείται 

οικονοµική. Κατά συνέπεια, βρίσκονται στο στάδιο της σταδιακής απόσυρσης µέχρι του 

χρονικού σηµείου της πλήρους αντικατάστασής τους. 
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2. Υλικά σε στάδιο ακµής, των οποίων ο ρυθµός εµπορικής αξιοποίησης ισούται µε το ρυθµό 

µεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτά τα υλικά θεωρούνται πως βρίσκονται στο στάδιο ακµής, όπου η 

χρήση τους είναι ευρύτατη και θα συνεχίσει να είναι για κάποιο χρονικό διάστηµα. Με το πέρας 

αυτού του διαστήµατος και αυτά τα υλικά εισέρχονται στο στάδιο της αντικατάστασης.  

3. Υλικά σε στάδιο σταθερής εµπορικής αξιοποίησης, των οποίων ο ρυθµός εµπορικής εφαρµογής, 

ξεπερνά αυτόν του ΑΕΠ. Αυτά τα υλικά πρόκειται να αντικαταστήσουν τα συµβατικά υλικά στο 

άµεσο µέλλον. 

4. Υλικά σε στάδιο ταχείας εµπορικής αξιοποίησης, των οποίων ο ρυθµός εµπορικής εφαρµογής, 

ξεπερνά κατά πολύ αυτόν του ΑΕΠ. Αυτά τα υλικά πρόκειται να αντικαταστήσουν τα συµβατικά 

υλικά στο µεσοπρόθεσµο µέλλον, και αναµένεται για σηµαντικό διάστηµα να συνυπάρξουν µε 

αυτά της προηγούµενης κατηγορίας. Ωστόσο η ευρεία εφαρµογή τους αφορά κυρίως περιπτώσεις 

βιοµηχανικών χωρών-ηγετών στην Έρευνα & Ανάπτυξη. 

5. Υλικά σε φάση Έρευνας & Ανάπτυξης, των οποίων η εµπορική αξιοποίηση δεν υφίσταται στο 

άµεσο µέλλον. Ωστόσο θεωρούνται αρκετά υποσχόµενα, ώστε να έχουν εξασφαλίσει αρκετή 

χρηµατοδότηση ως µακροπρόθεσµα εµπορικά αξιοποιήσιµα υλικά βιοµηχανικής βάσης.  

6.  Υλικά σε στάδιο εφεύρεσης, των οποίων ακόµα και η Έρευνα & Ανάπτυξη βρίσκεται σε βρεφικό 

στάδιο, καθώς η χρηµατοδότησή τους αφορά µονάχα µεµονωµένες περιπτώσεις. Οι προοπτικές 

τους για οποιαδήποτε εµπορική αξιοποίηση θεωρούνται ακόµα αβέβαιες, αν και αποτελούν τον 

κορµό των πλέον προωθηµένων και επαναστατικών τεχνολογικών ιδεών.  

Από την ειδική αυτή κατηγοριοποίηση προκύπτει και ένας γενικότερος διαχωρισµός των 

βιοµηχανικών υλικών σε συµβατικά, ανερχόµενα και µελλοντικά. Οι δύο πρώτες κατηγορίες συνιστούν 

την κατηγορία των τα συµβατικών υλικών, οι επόµενες τρεις τα ανερχόµενα, ενώ η τελευταία από µόνη 

της τα µελλοντικά. 

Στην πρώτη φάση ως συµβατικά κατηγοριοποιούνται µέταλλα σιδήρου -όπως ο χάλυβας και το 

αλουµίνιο- τα οποία αποτέλεσαν τον κορµό της βιοµηχανικής µεγέθυνσης για πάνω από έναν αιώνα. Η 

ευρεία αντικατάστασή τους έγινε από το τιτάνιο, ως βιοµηχανικό µέταλλο µε βελτιωµένες αποδόσεις και 

µικρότερο βάρος. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί πως η ευρεία βιοµηχανική χρήση του τιτανίου 

αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της χρήσης των συµβατικών σιδηροµεταλλευµάτων, καθώς οφείλεται κυρίως 

στην πτώση του κόστους εξόρυξης και όχι στην δηµιουργία κάποιου νέου υλικού που προέκυψε από 

Έρευνα & Ανάπτυξη. Γι’ αυτό, παρόλο που ως βιοµηχανικό µέταλλο έχει εξαιρετικά χρήσιµες ιδιότητες, 

κατατάσσεται στην πρώτη φάση. 

Στην φάση των ανερχόµενων υλικών κατατάσσονται τα σύνθετα (συµπεριλαµβανοµένων και των 

εξελιγµένων σύνθετων υλικών), τα MEMS και τα κεραµικά. Τα σύνθετα και τα εξελιγµένα σύνθετα 

αποτελούν τα βιοµηχανικά υλικά της επόµενης γενιάς. Αυτά συνιστούν ειδικά µεταλλικά κράµατα τα 

οποία ενσωµατώνουν ένα σηµαντικό ποσό Έρευνας & Ανάπτυξης και δηµιουργήθηκαν µε σκοπό ν’ 

αντέχουν στη µακροπρόθεσµη χρήση και τις υψηλές θερµοκρασίες. Αντίστοιχα, σε στάδιο Έρευνας & 

Ανάπτυξης βρίσκονται τα -πλέον υποσχόµενα- κεραµικά υλικά σε συνδυασµούς µε µικροποσότητες 
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ειδικών µεταλλικών κραµάτων. Η ευρεία χρήση των κεραµικών υλικών, θα σηµαίνει και το οριστικό 

τέλος της εποχής της χρήσης των συµβατικών σιδηροµεταλλευµάτων στη βιοµηχανία.  

Τέλος, ως µελλοντικά υλικά, χαρακτηρίζονται τα νανοτεχνολογικά και γενικά τα βιοµιµητικά 

υλικά. Θεωρητικά, η ενεργειακή αξιοποίηση αυτών των υλικών, πλησιάζει την τελειότητα, καθώς 

διαθέτουν ιδιότητες αυτοεπιδιόρθωσης και άµεσης αξιοποίησης της ενέργειας του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, η γενικευµένη χρήση τους δεν προβλέπεται νωρίτερα της πεντηκονταετίας. 

 Στην παρούσα βιοµηχανική περίοδο, τα πλέον ανερχόµενα βιοµηχανικά υλικά είναι τα σύνθετα 

και τα εξελιγµένα σύνθετα. Η κύρια διαφοροποίησή τους είναι ότι τα πρώτα αξιοποιούνται ευρύτερα, ενώ 

τα δεύτερα από πιο περιορισµένο κύκλο χωρών που αποτελούν ηγέτες στην Έρευνα & Ανάπτυξη. Το 

επίπεδο της εµπορικής ωριµότητάς τους είναι τέτοιο, ώστε να µπορούν σε πρώτη φάση να 

αντικαταστήσουν µαζικά τα συµβατικά βιοµηχανικά υλικά όπως ο χάλυβας και το αλουµίνιο, ενώ 

επιδέχονται περαιτέρω επίπεδα Έρευνας & Ανάπτυξης. Στο επόµενο διάγραµµα, παρουσιάζονται τα 

ποσοστά χρηµατοδότησής τους από το Πρόγραµµα Βιοµηχανικών Τεχνολογιών του Υπουργείου 

Ενέργειας των ΗΠΑ σε σχέση µε άλλες δραστηριότητες, καθώς και η δοµή της χρηµατοδότησης των 

εξελιγµένων σύνθετων υλικών (Industrial Materials for the Future, 2004). 

  

∆ιάγραµµα 4.7: (α) Ποσοστά χρηµατοδότησης του IMF ανά γενική κατηγορία Ε&Α βιοµηχανικών υλικών 

για το έτος 2004, (β) ποσοστά χρηµατοδότησης ανά τοµέα Έρευνας & Ανάπτυξης των εξελιγµένων 

ανθεκτικών βιοµηχανικών υλικών (IMF, 2004) 

 

Η κατηγορία των ανθεκτικών στη φθορά εξελιγµένων σύνθετων υλικών, απολαµβάνει το 50% 

της συνολικής χρηµατοδότησης του προγράµµατος ενώ ένα επιπλέον 39% αφορά άλλα θέµατα 

τεχνολογίας υλικών, όπως ο διαχωρισµός και η κατάλυση (2%) και υλικά ως βάση (µήτρες) για την 

κατασκευή άλλων βιοµηχανικών υλικών. Περαιτέρω, αυτό το ποσό διασπάται σε τρία (3) µέρη, εκ των 

οποίων το 47% αφορά την έρευνα για την εξωτερική κάλυψη των υλικών, το 25% έρευνα για κατασκευή 

δύστηκτων υλικών και 34% για την έρευνα επί των τεχνικών παραγωγής. Από τα παραπάνω γίνεται 

αντιληπτό πως το 33% της συνολικής χρηµατοδότησης του προγράµµατος, αφορά στις θερµοµονωτικές 

ιδιότητες και την ανθεκτικότητα των εξελιγµένων σύνθετων υλικών. Αυτά τα στοιχεία  έχουν άµεση 

σχέση µε την ενεργειακή (και κατά συνέπεια εξεργειακή) εξοικονόµηση. 
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Το σηµαντικότερο συµπέρασµα της παραπάνω ανάλυσης στοιχείων, είναι η αναλογία µεταξύ του 

υλικού και του βαθµού της περιβαλλοντικής αποτελεσµατικότητάς του, σε όρους αξιοποίησης της 

διαθέσιµης εξέργειας. Τα σιδηροµεταλλεύµατα κρίνονται πολύ λιγότερο ικανά σε όρους βάρους, 

αποτελεσµατικότητας της µεταφοράς της ενέργειας, ή σε διακράτηση των θερµοδυναµικών απωλειών, σε 

σχέση µε τα εξελιγµένα συνθετικά και -ακόµη περισσότερο- µε τα συνθετικά κεραµικά υλικά, τα οποία 

είναι ελαφριά, ηµιαγώγιµα (ο βαθµός ποικίλει αναλόγως του είδους), και πυρίµαχα1. Επιπλέον, η 

συνθετική τους φύση αναµένεται να µειώσει κατακόρυφα τις ανάγκες σε εξορύξεις απ’ τη στιγµή που 

µπορούν να κατασκευαστούν τεχνητά. Κατά συνέπεια, το ίδιο ποσό ενέργειας µπορεί να µεταφερθεί µε 

πολύ λιγότερο κόστος σε όρους εντροπίας. 

 Το αποκορύφωµα της επανάστασης της τεχνολογίας υλικών, είναι τα νάνο-υλικά και τα 

βιοµιµητικά υλικά. Η ευρείας κλίµακας χρήση τους θα σήµαινε την απελευθέρωση της συντριπτικής 

πλειονότητας των πόρων που χρησιµοποιούνται σήµερα ως µέσα µεταφοράς της ενέργειας, καθώς 

χαρακτηρίζονται από δύο στοιχεία: α) την πρώτη ύλη για την κατασκευή τους αποτελεί ο άνθρακας, 

συνεπώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανακυκλώσιµα οργανικά υλικά ως πηγή2 β) χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία, ακόµα και προς τις πιο χαµηλές –ποιοτικά- µορφές ενέργειας (π.χ. 

θερµότητα), έχοντας ικανότητα αντίδρασης και αυτοοργάνωσης σε µικροεπίπεδο, αξιοποιώντας σχεδόν 

πλήρως την λήψη κάθε ενεργειακού σήµατος.  

 

4.2.2   Ανακύκλωση 

Η ανακύκλωση των υλικών αποτελεί τη δεύτερη όψη του νοµίσµατος της τεχνολογίας υλικών. Η 

κατασκευή υλικών που βελτιστοποιούν το διαθέσιµο εξεργειακό περιεχόµενο δεν καθίσταται αρκετή από 

µόνη της ν’ αντιµετωπίσει το πρόβληµα, καθώς δεν εξετάζει ζητήµατα οικολογικής άντλησης της πρώτης 

ύλης για την κατασκευή τους. Είναι πιθανό για ένα επίπεδο υψηλής τρέχουσας περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης, η κλασική τακτική της εξαγωγής πρώτων υλών να εντείνει το πρόβληµα σε κρίσιµο βαθµό, 

και σε χρόνο πολύ συντοµότερο αυτού της εµπορικής εφαρµογής των νέων τεχνολογιών. 

Στην ουσία, η ανακύκλωση προκαλεί δύο (2) αποτελέσµατα εξοικονόµησης: 

� Εξοικονόµηση φυσικού κεφαλαίου 

� Εξοικονόµηση φυσικής φέρουσας ικανότητας 

Προκειµένου να µετρηθεί η χρησιµότητά της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι απαραίτητη η 

γνώση της σχέσης µετασχηµατισµού µεταξύ του απορρίµµατος ως εισροής και του εξαγόµενου 

προϊόντος ως εκροή. Ο βασικός δείκτης είναι ο δείκτης επαναµεταποίησης (Recycling Index), που δείχνει 

                                                 
1 Για να κατανοηθεί η θερµό-ανθεκτικότητα αυτών των υλικών, αναφέρεται πως σε περίπτωση επιτυχίας του 
προγράµµατος ITER για την παραγωγή ενέργειας από θερµοπυρηνική σύντηξη, ο θάλαµος πλάσµατος του πρώτου 
εµπορικού αντιδραστήρα DEMO (Τ ≥ 100.000.000 Kelvin), πρόκειται να κατασκευαστεί από κεραµικά υλικά, αντί 
των µετάλλων που θα χρησιµοποιηθούν στον πειραµατικό αντιδραστήρα (Βεκίνης, 2006). 
 
2 Ενδεικτικά, αναφέρεται, πως ένας νανοσωλήνας µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος κατασκευασµένος από 
ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων, έχει καλύτερη απόδοση από ένα καλώδιο χαλκού ίδιου µήκους, και µονάχα 
στο 1/6 του βάρους του. 
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το ποσοστό του ανακυκλωµένου προϊόντος το οποίο καταλήγει πάλι στην αγορά. Αυτό ορίζεται ως ο 

λόγος µεταξύ της µάζας που προκύπτει µετά την ανακύκλωση ως εκροή, προς την αρχική µάζα η οποία 

αποτέλεσε την εισροή. Ο τύπος είναι: 

∑
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Εξαιτίας του Β΄ Νόµου της Θερµοδυναµικής, κατά τη µεταποίηση θα χαθεί ένα µέρος της 

αρχικής µάζας. Συνεπώς, είναι αδύνατο ο δείκτης να πάρει ποτέ ακριβώς την τιµή 1, αλλά θα κινείται στα 

όρια 0 < RI < 1. Επιπλέον, µπορεί να καταλάβει κανείς, ότι ο δείκτης εξαρτάται από το είδος των 

επαναµεταποιήσεων, ώστε ο δείκτης να µην είναι ίδιος για όλα τα υλικά.  

Το πόσες φορές µπορεί να επαναµεταποιηθεί µια µάζα και να εισαχθεί πάλι στην αγορά, δίνεται 

από τον Πολλαπλασιαστή Ανακύκλωσης (Recycling Multiplier), ο οποίος εκφράζεται από: 
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Πρόκειται δηλαδή για ένα δυναµικό δείκτη. Όσο πιο κοντά στη µονάδα (1) βρίσκεται ο δείκτης 

τόσο πιο πολλές φορές µπορεί να ανακυκλωθεί το ίδιο υλικό, παρέχοντας ποσότητες χρήσιµης µάζας. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για την διαχείριση της ανακυκλωµένης µάζας και τη βέλτιστη επιλογή 

διάθεσής της για επαναµεταποίηση. Αν δηλαδή ένα υλικό πρόκειται να εισαχθεί στην αγορά για να 

επαναχρησιµοποιηθεί για τον ίδιο ακριβώς σκοπό (π.χ. ένα κουτί αλουµινίου), τότε η ελαχιστοποιείται η 

απαιτούµενη επεξεργασία του, άρα και οι απώλειες µάζας. 

Το -ανά είδος- συνολικό ποσοστό της εξοικονοµηθείσας µάζας MR, έως ότου ο κύκλος των 

επαναµεταποιήσεων συµπληρωθεί πλήρως1, δίνεται από τη συνολική ανακυκλωµένη ποσότητα Μi επί 

τον πολλαπλασιαστή προς το συνολικό απόθεµα της πρώτης ύλης Ai: 
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Παράλληλα, ο πολλαπλασιαστής ανακύκλωσης έχει ανάλογη σηµασία για την ενεργειακή χρήση. 

Η ρύπανση απ’ τη χρήση ενέργειας για την επαναµεταποίηση, αποτελεί αρνητική συνάρτηση του δείκτη, 

καθώς όσο πιο κοντά στη µονάδα (1) βρίσκεται ο δείκτης, τόσο µικρότερη είναι και η απαιτούµενη 

ενεργειακή χρήση σε σχέση µε την αρχική. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιαστή ανακύκλωσης δηµιουργεί 

στην ουσία περιορισµούς –ανάλογα µε τη βαρύτητα της ανακύκλωσης στη συνολική παραγωγή- στον 

πολλαπλασιαστή κατανάλωσης εξεργειακού αποθέµατος και –κατά συνέπεια-στον συνολικό ενεργειακό 

πολλαπλασιαστή. Βάσει αυτής της ιδιότητας, η ανακύκλωση δηµιουργεί αποτελέσµατα εξοικονόµησης 

εξεργειακού αποθέµατος, ενεργειακής κλίµακας και φυσικής φέρουσ. 

