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Επραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Λαπαηζηψξα πχξν, γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα ηνπ. Σνπο θαζεγήηεο ηαζάθε Γηψξγν, Καξδάζε Βαζίιε γηα ηελ βνήζεηα ηνπο 

θαη ηηο παξαηήξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο κνπ. Σελ θαζεγήηξηα ίζζπ 

Λαζπίδνπ θαη ηνλ θαζεγεηή Παληνθξάηνξα Αζηέξην. Σελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα θαη 

νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα πνπ κνπ ζηάζεθε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Θέισ λα 

επραξηζηήζσ ηνπο ζπγθαηνίθνπο, θίινπο θαη ζπληξφθνπο γηα ηηο φκνξθεο θαη 

νπζηαζηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε φιν απηφ ην δηάζηεκα ππξφπνπιν Γηψξγν θαη 

ηνχηα Ζιία. Δπραξηζηψ ηνλ αδειθηθφ κνπ θίιν Παληνθξάηνξα Γηάλλε. Δπραξηζηψ 

ηνπο θίινπο/εο πνπ κνπ θξάηεζαλ ζπληξνθηά θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα είηε απφ καθξηά είηε απφ θνληά, ηελ Διεπζεξία, ηελ νθία, ηελ Καηεξίλα, ηελ 

Εσή, ηνλ ηέιην, ηνλ Γηάλλε, ηνλ Γηψξγν,  ηνλ Μειηζζνπξγφ, ηελ θ. Βαγγειίηζα απφ 

ηελ βηβιηνζήθε θαη ηνπο ππφινηπνπο πνπ ηψξα μερλψ. 
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Πεξίιεςε 

ηε παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, νη 

νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο θαη ε εμάληιεζε πνιχηηκσλ πφξσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν 

πιαλήηεο ζήκεξα θαζψο θαη ε ηδέα ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο ηεο νηθνλνκίαο σο 

πξφηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο νηθνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ε ζπκβνιή ηνπ λφκνπ ηεο 

εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία απφ ηνλ Georgescu-Roegen ζηνλ νπνίν θαηά 

βάζε ζηεξίδεηαη ην ξεχκα ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο. Αλαιχνληαη ηα δχν επί κέξνπο 

ξεχκαηα εληφο ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο, απηφ ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκίαο (steady 

state economy) θαη απηφ ηνπ θηλήκαηνο ηεο  απνκεγέλζπζεο ζηελ Γαιιία (απφ-

αλάπηπμε). Αλαιχεηαη ε αληηπαξάζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ ηεο εληξνπίαο κεηαμχ 

ησλ νξζφδνμσλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο απνκεγέλζπζεο. Δπίζεο 

εηζάγεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ νηθνινγηθνχ καξμηζκνχ ζηελ αληηπαξάζεζε. Δμεηάδεηαη ν 

ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο 

εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηα ειάρηζηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα θέξεη 

εληφο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο κε ηελ εκθάληζε ηνπ «παξάδνμνπ» ηνπ Jevons. Σέινο 

παξνπζηάδνπκε ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην ζρέδην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηα 

θησρά απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε θαη βιέπνπκε πσο ν θαπηηαιηζκφο κέζσ ηεο ηάζεο 

ηνπ γηα νινέλα κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε, εκπνξεπκαηνπνηεί, εθκεηαιιεχεηαη θαη 

ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά : νηθνινγία, νηθνλνκία, απνκεγέλζπζε, απναλάπηπμε, εληξνπία, steady 

state,νηθνινγηθφο καξμηζκφο, ηερλνινγία, παξάδνμν Jevons, Georgescu Roegen, 

λενθηιειεπζεξηζκφο  
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Εηζαγσγή 

Ζ ηδέα ηεο παξνχζαο εξγαζία εθθηλέη απφ ηα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαδχζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηα ηφπνπο 

αιιά θαη παγθφζκηα θαζψο θαη απφ ηελ αλάδπζε ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο 

ηα ηειπηαία ρξφληα, σο κία πξφηαζε αιιαγήο, γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ν ΚΣΠ θαη ηδηαίηεξα ην λενθηιειεπζεξν ππφδεηγκα ξχζκηζεο έθεξε. 

Ζ κειέηε ηνπ ξεχκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο φπσο ζπγθξνηείηαη απφ ηα δηεζλή 

ζπλέδξηα ζε Παξίζη (2008) θαη Βαξθειψλε (2010) γηα ηελ βηψζηκε απνκεγέλζπζε καο 

έθεξε αληηκέησπνπο κε δχν ινγηθέο πνπ ππήξραλ ζε απηά. Ζ κία εθθξάδεηαη απφ ηελ 

κεξηά ησλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ θπξίσο βνξεηνακαξηθαλψλ νπαδψλ ηεο ζηαζεξήο 

νηθνλνκίαο (Steady state Economy) ελψ ε άιιε απφ ην ξεχκα ηεο απνκεγέλζπζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηελ Γαιιία θαη έρεη θχξην εθπξφζσπν ηνλ γάιιν πνιηηηθφ, 

νηθνιφγν, θηιφζνθν Serge Latouche. Σα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αλνίγνληαη κεηαμχ απηψλ 

καο νδήγεζαλ λα δηεξεπλχζνπκε ηηο ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο απηψλ ησλ ξεπκάησλ θαη 

ηηο δηακάρεο γηα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα φπσο ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ ηεο εληξνπίαο  ζηελ 

νηθνλνκία, ην δήηεκα ηεο απνπινπνίεζεο (πεξηιακβαλνκέολεο ηεο αλαθχθισζεο) θαη 

ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

δεηεκάησλ.  

Παξάιιεια δηεξεπλήζεθε κηα ζεκαληηθή βηβιηνγξαθία απφ ηνλ ρψξν ηνπ 

καξμηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ νηθνινγηθνχ καξμηζκνχ ζε κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ 

νηθνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε, κε ηελ θχζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ σο ην ηειεπηαίν 

ππφδεηγκα ξχζκηζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηα δεηήκαηα ηεο 

εληξνπίαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο απνπινπνίεζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο 

ηερλνινγίαο. Έπεηηα εμεηάδεηαη θξηηηθά απφ ηελ ζθνπηά ηεο απνκεγέλζπζεο ην ζέκα ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, σο ην ζρέδην παγθφζκηαο λενθηιειεχζεξεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο κε κέιεκα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πιαλήηε, γηα ηα θησρά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία έρεη επηθέξεη. Δλψ ηέινο ζηεξηδφκελε ζηε καξμηθή 

βηβιηνγξαθία εμεηάδνπκε ηνλ λενθηιειεχζεξν θαπηηαιηζκφ σο ζχζηεκα πνπ απφ ηελ 

θχζε ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη βηψζηκνο γηα ηνλ πιαλήηε θαη ηνλ άλζξσπν. 
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ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ νηθνινγηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο 

ζήκεξα θπξίσο ιφγν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δμεηάδεηαη επίζεο ε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο νηθνινγίαο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ε νηθνινγηθή ζπκβνιή 

ηνπ Georgescu-Roegen ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο κε ηελ ζχλδεζε ηνπ λφκνπ ηεο 

εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκία. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ξεχκα ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο 

φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηα δηεζλή ζπλέδξηα ζην Παξίζη ην 2008 θαη ζηε βαξθειψλε 

ην 2010 θαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο δηαθεξχμεηο. Δλψ αλαπηχζζνληαη θαη ηα δχν επί 

κέξνπο ξεχκαηα εληφο ηνπ: απφ ηελ κία ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκίαο (Steady State 

economy) φπσο θπξίσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο απφ ηελ 

βφξεηα Ακεξηθή θαη απφ ηελ άιιε ηεο απνκεγέλζπζεο φπσο αλαδχεηαη ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν θαη θπξίσο ζηελ Γαιιία κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Γάιιν δηαλνεηή Serge 

Latouche. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ εληξνπηθή δηαδηθαζία ηεο 

νηθνλνκίαο φπσο εηζήρζε απφ ηνλ Georgescu Roegen θαη ε αληηπαξάζεζε πνπ άλνημε 

γηα ηελ ηζρχ ηεο κεηαμχ ησλ νξζφδνμηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο απνκεγέλζζπζεο ζηνλ 

αθαδεκατθφ θχθιν ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ε νηθνινγηθή καξμηθή ζθνπηά (Burkett, 

2006). Δπίζεο εμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαη ην παξάδνμν ηνπ Jevons (Jevons, 

1866). Δλψ αλαπηχζζεηαη θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ απνπινπνίεζε-αλαθχθισζε. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην παξάδεηγκα 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηελ έθζεζε ηνπ Brubdtland ην 1987 

(Brundtland, 1987) απφ ηελ πιεπξά ηεο απνκεγέλζπζεο, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

αλεπαξθή απνηειέζκαηα πνπ έθεξε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη. Σέινο, 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα είλαη 

έλα ζχζηεκα  πνπ ζπλερψο ζπζζσξεχεη πινχην θαη δχλακε ζηα ρέξηα ιίγσλ ελψ 

ηαπηφρξνλα εθκεηαιιέπεηαη θαη ππνβαζκίδεη ζαλάζηκα  ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ. Αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν λενθηιειεπζεξνο θαπηηαιηζκφο πέηπρε 

ηελ αλαδηαλκνκή ηνπ πινχηνπ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζςζζώπεςζηρ μέζυ ηηρ 

ςθαππαγήρ (Harvey D. , 2005) θαη νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλερνχο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο φισλ ησλ πξαγκάησλ. 

 



8 

Κεθάιαην 1: Πεξηβάιινλ θαη ε νηθνινγία ζηα νηθνλνκηθά 

1.1 Κιηκαηηθή αιιαγή θαη αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

είλαη ιίγα απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Σα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απαζρνινχλ ηνλ θφζκν 

θαη κάιηζηα γηα πνιινχο εξεπλεηέο δηαλχνπκε κία απφ ηηο πην θξίζηκεο θάζεηο ζηελ 

ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Θα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα δηαηεξήξζνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχλ θαη αλαπαξάγνληαη ή ζπλερίδνληαο ζην ίδην κνληέιν 

παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ζα ζπλερίζνπλ εσο φηνπ θαηαζηξέςνπλ νινθιεξσηηθά ην 

θφζκν γχξσ ηνπο. Αο δνχκε φκσο πνηά είλαη ηα ζεκάδηα εθείλα ηα νπνία καο ζέηνπλ ηα 

εξσηήκαηα πην επηηαθηηθά ζήκεξα. 

 Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζηηο κέξεο καο ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γήο (2
ν
 C) είλαη 

πάλσ απφ ην πξνβηνκεραληθφ επίπεδν θαη απμάλεηαη ιφγσ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

ζε απηφ ην επίπεδν ζα είλαη επηβιαβήο γηα ηα παγθφζκηα νηθνζπζηήκαηα. Σν 

εξψηεκα πηα δελ είλαη αλ ζα ζπκβεί ε θιηκαηηθή αιιαγή αιιά ην πφζν κεγάιε ζα 

είλαη.(ICCTF, 2005) 

 Τπάξρνπλ αλεζπρίεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ 

αλφδνπ ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο πνπ θάλεη ηα Ζλσκέλα Έζλε (IPCC) γηα ην 

ρεηξφηεξν ζελάξην ην νπνίν ιέεη φηη ε κέζε παγθφζκηα ζεξκνθξαζία ζα θηάζεη 

ηνπο 5.8
ν
 C ην 2100.  Γηφηη ζχκθσλα κε ην κνληέιν γηα ηελ θιηκαηηθή αιιάγε πνπ 

έρεη θηηαρηεί ζην παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο πξνβιέπεηαη δηπιάζηα κέζε 

ζεξκνθξαζία απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεη ην IPCC(Black, 2005). 