                                                 
1 ∆ηλαδή µέχρι η αρχική διαθέσιµη ανακυκλώσιµη µάζα του κάθε υλικού να µηδενιστεί λόγω ισχύος του Β’ Νόµου 
της Θερµοδυναµικής κατά τις συνεχείς επαναµεταποιήσεις. 
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Μια εξαιρετικά σηµαντική πτυχή της οικονοµικής της ανακύκλωσης, αποτελεί η διαδικασία 

εξαγωγής χρήσιµων βιοµηχανικών µετάλλων από τα βιοµηχανικά απόβλητα. Την πτυχή αυτή εξετάζει 

οικονοµετρικά το ∆ιάγραµµα Sherwood.  

Το διάγραµµα Sherwood επιχειρεί να αποσαφηνίσει την παραπλανητική εντύπωση ότι η εν 

δυνάµει ανακυκλώσιµη µεταλλική µάζα αποτελεί καθαρή συνάρτηση της συνολικής µάζας των 

αποβλήτων. Σύµφωνα µε το διάγραµµα, εξετάζεται οικονοµετρικά η σχέση µεταξύ της συγκέντρωσης 

συγκεκριµένων βιοµηχανικών µετάλλων στο συνολικό ποσό του ρύπου. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 

4.7 (Harper & Graedel, 2004), η οικονοµική αξία του πόρου είναι ανάλογη του επιπέδου διάλυσής του 

στο ρύπο. Οι ρύποι µε εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό συγκέντρωσης, µπορούν να ανακτηθούν µε υψηλό 

κόστος, κατά συνέπεια γι’ αυτούς προτιµάται η τακτική της εξόρυξης. Αντίθετα οι πόροι µε υψηλή 

συγκέντρωση στο ρύπο, µπορούν να ανακτηθούν σε πιο χαµηλή τιµή, κατά συνέπεια ένα µέρος –η και το 

σύνολο- της ζητούµενης ποσότητας, µπορεί να καλυφθεί από ανάκτηση. Η θετική κλίση του 

διαγράµµατος εκφράζει τη θετική σχέση µεταξύ της ποσοστιαίας διάλυσης του χρήσιµου υλικού στο 

ρύπο και του κόστους ανάκτησής του. 

 

∆ιάγραµµα 4.8: Το διάγραµµα Sherwood για τη σχέση κόστους ανάκτησης χρήσιµων µετάλλων - ποσοστού 

διάλυσής τους σε βιοµηχανικά απόβλητα (Harper & Graedel, 2004) 

 

Βάσει του διαγράµµατος Sherwood, τα µέταλλα τα οποία βρίσκονται άνω της ευθείας έχουν 

υψηλό κόστος ανάκτησης, ενώ όσα βρίσκονται κάτω από την ευθεία µπορούν να ανακτηθούν σε χαµηλό 

κόστος. Η πλειονότητα των περιπτώσεων βρίσκονται σε οριακό στάδιο, ωστόσο υπάρχουν και 

περιπτώσεις µετάλλων που ενώ η διαλυτότητά τους είναι µικρή, η ανάκτησή τους είναι πολύ ακριβή. Τα 

µέταλλα που αποτελούν τέτοιες περιπτώσεις είναι το σελήνιο (Se), ο µόλυβδος (Pb), το τελλούριο (Tl) 

και ο άργυρος (Ag). 

 Η ανά µονάδα ρύπου διάλυση της µεταλλικής µάζας αποτελεί µια εξελισσόµενη σχέση η οποία 

επιδέχεται βελτιώσεις µέσω Έρευνας & Ανάπτυξης. Η βελτίωση της οικονοµικής σχέσης ανάκτησης 
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είναι δυνατή µε δύο τρόπους: α) είτε µε αλλαγή της δοµής των βιοµηχανικών ρύπων, ώστε η «µήτρα» 

(δηλαδή ο ρύπος) εξαγωγής του µετάλλου να διευκολύνει περισσότερο την ανάκτηση ή β) µέσω της 

καθαυτής Έρευνας & Ανάπτυξης µεθόδων µεγαλύτερης ανάκτησης από τους βιοµηχανικούς ρύπους. 

Στον πίνακα 4.1, είναι δυνατόν να γίνει µια σύγκριση της βελτίωσης της θεωρητικής (µέγιστης δυνατής) 

ανακτήσιµης ποσότητας ως προς την ελάχιστη αποδεκτή ανακτήσιµη ποσότητα -βάσει του ∆ιαγράµµατος 

Sherwood- εντός µιας οκταετίας, για οµάδα επιλεγµένων µετάλλων. 

 

Πίνακας 4.1: Στοιχεία για το ποσοστό των συνολικών µεταλλικών φορτίων που δύνανται να 

ανακτηθούν οικονοµικά (βάσει του ∆ιαγράµµατος Sherwood) από επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 

(Allen & Behmanesh, 1994) 

Μέταλλο Ελάχιστη αποδεκτή (βάσει 

του ∆ιαγράµµατος Sherwood) 

ανακτήσιµη ποσότητα 

Θεωρητικό ποσοστό 

ανάκτησης (%) το 1994 

Ανακτήσιµο ποσοστό (%) 

το 1986   

Sb 0.00405 74-87 32 

As 0.00015 98-99 3 

Ba 0.0015 95-98 4 

Be 0.012 54-84 31 

Cd 0.0048 82-97 7 

Cr 0.0012 68-89 8 

Cu 0.0022 85-92 10 

Pb 0.074 84-95 56 

Hg 0.00012 99 41 

Ni 0.0066 100 0.1 

Se 0.0002 93-95 16 

Ag 0.000035 99-100 1 

TI 0.00004 97-99 1 

V 0.0002 74-98 1 

Zn 0.0012 96-98 13 
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4.3   ∆υναµική οικοσυστηµάτων 

 Η συγκεκριµένη ενότητα ασχολείται µε τη γενική προτυποποίηση της δυναµικής ανάπτυξης των 

οικοσυστηµάτων, καθώς και την ιδέα της οικονοµικής αποτίµησης των υπηρεσιών που παράγονται 

συναρτήσει της αύξησης της βιοµάζας τους (και του ενσωµατωµένου εξεργειακού περιεχοµένου της). Ως 

πρότυπο ανάλυσης της µεγέθυνσης των βιολογικών πόρων έχει επιλεγεί µια βασική παραλλαγή της 

Λογιστικής Εξίσωσης ∆ιαφορών
1, πρώτα για την σχετική αναλυτική απλότητά του ως υπόδειγµα, αλλά 

και για τη δυνατότητά του να παρουσιάζει µια πολύπλοκη δυναµική κατά τη µεταβολή των παραµέτρων 

του, παρόµοια µε αυτή που εµφανίζεται στα πραγµατικά οικοσυστήµατα.    

 

4.3.1   Γενικά στοιχεία πληθυσµιακής δυναµικής 

Ο ρυθµός αναπαραγωγής ενός πληθυσµού σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο εξαρτάται από το 

απόθεµα του προηγούµενου χρόνου. Γενικά, η σχέση περιγράφεται ως: 

)( 1−= tXfXt  

Η γενική µαθηµατική µορφή της παραβολής στο εν λόγω υπόδειγµα είναι: 

2

1 tttt XXX βα −=+  

Η οποία σε µορφή προσαρµοσµένη για τα οικολογικά φαινόµενα, γράφεται βάσει του 

πολλαπλασιαστικού υποδείγµατος: 

∏∏
==

+ −=
m

i

titt

n

i

itt XXX
1

2

1

1 βα  

Ως Χt θεωρείται το επίπεδο του πληθυσµού σε ένα δεδοµένο χρόνο t, και α και β οι παράµετροι 

που καθορίζουν την κλίση και τα όρια της παραβολής αντίστοιχα, µε α>0 και β>0. Συγκεκριµένα, το α 

µπορεί να θεωρηθεί ως µια παράµετρος ποιότητας του βιοτόπου, και το β ως µια παράµετρος 

θνησιµότητας του πληθυσµού. Οι παράµετροι αυτοί θεωρούνται πως λειτουργούν πολλαπλασιαστικά ως 

σύνολα -συνθέτοντας µια συνολική παράµετρο- και ανταγωνιστικά µεταξύ τους, τηρώντας µια δεδοµένη 

αναλογία κάθε χρόνο. 

Ειδικότερα, οι παράµετροι α εκφράζουν ένα πλήθος από εξωγενείς θετικές µεταβλητές αύξησης 

του πληθυσµού, όπως ο χώρος, η αφθονία τροφής ή η θερµοκρασία, ενώ οι β ενδογενείς µεταβλητές 

µείωσης του πληθυσµού όπως η φυσική θνησιµότητα του είδους ή οι φυσικοί θηρευτές. Πλέον, θεωρείται 

πως τα δυο σύνολα των παραµέτρων α και β δεν συνδέονται µε κάποια συναρτησιακή σχέση. Το 

υπόδειγµα που προκύπτει από τις παραπάνω υποθέσεις, απεικονίζεται γραφικά στο αµέσως επόµενο 

διάγραµµα: 

                                                 
1 Η εφαρµογή του υποδείγµατος για τους βιολογικούς πόρους, αναπτύχθηκε αρχικά µε από τον Αυστραλό 
φυσικοµαθηµατικό Robert May, µε σκοπό να εξετάσει τη χαοτική συµπεριφορά της πληθυσµιακής δυναµικής των 
οικοσυστηµάτων, σε περίπτωση κάποιες από τις παραµέτρους του υποδείγµατος µεταβάλλονταν πάνω από κάποιο 
επίπεδο. Στη συγκεκριµένη εργασία, γίνεται η προσπάθεια να αποδοθεί και φυσικό νόηµα σε κάθε παράµετρο, 
εκτός από µαθηµατικό. Βλέπε, Nature, τεύχος 261 (1976), “Simple Mathematical Models with Very Complex 

Dynamics”. 
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∆ιάγραµµα 4.9: Η πληθυσµιακή δυναµική ενός βιολογικού πόρου 

 

Οι παράµετροι α και β έχουν πολλαπλό νόηµα ως προς τη δυναµική που προσφέρουν ξεχωριστά 

για δύο βασικά στοιχεία: α) το ύψος του πληθυσµού σταθεροποίησης του είδους και β) το είδος των 

διακυµάνσεων του πληθυσµού γύρω από το σηµείο ισορροπίας. Για κάθε είδος, τόσο το σύνολο των 

αβιοτικών, όσο και το σύνολο των βιοτικών παραµέτρων µπορεί να εκφραστεί από τις δυο παραµέτρους. 

Το ακριβές πρότυπο εξέλιξης του πληθυσµού προς κάποιο σηµείο σταθερής ισορροπίας, ή κατά ένα 

χαοτικό τρόπο, εξαρτάται αυστηρά από την αναλογία των δύο συνόλων. 

Η µορφή της Καµπύλης 
Βιονοµικής Ισορροπίας, στην 
ουσία ερµηνεύει την εξέλιξη της 
Λογιστικής Εξίσωσης ∆ιαφορών. 
Εκφράζει τον ρυθµό µεγέθυνσης 
του πόρου σε κάθε χρόνο. Αν η 
αναλογία µεταξύ των α, β είναι 
πολύ µεγάλη, η καµπύλη 
εξελίσσεται µε χαοτικό τρόπο.    

Η κλίση της καµπύλης και 
τα όρια του πληθυσµού 
διαµορφώνονται από την 
αναλογία µεταξύ των 
συνόλων των παραµέτρων 
α και β. Εξαιρετικά υψηλές 
τιµές της α δηµιουργούν 
µια χαοτική διαχρονική  
µεταβολή της βιοµάζας, 
ενώ εξαιρετικά υψηλές 
τιµές του β πολύ µικρό 
πληθυσµό σταθεροποίησης. 

Ο ρυθµός αύξησης του 
πληθυσµού είναι µια 
παραβολή, της οποίας το 
θετικό ακρότατο εκφράζει 
το σηµείο καµπής -τον 
πληθυσµό Μέγιστης 
∆ιατηρήσιµης Απόδοσης 
(ceteris paribus των 
συνόλων των παραµέτρων  
αύξησης και µείωσης α, β).  

Ο πληθυσµός κάθε έτους 
διαµορφώνεται από το 
απόθεµα του πληθυσµού 
της αµέσως προηγούµενης 
περιόδου. Η σταδιακή 
σταθεροποίηση του 
πληθυσµού –ή η χαοτική 
εξέλιξή του- θα εξαρτηθεί 
από τη µεταβολή της 
παραµέτρου των εξωγενών 
παραγόντων α, σε σχέση µε 
τη µεταβολή των 
ενδογενών παραµέτρων 
µείωσης β. 

Το ύψος της 
σταθεροποίησης του 
πληθυσµού, εξαρτάται από 
τη συνολική «υγεία» του 
οικοσυστήµατος, η οποία 
εκφράζεται από τις 
παραµέτρους α, β. Η 
αναλογία µεταξύ των 
παραµέτρων α, β εκφράζει 
στην ουσία και την 
ισορροπία µεταξύ των 
υπολοίπων παραγόντων 
που καθορίζουν την 
µέγιστη δυνατότητα 
αύξησης της βιοµάζας του 
συγκεκριµένου πόρου. 

Η πληθυσµιακή αύξηση ενός 
βιολογικού πόρου ακολουθεί 
το πρότυπο µιας Λογιστικής 
Εξίσωσης ∆ιαφορών. Η 
αρχική µεγέθυνση του 
πληθυσµού είναι στα πρώτα 
επίπεδα εκθετική –µε κάποιο 
σηµείο µέγιστου ρυθµού 
µεγέθυνσης. Υπό το βάρος 
όµως της πίεσης των 
περιορισµένων πόρων και της 
δράσης των φυσικών 
θηρευτών, ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του πληθυσµού 
µειώνεται µε τάση να 
σταθεροποιηθεί. 

Έπειτα από κάποιες διακυµάνσεις 
γύρω από το σηµείο ισορροπίας ο 
πληθυσµός σταθεροποιείται. 

Xt 

t 

g(X) 

Xt+1 

t 

Xt 

XMSD XMAX 
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Ειδικότερα, αβιοτικές παράµετροι όπως ο χώρος, η θερµοκρασία, η ακτινοβολία, το ρυπαντικό 

φορτίο, η αλατότητα  και βιοτικές όπως ο πληθυσµός των υπολοίπων ειδών που µπορούν να αποτελούν 

πηγή τροφής ή θήραµα για τον συγκεκριµένο βιολογικό πόρο, εκφράζεται από τις παραµέτρους α και β. 

Αυτές οι ιδιότητες µπορούν να προτυποποιηθούν µε τη σειρά τους, ότι συνθέτουν -η κάθε µια ξεχωριστά- 

ένα επίπεδο βιοχωρητικότητας, όπου το σύνολο αυτών λειτουργεί κατά το πολλαπλασιαστικό πρότυπο.   

Σ’ αυτή την περίπτωση η ρύπανση µπορεί να ενσωµατωθεί ως αβιοτικός και βιοτικός παράγοντας 

εντός των παραµέτρων α και β. Το πιθανό αποτέλεσµα της εισαγωγής υψηλών ρυπαντικών φορτίων άνω 

της φυσικής φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήµατος να τα αποδοµεί είναι η σηµαντική αλλαγή της 

συµπεριφοράς της καµπύλης βιονοµικής ισορροπίας προς ένα πιο ασταθές πρότυπο, το οποίο θα 

επηρεάσει µέσω της τροφικής αλυσίδας όλα τα µέρη του οικοσυστήµατος. 

Πλέον, σε κάθε πληθυσµό υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο για το οποίο ο πληθυσµός µπορεί να 

αναπαράγεται. Κάτω απ’ αυτό, ο πληθυσµός θεωρείται πως είτε εξαφανίζεται η µεταναστεύει. Για 

απλοποίηση, γίνεται η υπόθεση ότι ο πληθυσµός αυτός είναι ο µηδενικός (0).  

Η ευθεία κλίσης των 45
ο
 (Υ=Χ), Χt+1 = Χt χρησιµεύει για την απεικόνιση της «εισόδου» της τιµής 

του πληθυσµού ενός έτους στην παραβολή, για την διαµόρφωση της τιµής του πληθυσµού στο αµέσως 

επόµενο έτος. Το σηµείο στο οποίο η ευθεία τέµνει την παραβολή είναι εκείνη για την οποία ο 

πληθυσµός σταθεροποιείται. Αυτό είναι το σηµείο της Ευσταθούς Βιολογικής Ισορροπίας. Η τιµή της 

ευσταθούς βιολογικής ισορροπίας δίνεται για: 

( ) 0
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 Η παραβολή τέµνει την Χt+1 = Χt, για Χt=0 και για 
β

α )1( −
=tX , µε α, β>0, και Χt ≥0 

Για την αποφυγή µιας πολύπλοκης ανάλυσης θα θεωρηθεί πως οι πολλαπλασιαστικές παράµετροι 

συνθέτουν ένα συνολικό αποτέλεσµα αα =∏
=

t

n

i

it X
1

 και ββ =∏
=

m

i

tit X
1

2
 αντίστοιχα. 

Από τα παραπάνω, προκύπτουν οι πρώτες βασικές συνθήκες για τα όρια των τιµών εντός των 

οπίων οι παράµετροι α και β θα πρέπει να κυµαίνονται. Κατά συνέπεια, πρέπει α≥1 και β>0.  

Όµως για να έχει και φυσικό νόηµα η τοµή της Χt+1 = Χt µε την παραβολή, θα πρέπει να 

υφίσταται για διαφορετική τιµή του πληθυσµού, εκτός απ’ τον µηδενικό. Κατά συνέπεια, εξάγεται και η 

πρώτη απαραίτητη συνθήκη για την ύπαρξη θετικού πληθυσµού, η οποία αφορά κυρίως την παράµετρο α 

και είναι: 

β

α )1( −
=tX , µε α>1 και β>0 

∆ηλαδή, για να υπάρχει ευσταθής βιολογική ισορροπία για ένα οποιοδήποτε θετικό µέγεθος 

πληθυσµού, η παράµετρος που καθορίζει την κλίση της παραβολής, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 

την κλίση της ευθείας Χt+1 = Χt. 
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Η ερµηνεία της συµπεριφοράς της δυναµικής ανάπτυξης του πληθυσµού είναι απλή. Για µια 

οποιαδήποτε αρχική τιµή πληθυσµού Χο>0 σε χρόνο t, ο πληθυσµός θα αυξάνεται µε βάση την εξίσωση 

της παραβολής, µέχρι το χρονικό σηµείο όπου η «είσοδος» τη τιµής του πληθυσµού ενός έτους, αποδίδει 

ακριβώς τον ίδιο πληθυσµό στο επόµενο, µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός να σταθεροποιηθεί σε επίπεδο 

Χmax. 

 Η σταθεροποίηση του πληθυσµού στο µέγιστο δυνατό σηµείο του, γίνεται υπό συγκεκριµένες 

αναλογίες των παραµέτρων α και β. στην ουσία η αναλογία µεταξύ των παραµέτρων προσδιορίζει και το 

επίπεδο της «υγείας» του οικοσυστήµατος, εννοούµενο ως ελαχιστοποίηση των πληθυσµιακών 

διακυµάνσεων όλων των ειδών που το συνθέτουν. 

Κάτω από την παραβολική καµπύλη ανάπτυξης του πληθυσµού, είναι σχεδιασµένη η Καµπύλη 

∆ιατηρήσιµης Απόδοσης. Η καµπύλη αυτή αποτελεί τον γεωµετρικό τόπο των αυξήσεων gt, κάθε 

υπάρχοντος αποθέµατος πληθυσµού Χt. Μεταξύ αυτών, υπάρχει µια τιµή του αποθέµατος, για την οποία η 

ποσοστιαία αύξηση του πληθυσµού είναι µέγιστη. Αυτό είναι το επονοµαζόµενο σηµείο Μέγιστης 

∆ιατηρήσιµης Απόδοσης το οποίο εκφράζει και το σηµείο καµπής επί της καµπύλης της λογιστικής 

εξίσωσης διαφορών. Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να στοχεύει κάθε πολιτική συγκοµιδής του πόρου, 

ώστε η απόδοσή του το επόµενο έτος να είναι η µέγιστη δυνατή. Το εν λόγω απόθεµα, είναι εκείνο για το 

οποίο η διαφορά µεταξύ της παραβολής και της ευθείας Χt+1 = Χt είναι µέγιστη. 

Κατά συνέπεια: 

])1[(][( 22

ttttt XXMaxXXXMaxMDA βαβα −−=−−=  

Η συνάρτηση  έχει ακρότατα για τις τιµές του Χt, όπου η πρώτη παράγωγος µηδενίζεται: 

0)(0 =′⇒=
∂
∂

t

t

Xf
X

f
 

Εφόσον η πρώτη παράγωγος ορίζεται ως: 

tt XXf βα 21)( −−=′  

Εποµένως, ο πληθυσµός Μέγιστης ∆ιατηρήσιµης Απόδοσης θα ισούται µε: 

β

α

2

1−
=MDAX , µε α>1, β>0

1 

 

Μέσω της ειδικής παραλλαγής της Λογιστικής Εξίσωσης ∆ιαφορών, µπορεί να περιγραφεί έµµεσα 

ένα ολόκληρο οικοσύστηµα. Στην ουσία, κάθε πληθυσµός που συντελεί στη σύνθεση ενός 

οικοσυστήµατος, µπορεί να εισαχθεί ως είσοδος στο πρότυπο της πληθυσµιακής αύξησης οπουδήποτε 

άλλου πόρου µε τον οποίο έχει σχέση. Για παράδειγµα, η διαθέσιµη ποσότητα τροφής (παράµετρος α1), 

επί του διαθέσιµου χώρου εύρεσης της (παράµετρος α2), δηµιουργεί ένα δυναµικό αύξησης της βιοµάζας 

                                                 
1  Αυτό το ακρότατο είναι και ολικό µέγιστο, εφόσον η συνάρτηση f(Xt) είναι κοίλη σε όλο το πεδίο ορισµού της, 
κάτι που δίνεται από την διαρκώς αρνητική β’ παράγωγο της: ∂2

f/∂Xt
2
 =

  
f’’(Xt)=-2β, όπου εφόσον β>0  θα ισχύει 

f’’(Xt)<0 για κάθε Xt. 
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ενός πόρου. Αυτή η έτοιµη βιοµάζα, µπορεί να αποτελεί εισροή αύξησης της βιοµάζας για έναν άλλο 

πόρο ο οποίος είναι θηρευτής του πρώτου, κ.ο.κ.. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν τόσο οι άµεσες όσο 

και οι έµµεσες σχέσεις αύξησης της συνολικής βιοµάζας και του εξεργειακού περιεχοµένου του 

οικοσυστήµατος.  

Πλέον, υπάρχει συµβατότητα µε τα τρία (3) υποδείγµατα ελέγχου της Μέγιστης Εξεργειακής 

Υπόθεσης (η οποία στηρίζεται στα Eutrophication Model, Toxic Substance Model, Stream Model), καθώς 

και µε την άποψη του Ulanowicz για την εφαρµογή της Αρχής της Μέγιστης Ισχύος στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξης του βιολογικού πόρου, ακολουθούµενη από την Αρχή της Μέγιστης Εξέργειας κατά την 

ωρίµανσή του. 

Ειδικότερα, παρατηρείται πως η γενική συµπεριφορά του υποδείγµατος της Λογιστικής Εξίσωσης 

∆ιαφορών, τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Αρχικά, η ισχύς του οικοσυστήµατος είναι υψηλή, κάτι που 

εκφράζεται από την εκθετική αύξηση του πληθυσµιακού κύκλου εργασιών µέχρι το σηµείο της µέγιστης 

διατηρήσιµης απόδοσης. Στη συνέχεια, η σταθεροποίηση της βιοµάζας επιτρέπει στο κάθε είδος να 

εξελιχθεί βελτιστοποιώντας τις ενεργειακές ροές µε το περιβάλλον του. Στην ουσία,  η σταθεροποίηση 

του πληθυσµού συνιστά τη σταθεροποίηση του «κεφαλαίου» πληροφοριών και βιοµάζας του συστήµατος 

σε µικρή χρονική κλίµακα, προκειµένου να ξεκινήσει -στη µακροχρόνια κλίµακα- η διαδικασία της 

εξέλιξης
1.  

 

4.3.2   Έλεγχος οικοσυστηµάτων 

 Ο έλεγχος των οικοσυστηµάτων επιτυγχάνεται κυρίως µε δύο τρόπους, οι οποίοι δύνανται να 

διεξάγονται παράλληλα: α) µέσω διατήρησης ενός πληθυσµού ασφαλείας και β) µέσω της Αρχής της 

Ελάχιστης Επέµβασης στις υπόλοιπες παραµέτρους. Οι δύο τακτικές δύνανται να συγκλίνουν στο βαθµό 

που οι διατηρήσιµοι πληθυσµοί συντελούν στην συνολική ισορροπία του οικοσυστήµατος. Ωστόσο, η 

Αρχή της Ελάχιστης Επέµβασης, είναι στην ουσία η άλλη όψη της Αρχής της Μέγιστης Ασφάλειας, µε 

εφαρµογή στην οικολογία.  

Η συγκεκριµένη αρχή αφορά στην ελαχιστοποίηση της διαταραχής των αβιοτικών παραµέτρων 

που καθορίζουν τη συνολική υγεία του συνολικού οικοσυστήµατος όπως η ρύπανση. Πλέον, βασίζεται 

στην υπόθεση ότι ένα βιοφυσικό σύστηµα, αν αφεθεί να αναπτυχθεί ελεύθερο από εξωτερικές 

παρεµβάσεις, θα αναπτυχθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο για τον εαυτό του (ως βιοµάζα) όσο και 

το σύνολο (δηλαδή θα επιτύχει τη βέλτιστη αναλογία ως προς τη βιοµάζα του υπόλοιπου 

οικοσυστήµατος).  

Η τεχνολογική εξέλιξη στην ουσία συνεισφέρει στο να διαµορφώνονται οι παράµετροι α, β µε 

όσο το πιο δυνατόν φυσικό τρόπο. Στην πράξη, από τη στιγµή που –όπως έχει οριστεί- η τεχνολογία 

συνδέεται µε την πληροφορία, ώστε ο βαθµός υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος να καθορίζει και 

                                                 
1  Ο πληθυσµός σταθεροποίησης, δεν είναι απαραίτητο να είναι ο µέγιστος δυνατός, αλλά ο πληθυσµός του σηµείου 
της µέγιστης διατηρήσιµης απόδοσης µετά τη συγκοµιδή, µε την προϋπόθεση ότι αυτή παραµένει σταθερή σε κάθε 
περίοδο. Εναλλακτικά, µπορεί απλά η ανθρώπινη συγκοµιδή, να εισαχθεί στο υπόδειγµα ως παράγοντας µείωσης β, 
προκειµένου να συµπεριληφθεί ως επίδραση στη διαµόρφωση του µέγιστου πληθυσµού. 
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την ποιότητά της, αυτή συνδέεται µε την Αρχή της Ελάχιστης Επέµβασης ως αποσύνδεση του τρόπου της 

µεταφοράς της διαθέσιµης ενέργειας από την περιβαλλοντική εξεργειακή υποβάθµιση. 

 

4.3.2.1   ∆ιατηρησιµότητα συγκοµιδής µε µηδενικό κόστος, δίχως προεξόφληση  

Όπως έχει αναφερθεί, το σηµείο της Μέγιστης ∆ιατηρήσιµης Απόδοσης εκφράζει το απόθεµα του 

πληθυσµού, για το οποίο η ποσοστιαία αύξησή του στον επόµενο χρόνο, είναι η µεγαλύτερη σε σχέση µε 

κάθε άλλο αρχικό απόθεµα. Η συγκοµιδή αυτής της αύξησης, δίχως κόστος συγκοµιδής, δίχως 

προεξοφλήσεις (µηδενικό επιτόκιο), και σταθερών όλων των υπολοίπων φυσικών παραγόντων (ceteris 

paribus) του βιοτόπου, είναι η µέγιστη δυνατή που δεν διαταράσσει την ευσταθή βιολογική ισορροπία. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η µέγιστη συνολική συγκοµιδή qt στο διηνεκές θα δίνεται από: 

∫ ∏∏
∞

==
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itMSDtt dtXXXXq βα  

Όπου t0, είναι το πρώτο έτος συγκοµιδής της διαφοράς µεταξύ του µεγίστου πληθυσµού Χmax και 

του πληθυσµού ΧMDA
1, και t, κάθε έτος µεγαλύτερο του t0, όπου η συγκοµιδή για κάθε έτος, θα ισούται µε 

την µέγιστη διατηρήσιµη απόδοση g(MDAt). Το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης, αποτελεί και το απόθεµα 

επί του οποίου µπορεί να γίνεται η συγκοµιδή σε κάθε χρονική περίοδο. Αυτή η συγκοµιδή αποτελεί και 

τη συγκοµιδή ασφαλείας, για την οποία δεν θα απαιτηθεί κανένας ποσοτικός περιορισµός σε µελλοντικό 

χρόνο -αν αυτή τηρηθεί. 

Απ’ τη στιγµή που η συγκοµιδή των βιολογικών πόρων γίνεται σε εποχιακή βάση, προκειµένου 

να τηρούνται τα πρότυπα της αναγέννησής τους, η παραπάνω προτυποποίηση µπορεί να γίνει και σε 

ασυνεχή χρόνο, ώστε: 
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4.3.2.2   Έλεγχος οικολογικών παραµέτρων 

 Όπως έχει οριστεί, ο αριθµός των παραµέτρων αύξησης της βιοµάζας του είδους συνθέτει µια 

συνολική παράµετρο α ώστε: 

∏
=

=
n

i

ita
1

α  

 Αντίστοιχα, έχει οριστεί κατ’ ανάλογο τρόπο το αποτέλεσµα του συνόλου των ενδογενών 

παραµέτρων µείωσης β ώστε: 

∏
=

=
n

i

it

1

ββ  

 Ο έλεγχος των παραµέτρων αi αύξησης του οικοσυστήµατος, στηρίζεται ως η διατήρηση της 

ενιαίας της συνολικής παραµέτρου α:  

                                                 
1  Γίνεται η υπόθεση πως η συγκοµιδή του πληθυσµού ενός διατροφικού πόρου, ξεκινά από το µέγιστο απόθεµά 
του, κι όχι κάπου ενδιάµεσα. 
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 Αντίστοιχα, οµοίως ισχύει και για την συνολική παράµετρο β: 
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Ισχύει, πως για κάθε µεταβολή της κάθε παραµέτρου, πρέπει να υπάρξει µια αντίθετη και 

ισόποση µεταβολή σε κάποια παράµετρο της ίδιας κατηγορίας. Γι’ αυτό το λόγο, οι µεταβολές αφορούν 

απόλυτα µεγέθη. Αυτή η µεταβολή διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικά αποτελέσµατα: α) την ενδογενή 

µεταβολή κάθε άλλης παραµέτρου προς την µεταβολή της ν-οστής, η οποία εκφράζει την δυνατότητα 

ενδιάµεσης µνήµης και β) την απαιτούµενη εξωγενή µεταβολή µιας η περισσότερων παραµέτρων, 

προκειµένου το δεύτερο αποτέλεσµα να αντισταθµίσει πλήρως το πρώτο, προκειµένου να επιτευχθεί η 

διατήρηση της σταθερότητας του οικοσυστήµατος1.  

 

4.3.3   Παραγωγή υπηρεσιών από τα πλανητικά οικοσυστήµατα 

Ορισµένοι βιολογικοί πόροι διατηρούν µια φέρουσα ικανότητα να αποδοµούν τη ρύπανση –

φυσική και ανθρώπινη. Αυτή η ιδιότητα θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια υπηρεσία για την οποία το φυσικό 

περιβάλλον θα πρέπει να απολαµβάνει ένα όφελος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην περίπτωση της 

προσόδου στενότητας, το φυσικό περιβάλλον δεν µπορεί να πληρωθεί µε βάση τις ανθρώπινες 

συναλλαγές. Η πληρωµή του στην ουσία υφίσταται µέσω της επένδυσης σε τεχνολογική ανάπτυξη. Η 

πολιτική αυτή είναι απόλυτα συµβατή µε την Αρχή της Ελάχιστης Παρέµβασης, καθώς τείνει να µην 

επεµβαίνει στην δυναµική των οικοσυστηµάτων, αλλά σε ενδογενείς κοινωνικές παραµέτρους. Ωστόσο, 

οι αποδόσεις ενός οικοσυστήµατος, µπορούν ν’ αποτελέσουν είτε το µέτρο σύγκρισης των αποδόσεων 

της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε σχέση µε τη φυσική φέρουσα ικανότητα ή απλώς το µέτρο του 

απαιτούµενου ύψους της επένδυσης.  