 Πεηξάκαηα ηνπο δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα ην ξχδη έρνπλ νδεγήζεη ηνπο επηζηήκνλεο 

λα ζπκπαηξάλνπλ φηη γηα θάζε άλνδν ελφο βαζκνχ θειζίνπ ζηε ζεξκνθξαζία ε 

ζνδεηά ζε ξχδη, θαιακπφθη θαη ζηηάξη ζα κεηψλεηαη θαηά 10% 

 Σα απνζέκαηα ζε πεηξέιαην ιηγνζηεχνπλ ελψ πηζηεχεηαη φηη θηάλνπκε ην αλψηεξν 

επίπεδν εμφξπμεο πεηξειαίνπ. Μηα παγθφζκηα ελεξγεηαθή θξίζε κπνξεί λα 
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πξνθαιέζεη θαη πνιέκνπο γηα ηελ θαηνρή θπζηθψλ πεγψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

(Foster J. B., Envisioning ecological revolution, 2005) 

 Ο πιαλήηεο θαη ε αλζξσπφηεηα αληηκεησπίδεη παγθφζκηα πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα 

λεξνχ. Απηφ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ παγθφζκηα αγξνθαιιηέξγεηα ε νπνία έρεη 

γίλεη κηα νηθνλνκηθή θνχζθα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα. Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο αλζξψπνπο ζήκεξα δελ έρεη πξφζβαζε 

ζε πφζηκν λεξφ(McKibben, 2003) 

 Σα δχν ηξίηα ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ ζε ςάξηα αιηεχνληαη πάλσ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπο. Σα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα έρνπλ εμαθαληζηεί ην 

90% ησλ κεγάισλ θπλεγεηηθψλ ςαξηψλ. 

 Ο ξπζκφο εμαθάληζεο ησλ εηδψλ είλαη ν κεγαιχηεξνο ηα ηειεπηαία 65 ρξφληα θαη 

ζα ζπλερίδεη λα απμάλεη κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ήδε ν ξπζκφο 

εμαθάληζεο ζε θάπνηα ήδε είλαη εθαηφ θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ «θπζηθφ» 

ξπζκφ. 

 χκθσλα κε κία κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Δζληθή Αθαδεκία ησλ 

Δπηζηεκψλ ην 2002 ε παγθφζκηα νηθνλνκία μεπεξλά ηελ δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο ηεο γεο. χθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ρξεηαδφκαζηε 1,2 ηνπ 

πιαλήηε γε γηα λα αλαπαξαρζεί απηφ πνπ ε αλζξσπφηεηα θαηαλάισζε ην έηνο 

1999 (Wackernagel, 2002). 

 Σν εξψηεκα ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο ησλ πεξαζκέλσλ πνιηηηζκψλ φπσο ησλ 

Μάγηαο ηψξα πηα εγείξεηαη θαη γηα ην ζεκεξηλφ παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

Απηή ε άπνςε απφ ηπνο πεξηβαιινληνιφγνπο έρεη γίλεη γλσζηή απν ηνλ Jared 

Diamond ζην βηβιίν ηνπ Collapse (Diamond, 2005) 

 

Σα παξαπάλσ θαζψο θαη πνιιά πεξηζζφηεξα επηθίλδπλα φξηα δείρλνπλ φηη ε 

παξνχζα ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θχζε θαη ην πεξηβάιινλ δελ είλαη πηα απνδεθηή 

θαη ππνζηεξίμηκε. Οη πην αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν 

νηθνινγηθφ απνηχπσκα δείρλνληαο έηζη φηη νιφθιεξν ην εγρείξεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο (βηψζηκε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα) αλαπαξηζηά έλα λεθξφ ηέινο. 

Μπνξεί ε ηερλνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο λα πξνζθέξεη ιχζε ζην 

αδηέμνδν; Ζ απιή αλακνλή θαη ε επίθιεζε ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη αξθεηή. Άιισζηε 

πνιινί πεξηβαιινληνιφγνη ζεσξνχλ φηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε απφ κφλε ηεο δελ είλαη 

αξθεηή. Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ κηα θνηλσληθή επαλάζηαζε κε ζηφρν ηνλ 
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κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο είλαη απαξαίηεηε(Foster J. 

B., 2005). 

Οη παξαπάλσ αιιαγέο ζην θπζηθφ θφζκν γχξσ καο εγθπκνλνχλ κεγάινπο 

θηλδχλνπο γηα ηελ ηθαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ πιαλήηε θαζψο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ 

ζπδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία είλαη κία ζπδήηεζε ε νπνία 

ππάξρεη αξθεηά ρξφληα ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο φκσο φζν ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη θαη φζν ε νηθνινγηθή θξίζε θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

γίλεηαη εληνλφηεξε ηφζν ε ζπδήηεζε απηή ζα απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

Έλα ζεκαληηθφ δεηεκά ην νπνίν απηή ε εξγαζία ζέιεη λα εμεηάζεη είλαη ε ζρέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν 

απηή κεγελζχλεηαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Οη κεγάινη ξπζκνί αλάπηπμεο, πνπ 

εθθξάδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ έρνπλ γίλεη ην παξάδεηγκα γηα ηηο πεηπρεκέλεο 

νηθνλνκίεο. Αθφκε θαη φηαλ νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο κεγέλζπζεο ζπλνδεχνληαη απφ 

ηεξάζηηεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, πςειά πνζνζηά θηψρεηαο, θαη γεληθά απμεκέλα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα αθφκε θαη ηφηε παξακέλνπλ παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε γηα ηηο 

ππφινηπεο νηθνλνκίεο. Υαξαθηεξηζηηθά πξφζθαηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ρψξα ηηο 

Ηξλιαλδίαο ζηελ Δ.Δ
1
., ή ε Γνπαηεκάια ζηελ Λ.Ακεξηθή. Έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα 

θπλεγνχκε ηα λνχκεξα ηεο κεγέλζπζεο δίρσο λα βιέπνπκε αλ πξαγκαηηθά ε κεγέλζπζε 

πξνζθέξεη έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Ακθηζβεηείηαη δειαδή πξψηνλ ην θαηα πφζν ε 

νηθνλνκηθή κεγέλζπζε θαη ν ΚΣΠ είλαη ηθαλά λα επηιχζνπλ ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη 

δεχηεξφλ ην θαηά πφζν κπνξεί κηα νηθνλνκία λα κεγελζχλεηαη ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκααηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο. Σν ηειεπηαίν πιαίζην 

θάησ απφ ην νπνίν πξνρψξεζε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ απηφ ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο πεξίπνπ. 

Δμεηάδνληαο ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε γεληθφηεξα ζην πεξηβάιινλ ε ιεγφκελε 

αλάπηπμε πξσηαξρηθά ζην Βνξξά  θαη έπεηηα κε ηελ κεηαθνξά ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο 

βηνκεραλνπνίεζεο ζην Νφην βιέπνπκε φηη νη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο ππήξμαλ 

ηεξάζηηεο (Foster J. , 2010). Απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ θαη ησλ 

πδξνβηφηνπσλ, ηηο απμεκέλεο εθπνκπέο ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ηελ κφιπλζε 

                                                        
1 Ζ νηθνλνκία ηεο Ηξιαλδίαο απνηεινχζε γηα ρξφληα κία δπλακηθή νηθνλνκία κε πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ε νπνία φκσο ζηελ θξίζε ηνπ 2008 δελ «άληεμε» θαη νπζηαζηηθά 

αληηκεηψπηζε ηελ άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο αλάπηπμεο (Σταθάκης, 2010). 

Βξέζεθε θνληά ζηε ρξενθνπία θαη ηειηθά ζηεξίρζεθε κε παθέην δηάζσζεο. Με αληίηηκν θπζηθά 

ζθιεξά δεκνζηνλνκηθά κέηξα. 
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ηνπ λεξνχ θαη ηνπ θαγεηνχ απφ θαξθηλνγελή ζπζηαηηθά θαη βαξηά κέηαια. Σα 

βηνκεραληθά αηπρήκαηα κε ηηο ηξνκαθηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο ζηελ ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα θαζψο θαη ζηηο αλζξψπηλεο δσέο είλαη ζπλήζε ζηνλ Βηνκεραληθφ Βνξξά θαη 

ζηνλ ππφ εθβηνκεράληζε Νφην. Ζ εθηεηακέλε απνςίιισζε ησλ δαζψλ γηα λα 

«πεξάζνπλ» νη αγσγνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ε θαηαζθεπή κεγάισλ 

θξαγκάησλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ ζρεδφλ πάληα ππνζηεξίδνληαλ απφ ηελ 

παγθφζκηα ηξάπεδα νδεγψληαο νιφθιεξνπο νηθηζκνχο, ρηιηάδεο δάζε θαη 

αγξνθαιιηέξγηεο λα βξίζθνληαη θάησ απφ ην λεξφ ελψ παξάιιεια ηεξάζηηνη πιεζπζκνί 

εθδηψθνληαλ θαη πέζαηλαλ. πσο καο ιεέη ν Joseph Stiglitz (πξψελ πξφεδξνο ηεο 

παγθφζκηαο ηξάπεδαο): «Δδψ θαη πελήληα ρξφληα νη πνιηηηθέο ηεο (Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο) πξνσζνχλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ιίγσλ θαη ηζρπξψλ εζλψλ  φπσο 

θαη ηεο Wall Street θαη αγλννχλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ 

ρσξψλ φπνπ εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πνπ ππζηεξίδνληαη απφ ηελ 

παγθφζκηα ηξάπεδα (Stiglitz, 2002). Παξάιιεια νη εκπνξηθέο βιέςεηο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

εληζρχνπλ ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο  ψζηε λα πηέδνπλ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ ειέπζεξε 

εθκεηάιιεπζε νιφθιεξνπ ηνπ «θπζηθνχ θεθαιαίνπ» ησλ ρσξψλ πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ 

εθηφο ηεο εκπνξεπκαηηθήο θαη εκπνξηθήο ζθαίξαο Έηζη φινη νη θπζηθνί πφξνη 

παξαδίδνληαη ζηελ βηνκεραληθή θαη εκπνξεπκαηηθή εθκεηάιιεπζε γηα ηελ παξαγσγή 

θεξδψλ ζηελ πιάηε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ρσξψλ (Debal, 2009). Ο ΠΟΔ 

πηέδεη ηηο θπβεξήζεηο λα απειεπζεξψζνπλ νπνηαδήπνηε εκπφδηα ζην εκπφξην φπσο γηα 

παξάδεηγκα λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
2
 ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα επελδχζεηο θαη ειεχζεξν εκπφξην. 