                                                 
1  Ωστόσο, όσον αφορά τις παραπάνω παρεµβάσεις θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής τέσσερα (4) ζητήµατα: α) η 
γενικευµένη παρέµβαση στις παραµέτρους των οικοσυστηµάτων, προϋποθέτει την εξαιρετικά καλή γνώση της 
αντίδρασής τους και της δυνατότητας ενδιάµεσης µνήµης τους. Τα οικοσυστήµατα τείνουν να αντιδρούν µε µη 
γραµµικό-ντετερµινιστικό τρόπο. Ειδικότερα, η µεταβολή λόγω ενδιάµεσης µνήµης των n-1 παραµέτρων που 
προκαλείται από τη µεταβολή της n, τροφοδοτεί έναν νέο κύκλο µεταβολών, ο οποίος ενδεχοµένως να οδηγήσει το 
οικοσύστηµα σε µια εντελώς νέα ισορροπία. Θεωρητικά πάντως, απαιτούνται µικρές εξωγενείς παρεµβάσεις, καθώς 
το µεγαλύτερο αποτέλεσµα προκαλείται από την ενδογενή αντίδραση του οικοσυστήµατος, β) µια τέτοια 
παρέµβαση, σίγουρα δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις οικοσυστηµάτων που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Αυτή 
εννοείται ως κατάσταση κατά την οποία η µεταβολή µιας παραµέτρου συνεπάγεται τη δηµιουργία µιας χαοτικής 
εξέλιξης της πληθυσµιακής δυναµικής του πόρου. Κατά συνέπεια, ως πολιτική προστασίας, θα πρέπει να κινείται 
εντός κάποιων συγκεκριµένων ορίων, γ) η εξωγενής παρέµβαση ενδεχοµένως να µην είναι αποτελεσµατική όταν το 
οικοσύστηµα βρίσκεται στο στάδιο της µέγιστης ισχύος, αλλά στο στάδιο της µέγιστης εξέργειας. Η φάση της 
µέγιστης ισχύος, αποτελεί την περίοδο της µεγαλύτερης κινητικότητας των παραµέτρων α και β, καθώς το 
οικοσύστηµα βρίσκεται υπό διαµόρφωση. Συνεπώς, κάθε εξωγενής µεταβολή, πιθανότατα να τείνει να στρεβλώσει 
τη φυσική ροπή του συστήµατος προς την µεγιστοποίηση της βιοµάζας και του εξεργειακού περιεχοµένου του, δ) 
γενικά η τακτική της εξωγενούς παρεµβάσεως έρχεται σε αντίθεση µε την Αρχή της Ελάχιστης Επέµβασης, γι’ αυτό 
και προτείνεται ως έσχατη επιλογή. 
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Παράλληλα, τα οικοσυστήµατα παράγουν πλούτο, εφόσον διατηρώντας έναν ελάχιστο βαθµό 

ακεραιότητας, µπορούν να δηµιουργούν και αναπαράγουν τη µάζα η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη για 

τους ανθρώπινους τεχνικούς µετασχηµατισµούς. Η αναπαραγωγή της µάζας σε οικονοµικούς όρους 

µεταφράζεται σε εξοικονόµηση προσόδου στενότητας, άρα και σε αυξηµένη οικολογική απόδοση του 

οικονοµικού συστήµατος –σε εξεργειακούς όρους- εφόσον η παραγωγή αποσυνδέεται ολοένα και 

περισσότερο από τη διαρκή άντληση πρώτων υλών, άρα και από τον ∆εύτερο Νόµο της 

Θερµοδυναµικής.    

 

4.3.4.1   ∆υνατότητα Ενδιάµεσης Μνήµης και πολλαπλασιαστής αξίας υπηρεσιών 

 Ως πρακτική οικονοµική εφαρµογή, η παραγωγή πλούτου από τα οικοσυστήµατα ενδιαφέρει ως 

προς το βαθµό σύγκρισης των αποδόσεων του οικονοµικού µε το βιοφυσικό σύστηµα, προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί –η όχι- η εξεργειακή επένδυση. Είναι πιθανό, να συµφέρει η διατήρηση ενός 

οικοσυστήµατος, αντί της ανάπτυξης µιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Υπό αυτή την έννοια, το 

επενδυµένο ποσό θα πρέπει να αφορά στη δυναµική του οικοσυστήµατος και όχι την διαχρονική εξέλιξη 

της Έρευνας & Ανάπτυξης.  

 Η παραγωγικότητα ενός οικοσυστήµατος µπορεί να περιγραφεί και βάσει θερµοδυναµικών όρων. 

Το σύνολο του εξεργειακού περιεχοµένου ενός βιολογικού συστήµατος, µπορεί να οριστεί 

θερµοδυναµικά ως το επίπεδο της κινητικότητας των µορίων του (θερµοκρασία) επί την εσωτερική 

ταξινόµησή τους (αρνητική εντροπία ή πληροφορία). Συνοπτικά, αυτό µπορεί να γραφεί ως: 

ITExSTEx ×=⇒−×= 00 )(  

 Αντίστοιχα, το µέγιστο εξεργειακό απόθεµα της Γης µπορεί να οριστεί κατά συνοπτικό τρόπο ως 

το γινόµενο της µέσης πυκνότητας της µάζας, της µέσης θερµοκρασίας, της ισχύος της ηλιακής 

ακτινοβολίας και της αντίστροφης διαφοράς των θερµοκρασιών της Γης και του Ηλίου: 

)
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Εξαιρετική σηµασία για τις µεταβολές των παραπάνω µεγεθών έχει η δυνατότητα ενδιάµεσης 

µνήµης. Η ενδιάµεση µνήµη ορίζεται ως το µέτρο της ανταπόκρισης ενός οικοσυστήµατος στην αλλαγή των 

αβιοτικών και βιοτικών παραµέτρων του. Ειδικότερα, στην περίπτωση των οικοσυστηµάτων η ενδιάµεση 

µνήµη αφορά στην ικανότητα ενός συστήµατος να κατανοεί τις αλλαγές των εξωγενών του παραγόντων και 

να αντιδρά άµεσα σ’ αυτές. Αυτό ποσοτικοποιεί την ικανότητα ενός οικοσυστήµατος να ανταποκρίνεται 

σε εξωτερικούς παράγοντες. Με λίγα λόγια, εκφράζει το βαθµό κατά τον οποίο το οικοσύστηµα τείνει να 

διατηρεί το εξεργειακό του περιεχόµενο στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Αυτή είναι µια συνθήκη 

βελτιστοποίησης για τα οικοσυστήµατα. Με µαθηµατικούς όρους, αυτό µπορεί να εκφραστεί ως η 

ανταπόκριση κάθε παραµέτρου α, β στη µεταβολή οποιασδήποτε άλλης. Η γενική τυπολογία της 

ενδιάµεσης µνήµης είναι: 
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όπου f οι παράγοντες της επιβαλλόµενης λειτουργίας και d η κατάσταση απόκλισης του οικοσυστήµατος 

από τη φυσική του κατάσταση. 

Με βάση το υπόδειγµα της Λογιστικής Εξίσωσης ∆ιαφορών, οι σχέσεις αυτές θα µπορούσαν να 

παρουσιαστούν συνοπτικά τέσσερις διαφορετικούς συνδυασµούς ως: 

� Το µέτρο της ανταπόκρισης µιας παραµέτρου αύξησης του πληθυσµού αi προς τη µεταβολή 

οποιασδήποτε άλλης παραµέτρου αύξησης αj 

jt

it

aiajM
α
α

∂

∂
=  
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� Το µέτρο της ανταπόκρισης µιας παραµέτρου αύξησης του πληθυσµού βi προς τη µεταβολή µιας 

οποιασδήποτε παραµέτρου αύξησης αi 
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� Το µέτρο της ανταπόκρισης µιας παραµέτρου αύξησης του πληθυσµού βi προς τη µεταβολή 

οποιασδήποτε άλλης παραµέτρου αύξησης βj 
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 Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται κάποια παραδείγµατα της ενδιάµεσης δυνατότητας µνήµης. 

Στη δεύτερη στήλη η κάθε µεταβλητή χαρακτηρίζεται από τη γενική επίδραση που έχει στην 

πληθυσµιακή δυναµική του οικοσυστήµατος1, θετική ή αρνητική: 

Ενδεικτικοί ορισµοί της  

∆υνατότητας Ενδιάµεσης Μνήµης 

Χαρακτηρισµός 

Ιδιότητας 

ΜP = d (Εισαγόµενο P) / d (Συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν) Θετική 

ΜΤ = d (Θερµοκρασίας) / d (Συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν) Θετική 

ΜR = d (Ακτινοβολίας) / d (Συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν) Θετική 

ΜN = d (Εισαγόµενο Ν) / d (Συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν) Θετική 

                                                 
1 Σηµειώνεται πως κάθε µεταβλητή δυνατότητας µνήµης αποτελεί αρνητικό παράγοντα της αύξησης της βιοµάζας 
του οικοσυστήµατος όταν διοχετεύεται σε υπερβολικό βαθµό. Εδώ ο χαρακτηρισµός γίνεται βάσει της αρχικής 
επίδρασης της µεταβλητής. 
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ΜT = d (Εισαγόµενη τοξική ουσία) / d (Μείωση συγκέντρωσης φυτοπλαγκτόν) Αρνητική 

ΜBOD = d (Βιοχηµική Ζήτηση Οξυγόνου) / d (Μικροβιολογική δραστηριότητα) Αρνητική 

Πίνακας 4.2: Ενδεικτικοί ορισµοί της ιδιότητας της Ενδιάµεσης Μνήµης 

 

Τα στατιστικά αποτελέσµατα των τριών υποδειγµάτων (Eutrophication Model, Toxic Substance 

Model, Stream Model) έχουν αποδώσει τη σχέση µεταξύ του εξεργειακού περιεχοµένου και της 

ενδιάµεσης µνήµης ως: 

i

n

i

ibaEx ∑
=

=
1

 

όπου α είναι ο συντελεστής απόκλισης του συστήµατος και b η δυνατότητα της ενδιάµεσης µνήµης του. 

Με λίγα λόγια, η µεταβολή του εξεργειακού περιεχοµένου ενός οικοσυστήµατος, ορίζεται από την 

απόκλιση των παραµέτρων του επί το βαθµό προσαρµογής του σ’ αυτή. 

Η δυνατότητα ενδιάµεσης µνήµης, έχει εξαιρετική σηµασία για τον έλεγχο των οικοσυστηµάτων 

και την παραγωγή πλούτου από αυτά. Κάθε µεταβολή στις παραµέτρους του οικοσυστήµατος. θα 

τροφοδοτήσει έναν κύκλο συνεχών µεταβολών, του οποίου η ένταση και η διάρκεια θα εξαρτηθεί από τη 

σταθερότητα του οικοσυστήµατος. Για παράδειγµα, εντός µιας χωρικής έκτασης, αναπτύσσεται ένας 

αριθµός ειδών. Αν αυτή η έκταση µειωθεί σηµαντικά –λόγω υλοτοµίας- ώστε πολλοί από τους 

πληθυσµούς των ειδών να αναγκαστούν να µεταναστεύσουν, η νέα ισορροπία εντός της νέας -µικρότερης 

πλέον- έκτασης, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο προκειµένου να διαµορφωθεί. Κατ’ αναλογία, ισχύει το ίδιο 

και για άλλους παράγοντες της ενδιάµεσης µνήµης ,όπως η ακτινοβολία, η θερµοκρασία,  

Στα σταθερά οικοσυστήµατα ο κύκλος θα τείνει να είναι σύντοµος και µε µικρές διακυµάνσεις, 

ώστε η νέα ισορροπία να µην διαφέρει σηµαντικά από την παλαιά. Στα ασταθή οικοσυστήµατα όµως, οι 

αλλαγές θα είναι ανεξέλεγκτες, οδηγώντας το σύστηµα σε µια χαοτική συµπεριφορά, όπου η επιβίωση 

των πληθυσµών θα είναι αβέβαιη. Αντίστοιχα, ο κύκλος αυτών των µεταβολών θα τείνει να είναι αρκετά 

µεγάλος οδηγώντας σε µια εντελώς διαφορετική ισορροπία, µε µεγάλη πιθανότητα συνολικής εξάλειψης 

του οικοσυστήµατος. 

 Οι µεταβολές στην ενδιάµεση µνήµη των παραµέτρων συµβαίνουν παράλληλα. Το αποτέλεσµα 

της τροφοδοσίας της ενδιάµεσης µνήµης σε κάθε χρονική περίοδο, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής. Το 

µέγεθός του εξαρτάται από τη νέα ισορροπία που θα διαµορφωθεί στο οικοσύστηµα µε το κλείσιµο του 

κύκλου εργασιών της ενδιάµεσης µνήµης. Ο πολλαπλασιαστής αφορά στην ιδιότητα των 

οικοσυστηµάτων να δηµιουργούν τη µέγιστη δυνατή βιοµάζα κάτω από δεδοµένες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Βάσει της θεωρίας της εξέλιξης, ισχύει ότι στα σταθερά οικοσυστήµατα, ο πολλαπλασιαστής 

τείνει σε κάθε αλλαγή να δηµιουργεί ένα µικρό επίπεδο άνω της προηγούµενης ισορροπίας. Ωστόσο, η 

τελική διαµόρφωση αυτών των µικρών αλλαγών, λαµβάνει χώρα σε µεγάλη χρονική κλίµακα, ώστε να 

µην είναι άµεσα παρατηρήσιµη. 
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 Από οικονοµική άποψη, το µέγεθος του πολλαπλασιαστή ενδιάµεσης µνήµης αφορά στην 

δυνατότητα παροχής µεγαλύτερου επιπέδου υπηρεσιών από το οικοσύστηµα, απ’ τη στιγµή που το 

δυναµικό φυσικής φέρουσας ικανότητας αποτελεί θετική συνάρτηση του αποθέµατος βιοµάζας. Η 

οικονοµική σηµασία του πολλαπλασιαστή ενδιάµεσης µνήµης είναι εξαιρετικά µεγάλη, εφόσον αποτελεί 

το κόστος ευκαιρίας αποκατάστασης της ρύπανσης µε τεχνικά µέσα. Αντί –δηλαδή- της αποκατάστασης 

της ρύπανσης µε απόσπαση και διάθεση ενός µέρους από το συνολικό προϊόν της, η κοινωνία µπορεί να 

επιλέξει παθητική αποκατάσταση µέσω της λειτουργίας του οικοσυστήµατος. Αυτό το κόστος, 

θεωρούµενο ως µη αξιοποίηση του εξεργειακού αποθέµατος, συνιστά το εναλλακτικό κόστος τη 

δηµιουργίας τεχνολογίας αντιρύπανσης.  

Μια σχετική µελέτη, όπου επιχειρήθηκε να αποδοθεί οικονοµική αξία στις υπηρεσίες που 

προσφέρει κάθε κατηγορία οικοσυστήµατος του πλανήτη έγινε από τους Costanza et al. το 1997.  Η 

µελέτη προσπάθησε να εκτιµήσει βάσει της παραγωγικότητας της βιοµάζας των πλανητικών 

οικοσυστηµάτων, την αξία των υλικών και των αϋλων υπηρεσιών που απολαµβάνει ο άνθρωπος. Οι 

υπηρεσίες αυτές αφορούσαν την παραγωγή πρώτης ύλης για τη βιοµηχανία, την διεθνή παροχή 

διατροφικών πόρων, την διατήρηση των κλιµατικών ισορροπιών, τη βιοποικιλότητα και την δυνατότητα 

ψυχαγωγίας. Έπειτα αποτιµήθηκε η φυσική παροχή όλων αυτών των υπηρεσιών ανά εκτάριο γης σε κάθε 

έτος, µε  τιµές που ισχύουν σε τρέχουσες τιµές αγοράς για κάθε προϊόν1.  

 Η γεωγραφική κατανοµή των παραγόµενων αξιών παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη:  

 

∆ιάγραµµα 4.10: Γεωγραφική κατανοµή της αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστηµάτων της Γης (Costanza et 

al., 1997) 

                                                 
1  Η ακριβής ανάλυση της χρησιµότητας της κάθε κατηγορίας οικοσυστήµατος, οι µέθοδοι αποτίµησης και οι 
παλαιότερες παρόµοιες µελέτες απ’ όπου αντλήθηκαν στοιχεία, παρατίθενται στο Παράρτηµα 2.  



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 

 

 

 

Γεώργιος Καρακατσάνης 
88 

Η συνολική αποτίµηση των υπηρεσιών των πλανητικών οικοσυστηµάτων κυµάνθηκε από 18 έως 

54 τρις $. Η διακύµανση αυτή της αποτίµησης είναι εξαιρετικά µεγάλη, ωστόσο εξαρτάται θετικά από το 

πλήθος των υπηρεσιών βάσει του οποίου το πλανητικό βιοφυσικό σύστηµα θεωρείται πως προσφέρει στη 

διεθνή οικονοµία. Αυτή ισοδυναµεί -βάσει µιας µετριοπαθούς αποτίµησης- µε οικονοµική αξία περίπου 

ίση µε το διεθνές ΑΕΠ του 1997, και τριπλασίου ύψους αυτού σε συνθήκες πιο ολοκληρωµένης 

αποτίµησης.  

Από τη µελέτη παρατηρείται πως οι µεγαλύτερες αξίες παράγονταν στις περιοχές της Νότιας 

Αµερικής, της Κεντρικής Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ετήσια αξία των υπηρεσιών των εν 

λόγω οικοσυστηµάτων ανά εκτάριο γης κυµαίνεται από 1000-10000$ha-1. Πλέον, εξαιρετικά 

παραγωγικές περιοχές αποτελούν οι πολικές, και συγκεκριµένα τα παράλια της Ανταρκτικής, της 

Γροιλανδίας, οι βόρειες ακτές της Ρωσίας και ο Βερίγγειος Πορθµός. Η υψηλή αποτίµηση των πολικών 

περιοχών οφείλεται στο ότι αποτελούν τους κύριους ρυθµιστές του κλίµατος. Από την άλλη πλευρά, η 

αποτίµηση των ερηµικών περιοχών και της ενδοχώρας των πολικών δεν ήταν δυνατή ελλείψει σαφών 

στοιχείων για την παραγωγικότητά τους. 