 Σα απνηειέζκαηα πνπ είραλ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα δελ αγγίδνπλ κφλν ην 

πεξηβάιινλ άκεζα αιιά θαη έκκεζα. Πνιιά απφ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

δηακεζνιαβνχληαη απφ δηαθζνξά αλάκεζα ζηηο επελδπηηθέο εηαηξίεο θαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κε ηειηθφ δεκησκέλν, ηνπο ιανχο ησλ ρσξψλ 

απηψλ, κέζσ ηεο απμεζεο ηνπο ρξένπο  ησλ ρσξψλ ιφγσ ππεξθνζηνιφγεζεο ηα 

πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη κε θησρά φκσο απνηειέζκαηα γηα ηνπο ιανχο θαη ηηο ρψξεο 

(Hawley, 2000). Φξάγκαηα, απηνθηλεηφδξνκνη, ελεξγεηαθνί ζηαζκνί νδεγνχλ ηνπο 

θαηνίθνπο ζε θπγή απφ ηνλ ηφπν ηνπο θαη ζε καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο, θηψρεηα θαη 

                                                        
2 Αληίζηνηρε πεξίπησζε είλαη γηα ηελ Διιάδα ην πξφγξακκα Fast Track  επελδχζεσλ πνπ 
ςεθίζηεθε, γηα ηελ πξνζέιθπζε «γξήγνξσλ» μέλσλ επελδχζεσλ παξαθάκπησληαο 

πεξηβαιινληηθνχο θαη άιινπο θαλφλεο (Κάρης, 2010) 
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απψιεηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ επηπιένλ δηάβξσζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο έρεη δεκηνπξγήζεη δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθνχ 

εγθιήκαηνο κέζσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη κέζσ ηεο 

δηαηαξαμήο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο. Σα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκαηα απνηπγράλνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηνπο κεηαθηλεζέληεο πιεζπζκνχο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ ρηιηάδεο «κεηαλάζηεο ηεο αλάπηπμεο». Οη θαηαζηξνθέο 

απφ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζπληζηνχλ παξαβίαζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηηο επίζηκεο ζηαηηζηηθέο πάλσ απφ 10.2 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κεηαθηλήζεθαλ κεηαμχ 1950-1990 ζηελ Κίλα (ην 34% ησλ 

νπνίσλ ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ) (WCD, 2000).  

Μπξνζηά ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ  ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν νη αθαδεκατθνί 

θχθινη, αλάκεζά ηνπο, ηα νξζφδνμα νηθνλνκηθά, νη νηθνινγηθνί νηθνλνκνιφγνη, νη 

ζεσξεηηθνί ηεο απνκεγέλζπζεο θαη ηέινο νη καξμηζηέο. Σαπηφρξνλα φκσο 

αλαπηχζζνληαη δηάθνξα νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα ηα νπνία δηεθδηθνχλ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Παξαθάησ 

ζα εμεηάζνπκε ηα δηάθνξα ζεσηεξηθά ξεχκαηα εθθηλψληαο απφ απηφ ηεο 

απνκεγέλζπζεο ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο (Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία).  

Πξηλ πεξάζνπκε φκσο ζηελ απνκεγέλζπζε ζα δνχκε πσο αλαπηχζζνληαη νη 

νηθνινγηθέο ηδέεο ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ 

νηθνλνκία θαζψο θαη ηελ ζεσξεηηθή ζπκβνιή πνπ είρε ν Roegen κε ηελ παξεκβνιή ζηε 

ζπδήηεζε ηεο εληξνπηθήο δηαδηθαζίαο ηεο νηθνλνκίαο. 

1.2 Ιζηνξηθή αλδξνκή, ε ζπκβνιή ηνπ Georgescu-Roegen 

Σελ δεθαεηία ηνπ 50‟ ε δεκφζηα ζπδήηεζε αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επέθεξε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε 

δεκφζηα πγεία. Σειενξάζεηο, πεξηνδηθά, βηβιία αθφκε θαη ζέκαηα εληφο ηεο ζρνιηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αζρνινχληαη κε απηφ πνπ γεληθά νλνκάδνπκε νηθνινγία 

(Dunlap, 1999). Σαπηφρξνλα μεθηλνχλ κειέηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα 

θαη ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε.  
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Ζ δεθαεηία ηνπ 60΄ είλαη ε δεθαεηία φπνπ νη επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο 

ζπλδένληαη κε ηα θνηλσληθά δεηήκαηα. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία καδί κε ηηο 

νηθνινγηθέο αλεζπρίεο εκπιέθνληαη κε θπιεηηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. Οη ελεξγεηαθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζεθαλ κε ηελ δεκηνπξγία ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ, ε 

βηνκεραληθή ξχπαλζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη νη κεγάιεο θαηαζηξνθέο πνπ ρηχπεζαλ 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έδεηρλαλ φηη ε νηθνλνκία ηεο θχζεο θαη ε αλζξψπηλε 

νηθνλνκία εκπιέθνληαλ νπζηαζηηθά. Ζ εμάληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ, νη θίλδπλνη γηα ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ε ξχπαλζε έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο. Σέηνηνπ είδνπο αγαζά, ηα νπνία ζα κπνξνπζάκε λα ζπκπεξηιάβνπκε κε ηνλ 

φξν «θπζηθφ θεθάιαην» ρξεηάδνληαλ απνηηκεζνχλ θαη λα εζσηεξηθεχζνχλ ζηελ αγνξά. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα καο πεγαίλεη πίζσ ζηε δεθαεηία ηνπ 20΄ θαη ηνπ 

30΄ φπνπ ν Pigou ην 1920 ζπδεηά γηα ηελ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ε αγνξά λα 

θαηαλήκεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ζπάληνπο πφξνπο θαη ηνλ ρψξν πνπ αθήλεη γηα 

παξέκβαζε απφ ην θξάηνο κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηνπο γηα ηηο επφκελεο γεληέο. ηελ 

βάζε απηήο ηεο παξέκβαζεο πξνηείλεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθά κέηξα θαη 

αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην (Pigou, 1920). Αξγφηεξα ν Hotteling (1931) απαληά 

νπζηαζηηθά ζηνλ Pigou ηζρπξηδφκελνο φηη κία παξέκβαζε ζηελ αγνξά ζα έθεξε ην ίδην 

απνηέιεζκα κε ην λα αθεζνχλ νη εηαηξείεο ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο αγνξάο 

(Hotelling, 1931). Παξάιιεια ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη ε κφιπλζε 

αλαγλσξίδνληαη σο εμσηεξηθφηεηεο ζην κεραληζκφ ηεο αγνξάο πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ψζηε ε αγνξά λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά γηα απηέο, ν Hotelling 

ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηε καζεκαηηθνπνίεζε ησλ κνληέισλ πνπ αξγφηεξα έδσζαλ 

ηδηαίηεξε έκβαζε νη λενθιαζηθνί Solow, Devarhan, Dasgupta θαη Heal (Kula, 1998, p. 

81). Ζ δνπιεία ηνπ Hoteling (1931) θαη ηνπ Gordon (1954) έδεημαλ πσο ν ξπζκφο 

εμφξπμεο είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε ή 

ειεχζεξε. Ζ ελεύθεπη ππόζβαζη (free access) είλαη πηζαλή είηε ιφγσ ηεο απνπζίαο 

„ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ‟, είηε επεηδή απηά είλαη ειαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ 

ειεχζεξε πξφζβαζε είλαη ελλνηνινγηθά ζπγγελήο κε ην „πξφβιεκα ηεο θνηλήο 

ηδηνθηεζίαο‟ (common property problem) θαη ηελ „ηξαγσδία ηεο θνηλήο ηδηνθηεζίαο‟ 

(Hardin, 1968). 

 Βάζεη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο αλαπηχρζεθαλ ηα δπλακηθά πεδία ησλ 

νηθνλνκηθψλ  ηελ δεθαεηία ηνπ 70‟ θαη ηα νπνία ζπλερίδνηλαη κέρξη θαη ζήκεξα. Βέβαηα 

ε δπλαηφηεηα ησλ λενθιαζζηθψλ νηθνλνκηθψλ, ησλ νξζνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο 
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αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο λα επηιχζεη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα 

παξέκελαλ έλα ακθηζβεηνχκελν ζεκείν. Αξγφηεξα ηελ δεθαεηία ηνπ 60΄ν Coase  

(Coase, 1960) είλαη απηφο πνπ αζθεί θξηηηθή απφ ηελ πιεπξά ηεο λενθιαζηθήο ζρνιήο  

ζηελ παξεκβαηηθή πνιηηηθή πνπ πξνηείλνληαλ θαη ζηεξίδνληαλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπ 

Pigou ππνζηεξίδνληαο φηη ην θξάηνο δελ κπνξεί λα έρεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ 

εμσηεξηθνηήησλ θαη έηζη είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζην λα θάλεη παξεκβάζεηο. Φπζηθά 

είλαη ε επνρή πνπ νη ηδέεο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο λεναπζηξηαθήο ζρνιήο 

βξίζθνληαη ζηελ αθκή ηνπο. O Coase ππνζηεξίδεη φηη ε επηβνιή ηδηνθηεζηαθψλ 

δηαθαησκάησλ (απφ ην θξάηνο) θαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ ηε δχλακε ηνπ λφκνπ είλαη 

απηά πνπ ρξεηάδνληαη θαη έπεηηα λα αθήζνπκε ηελ αγνξά λα ιεηνπξγήζεη ειεχζεξα
3
. 

δίρσο θξαηηθή παξέκβαζεο Έλα επηζπκεηφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ζα 

επηηεπρζεί απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ απηψλ πνπ κνιχλνπλ θαη απηψλ πνπ 

κνιχλνληαη. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

απν κφλε ηεο εμσηεξηθφηεηεο (Coase, 1960, pp. 1-44). 

Παξάιιεια ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη κηα ηδέα 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ε νπνία ακθηζβεηνχζε ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ησλ 

λενθιαζζηθψλ νηθνλνκηθψλ. ε ζρέζε κε ην βαζηθφ εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ήηαλ 

επηζπκεηή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη θχθινη απηνί επεξσηνχζαλ ηελ απνκφλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο απφ ηα επξχηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ ππνλννχζε ε 

νξζφδνμε νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

θαηαλαισηηζκφο. Ο Kenneth Boulding πξφεδξνο ηεο Ακεξηθάληθεο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο ην 1968 είρε εθδφζεη απφ ην 1966 έλα άξζξν ην νπνίν πξφηεηλε ηελ 

εγηαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζχζηεκα ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πιαλήηε 

(Boulding, 1966). Απηή αθξηβψο ε πξνζαξκνγή ππνλννχζε ηελ αλαζθεπή ησλ 

νηθνλνκηθψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ πηα ζηνλ ππξήλα ηνπο ην πεπεξαζκέλν ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη φρη ηεο ππφζεζεο φηη ην πεξηζζφηεξν είλαη πάληα θαη θαιχηεξν. 

χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε, νη αθξνγσληαίνη ιίζνη 

δειαδή ηεο θιαζηθήο θαη ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο έπξεπε λα 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ θεληξηθή ζέζε ηελ νπνία κέρξη ηφηε θαηείραλ. ηελ ζέζε ηεο  

κεγηζηνπνίεζεο ηεο ξνήο ησλ αγαζψλ έπξεπε λα κπεί ε δηαηήξεζε ησλ ππάξρνλησλ 

απνζεκάησλ (Daly H. , 1968) (Ayres, R. Kneese, A., 1969). Ζ ζηαζεξή νηθνλνκία 

                                                        
3 ε απηήλ ηελ ηνπφζέηεζε γίλεηαη εκθαλήο ε αληίθαζε ζηνλ ππξήλα ηεο λενθηιειεχζεξεο 

ινγηθήο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. 
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(steady state economics), ε βηψζηκε αλάπηπμε ήηαλ νη δχν πξννπηηθέο πνπ θπξίσο 

δίλνληαλ κε ηελ δεχηεξε λα θεξδίδεη έδαθνο. Παξάιιεια ππήξρε θαη κηα πην 

ξηδνζπαζηηθή αληίιεςε κε θχξην εθθξαζηή ηεο ην ξνπκάλν καζεκαηηθφ-νηθνλνκνιφγν 

Georgescu-Roegen πνπ ππνζηήξηδε φηη ε αλάπηπμε έπξεπε λα ζηακαηήζεη ή θαιχηεξα 

λα αλαζηξαθεί (Georgescu Roegen N. , Energy and Economic Myths, 1975).  

Ο Roegen ήηαλ καζεκαηηθφο. Eίρε ζπνπδάζεη ζηε νξβφλε ζηαηηζηηθή, έπεηηα 

πήγε ζην εξγαζηήξην ηνπ Galton ζην Λνλδίλν πξίλ πεξάζεη 18 κήλεο ζην νηθνλνκηθφ 

ηκήκα ηνπ Harvard (Levallois, 2010). Δθεί γξάθεη ηέζζεξα άξζξα ζηα νπνία 

δηαπξαγκαηεχνηαλ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Μάιηζηα θιείλεη έλα άξζξν ηνπ 

δηεξσηφκελνο « αλ ηα νηθνλνκηθά ρξεηάδνληαλ ηέηνηεο θαζαξέο καζεκαηηθέο 

γεληθεχζεηο»(Georgescu Roegen N. , Fixed coefficients of production and the marginal 

productivity theory, 1935, p. 49). Δλ ζπληνκία, ε θξηηηθή πνπ άζθεζε ν Roegen ζηα 

λενθιαζηθά νηθνλνκηθά ηνλ ηνπνζέηεζε ζηελ πιεπξά ησλ εηεξφδνμσλ νηθνλνκηθψλ. Οη 

θξηηηθέο ηνπ επηθεληξψλνληαλ ζηηο ηδηφηεηεο πνπ αηειψο έπαηξλαλ ππφςηλ ηνπο ηα 

λενθιαζζηθά νηθνλνκηθά κνληέια, ε κε αληηζηξεςηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, νη πνηνηηθέο αιιαγέο, θαη ε ξηδηθή αβεβαηφηεηα. 

Ο Roegen ζπλνςίδεη ηα ζπκπεξαζκαηά ηνπ γηα πξψηε θνξά ζην «Αλαιπηηθά 

Οηθνλνκηθά: Εεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα» (1966) θαη έπεηηα παίξλνπλ ηελ ηειηθή κνξθή 

ην 1971 κε ην άξζξν «Ο λφκνο ηεο εληξνπίαο θαη ε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία» (κηθ. Γηθή 

κνπ) (Georgescu Roegen N. , The Entropy Law and The Economic Process, 1971) ζην 

νπνίν αλαγλψξηδε ην θχξην πξφβιεκα: ε θνηλσληθή (θαη βηνινγηθή) πξαγκαηηθφηεηα 

δελ κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ ζην 

επηζηεκνινγηθφ πξφηππν ηεο κεραληθήο θαη ηελ εμαγσγή νηθνλνκηθψλ λφκσλ κε βάζε 

απηφ ην πξφηππν. Τπνβαζκίδνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ην λα ηελ κεηαθξάδνπκε ζε 

λνχκεξα. Απηφ θαηαδίθαδε ηα νηθνλνκηθά λα κελ βιέπνπλ ηελ αλάδπζε θαηλνηνκηψλ 

κέζα ζηε ξνή ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Μνλάρα έλαο κε-κεραληθφο λφκνο ζα κπνξνχζε 

λα αλαπαξαζηήζεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ρξφλνπ, φπσο ν δεχηεξνο λφκνο ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο (Νφκνο ηεο εληξνπίαο): φζν πεξλάεη ν ρξφλνο ε ελέξγεηα δηαηεξείηαη, 

φκσο ππνβαζκίδεηαη πνηνηηθά (αχμεζε ηεο εληξνπίαο). Μέζα απν ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ 

εληξνπία θαη ηελ επηκνλή ηνπ ζηελ χπαξμε κε-αληηζηξεπηψλ δηαδηθαζηψλ ν Roegen 

βγάδεη ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηελ νηθνλνκία. Ζ κε-αληηζηξεςηκφηεηα δελ κπνξεί λα 

αγλνεζεί απν ηνπο νηθνλνκνιφγνπο έιεγε. πσο ε δσή είλαη κηα κή αληηζηξεπηή 

δηαδηθαζία (δελ κπνξνχκε λα γπξίζνπκε πίζσ ζην ρξφλν) έηζη είλαη κε αληηζηξεπηή ε 
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κεηνχκελε ελέγεηα θαη νη θπζηθνί πφξνη, γηα απηφ θαη νη νηθνλνκνιφγνη πξέπεη λα 

δψζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηά. Αλ ε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία είλαη κηα εληξνπηθή 

δηαδηθαζία, ε νηθνλνκηθή κεγέλζπζε ζα πξέπεη λα θακθζεί ή αθφκε θαη λα αλαζηξαθεί 

ψζηε λα ζηακαηήζεη ε ζπαηάιε ηεο ελέξγεηαο ζε κε αλαγθαίεο ρξήζεηο, δηαηεξψληαο 

ηελ γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. 

 Ζ εληξνπία ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο έθαλε κηα κεγάιε ηνκή ζηελ 

ζεσξεηηθή ζθέςε. Αξρηθά, παξά ηελ ηνκή πνπ πξνθαινχζε ζην πεδίν ηεο ζεσξίαο δελ 

βξήθε ηζρπξφ αληίινγν απν ηελ νξζφδνμε αληίιεςε. Άιισζηε δελ είρε γίλεη ηδηαίηεξα 

γλσζηφ θαη άξα επηθίλδπλν γηα ηελ νηθνλνκηθή νξζφδνμε ζθέςε. Οη ηδέεο ηνπ Roegen 

φκσο βξήθαλ ζαπκαζηέο φπσο o Kenneth Boulding ν νπνίνο ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνχκελνο 

λα θαισζνξίζεη ηνλ Roegen ζηελ εηεξφδνμε ζθέςε, φηη ε θαηαλάισζε ήηαλ ελά θαθφ 

πξάγκα. Ζ απήρεζε ηνπ Νφκνπ ηεο εληξνπίαο ήηαλ ηέηνηα πνπ έιαβε ηέζζεξηο 

ζπνπδαίεο αλαθνξέο ζην Journal of Economic Issues (Schlegel et al, 1973).  

Σελ ίδηα επνρή εκθαλίδεηαη έλα βηβιίν απφ ην θιάκπ ηεο Ρψκεο κε ηίηιν Limits 

to Growth (1972) ην νπνίν κε ηε ζπκκεηνρή εξεπλεηψλ απν ην MIT (Forester, 

Meadows)  θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ φξηα ζηελ δηαξθψο δηεπξπλφκελε 

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία, ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζηε κφιπλζε δηφηη ν θφζκνο είλη 

πεπεξαζκέλνο ζε γε, ζε ελεξγεηαθά απνζέκαηα, ζε θνηηάζκαηα κεηάιισλ, θαη φξηα ζηε 

κφιπλζε ηελ νπνία κπνξεί λα απνξνθήζεη ην πεξηβάιινλ. Σν Limits to Growth 

νπζηαζηηθά δηαπξαγκαηεπφηαλ κηα αλεπηπγκέλε έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Forester, ελφο κεραληθνχ ηνπ MIT εηδηθεπκέλνπ ζε δνκηθά κνληέια. Πξφγξακκα ην 

νπνίν είρε ζρεδηαζηεί γηα ηελ δηαρείξεζε εξγαζηψλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο 

ησλ πφιεσλ. Αλαθαηαζθεπάζηεθε ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία απφ ηελ Donella Meadows θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Σν πξφγξακκα έθαλε 

κνληεινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνζπαζνχζε λα εμεηάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέλζπζεο πάλσ ζηνλ θφζκν σο νιφηεηα. Σν κνληέιν 

απηφ πξνέβιεπε, θάησ απν ηελ ππφζεζε φηη θακία κεγάιε αιιαγή δελ ζα ζπλέβαηλε 

ζηφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φηη ν πιεζπζκφο θαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζα ζηακαηνχζε 

ζηνλ επφκελν αηψλα ιφγσ ηεο έιιεηςεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνπ. Αθφκε έθαλε κηα πξφβιεςε φηη ε βηνκεραληθή παξαγψγε θαηά άηνκν ζα 

έθηαλε ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Meadows et al, 1972, pp. 



17 

129-132)
4
. Έηζη επαλέθεξε κηα Ρηθαξδφ-Μαιζνπζηαλή αληίιεςε γηα ηελ ζπαληφηεηα 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ο Rogen ζπκκεηέρνληαο ζην 

Club of Rome ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα δηεπξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην αθξναηήξην 

ηνπ. Σν Limits to Growth θέξδηζε δεκνζηφηεηα ηφζν ιφγσ ηεο δηαθήκηζεο πνπ ηνπ 

έγηλε αο κελ μερλάκε φηη εκπιέθνληαλ νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πίζσ απφ ηελ έξεπλα
5
 

φζν θαη ιφγσ ηεο πεηξειατθήο θξίζεο ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1973-74. Ζ αλαθνξά πξνθάιεζε 

κεγάιε αληηπαξάζεζε ζηνλ ηχπν ιφγσ ηεο πεζηκηζηηθήο ηνπ αληίιεςεο θαη ηεο ινγηθήο 

ηνπ αλαπφθεπθηνπ πνπ είρε.  

Ζ κεζνδνινγία ηνπ άξζξνπ ππέζηεη ζθιεξή θξηηηθή απν ηελ θνηλφηεηα ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ. ηα ζπλέδξηα θαη ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά νη νηθνλνκνιφγνη 

ηφληδαλ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο θπζηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπαληφηεηαο
6
, φπνπ ε 

ηειεπηαία κεηξηάδνληαλ απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο δήηεζεο ιφγσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ. Με ηνπο εμαληιήζηκνπο 

πφξνπο λα γίλνληαη ζπαληφηεξνη, ε νξηαθή παξαγσγηθφηεηα ζα απμάλνληαλ 

πξνθαιψληαο ηελ αλαδήηεζε απνδνηηθφηεξσλ ηερληθψλ παξαγσγήο, ππνθαηάζηαζε ζε 

θζελφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο, αχμεζε ζηπο ξπζκνχο 

αλαθχθισζεο θαη άιινπο κεραληζκνχο (Levallois, 2010, pp. 18-19). Έηζη, 

ζεηηθά επίπεδα θαηαλάισζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ επ‟ άπεηξνλ θαη κηα νκαιή 

πξνζαξκνγή ζα ιάκβαλε ρψξα. Σν 1974 ν Robert Solow θαηαδεηθλχεη φηη θάησ απφ 

πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ππήξρε έλα επίπεδν θαηαλάισζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αθνινπζεζεί δίρσο ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Solow R. , 1974). Ο ιφγνο 

γχξσ απν ην Limits to Growth θαη ε νμεία αληηπαξάζεζε νδήγεζε ηνλ Roegen λα 

ππεξαζπηζηεί ην βηβιίν ζε πνιιέο θξηηηθέο. ην πιαίζην απηφ δεηά απφ ηνλ Meadows 

λα ηνπ απνζηείιεη φιεο ηηο θξηηηθέο απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αληηπαξαηεζεί κε ζνβαξνχο φξνπο. Ζ δνπιεηά απηή ζα ζπλνςηζηεί αξγφηεξα ζην άξζξν 

ηνπ Energy and Economic Myths ζην πεξηνδηθφ Southern Economic Journal ην 1975. 