Η υψηλή παραγωγικότητα των παραπάνω περιοχών µπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα υψηλής 

δυνατότητας ενδιάµεσης µνήµης. Σ’ αυτές τις περιοχές, η ενδιάµεση µνήµη µπορεί να ειδωθεί ως υψηλή 

κινητικότητα των παραµέτρων του υποδείγµατος. Πράγµατι, στα τροπικά δάση ο ρυθµός του κύκλου 

εργασιών ανανέωσης της βιοµάζας είναι εξαιρετικά υψηλός µε τη µέση παραγωγικότητα άνθρακα (C) να 

φθάνει τα 900gm2y-1. Αντίστοιχα, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι µε παραγωγικότητα ίση µε αυτή των 

τροπικών δασών αποτελούν τα γεωγραφικά σηµεία συνάντησης και εναλλαγής των ωκεάνιων ρευµάτων, 

όπου σε πλανητικό επίπεδο παρατηρείται η µεγαλύτερη αφθονία θρεπτικών στοιχείων και συγκέντρωσης 

πληθυσµών για το σύνολο των ωκεάνιων οικοσυστηµάτων.  

Από την άλλη πλευρά, τα εύκρατα δάση µε οικονοµική αξία παραγωγής υπηρεσιών µονάχα από 

500$-1000$ha-1 διατηρούν ένα επίπεδο µέσης παραγωγικότητας άνθρακα της τάξης των 580gm2y-1 

περίπου. Η διαφορά της µέσης παραγωγικότητας άνθρακα σε σχέση µε τα τροπικά δάση και τους 

κοραλλιογενείς υφάλους (περίπου τα 2/3 αυτών) δεν δικαιολογεί την τόσο µειωµένη αξία στην 

αποτίµηση των υπηρεσιών τους (περίπου το 1/10).  

Παρόλαυτά, σ’ αυτό το σηµείο µπορεί να εντοπιστεί µια σηµαντική διαφοροποίηση της 

δυνατότητας ενδιάµεσης µνήµης. Ενώ -για παράδειγµα- στα τροπικά δάση παρατηρούνται πολύ υψηλές 

τιµές για κάποιους παράγοντες της ενδιάµεσης µνήµης -όπως η θερµοκρασία- οι οποίες ενδεχοµένως να 

ωφελούν στη µεγιστοποίηση της βιοµάζας ενός αριθµού ειδών, στις εύκρατες περιοχές επικρατεί µια 

διαφορετική αναλογία των παραµέτρων της ενδιάµεσης µνήµης η οποία ενδεχοµένως να βελτιστοποιεί 

τις περιβαλλοντικές συνθήκες, εντός των οποίων ευνοείται η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας 

ανώτερων βιολογικών ειδών όπως ο άνθρωπος. Αυτή η επίδραση µπορεί να εισαχθεί σε µια 

ολοκληρωµένη οικονοµική αξία, ώστε το σταθµισµένο ποσό της µέσης παραγωγικότητας βιοµάζας των 

εύκρατων περιοχών µε την υψηλή δυνητική παραγωγικότητα του ανθρώπου δηµιουργεί ένα ανώτερο 

συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα.  
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Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να δοθεί έµφαση στα εξής ζητήµατα: Πρώτον, η αξία των 

υπηρεσιών των πλανητικών οικοσυστηµάτων πρέπει να θεωρηθεί εξαιρετικά υποεκτιµηµένη, καθώς 

χρησιµοποιήθηκε συµβατική µεθοδολογία αποτίµησης. Αυτή συνίστατο στην απλή απόδοση τιµών 

αγοράς –ή στην καλύτερη περίπτωση υποκειµενικών µεθόδων αποτίµησης- στα φυσικά στοιχεία που 

παράγονται από τη Φύση. ∆εν υπήρξε εξειδικευµένη ανάλυση που να περιλαµβάνει ζητήµατα δυναµικής 

πολυπλοκότητας και αλληλεπίδρασης των πλανητικών οικοσυστηµάτων –παρόλο που η ιδιότητα αυτή 

αναφέρεται ρητά- ώστε πολλών ειδών υπηρεσίες να µην συµπεριληφθούν στην συνολική αποτίµηση. 

∆εύτερον, η αξία των υπηρεσιών µιας εξαιρετικά µεγάλης έκτασης του πλανήτη -όπως οι έρηµοι και οι 

ωκεανοί- δεν αποτιµήθηκε λόγω δυσκολίας εύρεσης ακριβών στοιχείων και µεθοδολογίας που θα 

εξασφάλιζε την ακριβή αποτύπωση της χρησιµότητας αυτών των οικοσυστηµάτων. Ωστόσο, και τα δύο 

είδη οικοσυστήµατος παρέχουν πολύ σηµαντικές υπηρεσίες στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη.  

 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια γενική αναφορά προς τις 

µεθοδολογίες αποτίµησης των φυσικών πόρων, προκειµένου να εντοπιστούν οι σηµαντικότερες 

διαφοροποιήσεις τους. Στις περισσότερες µελέτες αποτίµησης υιοθετείται µια οικονοµοκεντρική 

αντίληψη. Κατά συνέπεια, η αποτίµηση γίνεται είτε µε αυτόµατη υιοθέτηση τιµών εµπορίου (αγοράς) 

είτε µε µικροοικονοµικές υποκειµενικές µεθόδους αποτίµησης (κόστος ταξιδιού, υποθετική αποτίµηση, 

ηδονιστική µέθοδος). Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως σφάλµα σύγκρισης προς το πραγµατικό σύστηµα 

αναφοράς. Ενώ αυτές οι µέθοδοι λειτουργούν καλά σε µικρές συναλλακτικές κλίµακες, ώστε να µπορούν 

να αποδώσουν καλά αποτελέσµατα βελτιστοποίησης µεταξύ ατόµων, αδυνατούν να αντιµετωπίσουν το 

συνολικό πρόβληµα της υποβάθµισης των πλανητικών οικοσυστηµάτων. Με λίγα λόγια, δίνεται έµφαση 

στα µικροοικονοµικά δεδοµένα, ενώ αγνοείται η µάκρο-κλίµακα των εξεργειακών ροών.  

Εντός αυτού του πλαισίου, αναδεικνύεται και η διεθνής κοινωνικοοικονοµική πτυχή της Έρευνας 

& Ανάπτυξης. Μπορεί να υποστηριχθεί πως η αποτελεσµατικότητα ενός ολοκληρωµένου οικολογικού-

οικονοµικού συστήµατος στηρίζεται στο να σαφή προσδιορισµό των ελάχιστων τεχνολογικών στόχων σε 

κλίµακα διεθνούς συνεννόησης, µε άφεση της κατανοµής των ειδικών αποτελεσµάτων στα µέλη αυτής 

της συµφωνίας, βάσει των νόµων της αγοράς.    
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Επίλογος 

Η τεχνολογία ως πολιτικό ζήτηµα 

 

Ου το απλώς αγαθόν αιρείται ουδείς, αλλά το αυτώ 

(Ουδείς προτιµά το καλό στη γενική έννοια, αλλά ό,τι καλό για τον ίδιο) 

                                                                                                Αριστοτέλης 

 

Το διεθνές οικονοµικό σύστηµα αποτελεί έναν ογκολιθικό σχηµατισµό µετασχηµατισµένης µάζας 

από τη Φύση, µε τεράστιες καθηµερινές ανάγκες σε εξεργειακές ροές, προκειµένου να συνεχίζει να 

κινείται. Οι σηµερινές προοπτικές υπαγορεύουν πως το µέγεθός του τις προσεχείς δεκαετίες θα είναι 

ασύλληπτο, ακόµα και για τα σηµερινά δεδοµένα. 

Ειδικότερα, µόνο η διεθνής ηλεκτροπαραγωγή το 2001 ήταν της τάξης των 16 PWh (=16x1015 

Wh), βάσει στοιχείων της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας & 

Ανάπτυξης [International Energy Agency (IEA), Organization for Economic Co-operation & 

Development (OECD)]. Βάσει προβλέψεων της ίδιας υπηρεσίας, η συνολική χρήση ενέργειας µέχρι το 

2030, θα αυξηθεί γύρω στο 50% των σηµερινών επιπέδων (World Energy Outlook 2005). Ενδεικτικά, 

αυτή η ποσότητα είναι πολλαπλάσια των εξεργειακών γεωθερµικών απωλειών από το υπέδαφος 

ολόκληρης της Γης (=31ΤW). 

 

Σύνοψη κυρίων συµπερασµάτων: Πλανητική διατηρησιµότητα 

Συνοπτικά, το πρόβληµα της διατηρησιµότητας του πλανήτη θα µπορούσε να οριστεί από δύο 

ταυτόχρονες περιοριστικές συνιστώσες: α) το πρόβληµα της διατηρησιµότητας του οικονοµικού 

συστήµατος συνίσταται στο ότι αυτό –µε το υπάρχον τεχνολογικό παράδειγµα (χρήση εξέργειας σε 

αποθεµατική µορφή)- στηρίζεται σε πεπερασµένο αποθεµατικό το οποίο ανανεώνεται µε µικρότερο 

ρυθµό από αυτόν της ανάλωσής του β) το πρόβληµα της διατηρησιµότητας του βιοφυσικού συστήµατος, 

συνίσταται στην αυξανόµενη άντληση υψηλού εξεργειακού περιεχοµένου ύλης (χαµηλή εντροπία), µε 

την απόρριψη ύλης χαµηλού εξεργειακού περιεχοµένου (υψηλή εντροπία), άρα την διαχρονικά 

µειούµενη ικανότητά του να αποδοµεί και να αναπαράγει τάξη.  

 

Τεχνολογική δηµοκρατία. Η περίπτωση της ενεργειακής τεχνολογίας 

Οι ανθρωπολόγοι Leslie White, Howard Odum, και George Grant MacCurdy, κατέληξαν στην 

πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ότι η εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, είναι ένα ιστορικό ταξίδι, του 

οποίου η διάρκεια καθορίζεται από το κατά κεφαλήν διαθέσιµο προς εκµετάλλευση πόσο ενέργειας
1.  

                                                 
1  Βλ., George Grant MacCurdy – “Human Origins: A Manual of Prehistory” (1924), Leslie White – “The Science 

of Culture: A Study of Man and Civilization” (1949), και Howard Odum – “Environment, Power & Society” (1971)  
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Αυτή η άποψη θα µπορούσε να επεκταθεί, παράγοντας το συλλογισµό ότι σ’ ένα κεντρικό 

σύστηµα διάθεσης της ενέργειας από πεπερασµένα εξεργειακά αποθέµατα, ο κεντρικός φορέας ελέγχει 

την παροχή και τη διάθεσή της, άρα και την εξέλιξη των ανθρώπων που εξαρτώνται απ’ αυτή. Αντίθετα, 

σ’ ένα αποκεντρωµένο σύστηµα, εύκολης ατοµικής πρόσβασης στην διαθέσιµη ενέργεια, κάθε άνθρωπος 

καθίσταται εν δυνάµει αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξέλιξή του… 

Κατά συνέπεια, προκύπτει πως ενυπάρχει και µια ισχυρή πολιτική διάσταση στο ζήτηµα της 

ταχύτητας της τεχνολογικής µετάβασης, κάτι που αποτελεί τη ρίζα ενός βαθύτερου πολιτικού 

προβληµατισµού. Ο πυρήνας του είναι πως δηµιουργεί τις συνθήκες για την εκκίνηση της συζήτησης για 

το ζήτηµα της τεχνολογικής δηµοκρατίας, εφόσον αποκαλύπτει πως η ιδιωτική κατοχή της ενεργειακής 

τεχνολογίας ως επιστηµονικό πεδίο γνώσης, αποτελεί ένα πανίσχυρο όπλο πολιτικής διαπραγµάτευσης σε 

πολλαπλά επίπεδα. 

Αν εποµένως η δηµοκρατία αποτελεί ένα κατοχυρωµένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή 

των κοινωνικών σχέσεων, γιατί να µην αποτελεί και για τη διεξαγωγή των οικολογικών; Είναι πολύ 

λογικό να υποτεθεί πως εφόσον η Φύση αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα άντλησης γνώσης 

(πληροφορίας) και πλούτου από τον άνθρωπο, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ηθικών αξιών το 

οποίο να διασφαλίζει τη διάρκεια αυτής της σχέσης για κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, τι επιπτώσεις θα µπορούσε να έχει η εφαρµογή µιας εύκολα αντιγράψιµης 

τεχνολογίας που θα µπορούσε να εξασφαλίσει άφθονη φθηνή και οικολογική ενέργεια σε κάθε άτοµο; 

Ασφαλώς, η διατηρησιµότητα του βιοφυσικού συστήµατος θα µπορούσε να θεωρηθεί δεδοµένη. Θα 

συνέβαινε όµως το ίδιο και µε τη διατηρησιµότητα συγκεντρωτικού οικονοµικού συστήµατος; 

 

Αλλαγή τεχνολογικού παραδείγµατος. Προοπτικές 

Με βάση τον παραπάνω προβληµατισµό, υποστηρίζεται πως ακόµα κι αν κάθε είδους 

περιβαλλοντικό πρόβληµα εξέλειπε εντελώς, είναι ζήτηµα εκούσιας επίδειξης κοινωνικής ευφυΐας και 

εξέλιξης η διαρκής µετάβαση της ανθρωπότητας στην επινόηση ολοένα και πιο καινοτόµων συσκευών 

µετασχηµατισµού της ενέργειας που λαµβάνεται από τη Φύση. 

Ένα τέτοιο τεχνολογικό παράδειγµα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα ήταν και αποκεντρωτικό, 

θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε σηµαντική χαλάρωση των πολιτικών και οικονοµικών ιεραρχικών δοµών, 

εφόσον θα έδινε τη δυνατότητα σε κάθε άτοµο να παράγει σηµαντικό µέρος των ιδίων αναγκών του, 

µειώνοντας σηµαντικά τον όγκο των συναλλαγών του µε τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια, η αλλαγή 

τεχνολογικού παραδείγµατος σ’ ένα τόσο ζωτικό αγαθό, θα µετέτρεπε ριζικά  

Αν εποµένως ακόµα και το πολυσυζητηµένο θέµα της διατηρήσιµης ανάπτυξης, αναγνωρίζεται 

κατά κόρον ως ζήτηµα τεχνολογικής µετάβασης, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί αναµενόµενη η 

αντιπαράθεση µεταξύ των φορέων που επωφελούνται οικονοµικά και γεωπολιτικά από την διατήρηση 

ενός ιεραρχικού διεθνούς συστήµατος µετασχηµατισµού και κατανοµής της διαθέσιµης ενέργειας, και 

των υπολοίπων αποκεντρωτικών δυνάµεων που έχουν συµφέρον απ’ την κατάρρευσή του.  



Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης 

 

 

 

Γεώργιος Καρακατσάνης 
92 

Βέβαια, το ουσιώδες ερώτηµα που προκύπτει, είναι το κατά πόσο ο πλανήτης αντέχει µέχρι την 

επίλυση των ανθρώπινων παιγνίων…  

Ωστόσο, όλ’ αυτά, δεν µειώνουν τη σηµασία της οποιασδήποτε εκκολαπτόµενης τεχνολογικής 

επανάστασης –ειδικότερα µάλιστα αν εντός των επόµενων δεκαετιών αυτή λάβει περιβαλλοντικό 

χαρακτήρα. Απλώς υπενθυµίζουν ότι καµία επιστηµονική ή τεχνολογική τοµή δεν αναιρεί την 

πρωταρχική ευθύνη του ανθρώπου, σχετικά µε τις επιλογές που πρόκειται να καθορίσουν το µέλλον του 

πλανήτη.  
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Παράρτηµα 1 

Παίγνια τεχνολογίας: Ο µονοπωλιακός έλεγχος των ροών της εξέργειας και 

της τεχνολογικής καινοτοµίας 

 

Ο µόνος λόγος που δεν έχουµε ακόµη αυτοκίνητα που να κινούνται µε εναλλακτικό τρόπο, είναι πολιτικός… 

όχι επιστηµονικός 

                                                            John O’ Malley Bockris 

 

Στο εν λόγω παράρτηµα θα παρουσιαστούν υποδείγµατα τα οποία σχετίζονται µε τα διεθνή 

παίγνια που εφαρµόζονται στη χρηµατοδοτική της τεχνολογίας. Επίκεντρο της ανάλυσης αποτελούν τα 

διεθνή επιχειρηµατικά παίγνια τα οποία αποτελούν σε µεγάλο βαθµό τον µηχανισµό ελέγχου της 

τεχνολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. Ως φυσικός πόρος αναφοράς ορίζεται η ενέργεια. 