πνπ θαηεγνξεί ηνπο νηθνλνκνιφγνπο γηα πεηζκαηηθή πξνζθφιιεζε ζηε κεραληζηηθή 

επηζηεκνινγία (Georgescu Roegen N. , 1975, p. 347). Δλψ απνδέρνληαη ηελ 

                                                        
4 Ζ νκάδα ηεο Meadows θαη ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ 

ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία  ηεο Volkswagen. 
5
 Δκπλεπζηήο ηνπ Κιακπ ηεο Ρψκεο ήηαλ ν Ηηαιφο κάλαηδεξ Aurelio Peccei ηεο Fiat θαη 

Olivetti. 
6
 Γηαθνξεηηθά εθθξάδεηαη θαη σο ζρεηηθή θαη απφιπηε ζπαληφηεηα. Ζ ζρεηηθή ζπαληφηεηα 

νξίδεηαη σο ε ζπαληφηεηα ελφο αγαζνχ ζε ζρέζε κε έλα άιια ζπάληα αγαζά. Ζ απφιπηε 

ζπαληφηεηα  αλαθέηεξαη ζηελ εμάληιεζε βαζηθψλ πφξσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πεξηζζφηεξα βιέπε Βaumgartner (2002) 
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αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο, ελψ απνδέρνληαη ηελ αξρή ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο, αδπλαηνχλ λα δνπλ ηελ πηζαλή εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Γείρλνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζε άγλσζηα απνζέκαηα ελέξγεηαο πνπ αθφκε δελ έρνπλ 

αλαθαιπθζεί, ζηελ ππνθαηάζαζε ησλ παξαδνζηαθψλ πφξσλ απφ λένπο φηαλ απηνί ζα 

έρνπλ εμαληιεζεί, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ησλ απνβιήησλ ή 

ηελ κειινληηθή ηηζάζεπζε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο. κσο ν Roegen ζηα παξαπάλσ 

απαληά φηη νη δηαζέζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη πεπεξαζκέλεο θαη φηη ε αλζξσπφηεηα 

κία κέξα ζα έξζεη αληηκέησπε κε ηελ εμάληιεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ ζπζζψξεπκέλε 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (νκνίσο).  

Γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ ν Roegen πξνηείλεη έλα 

«βηννηθνλνκηθφ πξφγξακκα». Θέηνληαο ην σο ην ειάρηζην πνπ έπξεπε λα γίλεη 

παξνπζίαζε νρηψ θηιφδνμα κέηξα κε ζηφρν ηελ εμνηθνλνκίζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ. Σν 

πξψην απφ απηά ήηαλ ε απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε παξαγσγήο ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Έπεηηα νη ππαλάπηπθηεο ρψξεο έπξεπε λα θηάζνπλ γξήγνξα ζε έλα θαιφ 

επίπεδν δηαβίσζεο πξάγκα πνπ ζα γίλνληαλ κε ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ(Georgescu Roegen N. , 1975, pp. 377-378). 

Πεξηιακβάλνληαλ επίζεο ν έιεγρνο θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη 

επηθιήζεηο γηα λα ζηακαηήζεη ε αιφγηζηε ρξήζε εθήκεξσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. 

Σν πξφγξακκα απηφ απέξξηπηε ην ηε ινγηθή φηη ην δήηεκα είλαη λα δηαηεξήζνπκε ην 

ππάξρνλ κνληέιιν αλάπηπμεο θαη λα ζθεθηνχκε δηνξζσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζα 

πξνζαξκφζηνπλ ζε απηφ θαη πξνέηαζε ηελ αξλεηηθή κεγέλζπζε κε ζηφρν λα κεηψζνπκε 

ηελ νηθνλνκία ζην ζεκείν φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχκε έλα ειάρηζην πνζφ απφ ηνπο 

ζπάληνπο πφξνπο. Ο ξηδνζπαζηηθφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο πξφηαζεο έκελε 

αλεμεξεχλεηνο σο βηψζηκε νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηαζε αθξηβψο επεηδή 

έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο αιφγηζηεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ  Σν βηννηθνλνκηθφ πξφγξακκα ήηαλ απιά κε πξαθηηθφ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επηηαγέο ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη δξφκνη ηνπ Club of Rome θαη ηνπ Roegen 

ζα αξρίζνπλ λα απνθιίλνπλ. O Roegen εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ φηη ην Club of Rome 

θηηάρλεη κνληέια κέζα απφ ηα νπνία πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηνλ θφζκν θαη έρεη πάξεη 

κηα θαηεχζπλζε πνπ ζπκίδεη ηα λενθιαζηθά νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα. Δλψ πξάγκαηη 

κέζα ζην Club of Rome αλαπηχρζεθε έλα ξεχκα ην νπνίν ζπλέρηδε λα κηιά γηα 

αλάπηπμε-κεγέλζπζε ζε αληίζεζε κε ηνλ Roegen. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Fernando 
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Elichirigoity  ην Club of Rome ήηαλ κηα πξνζπάζεηα «πιαλεηηθήο δηαρείξηζεο» πνπ 

έςαρλε κε ηερλνθξαηηθνχο ηξφπνπο λα ειέγμεη ηελ αλάπηπμε-φρη λα ηελ απνβάιιεη 

(Elichirigoity, 1999). ηηο αξρέο ηνπ 80‟ ε ξήμε εθδειψλεηαη αλνηρηά κε ηελ δήισζε 

ηνπ Roegen: «... πάεη θαηξφο πνπ νη εξγαζίεο ηνπ Club δελ κνπ είλαη ζπκπαζείο. Έπεηηα 

απφ ηελ έθζεζε ηεο νκάδαο ηνπ Meadows  ην Club άξρηζε λα «ιπθλίδεηαη» γχξσ απφ 

ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο, παξά λα δηεθδηθεί ηελ απαγφξεπζε ηεο 

παξαγσγήο ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ, παξά λα θηλείηαη ελάληηα ζηελ θαηαζπαηάιεζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, παξά λα θηλείηαη ελάληηα ζηηο 

αβάζηαρηεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ εζλψλ»
7
. 

O Georgescu-Roegen ζεσξείηαη ζήκεξα ν παηέξαο ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

απνκεγέλζπζεο θαη ήηαλ απηφο πνπ κεηά ηελ έθζεζε ηνπ Brundland εμέθξαζε ηελ 

άπνςε φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε ήηαλ έλα ζρήκα νμχκσξν. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε έρεη 

λφεκα κνλάρα αλ ε αλάπηπμε ππάξρεη δίρσο κεγέλζπζε ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο 

(Georgescu-Roegen N. , 1993).  

                                                        
7 Απφζπαζκα απφ ρεηξφγξαθν γάκκα ηνπ Georgescu-Roegen ζηηο 8 Γεθέκβξε ηνπ 1981 ζην 

US Association γηα ην Club of Rome (Βνρ 6, File «Club of Rome», NGRP) 
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Κεθάιαην 2: Η απνκεγέλζπζε θαη ηα δύν ξεύκαηα εληόο ηεο 

2.1 Η έθθξαζε ηνπ ξεπκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο 

Ζ έθθξαζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαδπθλχεηαη 

απφ ηα δχν ηειεπηαία ζπλέδξηα πνπ έγηλαλ ζην Παξίζη ην 2008 θαη ζηε Βαξθειψλε ην 

2010, ζηα νπνία δεκηνπξγήζεθε κία ζρεηηθά εληαία έθθξαζε ζρεηηθά κε ηελ νηνλνκηθή 

απνκεγέλζπζε ή φπσο κεηαθξάδεηαη θαηά πνιινχο ηελ βηψζηκε απνκεγέλζπζε 

(Λατους, 2008). Ζ απνκεγέλζπζε ζεκαίλεη κία κείσζε ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαδηθαζία φπσο απηή κεηξηέηαη απφ ηηο ξνέο ζε ελέξγεηα θαη χιε (Martinez-Allier 

J. , 2009). Ζ απνκεγέλζπζε ή ε βηψζηκε απνκεζέλζζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

κείσζε ηεο παξαγψγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ε νπνία φκσο απμάλεη ηελ αλζξψπηλε 

επεκεξία θαη βειηηψλεη ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν 

ηφζν καθξνρξφληα φζν θαη βξαρπρξφληα (Schneider, Kallis, Allier, 2010). Ο φξνο 

βηψζηκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη φηη ε κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο 

απνκεγέλζπζεο ζα επηθέξεη πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά σθέιε θαη φηη δελ είλαη 

ηαπηφζεκε ε έλλνηα ηεο απνκεγέλζπζεο κε απηήλ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Κεληξηθφο 

ζηφρνο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο απνκεγέλζπζεο είλαη λα δείμνπλ φηη κπνξνχκε λα 

πεηχρνπκε ηελ αλζξψπηλε πξφνδν αλεμάξηεηα απν ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ή 

δηαθνξεηηθά φηη ε νηθνλνκηθή κεγέλζπζε δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαία θαη ηελ αλζξψπηλε 

πξφνδν. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε κεηάβαζε πξνο ηελ βηψζηκε απνκεγέλζπζε 

δηαρσξίδεηαη απν ηελ κε βηψζηκε απνκεγέλζπζε δειαδή ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ε 

δηαθνξά έγγπηαη ζην φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε πξνθαιεί κία ζεηξά απν αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσλία πνπ δηαηαξάζνπλ απηφ πνπ ζα νλνκάδακαη βησζηκφηεηα 

επεηδή πξνθαινχλ απψιεηεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

θαη γεληθψο πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Πξάγκα πνπ ζπκκβάηλεη φπσο ππνζηεξίδνπλ 

Allier Schneider θαη Kallis δηφηη νη νηθνλνκίεο ζήκεξα είλαη νηθνλνκίεο ζρεδηαζκέλεο 

λα επηδεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέλζπζε (Schneider, Kallis, Allier, 2010, p. 516).  
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Παξάιιεια επεξσηνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «δηαπηζηψλεηαη» ε επεκεξία 

κίαο ρψξαο απφ ηνλ δείθηε ηνπ ΑΔΠ. ζνλ αθνξά ην ΑΔΠ ζαλ δείθηεο επεκεξίαο 

δέρεηαη κεγάιε θξηηηθή γηαηί  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηιακβάλεη κνλάρα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ βίζθνληαη εληφο ηεο αγνξάο. Δπίζεο κε ην ΑΔΠ κεηξνχληαη κνλάρα νη 

ρξεκαηηθέο αμίεο θαη φρη νη αμίεο ρξήζεο ησλ αγαζψλ. Σν ΑΔΠ ινηπφλ γηα κία 

νηθνλνκία απνκεγέλζπζεο δελ κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο δείθηεο δηφηη είλαη 

έλαο δείθηεο θηηαγκέλνο γηα λα κεηξά νηθνλνκίεο πνπ κεγελζχλνληαη. Σέινο ην ΑΔΠ 

δελ πεξηιακβάλεη, ιφγσ αδπλαηφηεηαο λα απνηηκεζεί, ην θπζηθφ θεθάιαην. Γηα απηφ ην 

ιφγν έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα θηηαρηνχλ θαηλνχξηνη δείθηεο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ πεξηιακβάλεη ην ΑΔΠ. Ζ εξγαζία ηνπ Daly θαη Cobb είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Γεκηνχξγεζαλ έλαλ δείθηε (ISEW, Index of Sustainable 

Economic Welfare) (Daly H. C., 1989) πνπ πεξηειάκβαλε πνιιέο πεξηζζφηεξεο 

παξακέηξνπο απφ ην ΑΔΠ φπσο νη εξγαζίεο ζην ζπίηη, νη απψιεηεο απφ ηελ αληζφηεηα 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

δηαδηθαζία (Bleys, 2008).  

ηελ απνκεγέλζπζε ζα έρνπκε απν ηε κία κείσζε ηνπ ΑΔΠ ε νπνία φκσο 

θαηέρεη δεπηεξεχνληα ξφιν ζε ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε επηπρία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 
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θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε
8
. Πνηνηηθέο δειαδή δηαθνξέο ζην πεξηβαιινληηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεδίν νη νπνίεο αθελφο δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε βάζε ην ΑΔΠ θαη 

αθεηέξνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαζψο ην ΑΔΠ κεηψλεηαη.  

Σν ξεχκα ηεο απνκεγέλζπζεο ζηεξίδεηαη ζην πφξηζκα ηνπ Easterlin. H 

αλζξψπηλε επηπρία δελ ζρεηίδεηαη κε ην θαηα θεθαιήλ εηζφδεκα ζε έλα επίπεδν πάλσ 

απφ φπνπ θαιχπηνληαη νη βαζηθέο καο αλάγθεο (Easterlin, 1974). Άιισζηε ππάξρνπλ 

πνιιέο έξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη δελ δηακεζνιαβνχληαη απν ηελ αγνξά, άξα δελ 

πξνζθέξνπλ ζην ΑΔΠ παξακέλνπλ φκσο εξγαζίεο εληφο ηεο θνηλσληθέο δσήο φπσο 

ηζρπξίδνληαλ ην θεκηληζηηθφ θίλεκα παιηφηεξα γηα ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη (Waring, 

1988). Μία θνηλσλία πινχζηα ζε ζπιινγηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο (δίρσο ηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο αγνξάο) ζα είρε πνιπ ρακειφηεξν ΑΔΠ απφ κία ζηελ νπνία 

νηηδήπνηε ζα πεξλνχζε κέζα απν ηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο. Ζ απφ-κεγέζπλζε 

ζηνρεχεη ην ΑΔΠ φρη σο δείθηε αιιά σο ζηφρνπ. Γειαδή ζηνρεχεη ην ζχλνιν ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο θαηαηείλνπλ ζε έλα κνληέιν 

νξγάλσζεο ην νπνίν απαηηεί ηε δηαξθή κεγέζπλζε σο φξν χπαξμεο θαη αλαπαξαγσγήο 

ηνπ. 

Έλα δήηεκα ην νπνίν πξνθχπηεη ζηελ ζπδήηεζε γηα ηελ απνκεγέλζπζε είλαη ην 

δήηεκα ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Δπεηδή έρεη αζθεζεί θξηηηθή απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο 

απνκεγέλζπζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία πνπ έθεξε ε πξφνδνο κε ηε βηνκεραληθή 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ην θνξληηθφ κνληέιν, έρεη δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε φηη 

ην πξφηαγκα ηεο απνκεγέλζπζεο βξίζθεηαη απέλαληη ζηελ θαηλνηφκα ηερλνινγία. 

Αληίζεηα φκσο νη ζεσξεηηθνί ηεο απνκεγέλζπζεο καδί κε ηνπο νηθνινγηθνχο 

νηθνλνκνιφγνπο εζηηάδνπλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ κε κία φκσο δηάθξηζε. ηεξίδνπλ εθείλεο ηεο ηερλνινγίεο πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο αγαζνχ. Γηφηη ππάξρεη θαη ε ηερλνινγία πνπ βειηηψλεη ηελ απφδνζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο εθξνέο αλά κνλάδα ρξφλνπ. Απηφ ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ψο αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο EFT1
9
 (Mayumi, 2001)  ψζηε κε 

                                                        
8 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2

νπ
 παγθνζκίνπ πνιέκνπ ην ΑΔΠ απμήζεθε ελψ ρηιηάδεο άλζξσπνη 

ζθνηψζεθαλ, έραζαλ ηα ζπίηηα ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, πέζαλαλ απφ ηελ 

πείλα. Κξίλνληαο φκσο απφ ην ΑΔΠ ζα έιεγε θαλείο φηη ε νηθνλνκία επεκεξνχζε (Kallis, 2009). 
9 Καηά ηνλ Mayumi ε απνδνηηθφηεηα απηή νξίδεηαη σο EFT1 θαη αλαθέξεηαη ζηελ έμνδν 
(πιηθψλ, ελέξγεηαο) ελφο ζπζηήκαηνο πξνο ηελ είζνδν. Δλψ ππάξρεη θαη ε απνδνηηθφηεηά EFT2 

ε νπνία νξίδεηαη σο ε έμνδνο ελφο ζπζηήκαηνο πξνο ηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ (νπζηαζηηθά ην 

πφζν γξήγνξα παξάγεη έλα ζχζηεκα). 
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κηθξφηεξε είζνδν ζε έλα ζχζηεκα λα έρσ ίζε ή πεξηζζφηεξε έμνδν. Τπνζηεξίδεη φηη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ην απνηέιεζκα είλαη αληίζηξνθν ηνπ ζηφρνπ, ζηεξηδφκελε ζην 

παξάδνμν ηνπ Jevons
10

 θαη γη‟απηφ πξνηάζεη ην ζπλδπαζκφ ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο 

παξάιιεια κε ηελ κηθξφηεξε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε. 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε πξφνδνο ηεο γλψζεο δελ απνθιείνληαη απφ ηελ 

απνκεγέλζπζε αληίζεηα επαλαπξνζδηνξίδνληαη, απφ ηελ ινγηθή ηνπ πεξηζζφηεξνπ ζηελ 

ινγηθή ηνπ πνηνηηθφηεξνπ. Μηα ζηξνθή δειαδή απν ηελ ινγηθή «φζν πεξηζζφηεξν ηφζν 

ην θαιχηεξν» ζε κηα ινγηθή φηη ην πνηνηηθφηεξν είλαη θαη ην θαιχηεξν πνπ ππνλνεί φηη 

ζέινπκε ιίγα αιιά θαιψο πνηνηηθά αγαζά πνπ λα αληέρνπλ ζην ρξφλν θαη λα κε 

ρξεηάδεηαη ζπλερψο αληηθαηαζηαζή ηνπο φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηηο 

ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο Ζ ινγηθή ηεο απνκεγέλζπζεο δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε κηα 

επηζηξνθή ζην παξειζφλ. Αληίζεηα ε έξεπλα θαη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζε κηα 

θνηλσλία απνκεγέλζπζεο  ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην λα θαηαλαιψλνπκε ιηγφηεξν κέζα απφ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχκε. Θα πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθά κέηξα θαη ηερλνινγίεο 

πνπ ζα παίξλνπλ ππφςελ ηα θπζηθά φξηα θαη δελ ζα επηδίδνληαη ζε θαηλνηνκίεο πνπ 

ζηφρν έρνπλ απιά ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο (Schneider, 2003). 

Οη ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ απνκεγέζπλζε δελ παξακέλνπλ απιά ζηε 

δηαηχπσζε κίαο πξφηαζεο γηα έλα ηδεψδεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο αιιά 

αλαδεηθλχνπλ θαη ζπδεηάλε ηνπο φξνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κεηάβαζεο Ζ απνλάπηπμε 

είλαη θαη πξέπεη λα είλαη θνηλσληθή επηινγή φπσο καο ιέεη ν Fournier, δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί απφ έμσ ζε κηα θνηλσλία επηθαινχκελνο θάπνηνο πεξηβαιινληηθνχο ή άιινπο 

ιφγνπο (Fournier, 2008). Ζ απνθέληξσζε, ην βάζεκα ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ε 

επαλαπνιηηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ θηλήκαηνο 

ηεο απναλάπηπμεο παξάιιεια κε ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ζ 

αιιαγή ηνπ ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ φπσο ην νξίδεη ν θαζηνξηάδεο (Castoriadis, 

1975), ε αλαδήηεζε ηεο πξαγκαηηθήο ραξάο ηεο δσήο, ε δηεχξπλζε ησλ ζπιινγηθψλ ή 

ζρεζηαθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ηελ 

απνκεγέλζπζε. Οη θίλδπλνη εινρεχνπλ ζηελ κεηαηξνπή ηεο ηδέαο ηεο απνκεγέλζπζεο ζε 

θάηη επηβεβιεκέλν θαη αλαγθαίν ην νπνίν ζε πνιηηηθφ πιαίζην κπνξεί λα πάξεη 

νινθιεξσηηθή θαη απηαξρηθή κνξθή. Γη απηφ ε απνκεγέλζπζε δελ κπνξεί λα είλαη κηα 

νινθιεξσκέλε ζεσξία πνπ απιά επηδεηεί εθαξκνγή, δελ κπνξεί λα γίλεη έλα είδνο 

                                                        
10 Πνιιέο θνξέο ε ρξήζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο πνπ βειηηψλεη ηελ απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνπκελεο εηζξνέο επηθέξεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, δειαδή αχμεζε ηεο 

απαηηνχκελεο εηζξνήο ζην ζχλνιν. Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε ζην θεθάιαην 3.3 
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ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο. Αληίζεηα είλαη κηα πξφηαζε αλνηρηή πξνο ζπδήηεζε θαη 

ζπκκεηνρή γηα ηελ εχξεζε πξαθηηθψλ ιχζεσλ. Eίλαη κία ππφζεζε πνπ απαζρνιεί φινπο 

καο θαη γη απηφ ρξεηάδεηαη ηελ ζπκκεηνρή καο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο φζν θαη 

ζην επίπεδν ηεο πξάμεο. Μνλάρα ν δεκνθξαηηθφο δξφκνο πξνο απηήλ κπνξεί λα είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζεη ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηθαηνζχλε. 

Δληφο ηνπ ξεχκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο εγείξνληαη δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ή 

αθφκε θαη δηαθσλίεο ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ 

θαη ηελ δεκνγξαθηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο ην ΑΔΠ θαη ηνπο λένπο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ 

θαη νη νπνίνη ζα πεξηιακβάλνπλ ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα ηεο νηθνλνκίαο (Hueting, 

2008), ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ή φρη κεηαμχ ηεο απνκεγέλζπζεο θαη ηεο ζηαζεξήο 

νηθνλνκίαο (steady state), ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο/εξγαζίαο θαη ηνλ ξφιν ηνπ ρξένπο θαη 

ηεο πίζησζεο ζηελ επέθηαζε ηεο θαηαλάισζεο ζην λενθηιειεπζεξηζκφ.  