∆εδοµένου των οξύτατων περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο πλανήτης, η 

Έρευνα & Ανάπτυξη για καθαρή ενεργειακή τεχνολογία θεωρείται ως παράγοντας µε σηµαντική 

βαρύτητα. Το παρόν παράρτηµα επιζητά να επιστήσει µε σαφήνεια την προσοχή του µελετητή στο 

γεγονός ότι η µετάβαση σ’ ένα περιβαλλοντικό παράδεισο -τον οποίο ευαγγελίζονται πολλοί- δεν 

αναµένεται ν’ αποτελέσει µονάχα θέµα τεχνικής αποτελεσµατικότητας, αλλά και εισαγωγής στον λαβύρινθο 

των πολιτικών ελιγµών. Μάλιστα η βαρύτητα των πολιτικών ελιγµών ενδεχοµένως να καθορίσει σε πολύ 

µεγαλύτερο βαθµό το µέγεθος και το ρυθµό της τεχνολογικής ανάπτυξης απ ‘ότι η καθαρή επιστηµονική 

έρευνα. 

 

1.   Επιχειρηµατικά παίγνια οικονοµικής ανταγωνιστικότητας   

1.1   Η εξάρτηση του βαθµού τεχνολογικής µετάβασης από τη δοµή της αγοράς τεχνολογίας 

Στην πλειονότητα των υποδειγµάτων οικονοµικής του περιβάλλοντος γίνεται η υπόθεση της 

µετάβασης σε ανανεώσιµο πόρο όταν υπάρξει εξίσωση της τιµής του µε τον εξαντλήσιµο. Ωστόσο, αυτή 

η υπόθεση δεν ισχύει πάντα. Το ζήτηµα της τεχνολογικής µετάβασης είναι στενά συνδεδεµένο µε την 

µορφή της αγοράς του παραγόµενου προϊόντος. 

Ενώ µε βάση τη Νεοκλασική Θεωρία, η πλήρως ανταγωνιστική είναι η πιο αποτελεσµατική –

κοινωνικά- µορφή επιχείρησης1, δεν θα µπορούσε ποτέ να αποτελέσει µια επιχείρηση εκκίνησης σ’ ένα 

τόσο ευαίσθητο αγαθό όπως η ενέργεια, καθώς θα απαιτούσε τεράστια ποσά αρχικής επένδυσης τα οποία 

εξ υποθέσεως δεν τα διαθέτει. Πλέον, επειδή µια αγορά ξεκινά πάντα να λειτουργεί στο πεδίο των 

                                                 
1 Για τη νεοκλασική µαθηµατική ανάλυση των συνθηκών αριστοποίησης της χρήσης των εξαντλήσιµων φυσικών 
πόρων υπό διάφορες περιπτώσεις, ο ενδιαφερόµενος ας ανατρέξει στα: α) Βλάχου Ανδριάνα, «Περιβάλλον & 

Φυσικοί Πόροι: Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική» - Κεφ. 7 - Άριστη Χρήση των Εξαντλήσιµων Πόρων (σελ. 189-

216), και β) την µεταπτυχιακή εργασία του Αποστόλου Γκράµµη, «∆ιατηρήσιµη Ανάπτυξη: Ανταγωνιζόµενες 

Θεωρίες και Πολιτικές», σελ.30-36  
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αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας, η τιµολόγηση στο οριακό κόστος επιφέρει ζηµιές, άρα η προσφορά 

του αγαθού θα ήταν µηδενική. 

Η αγορά ενέργειας είναι ολιγοπωλιακή, µε τάση να µετατρέπεται σε µονοπωλιακή όταν οι 

επιχειρήσεις παραγωγής (κρατικές και ιδιωτικές) συνεργάζονται ως προς την τιµολογιακή πολιτική τους 

(πολιτική καρτέλ, π.χ. Ο.Π.Ε.Κ.), η συγχωνεύονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα µικρό σύνολο µεγάλων 

-αλλά άνισων µεταξύ τους- επιχειρήσεων µοιράζεται το συνολικό µερίδιο της αγοράς, από τον ηγέτη 

µέχρι τον ουραγό, δίχως ουσιαστική τιµολογιακή διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση και ο ανταγωνισµός 

για αναδιανοµή των µεριδίων αφορά άλλα πεδία, µε κυριότερο την Έρευνα & Ανάπτυξη για επίτευξη 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Κατά συνέπεια, µπορεί να υποτεθεί ότι ως προς την τιµή λειτουργεί 

µια µονοπωλιακή αγορά.   

Η µονοπωλιακή επιχείρηση δεν έχει καµπύλη προσφοράς, αλλά καµπύλη οριακού εσόδου που 

καθορίζεται από την καµπύλη ζήτησης. Πλέον, η επιχείρηση θα προσφέρει στην τιµή που µεγιστοποιεί τα 

κέρδη της, ανεξαρτήτως ζητούµενης ποσότητας. Η βασική συνθήκη γι’ αυτό είναι η εξίσωση του οριακού 

εσόδου της (MRt) µε το οριακό κόστος αυξηµένο κατά την Πρόσοδο Στενότητας (MCt + λt). Κατά 

συνέπεια: 

ttt MCMR λ+=       

Από το παρακάτω διάγραµµα, φαίνεται ότι η µονοπωλιακή επιχείρηση σε σχέση µε την πλήρως 

ανταγωνιστική, παράγει λιγότερο και τιµολογεί περισσότερο. Αυτό δηµιουργεί κοινωνικές απώλειες σε 

µορφή πλεονασµάτων που αναδιανέµονται προς όφελος του µονοπωλίου. 

 

∆ιάγραµµα 1.1: Σύγκριση χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων µιας µονοπωλιακής και µιας πλήρως 

ανταγωνιστικής επιχείρησης 
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Ωστόσο, αυτό η µη άριστη –κοινωνικά- παραγωγή, µπορεί -υπό συνθήκες- να αποβεί ωφέλιµη υπό 

την πίεση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, µε την επίδραση δυο αποτελεσµάτων. Αφενός, η 

µειωµένη παραγωγή, σηµαίνει εξοικονόµηση πόρου, άρα και µικρότερη τιµή της προσόδου στενότητας, 

σε σχέση µε αυτή της πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης. Αφετέρου, αν το υπερκέρδος του 

µονοπωλητή, ξεπερνά την απώλεια του από τη µειωµένη τιµή της προσόδου στενότητας, το τελικό 

αποτέλεσµα ενδεχοµένως να είναι, ότι ο µονοπωλητής θα διαθέτει ένα πολύ µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό 

απ’ ότι η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση (δηλαδή την ακριβή τιµή της προσόδου στενότητας) για να 

επενδύσει σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Με σταθερό διαχρονικό οριακό κόστος εξόρυξης (∂MCt/∂t=0), ώστε η αύξηση της MCt + λt, να 

απεικονίζει καθαρά το αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής της Προσόδου Στενότητας (διακεκοµµένες 

γραµµές), η βασική συνθήκη είναι για λΠΑt την πρόσοδο στενότητας της πλήρως ανταγωνιστικής 

Επιχείρησης, λΜt, την Πρόσοδο Στενότητας του Μονοπωλίου, και Πt το υπερκέρδος του µονοπωλίου. Η 

σχέση µεταξύ των συνολικών εσόδων των δύο τύπων επιχειρήσεων θα είναι: 

ttMt ΠΑ>Π+ λλ         

όπου αν εξ υποθέσεως λΜt >λΠΑt, τότε ο µονοπωλητής διαθέτει µεγαλύτερες επενδυτικές δυνατότητες σε 

Έρευνα & Ανάπτυξη, απ’ ότι η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση. 

Είναι κατανοητό, ότι σε περίπτωση αυξανόµενου διαχρονικά οριακού κόστους εξόρυξης 

(∂MCt/∂t>0) –που είναι και η πιο πραγµατική περίπτωση- δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εξαρχής αν 

είναι η επίδραση της προσόδου στενότητας η του αυξανόµενου κόστους εξόρυξης, που συµβάλλει 

περισσότερο στην εξίσωση της τιµής του εξαντλήσιµου πόρου µε του υποκατάστατου (Pt = Ps => MCt + 

λt = MCs = Ps). Ωστόσο, µπορεί να υποτεθεί ασφαλώς πως το κόστος εξόρυξης παραµένει σταθερό για 

µεγάλες χρονικές περιόδους, που επαρκούν για να εφαρµόσει το µονοπώλιο τη στρατηγική του. 

Η σουµπετεριανή (schumpeterian) άποψη για το µονοπώλιο, είναι ότι στο βαθµό που το 

µονοπωλιακό κέρδος είναι ο παράγοντας που ωθεί τις επιχειρήσεις να καινοτοµούν, ο υψηλός βαθµός 

ανταγωνισµού µόνο επιβλαβής µπορεί να είναι για την οικονοµική µεγέθυνση. Αντίθετα, εµπειρικές 

εργασίες [Blundel et al. (1995), Nickell (1996)], δείχνουν µια θετική συσχέτιση µεταξύ βαθµού 

ανταγωνισµού και αύξησης της παραγωγικότητας εντός της επιχείρησης.  

Όµως, όπως εξ αρχής ξεκαθαρίζουν οι Anghion & Howitt (βλ. “Endogenous Growth Theory”, 

Εισαγωγή, σελ. 4), η έννοια της αύξησης της παραγωγικότητας ως αποτέλεσµα της δια επαναλήψεως 

µάθησης (learning by doing), διακρίνεται από την έννοια της καινοτοµίας (innovation), ως τεχνολογικής 

βελτίωσης µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα χρήσης. Κι αν η αύξηση της παραγωγικότητας µπορεί ν’ 

αποτελεί κοινό στοιχείο και των δυο ειδών επιχειρήσεων, η δυνατότητα καινοτοµίας µπορεί -εξ υποθέσεως 

και εκ των πραγµάτων- ν’ αποτελεί στοιχείο µονάχα της ολιγοπωλιακής ή µονοπωλιακής επιχείρησης. 

Ωστόσο, αυτή η συνθήκη σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί την εγγύηση εφαρµογής των 

καινοτοµιών. Κι αυτό για τον εξής πολύ απλό λόγο: Αν –όπως έχει οριστεί- η πρόσοδος στενότητας 

αποτελεί την απώλεια ενός καθαρού κοινωνικού οφέλους, τότε απ’ τη στιγµή που είναι µειωµένη στο 

µονοπώλιο, το τελευταίο θα έχει µικρότερο κοινωνικό κίνητρο να καινοτοµήσει. Το µεγαλύτερο µέρος 
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του -προς επένδυση- χρηµατικού αποθέµατός του, προέρχεται από τα υπερκέρδη του, όχι από την 

πρόσοδο στενότητας. Συνεπώς, η διάθεση του µονοπωλητή να φέρει στην αγορά µια καινοτοµία, θα 

εξαρτάται περισσότερο από τη δυνατότητα επίτευξης νέων υπερκερδών, παρά από κάποια κοινωνική 

αναγκαιότητα. 

∆εδοµένου ότι σε κάθε έτος ισχύει η συνθήκη ttMt ΠΑ>Π+ λλ , αν υποτεθεί ότι το µονοπώλιο 

κάθε χρόνο επενδύει όλο το ποσό σε Έρευνα & Ανάπτυξη, πιθανόν να έχει έτοιµη µια τεχνολογική 

εφαρµογή πολύ πριν από την πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση. Θα την εφαρµόσει άµεσα όµως; Η 

απάντηση είναι, ενδεχοµένως όχι ή µε πολύ µικρό ρυθµό, χρεώνοντας µια πολύ υψηλή τιµή γι’ αυτήν.  

Οι ολιγοπωλιακές και µονοπωλιακές επιχειρήσεις βασίζονται στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Τα 

οποία είναι στην ουσία, πνευµατικά δικαιώµατα επί των τεχνολογικών καινοτοµιών. Το νοµικό ή το 

φυσικό πρόσωπο, µπορεί να κατοχυρώσει τα δικαιώµατα εύρεσης και χρήσης µιας τεχνολογικής 

καινοτοµίας. Η πιο σηµαντική συνέπεια είναι ότι, κανένα δεύτερο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί 

να χρησιµοποιήσει την καινοτοµία δίχως την έννοµη άδεια του εφευρέτη, ακόµα κι αν εφεύρει ακριβώς 

µια ίδια συσκευή, δίχως να έχει γνώση της υπάρχουσας κατοχύρωσης. Κατά συνέπεια, σηµασία έχει, όχι 

µόνο η κατοχή της επιστηµονικής γνώσης που θα φέρει την κατοχύρωση, αλλά και ο χρόνος της νοµικής 

πράξης. Συνεπώς, η πιο πιθανή στρατηγική είναι να προτιµήσουν να εξαντλήσουν τα κέρδη τους, από την 

παραγωγή του εξαντλήσιµου πόρου, κι έπειτα να φέρουν στην αγορά την καινοτοµία που είχαν 

κατοχυρώσει σε αρκετά προηγούµενο χρόνο.  

Η παραπάνω ανάλυση, εµφανίζει το βαθµό εξουσίας που διαθέτουν οι ολιγοπωλιακές και 

µονοπωλιακές επιχειρήσεις στην αγορά τεχνολογίας. Εξηγεί δε, γιατί έχουν συµφέρον από την 

καθυστέρηση της ευρείας εφαρµογής εξαιρετικά προηγµένων οικολογικών τεχνολογιών µε πληθώρα 

συνεπειών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών, µε τις οποίες επιβαρύνεται στις µέρες µας 

η ανθρωπότητα.  

 

1.2   Συγκοµιδή ανεξάρτητης Ε&Α από τις µονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις 

 Στην προηγούµενη ενότητα έγινε η σύγκριση µεταξύ των δυνατοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης 

µεταξύ δύο ειδών επιχειρήσεων. Στην ουσία έγινε η υπόθεση πως για τα αποτελέσµατα της έρευνας από 

την κάθε επιχείρηση, δεν υφίσταται καµία συναλλαγή. Στην παρούσα ενότητα εισάγεται και αυτή η 

πιθανότητα. 

 Οι µονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις διαθέτουν πολύ ισχυρά τµήµατα Έρευνας & 

Ανάπτυξης στο εσωτερικό τους, µε προστασία από τη διαρροή της πληροφορίας στην οποία επενδύουν 

τα κέρδη τους. Ωστόσο, είναι συχνό το φαινόµενο, να επιλέγουν να συµµετέχουν σε συµβάσεις µε µικρές 

επιχειρήσεις Έρευνας & Ανάπτυξης. Αυτή η τακτική επιλέγεται για τρεις κυρίως λόγους: 

1. Η Έρευνα & Ανάπτυξη των µεγάλων επιχειρήσεων αφορά συνήθως τον πυρήνα µιας 

καινοτοµίας, και όχι τόσο περιφερειακά συστήµατα και µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε να είναι 

οικονοµικά ασύµφορο να υπάρχει τµήµα Ε&Α γι’ αυτά. 
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2. Οι µικρές επιχειρήσεις Έρευνας & Ανάπτυξης δεν διαθέτουν βιοµηχανική βάση, συνεπώς δεν 

αποτελούν απειλή για την µεγάλη επιχείρηση. Η µόνη πηγή εσόδων τους είναι η πώληση των 

ευρεσιτεχνιών τους σε επιχειρήσεις που διαθέτουν βιοµηχανική βάση, ώστε να τη διαθέσουν 

στην αγορά  

3. Η µεγάλη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει σε χαµηλό κόστος την 

αγορά καινοτοµίας. Το µόνο που έχει να κάνει είναι να συνάψει έγκαιρα τη συµφωνία 

προµήθειας, προκειµένου να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της. 

4. Η µεγάλη επιχείρηση δύναται να αποφεύγει κυρώσεις από τυχόν αντιµονοπωλιακούς νόµους. 

 

Ο τελευταίος παράγοντας αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήµατα της µητρικής επιχείρησης. 

Γι’ αυτό πολλές φορές το ρόλο της συγκοµιδής της ανεξάρτητης πληροφορίας, αναλαµβάνουν οι 

θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες -φαινοµενικά τουλάχιστον- διαφοροποιούνται από τη µητρική. Γι’ 

αυτό και είναι πιθανό να συνάψουν εκείνες τις άµεσες συναλλαγές µε τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, και 

να παρέχουν έµµεσα την πληροφορία στη µητρική. Ο αριθµός και το µέγεθος των θυγατρικών 

επιχειρήσεων καθορίζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε αγοράς. 

Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η πιο απλή µορφή συναλλαγών, µεταξύ τριών ειδών 

επιχειρήσεων: µητρικής, θυγατρικών και ανεξάρτητων.  

 

∆ιάγραµµα 1.2: Απλοποιηµένη απεικόνιση του δικτύου προµηθευτών της µητρικής επιχείρησης  

 

Τα βέλη προς τη µητρική επιχείρηση ορίζουν τη ροή της αποκτηθείσας πληροφορίας. Τα βέλη 

από τη µητρική προς τις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται αναλόγως του είδους της παροχής. Οι 

ροές προς τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις συνήθως δεν απεικονίζουν τίποτε περισσότερο από τις 

πραγµατοποιούµενες χρηµατοροές για την απόκτηση της πληροφορίας. Τα βέλη προς τις θυγατρικές 

επιχειρήσεις αφορούν τόσο ενδεχόµενες χρηµατοροές για απόκτηση πληροφορίας, όσο και ανταλλαγή 

Θυγατρική 
επιχείρηση 2 

Ανεξάρτητη 
επιχείρηση 2 

Μητρική 

Επιχείρηση 
(ιδιόκτητο τµήµα 

Ε&Α) 

Ανεξάρτητη 
επιχείρηση 4 

Θυγατρική 
επιχείρηση 1 

Ανεξάρτητη 
επιχείρηση 1 

Ανεξάρτητη 
επιχείρηση 3 
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πληροφορίας µέσω συµφωνιών, η οποία ενδυναµώνει –έστω και φαινοµενικά- τη θέση της θυγατρικής, 

ώστε µην φαίνεται το πραγµατικό µερίδιο αγοράς της µητρικής.  