Έπεηηα ζα δνχκε πσο αλαπηχρζεθαλ ηζηνξηθά ηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά θαη 

έπεηηα ην ξεχκα ηεο απνκεγέλζπζεο. Πνηνη ήηαλ απηνί πνπ ζπλέβαιαλ ζε αθαδεκατθφ 

επίπεδν ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο ζεσξίαο απηψλ ησλ ξεπκάησλ αιιά θαη πσο 

δηακνξθψζεθαλ δηάθνξεο απνθιίζεηο ή θαη ζπγθιίζεηο (ηα ηειεπηαία ρξφληα) ζε απηά 

ηα ξεχκαηα. 

2.2 Η ζηαζεξή νηθνλνκία θαη ε «γαιιηθή» απνκεγέλζπζε 

ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ ε ζηαζεξή νηθνλνκία 

φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνπο νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο εληφο ηεο «βηψζηκεο 

απνκεγέλζπζεο», φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηα ηειεπηαία δηεζλή ζπλέδξηα γηα ηελ 

απνκεγέλζπζε, ηα θνηλά πνπ κνηξάδνληαη αιιά θαη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ απνκεγέλζπζε ζεκαίλεη κία κείσζε ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία φπσο απηή 

κεηξηέηαη απφ ηηο ξνέο ζε ελέξγεηα θαη χιε. Ζ αληηπαξάζεζε εδψ έξρεηαη ζην πφζν 

πξέπεη λα είλαη απηή ε κείσζε ψζηε λα επηηχρνπκε βησζηκφηεηα θαη ζην αλ ππάξρεη 

θάπνην ηδαληθφ επίπεδν γηα κηα βηψζηκε νηθνλνκία. ε απηά ηα εξσηήκαηα ην γαιιηθφ 

ξεχκα ηεο απνκεγέλζπζεο δηαθσλεί κε ην ξεχκα ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκίαο (Steady-state 

Economy) (ζην εμήο SSE) φπσο εθθξάδεηαη απφ πνιινχο νηθνινγηθνχο 

νηθνλνκνιφγνπο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απν ηελ Bφξεην Ακεξηθή (Daly, Ayres, 

Odum, Costanza). Ζ ζεσξεηηθή γξακκή ζθέςεο γηα απηνπο ηνπο νηθνλνκνιφγνπο καο 
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ιέεη φηη ζηαζεξνπνηφληαο ηελ νθνλνκία βξαρπρξφληα (κία δεθαεηία) γχξσ απφ έλα 

επίπεδν θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο, δίρσο λα απμάλεηαη ε αλζξψπηλε εξγαζία (δειαδή ν 

πιεζπζκφο) φπσο επίζεο θάησ απφ έλα ζηαζεξφ ξπζκφ παξαγσγήο θαη παξάιιεια ηελ 

παξαγσγή θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θάησ απφ έλα δεδνκέλν ηερλνινγηθφ 

πιαίζην κπνξνχκε λα πεηχρνπκε βησζηκφηεηα
11

. Απφ ηελ πιεπξά ησλ SSE ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο ζα αχμαλε ηνλ ιφγν ΑΔΠ πξνο ηελ κνλάδα ηνπ έξγνπ (ελέξγεηα) 

αλ θαη πεξηνξηζκέλα ιφγσ 1) ηνπ θαηλνκέλνπ αλαπήδεζεο (Rebound Effect)
12

 

(Polimeni, J., Mayumi, K., Giampert, M., Alcott, B., 2008), 2) επελδχζεσλ ζε 

θαηλνηνκίεο νη νπνίεο σζνχλ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Czech, 2003). 

Πνηέο είλαη ηφηε νη δηαθνξέο θαη πνηά ηα θνηλά ζηνηρεία αλάκεζα ζηα SSE θαη ζηελ 

απνκεγέλζπζε; 

Οη Γάιινη απνκεγελζπζηαθνί ζηεξηδφληαη ζηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ν Roegen 

ζηνλ νηθνινγηθφ νηθνλνκνιφγν Herman Daly (θχξην εθπξφζσπν ηεο ζηαζεξήο 

νηθνλνκίαο) ζε ζρέζε κε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεη ζηε SSE θαη ακθηζβεηνχλ ην 

πξφηππν πςειήο θαηαλάισζεο πνπ έρνπλ ρψξεο φπσο ε Βφξεηα Ακεξηθή. Δπηπιένλ 

ζηήξηδνληαη ζην γεγνλφο φηη ε πιήξεο αλαθχθισζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθνπ 

πάληα ζα έρεηο θάπνηα πνζφηεηα χιεο ε νπνία ράλεηαη κε ηελ έλλνηα φηη δελ ηελ 

εθκεηαιεπφκαζηε φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ηέηαξην λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο ηνπ 

Roegen. (Georgescu Roegen N. , The Entropy Law and The Economic 

Process, 1971, p. 60)13
. χκθσλα φκσο κε ηνλ Daly θαη ηα SSE ππάξρεη έλα 

επίπεδν νηθνλνκίαο ην νπνίν είλαη βηψζηκν θαη ην νπνίν δελ αιινηψλεη ηελ θέξνπζα 

ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλα επίπεδν ζην νπνίν νξηαθά ε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία 

πξνζθέξεη  έλα θεξδνθφξν επίπεδν παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο απφ ηελ 

ππνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ζην ζπλνιηθφ φγθν παξαγσγήο. 

Βέβαηα ζε απηήλ ηελ δηακάρε κεηαμχ SSE θαη απνκεγέλζπζεο ππάξρεη θαη κία 

ηειεπηαία ζπκβνιή ε νπνία πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη ηηο δχν απφςεηο (Kerschner, 

2010). πσο ηζρπξίδεηαη ν Kerschner ε απνκεγέλζπζε κπνξεί λα κελ εξκελεχεηαη σο 

έλαο θαη κφλν ζηφρνο αιιά σο έλαο δξφκνο γηα ηνλ Βνξξά γηα κηα παγθφζκηα δίθαηε 

                                                        
11 Βιέπε ζει. 29 ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη γηα πεξηζζφηεξα Daly, H. (1992a). Steady State 
Economics. London: Earthscan. 
12

 Σν θαηλφκελν ηεο αλαπήδεζεο είλαη ουςιαςτικά το όνομα που έδωςαν οι οικολογικοί 
οικονομολόγοι ςτο «παράδοξο του Jevons» που αναλύουμε ςε επόμενο κεφάλαιο. Εν 
ςυντομία, τα απότελέςματα ωσ αυξημένη ζήτηςη που φέρει η εφαρμογή μιασ 

αποδοτικότερησ τεχνολογίασ. 
13 Βιέπε δηακάρε γηα ηελ αλαθχθισζε θεθ 3.2 
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ζηαζεξή νηθνλνκία. Μία απνκεγέλζπζε ζηνλ φγθν παξαγσγήο ζην Βνξξά θαη κία 

κείσζε ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ ίζσο λα νδεγνχζε ζε κία ζηαζεξή νηθνλνκία. Απηή 

ε θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ελ κέξεη ζηαζεξή νηθνλνκία (quasi-SSE)  

θηάλνληαο ζε κία δπλακηθή ηζνξξνπία  πνπ κπνξεί αθφκε λα πξνζεγγηζζεί  ή θαη λα 

επηηεπρζεί (Daly H. , 2007). Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ελψ άιινη λα κεησζνχλ  δίλνληαο σο απνηέιεζκα κία ζηαζεξή 

νηθνλνκία. ζνλ αθνξά ηνλ ηέηαξην λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο ν Kerschner ζεκεηψλεη 

ηελ ηζρχ ηνπ ζε πξαθηηθφ επίπεδν δηφηη ζεσξεηηθά φπσο ζεκεηψλεη παξαβηάδεηαη ν 

πξψηνο λφκνο πνπ καο ιέεη φηη ε χιε θαη ε ελέξγεηα δελ ράλνληαη αιιά νχηε θαη 

παξάγνληαη (Kerschner, 2010, pp. 514-515). Σέινο, ππνγξακκίδεη ην επηρείξεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο φηη ε Γε είλαη έλα αλνηρηφ 

ζχζηεκα ιφγσ ηεο ξνήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειηαθή ελέξγεηα γηα πιήξε αλαθχθισζε, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά 

κπνξεί λα επηηεπρζεί εθαηφ ηνηο εθαηφ (Kerschner, 2010)(Schwartzman, 2008).  

ηε ίδηα ινγηθή φκσο ην επηρείξεκα ζηέθεηαη θαη σο επζεία ακθηζβήηεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ηεο εληξνπίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεο. Δθφζνλ ην ζχζηεκα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεο κπνξεί λα νξηζηεί σο αλνηρηφ ζχζηεκα (ιφγσ ηεο εηζξνήο ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο). Απηφ πνπ ακθηζβεηείηαη βέβαηα δελ είλαη ε ηζρχ ηνπ λφκνπ (ε 

εληξνπία ζπλερίδεη λα απμάλεηαη) αιιά φηη αλ νξίζνπκε ην ζχζηεκα σο πιαλήηε Γε ε 

ειηαθή ελέξγεηα έξρεηαη σο εμσηεξηθή. Οξίδνληαο ην ζχζηεκα σο Ήιηνο-Γε ε εληξνπία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. 

Πεγαίλνληαο έλα βήκα πην κπξνζηά ην θίλεκα ηεο απνκεγέλζπζεο φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ηνπο Γάιινπο απνκεγελζπζηαθνχο ππνζηεξίδεη φηη δελ θηάλεη κνλάρα ν 

ππνζθειηζκφο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Υξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ απναπνηθηζκφ ηνπ ζπιινγηθνχ 

θαληαζηαθνχ απφ ηνλ νηθνλνκηζκφ (Λαηνπο, 2008). Γειαδή κηα θνηλσλία φπνπ νη 

νηθνλνκηθέο αμίεο ζα πάςνπλ λα θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε, φπνπ ε νηθνλνκία ζα έρεη 

κπεη ζηε ζέζε ηεο, δειαδή ζα έρεη γίλεη έλα απιφ κέζν ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, θαη φρη 

χζηαηνο ζθνπφο. ηελ νπνία επνκέλσο ζα έρνπκε παξαηηεζεί απφ ηελ ηξειή θνχξζα 

πξνο κηα ζπλερψο απμαλφκελε θαηαλάισζε θαη ζα έρνπκε ζηξαθεί ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνπλ κία «θαιή» δσή (Castoriadis, 1975) (Λατους, 

2008) Απηή ε ζέζε θαίλεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο σο 

ηνλ ιαλζαζκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηξηέηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή 
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επηζηήκε ηα θπζηθά θαη βηνινγηθά δεηήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, δηφηη δελ αληαλαθιάηαη 

ζηηο κεηξήζεηο απηέο ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο (Martinez-Allier J. , 2009). κσο 

ελψ ε βηψζηκε απνκεγέλζπζε ζηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε θπζηθψλ δεηθηψλ πνπ κεηξνχλ ηελ επεκεξία θαη ηελ βησζηκφηεηα, ιηγφηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ επεξψηεζε ησλ «αλαγθψλ». Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο βαζηθέο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηηο επίπιαζηεο αλάγθεο φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Gorz κε 

ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζθαίξαο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ απφ ηελ κία θαη ησλ 

ςεχηηθσλ αλαγθψλ πνπ ν θαπηηαιηζκφο δεκηνπξγεί κέζσ ηεο δηαθήκηζεο (Gorz, 1980). 