Στο παρόν υπόδειγµα παρουσιάζονται απλοποιηµένα οι ροές πληροφορίας µε επίκεντρο τη 

µητρική επιχείρηση. Με λίγα λόγια, όλες οι ροές ξεκινούν από, και καταλήγουν σ’ αυτήν. Οι συνολικοί 

συνδυασµοί είναι επτά. Κατά συνέπεια, αν το συνολικό µερίδιο της αγοράς είναι χωρισµένο σε επτά 

άνισα µέρη, τότε η συνολική αξία θα ισούται µε: 

pa
i

i∑
=

7

1

, µε 0≤α≤1 

όπου p η συνολική χρηµατική αξία της αγοράς και α ο συντελεστής µεριδίου για κάθε επιχείρηση 

Στην παραπάνω περίπτωση η µητρική επιχείρηση θα έπρεπε να θέσει το ανώτατο µερίδιο της 

αγοράς που δύναται να διαθέτει (δηλ. το α), για να µην παραβιάζει τον αντιµονοπωλιακό νόµο. Σ’ ένα πιο 

πολύπλοκο υπόδειγµα οργάνωσης της Έρευνας & Ανάπτυξης θα µπορούσαν να παρεµβληθούν σχέσεις 

µεταξύ όλων των επιχειρήσεων. Αυτό θα εξυπηρετούσε ακόµη περισσότερο τη µητρική επιχείρηση ν’ 

αποφύγει κυρώσεις από έναν ενδεχόµενο αντιµονοπωλιακό νόµο, εφόσον θα φαινόταν πως διαθέτει 

ακόµα µικρότερο µερίδιο της αγοράς, απ’ τη στιγµή που σηµαντικές αγοραπωλησίες και συµφωνίες 

δικαιωµάτων µε τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις λαµβάνουν χώρα µέσω των θυγατρικών της. 

Σε µια τέτοια περίπτωση, αν υποτεθεί πως ο έλεγχος της αγοράς επιτυγχάνεται µονάχα µέσω των 

θυγατρικών επιχειρήσεων, τότε επιτρέπονται όλες οι ροές πληροφορίας µεταξύ των επιχειρήσεων, πλην 

εκείνων που αφορούν τη µητρική επιχείρηση µε τις ανεξάρτητες. Οι συνολικοί συνδυασµοί θα είναι 

σαράντα δύο. Είναι προφανές ότι το πραγµατικό µερίδιο της αγοράς της µητρικής επιχείρησης µπορεί να 

αποκρυφτεί πολύ πιο εύκολα µεταξύ ενός µεγάλου πλήθους διαφορετικών συναλλαγών παρά ενός 

µικρού. 

Πλέον, αυτή η στρατηγική είναι συµβατή και µε το πρότυπο των πέντε δυνάµεων του Michael 

Porter. Συγκεκριµένα, εδώ ενδιαφέρει η µεταβλητή των προµηθευτών. Σύµφωνα µε τον Porter, η 

διαπραγµατευτική δύναµη µιας επιχείρησης αυξάνει όταν οι προµηθευτές υλικού είναι διασπασµένοι, 

πολυπληθείς, µικροί σε µέγεθος και παράγουν προϊόντα οµοειδή, η διαφοροποιηµένα για τα οποία όµως 

έχουν υπογραφεί συµβόλαια αποκλειστικότητας. 

 

2.1   ∆ιεθνές εµπόριο και ροές εξέργειας 

 Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του ελέγχου της διάχυσης της τεχνολογίας είναι γεωπολιτική. Η 

ανάπτυξη, υπανάπτυξη και γενικά η ανισότητα µεταξύ των συµµετεχόντων στο διεθνές εµπορικό σύστηµα, 

µπορεί να ειδωθεί από την οπτική της ανισότητας των διαθέσιµων -για κάθε δρώντα-γεωγραφικών 

εξεργειακών συσσωρεύσεων. Εν ολίγοις, η οικονοµική ανισότητα µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν 

στο διεθνές εµπόριο, µπορεί να ερµηνευθεί σε µεγάλο βαθµό βάσει των διαφορών µεταξύ των 

εξεργειακών περιεχοµένων των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους.  

 Στη σύγχρονη οικονοµική, είναι γνωστό και σαφώς διατυπωµένο απ’ τον Ricardo πως το διεθνές 

εµπόριο δηµιουργείται από τις διεθνείς ανισότητες στις απαιτούµενες εισροές για την παραγωγή ενός 
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προϊόντος, Για την παραγωγή των προϊόντων που απαιτούν πολύ µεγάλα µεγέθη εισροών, προτιµάται µια 

ανταλλακτική σχέση µε κάποια άλλη χώρα, η οποία µπορεί να αναλάβει την παραγωγή του προϊόντος µε 

λιγότερες εισροές. 

 Αυτή η θεώρηση του διεθνούς εµπορίου, αν και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας των 

ανταλλαγών, παραµένει καθαρά µια συνθήκη βελτιστοποίησης, δίχως να εισάγει την παράµετρο των 

γεωπολιτικών παιγνίων κατά τη διεξαγωγή του. Η πιο ενδεικτική περίπτωση προϊόντων που αποτελούν 

πεδίο εφαρµογής τέτοιων παιγνίων είναι εκείνα που έχουν τον χαρακτηρισµό των στρατηγικών εισροών. 

Η σηµασία τους καθορίζεται από το βαθµό χρήσης τους για την παραγωγή οποιουδήποτε άλλου 

προϊόντος 

Ενδεικτικότερη περίπτωση στρατηγικής εισροής αποτελεί η ενέργεια. Είναι γνωστό πως η ενέργεια 

αποτελεί ένα σταθερό µέγεθος στο σύµπαν, η οποία όµως βρίσκεται σε διαφορετικές συµπυκνώσεις στο 

χώρο. Η ενέργεια αυτή καθαυτή είναι διαθέσιµη σε οποιαδήποτε µορφή, αλλά οι συµπυκνώσεις αυτές 

συνιστούν στην πράξη το εξεργειακό περιεχόµενο.  

Τα παραπάνω ισχύουν φυσικά και στη διεθνή γεωγραφική κλίµακα. Στην περίπτωση των ορυκτών 

καυσίµων ως πηγές συµπυκνωµένου εξεργειακού περιεχοµένου, η παραπάνω υπόθεση εργασίας ισχύει 

από την εποχή της έναρξης της χρήσης του.  

Η ένταση του παιγνίου εξαρτάται από δύο (2) βασικούς παράγοντες: 

1. Το αν η πηγή εξαγωγής της ενέργειας βρίσκεται σε αποθεµατική µορφή (εξεργειακό απόθεµα) 

2. Τη γεωγραφική διασπορά των πηγών εξαγωγής της ενέργειας (διασπορά εξεργειακών 

αποθεµάτων)  

Στο βαθµό που η πηγή της ενέργειας βρίσκεται σε αποθεµατική µορφή και σε µικρή γεωγραφική 

διασπορά, το παίγνιο αποκτά µεγάλη ένταση. Στο επόµενο διάγραµµα, παρουσιάζεται η γεωγραφική 

συγκέντρωση των διαπιστωµένων αποθεµάτων πετρελαίου που αποτελεί στις µέρες την κύριο εξεργειακό 

απόθεµα (κατά 60%), το οποίο χρησιµοποιείται για την εξαγωγή ενέργειας. 
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∆ιάγραµµα 1.3: Γεωγραφική κατανοµή των αποδεδειγµένων αποθεµάτων πετρελαίου για το 2006  

(BP Statistical Review of World Energy 2007) 

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω χάρτη η συντριπτική πλειονότητα των διαπιστωµένων 

πετρελαϊκών αποθεµάτων (62,5%) -ή εναλλακτικά το 1/3 (33,3%) των διαπιστωµένων εξεργειακών 

αποθεµάτων της διεθνούς χρήσης ενέργειας- συγκεντρώνεται στην πολύ περιορισµένη και εξαιρετικά 

εύφλεκτη γεωγραφική επικράτεια της Μέσης Ανατολής..  

Αντίστοιχα, στο επόµενο διάγραµµα, παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες εµπορικές ροές του 

πετρελαίου για το 2006. Όπως είναι αναµενόµενο, τα µεγαλύτερα µεγέθη αυτών των ροών ξεκινούν από 

τη Μέση Ανατολή και κατανέµονται στον υπόλοιπο κόσµο. Ειδικότερα, παρατηρείται µια αυξηµένη ροή 

προς τις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου, εκ των οποίων οι περισσότερες συµµετέχουν ενεργά στις 

συρράξεις που έχουν διεξαχθεί ανά περιόδους.. 
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∆ιάγραµµα 1.4:  Οι µεγαλύτερες εµπορικές ροές πετρελαίου του 2006 (σε εκατ. τόνους)  

(BP Statistical Review of World Energy 2007) 

 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την υπόθεση εργασίας για την δηµιουργία διεθνούς 

εµπορίου λόγω της γεωγραφικής ανισότητας στην επάρκεια των εξεργειακών αποθεµάτων. Πλέον, στην 

περίπτωση που το εξεργειακό απόθεµα αποτελεί στρατηγική εισροή, παρατηρείται µια ισχυρή θετική 

συσχέτιση µεταξύ της έντασης του διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και του µεγέθους των τοπικών 

συµπυκνώσεων της ενέργειας.  

Ειδικότερα -βάσει του υποδείγµατος της ενεργειακής µετάβασης που αναπτύχθηκε στην πρώτη 

ενότητα αυτού του εκπονήµατος σε συνδυασµό µε τη θεωρία περί εξεργειακής επένδυσης που 

αναπτύχθηκε στην τρίτη- η γεωπολιτική στρατιωτική σύγκρουση που εξελίσσεται στο χώρο της Μέσης 

Ανατολής, µπορεί να ερµηνευθεί υπό το πρίσµα ενός στρατηγικού παιγνίου κατοχής και ελέγχου της 

περιοχής συγκέντρωσης των πρωταρχικών εξεργειακών πηγών που αποτελούν τον κύριο παράγοντα 

δηµιουργίας πληροφορίας και τεχνογνωσίας. Από εκεί κι έπειτα, το παίγνιο συνεχίζει να διεξάγεται σε 

επιχειρηµατικό επίπεδο, το οποίο επεξηγήθηκε στην προηγούµενη ενότητα. 

Κατά συνέπεια, η πιο σωστή αναφορά στο ζήτηµα του ελέγχου της ενέργειας θα γινόταν ως η 

κατοχή των εξεργειακών αποθεµάτων του πλανήτη, και όχι των ενεργειακών. Στην πράξη, η διεθνής 

γεωπολιτική διαµάχη για τον έλεγχο των ενεργειακών αποθεµάτων της Γης, αφορά στην ουσία τον 

έλεγχο ακριβώς αυτών των τοπικών συµπυκνώσεων της ενέργειας στο χώρο (δηλαδή της εξέργειας).  
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Παράρτηµα 2 

“The value of the world’s ecosystem services and natural capital” 

� Main article 

� Supplementary 

 
Το περιεχόµενο του εν λόγω παραρτήµατος δεν είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή
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Παράρτηµα 3 

Παρουσίαση εργασίας (PowerPoint) 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆ιεπιστηµονικό – ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Περιβάλλον & Ανάπτυξη»

Γεώργιος Καρακατσάνης
Απόφοιτος τµήµατος 

∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιπλωµατική εργασία υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων απόκτησης Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, 

µε θέµα:

Ανάπτυξη υποδειγµάτων τεχνολογικής χρηµατοδοτικής 

βάσει οίκο-εξεργειακής ανάλυσης

Αθήνα, Νοέµβριος 2007

 

 

Τεχνολογία: Μια πληροφορική προσέγγιση

Τεχνολογία = Το µέτρο της επιτυχίας µεταφοράς µιας πληροφορίας

• Πληροφορία I = το µέτρο της τάξης ενός συστήµατος

Η ποσότητά της εκφράζεται από τη σχέση:

I = -log(1/p)

• Εντροπία S = το µέτρο της αταξίας ενός συστήµατος 

I = -S

• Εξέργεια Ex = Το µέτρο του (βίο)φυσικού κόστους ροής της ροής της 
πληροφορίας ανά µονάδα ενεργειακής ροής

Εx = [(h-h0) – T0 (s-s0)]Mi

Θεωρητικές συµβατότητες:

• Η Φύση µπορεί να θεωρηθεί εναλλακτικά ως «αποθεµατικό πληροφορίας» (=γνώσης), 
αντί για αποθεµατικό ύλης και ενέργειας

• Η Ενέργεια είναι ο φυσικός φορέας της ροής της πληροφορίας

• Η Εξέργεια είναι το µέτρο του φυσικού κόστους της ροής της πληροφορίας (ενέργειας)

• Εισαγωγή της έννοιας της «εξεργειακής επένδυσης»

• Η εξεργειακή επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) ισοδυναµεί µε επένδυση σε 
νεγεντροπία (=αρνητική εντροπία)

• Συµβατότητα µε το επιστηµολογικό (εξελικτικό) πρότυπο του Carl Popper
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Η οίκο-εξέργεια ως µέτρο της απόδοσης των συστηµάτων (1.1)
Προτυποποίηση της διαδικασίας της τεχνολογικής εξέλιξης

Κόστος (εξεργειακό) της ανά µονάδα µεταφοράς της πληροφορίας

• Η περιεκτικότητα σε εξεργειακό περιεχόµενο διαφέρει από υλικό σε υλικό, 
και βρίσκεται σε αρνητική σχέση µε το βαθµό ανανεωσιµότητάς του

• Ενδιαφέρον για δύο παράγοντες: α) καθαυτή χρήση εξέργειας β) πηγή 
προέλευσης (ανανεώσιµοι ή αποθεµατικοί πόροι)

• Το συνολικό αποτέλεσµα τεχνολογικής κλίµακας εξαρτάται και από τους δύο 
παραπάνω παράγοντες

Ex

dEx/dt

Πυρηνικά υλικά

Φυσικά φαινόµενα

Μέταλλα

Οργανικά υλικά

Exd (AdxI)-1

Τ

 

Η οίκο-εξέργεια ως µέτρο της απόδοσης των συστηµάτων (1.2) 
Προτυποποίηση του οίκο-εξεργειακού κύκλου

• Τρία (3) στάδια του µετασχηµατισµού: Εξαγωγή (α) – Μεταφορά (β) – Απορρίψεις (γ)

• Καί στα 3 στάδια δηµιουργούνται ποιοτικές υποβαθµίσεις (απώλειες), οι οποίες 

µειώνουν το τελικό ποσό της διαθέσιµης ενέργειας [= αβγ(ΕΤ), µε 0≤α,β,γ≤1]

• Η ελάττωση των υποβαθµίσεων α,β,γ, ισοδυναµεί µε αύξηση του διαθέσιµου ποσού 

ενέργειας – συνεισφορά της Έρευνας & Ανάπτυξης

Κοσµική Εξέργεια (=Πρωτογενής πηγή Εξέργειας)

Εξωγενώς

Ανανεώσιµες 

Απώλειες

Οικοσύστηµα (=∆ευτερογενής πηγή Εξέργειας)

Εξέργεια

Εξέργεια

Τ

Ελεύθερη Εξέργεια

Βιοµηχανία
(πυρήνας 

µετασχηµατισµού)
Ν-1 Αγαθά & 
Υπηρεσίες

Αποθεµατική Εξέργεια

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΞΕΡΓΕΙΑΣ

Ν: Έρευνα & 

Ανάπτυξη

Απώλειες

Απώλειες

Απώλειες

Κοσµική 

Εξέργεια
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Η οίκο-εξέργεια ως µέτρο της απόδοσης των συστηµάτων (1.3)
Ένα βιοφυσικό πιστωτικό σύστηµα

Το πραγµατικό βιοφυσικό πλεόνασµα προκύπτει µονάχα µετά την πλήρη 
αναγέννηση του κάθε πόρου που χρησιµοποιήθηκε, και την πλήρη αποκατάσταση 

της Φέρουσας Ικανότητας της Φύσης

• Κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού ισχύει:
ΣΜi = ΣΜi

e + ΣΜi
s

όπου όταν Μi
s (1 + ρ it)

τ = Μi ± u
Μi

e = πλεόνασµα µάζας

Ο χρόνος Τ δείχνει το πότε δηµιουργείται αυτό το πλεόνασµα το οποίο ισούται µε την 

µετασχηµατισµένη ύλη από τον Άνθρωπο

• Κατά τη διαδικασία αποκατάστασης της Φ.Ι. ισχύει:

ΣpimaxΣMi
b(1+ρit)

τ

Η φέρουσα ικανότητα αποτελεί συνάρτηση της µάζας b του βιοτικού αποθέµατος. Η µέγιστη 

τιµή της λαµβάνεται στο χρόνο Τ

∆ύο (2) βασικά συµπεράσµατα:

1. Η χρήση του πραγµατικού βιοφυσικού πλεονάσµατος πρέπει να 
πληρώνεται για τους περιορισµούς -σε όρους εντροπίας- που δηµιουργεί

2. Στα Οικολογικά Οικονοµικά το χρήµα αποτελεί µέτρο της αρνητικής 
εντροπίας που επιτυγχάνει η ανθρώπινη κοινωνία

 

Η µάκρο-δοµή της τεχνολογικής χρηµατοδοτικής (2.1)
Περιοριστικοί παράγοντες: Εξεργειακά αποθέµατα

• Το απόθεµα καθορίζει τον µέγιστο διαθέσιµο χρόνο µιας κοινωνίας για να 
στραφεί σε αποθέµατα µε µεγαλύτερο βαθµό ανανεωσιµότητας

• Η χρήση αυτού του αποθέµατος, θα πρέπει να διατίθεται υπό την 
προϋπόθεση, την επένδυση µέρους της τιµής αγοράς του σε Έρευνα &

Ανάπτυξη για υποκατάσταση

• Η πραγµατική οικονοµική µεγέθυνση, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και το 
αποτέλεσµα της µείωσης του εξεργειακού αποθέµατος

T

At, Ct

ET

Ct1

At1

t1

Η συνάρτηση 

κατανάλωσης (α)

ορίζει τα µέγιστα 

όρια. Η ελαστικότητα 

πραγµατικής 

οικονοµικής 

µεγέθυνσης (β)

µετρά το εξεργειακό 

«αποτύπωµα» µιας 

οικονοµίας που 

µεγεθύνεται στο 

χρόνο

(α) (β)

Gt

Ext /AExt

450
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Η µάκρο-δοµή της τεχνολογικής χρηµατοδοτικής (2.2) 
Περιοριστικοί παράγοντες: Ρυπαντική βιοχωρητικότητα

• Βιοχωρητικότητα = η ικανότητα του βιοφυσικού συστήµατος να υποστηρίξει τη συντήρηση 

ενός συγκεκριµένου ποσού βιοµάζας, µε δεδοµένο επίπεδο αναγκών του σε όρους 
ανάλωσης εξεργειακού αποθέµατος

• Έχει εκτιµηθεί, ότι για ένα τρέχον επίπεδο του διεθνούς πληθυσµού που θα ζούσε µε κατά 

κεφαλήν ενεργειακή κατανάλωση του επιπέδου της πόλης του Los Angeles θα απαιτούσε 
περίπου πέντε πλανήτες στο µέγεθος της Γης (World Bank, 1992)

• Η χρήση αυτού του δυναµικού απορρόφησης, θα πρέπει να διατίθεται υπό µορφή ενοικίου, 

µε την επένδυση της πληρωµής σε Έρευνα & Ανάπτυξη

Πηγή: Pillarisetti (2005) Πηγή: Andersson (2006)

 

Η µίκρο-δοµή της τεχνολογικής χρηµατοδοτικής (3.1):
Η Έρευνα & Ανάπτυξη ως πληροφορική διαδικασία

• ∆ιαχωρισµός της ερευνητικής διαδικασίας σε στάδια (∆ιάγραµµα α), µε δύο 
πιθανότητες για κάθε στάδιο – «αποτυχία» ή «επιτυχία»

• Η συγκέντρωση της συνολικής ποσότητας πληροφορίας εξαρτάται θετικά 
από τον αριθµό των επιτρεπόµενων σταδίων αποτυχίας (I = 2n-1)

• Η τεχνολογική βελτίωση απεικονίζει την βελτίωση της πιθανότητας ροής της 
πληροφορίας, ως βελτίωση της µέσης πιθανότητας λήψης ενεργειακού 
σήµατος (∆ιαγράµµατα β1, β2) => (Et = It = P x T)

• Σε οικονοµικές αξίες, η βελτίωση της πιθανότητας λήψης του ενεργειακού 
σήµατος, ισοδυναµεί µε αυτοχρηµατοδότηση της ενεργειακής αξίας του 
χρήµατος Ε / Μ (νεγεντροπικό χρήµα)

P = 1/16

P = 1/4

(α)
(β1)

T

n = 3

m = 2

EΤ = P x T

(β2)
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Η µίκρο-δοµή της χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας (3.2): 
Ρυθµός άφιξης ευρεσιτεχνιών και χρόνος υποκατάστασης

• Εξεργειακή επένδυση = Η αφαίρεση εξεργειακού περιεχοµένου από ένα σύστηµα, µε 
αντίστοιχη πρόσδωση εξεργειακού περιεχοµένου σ’ ένα άλλο του οποίου η αναµενόµενη 
απόδοση σε µελλοντικό χρόνο είναι µεγαλύτερη από του πρώτου 

• Η διαδικασία της καινοτοµίας είναι ασυνεχής και χαρακτηρίζεται στατιστικά ως διαδικασία 
Poisson. Η παράµετρος άφιξης ευρεσιτεχνιών λ είναι µεταβαλλόµενη στο χρόνο. Για τις 
µικρές χρονικές κλίµακες, µας ενδιαφέρει µονάχα η µέση τιµή της. Σ’ αυτή την περίπτωση 
το σύνολο των ευρεσιτεχνιών σε χρόνο t, θα ισούται µε: Inv = λt

• Η διαδικασία της υποκατάστασης είναι συνεχής και εξαρτάται από: α) το ειδικό βάρος της 
καινοτοµίας β) τη χρονική υστέρηση της εισαγωγής της στην αγορά

P, Pmax

t

ET, ER

W/P

t

t

t

p 1-e-λt

e-λt

0,5

Η παράµετρος λ είναι αυτή 

που επηρεάζεται 

χρηµατοοικονοµικά για 

την επίσπευση της 

άφιξης της καινοτοµίας

PT1

PT2

Pmax

ET

ER

 

«Πρόσοδος Στενότητας»: Απεικονίζει την «περιοριστικότητα» του εξεργειακού αποθέµατος 

ενός πόρου, στην τιµή του. Προτείνεται να επενδύεται ως Έρευνα & Ανάπτυξη για την 

υποκατάστασή του. Εκφράζεται από τη διαχρονική ισότητα:

(Χ0 / A0) = [X1 / (A0 – X0)] =… = [Xn / (Αn-1 - Χn-1)]

µε: Αt = Απόθεµα σε χρόνο t, Χt = Κατανάλωση σε χρόνο t

«Βιοφυσικό Επιτόκιο Προεξόφλησης»: αποτελεί ο φυσικός ρυθµός αύξησης του 

συστήµατος απ’ το οποίο µεταφέρθηκε εξεργειακό περιεχόµενο µαζί µε όλες τις 

προκύπτουσες ωφέλιµες ιδιότητές του.

«Χρηµατοοικονοµικός Επιταχυντής Εγκατάστασης»: Εκφράζει τη σχέση µεταξύ του 

ποσού της χρηµατοοικονοµικής επένδυσης και της µείωσης του απαιτούµενου χρόνου 

εγκατάστασης της οικολογικής τεχνολογίας. Εκφράζεται από:

dλ / dM

«Χρηµατοοικονοµικός Πολλαπλασιαστής Οικολογικής Ισχύος»: Εκφράζει τη σχέση 

µεταξύ του ποσού της χρηµατοοικονοµικής επένδυσης και της µέγιστης δυνατής αύξησης 

της ισχύος της οικολογικής τεχνολογίας. Εκφράζεται από:

dW / dM

«Χρηµατοοικονοµικός ∆είκτης Υποκατάστασης»: Εκφράζει την σχέση µεταξύ της 

υποκατάστασης δυο εναλλακτικών τεχνολογιών ανά επενδυµένη µονάδα χρήµατος.

Η µίκρο-δοµή της χρηµατοδοτικής της τεχνολογίας (3.3):
Χρηµατοοικονοµικοί µίκρο-δείκτες για την Ε&Α
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Ειδικά θέµατα τεχνολογίας (4.1.1): 
Ενεργειακή κλίµακα

ΒΑΘΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ

ΥΨΗΛΟΣ

FU

OR

ΥΨΗΛΗ

FU = FUSION = ΣΥΝΤΗΞΗ
FI = FISSION = ΣΧΑΣΗ
FF = FOSSIL FUELS = ΟΡΥΚΤΑΚΑΥΣΙΜΑ
H = HYDROGEN = Υ∆ΡΟΓΟΝΟ
OR = OTHER RENEWABLES = ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΠΕ

FF

Η

FI

∆υνατότητα δύο επιλογών:

• Επένδυση στην αύξηση του 

βαθµού οικολογικής 

παραγωγής των 

ρυπογόνων τεχνολογιών 

µεγάλης κλίµακας 

• Επένδυση στην αύξηση της 

κλίµακας παραγωγής των 

οικολογικών τεχνολογιών

Σηµασία έχει η σύγκριση της 

ισοδύναµης ενεργειακής 

δυναµικότητας, όπου 

παρουσιάζει το σταθµισµένο 

αποτέλεσµα της επίδρασης 

της ρύπανσης της µιας 

πηγής ενέργειας επί της 

δυναµικότητας της άλλης 

 

 

Ειδικά θέµατα τεχνολογίας (4.1.2): 
Ενεργειακή χρηµατοδοτική

Οικονοµικά αποτελέσµατα της εισαγωγής νέας τεχνολογίας στην αγορά:

• Αύξηση της ανά µονάδας κόστους της ρυπογόνου τεχνολογίας

• Μείωση του ανά µονάδας κόστους παραγωγής της νέας τεχνολογίας, (οικονοµίες 
µάθησης) µέχρι εξίσωσης του µε τη ρυπογόνο

• Εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην αγορά

• Καθιέρωση της νέας τεχνολογίας στην αγορά

• Περαιτέρω µείωση του κόστους της νέας τεχνολογίας µέσω βελτιώσεων κλίµακας (για τη 
σύντηξη η θεωρητική µείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής φθάνει το 46,9%)

Θερµοπυρηνική σύντηξη

(Πηγή: EFDA, 2001)

Θεωρητική προτυποποίηση

(Πηγή: The Stern Review, 2006)
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Ειδικά θέµατα τεχνολογίας (4.2.1): 
Ανερχόµενα βιοµηχανικά υλικά

• Χρηµατοδότηση Ε&Α βιοµηχανικών υλικών µε καλύτερο δείκτη εξεργειακής αξιοποίησης 

(προηγµένα σύνθετα, κεραµικά, νάνο-υλικά, βιοµιµητικά υλικά) => Π.χ. ένας 

νανοσωλήνας µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος κατασκευασµένος από ανακυκλωµένα 

ελαστικά αυτοκινήτων, έχει καλύτερη απόδοση από ένα καλώδιο χαλκού ίδιου µήκους, 

και µονάχα στο 1/6 του βάρους του.

Πηγή: The Industrial College of Armed Forces (2005)

Πηγή: U.S. Department of Energy, 

Industrial Materials for the Future (2004)

Το 50% της συνολικής 
χρηµατοδότησης του 
προγράµµατος του Υπουργείου 
Ενέργειας των ΗΠΑ, αφορά τα 
εξελιγµένα σύνθετα υλικά

 

Ειδικά θέµατα τεχνολογίας (4.2.2): 
Ανακύκλωση

• Η απόδοση της Ε&Α αφορά στην επιρροή της µεταβλητής ΣMi
out => αύξηση της τιµής 

του πολλαπλασιαστή

• Η οικονοµική σχέση κόστους – ανάκτησης διαλυµένου µετάλλου ορίζεται από το 
∆ιάγραµµα Sherwood [λογαριθµική κλίµακα, (lb=453 gr)]

• Επιτάχυνση του χρόνου εισαγωγής των ανακυκλωµένων υλικών µέσω θεσµικών µέτρων 

(αναγκαστική απόσυρση παλαιών)

Πηγή: Harper, Graedel (2004)
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Ειδικά θέµατα τεχνολογίας (4.3.1) 
Μικροεπίπεδο: ∆υναµική οικοσυστηµάτων

Λογιστική Εξίσωση ∆ιαφορών:

Xt+1 = ΠaitXt - ΠbitXt
2

Προτυποποιεί την αύξηση της βιοµάζας κάθε 
βιολογικού πόρου, άρα και του εξεργειακού του 
περιεχοµένου

∆υνατότητα Ενδιάµεσης Μνήµης:

M = dxi / dxj , όπου x=a,b
Το µέτρο της ανταπόκρισης ενός οικοσυστήµατος 
στην αλλαγή των αβιοτικών και βιοτικών 
παραµέτρων του

Συµβατότητα µε τα 3 υποδείγµατα ελέγχου της Μέγιστης 

Εξεργειακής Υπόθεσης (Eutrophication M., Toxic 

Substance M., Stream M.), καθώς και µε την άποψη 

του Ulanowicz για την εφαρµογή της Αρχής της 

Μέγιστης Ισχύος στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 

του βιολογικού πόρου, ακολουθούµενη από την Αρχή 

της Μέγιστης Εξέργειας κατά την ωρίµανσή του

Xt

t

Xt+1

t

Xt

G(Xt)

 

Ειδικά θέµατα τεχνολογίας (4.3.2) 
Μακροεπίπεδο: Αξία των υπηρεσιών των πλανητικών οικοσυστηµάτων

• ∆ιεθνές ΑΕΠ 1997: ~18x109$

• Εκτιµώµενη αξία των υπηρεσιών της Γης 1997: 18x109~54x109 $

Πηγή: Costanza et al. (1997)

Μέση
παραγωγικότητα 
άνθρακα (C) και 
οικονοµική αξία:

Τροπικά δάση

900gm2y-1

1000-10000$ha-1

Κοραλλιογενείς ύφαλοι

900gm2y-1

1000-10000$ha-1

Ακτές πολικών 

περιοχών:

900gm2y-1

1000-10000$ha-1

Εύκρατα δάση :

580gm2y-1

500$-1000$ ha-1
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Η τεχνολογία ως πολιτικό ζήτηµα…

Οι ανθρωπολόγοι Leslie White, Howard Odum, και George Grant 
MacCurdy διατύπωσαν την άποψη:

«η εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών είναι ένα ιστορικό ταξίδι, του 
οποίου η διάρκεια καθορίζεται από το κατά κεφαλήν διαθέσιµο προς

εκµετάλλευση πόσο ενέργειας»

Υπό το πρίσµα της Θεωρίας της Πληροφορίας, η ενέργεια είναι φορέας της 
πληροφορίας. Άρα:

• Αποσαφηνίζεται ο λογιστικός δεσµός µεταξύ των ανθρώπινων χρήσεων και 
του κόστους –σε όρους πληροφοριακού δυναµικού- για τη Φύση 

• Η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί προς το παρόν µια διαδικασία, αποκοµµένη 
από τη σαφή γνώση των οικολογικών περιορισµών, ενώ µπορεί να αποτελεί 
µια οργανωµένη κοινωνικοοικονοµική διαδικασία στόχου υπέρβασής τους

• Αναπτύσσεται η πολιτική συζήτηση για την ανθρώπινη κλίµακα της 
παραγωγής της τεχνολογίας – το ζήτηµα της τεχνολογικής δηµοκρατίας = το 
δικαίωµα του κάθε ανθρώπου να αποφασίζει για τον τρόπο απόκτησης του 
κατά κεφαλήν διαθέσιµου προς εκµετάλλευση ποσού ενέργειας (πληροφορίας)

 

Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψει 
κανείς το µέλλον, είναι να το 

εφεύρει...

Alan Key

 



 

 

 145 

Γενική κριτική της εργασίας

• Θεωρητική αναθεώρηση των οικονοµικών εργαλείων αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και δηµιουργία νέων=> δηµιουργία αγοράς, 
λειτουργικής για κάθε οικονοµικό σύστηµα

• Οι δείκτες και τα θεωρητικά υποδείγµατα των κεφ. 1 (ενότητες) & 3 
(ενότητες), στηρίχθηκαν κυρίως σε προηγούµενες παρόµοιες µελέτες -εν 
ελλείψει ακριβούς πρωτογενούς πληροφορίας => ανάγκη για εµπειρική 

επιβεβαίωση των υποθέσεων εργασίας, µέσω τεχνοµετρικών και 
οικονοµετρικών υποδειγµάτων 

• Προκειµένου να λειτουργήσει ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 
προσαρµοσµένο στη Φύση, απαιτείται σαφής προσδιορισµός των 
βιολογικών ορίων. Ειδικότερα:

1. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τις ακριβείς σχέσεις αιτιότητας που διέπουν 
τις αλληλεπιδράσεις των πλανητικών οικοσυστηµάτων

2. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τις ακριβείς σχέσεις αιτιότητας που διέπουν 
τη δηµιουργία των ρύπων, των αποτελεσµάτων τους, και καταγραφή αυτών 

σε διεθνή τράπεζα δεδοµένων
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