Γειαδή ζηνλ νξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ αλαγθψλ. Σν «Γαιιηθφ» θίλεκα 

ηεο απνκεγέλζπζεο μαλαζέηεη απηφ ην εξψηεκα πεξί αλαγθψλ ζηα νηθνινγηθά 

νηθνλνκηθά  θαη πξνζζέηεη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ην ζέκα ηεο παγθφζκηαο 

δηαλνκήο ηνπ πινχηνπ (Vivien, 2008). Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ 

απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο νλφκαδε «θαιή δσή» θαζνδεγνχκελν απφ ηελ «νηθνλνκία» θαη 

φρη απν ηα ρξεκαηηζηηθά ζα επεξεάζεη ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζηε ζπδήηεζε ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο (Martinez-Allier J. , 2009). Κάπνηεο απφ 

απηέο ηηο ηδέεο ζπδεηηνχληαη ήδε δηεζλψο κεηαμχ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ. Ηδηαίηεξα απφ εθείλα ηα θνηλσληθά θηλήκαηα πνπ νξγαλψλνληαη γχξσ απν 

ηελ ηδέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο κε ζηφρν κηα νηθνλνκία πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο γηα θαγεηφ, πγεία, εθπαίδεπζε, θαη ζηέγαζε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο  θαζψο 

θαη ηελ ραξά ηεο δσήο.  

Η ζσέζη μεηαξύ ηηρ Γαλλικήρ ζσολήρ απομεγένθςζηρ και ηηρ βιώζιμηρ απομεγένθςζηρ 

ζηα οικολογικά οικονομικά. 

Παξαπάλσ εμεηάζακε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηεο απνκεγέλζπζεο φπσο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ «γαιιηθή ζρνιή» θαη ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά. Δίδακε πσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα 

θνηλφ πιαίζην θάησ απφ ην νπνίν κπνξνχλ ηα δχν απηά ξεχκαηα λα ζπλππάξμνπλ. 

κσο είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη βαζηθνί δηαλννχκελνη ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

απνκεγέλζπζεο έρνπλ πξνβάιιεη ζθέςεηο  νη νπνίεο δηαθέξνπλ αξθεηά απφ απηά ηα 

νπνία βξίζθνπκε γεληθά ζηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά. 

Ζ ηδέα ηεο («Γαιιηθήο») απνκεγέλζπζεο έρεη δχν ζεσξεηηθέο ξίδεο νη νπνίεο 

δηαπιέθνληαη. Απν ηε κηα κεξηά, ζρεκαηίζηεθε κέζα απν ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

νηθνινγηθήο θξίζεο θαη απν ηελ άιιε κεξηά κέζα απν ηελ πνξεία ηεο θξηηηθήο ηεο 
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ηερληθήο θαη ηεο πξνφδνπ. Καηαξράο ην θίλεκα ηεο απνκεγέλζπζεο έρεη επηξξνέο απφ 

ηνλ Μαξμηζκφ απφ ην 1930 κέρξη ην 1970 ελψ βξίζθεη ηηο αξρέο ηνπ ζε νπηνπίεο ηνπ 

πξψηκνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ζηελ αλαξρηθή παξάδνζε θαη έπεηηα ζε αλαλεσκέλε κνξθή 

απν ηνπο Ηβάλ Ίιιηηο, Αληξέ Γθνξδ, Francois Partant θαη Κνξλήιην Καζηνξηάδε
14

 ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟ (Λαηνπο 2008). Έρνληαο επηξξνέο απφ ηνλ Μαξμηζκφ νη 

γάιινη απναλαπηπμηαθνί ζεσξνχλ φηη ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα είλαη θαηαξρήλ πνιηηηθά 

δεηήκαηα, ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ηα νηθνλνκηθά εξσηήκαηα απαηηνχλ πνιηηηθέο 

απαληήζεηο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζηα γξαπηά ηνπο εθθξάδνπλ πνιηηηθά έλα 

αληηθαπηηαιηζηηθφ πξφηαγκα. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα απεκπιαθνχκε απφ ηνλ 

θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο δηφηη απηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηφζν 

ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ηεο θχζεο «ην πξφηαγκα ηεο απνκεγέλζπζεο έρεη σο 

αληηθείκελν λα δειψζεη έληνλα ηελ εγθαηάιιεηςε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο 

κεγέλζπζεο γηα ηε κεγέλζπζε, ζθνπνχ ηνπ νπνίνπ θηλεηήξαο είλαη απνθιεηζηηθά ε 

αλαδήηεζε θέξδνπο απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηο 

ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν» (Λαηνπο 2008, ζ.29). Γίρσο φκσο λα 

πξνζβιέπνπλ ζην «ζνζηαιηζκφ» κε ηελ ζπλήζε ζεκαζία ηεο θεληξηθά ζρεδηαδφκελεο 

νηθνλνκίαο κε έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ αιιά ην ζπλδένπλ κε 

άιιεο αληηθαπηηαιηζηηθέο παξαδφζεηο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλεο κνξθέο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη κε ραξαθηήξα άκεζεο δεκνθξαηίαο. 

Μία δεχηεξε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θηλήκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο είλαη ε ζηαζεξή 

αλαθνξά ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλζξσπνινγία. Αζρφιήζεθε γηα παξάδεηγκα κε ηηο λέεο 

εξγαζηαθέο δνκέο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (Gorz, Critique de la Division du 

Travail, 1973). πδεηάεη ηελ θαηαζθεπή ηεο ηδέαο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην παξάδεηγκα ηεο αλάπηπμεο απέθηεζε επηθαλή ξφιν. Μαδί κε 

ηνλ Latouche ε ζέζε ησλ Γάιισλ απνκεγελζπζηαθψλ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο 

αληηνηθνλνκηζηέο, δειαδή ελάληηα ζηνλ νηθνλνκηζκφ θαη ζε κία δηεχξπλζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ψζηε λα επεξεάδεη φια ηα επίπεδά ησλ ζεζκψλ θαζψο θαη 

ελάληηα ζηελ ππφζεζε ηνπ νξζνιγηθνχ αηφκνπ κε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ 

νξζνινγηζκνχ. Σα νηθνλνκηθά ηεο απνκεγέλζπζεο έρνπλ σο θχξην ππξήλα ηεο 

ζεσξεηηθήο ηνπο ζπγθξφηεζεο ηελ Γαιιηθή ζρνιή θαη νη θξηηηθέο ηνπ ξεχκαηνο απηνχ 

πξνο ηηο θπξίαξρεο απφςεηο πνπ δεζπφδνπλ ζηα νηθνλνκηθά ηείλνπλ λα απνηεινχλ θαη 

ηκήκα ηνπ ζεσξεηηθνχ ππξήλα ησλ ξηδνζπαζηηθψλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ.  

                                                        
14 Castoriadis, C. (1975). L'institution imaginaire de la societe. Paris: Seuil. 
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πσο πξναλαθέξζεθε, ε «γαιιηθή» απνκεγέλζπζε είλαη βαζηθά έλα θίλεκα ην 

νπνίν επηδηψθεη λα αιιάμεη ηελ θχζε ηεο κνληέξλαο θνηλσλίαο (Λαηνπο, 2008). Οη 

ζεσξεηηθέο ηεο αξρέο απνηεινχλ ηνλ πξψην ππιψλα ηνπ θηλήκαηνο. Τπάξρνπλ άιινη 

δχν βαζηθνί ππιψλεο: ν αθηηβίζηηθνο πνπ ζηεξίδεηαη απφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη ν 

πνιηηηθφο ππιψλαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε Γαιιία θαη επηθεληξψλεηαη ζηα εμήο δχν 

εξσηήκαηα: ε απνκεγέλζπζε είλαη κία αξηζηεξή ή κία δεμηά πνιηηηθή θίλεζε; Δίλαη 

απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πνιηηηθφ θφκκα ηεο απνκεγέλζπζεο;(Martinez-

Allier, Pascal, Vivien, & Zaccai, 2010).  

Ζ απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα κπνξεί λα θαίλεηαη εχθνιε ζε πξψηε καηηά 

φκσο ν θίδπλνο ηεο εκθάληζεο ηεο απνκεγέλζπζεο ζαλ κίαο έηνηκε ζπληαγή πξνο 

εθαξκνγή ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο επηβνιήο ηεο «απφ ηα πάλσ» σο έλα νινθιεξσηηθφ 

ζρέδην ζσηεξίαο. Σα εξσηήκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ηίζεληαη θαζψο θαη νη 

πξνηάζεηο πνπ εμάγνληαη σο απαληήζεηο δελ ζηέθνληαη νπδέηεξεο ή ακέηνρεο ζηελ 

θνηλσληθή ζχγθξνπζε, γη΄απηφ νη πξνηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηελ βηψζηκε 

απνκεγέλζπζε δελ κπνξνχλ είλαη δήηεκα «εηδηθψλ ηερλνθξαηψλ». Έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ βηψζηκε απνκεγέλζπζε είλαη ν ηξφπνο θαη ην θέληξν 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ : ζα πξέπεη λα κε επηβάιιεηαη «απφ ηα πάλσ», αθξηβψο επεηδή 

δελ απνηειεί έηνηκε ζπληαγή αιιά πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ δηαβνχιεπζε θαη 

ζπλαπφθαζε ησλ πνιηηψλ ζηε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο. Γηα απηφ πξέπεη λα έρνπκε ζην 

κπαιφ καο ηελ απνκεγέλζπζε σο κία θίλεζε πνπ ζα έρεη ηηο αθεηεξίεο ηεο ζηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα, απφ φπνπ ζα πξνβάιεη ηελ απηννξγάλσζε θαη ηελ απηνλνκία ζηελ 

βάζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

απνκεγέλζπζε ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ζα πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε φισλ καο. Σν αλ ε 

απνκεγέλζπζε ρξεηάδεηαη πνιηηηθή εθπξνζψπηζε απφ έλα μερσξηζηφ θφκκα είλαη έλα 

εξψηεκα πνπ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο απνκεγέλζπζεο ζεσξείηαη δχζθνιή ε 

απάληεζε ηνπ.  

Σα δχν ξεχκαηα (Γαιιηθή Απνκεγέλζπζε θαη SSE) παξά ην γεγνλφο φηη 

ζπκθσλνχλ ζηελ πξνβιεκαηηθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ μαθληθή απνκεγέλζπζε, γηα 

παξάδεηγκα κε φξνπο ΑΔΠ, ξνήο ελέξγεηαο θαη κάδαο ή αθφκε κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ απηήο ηεο επηινγήο βξαρπρξφληα (Martinez-Allier J. 

, 2009). Ζ επηινγή ηφηε είλαη ζε θάπνην βαζκφ απνκεγέλζπζε θαη έπεηηα κηα 

πξνζαξκνγή ζε κία ζηαζεξή νηθνλνκία απνθεχγνληαο θαηλφκελα αλαπήδεζεο 

(Rebound Effects) πνπ πξνέξρνληαη απν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ιφγσ ηεο 

ηερλνινγίαο. O ζηφρνο ίζσο πξέπεη λα είλαη λα πξνζεγγίζνπκε έπεηηα απφ έλαλ 
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απνκεγελζπζηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ κία παγθφζκηα ζηαζεξή νηθνλνκία σο ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζε πξαθηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν (Martinez-Allier, Pascal, Vivien, & Zaccai, 

2010).  

 Θα παξαηεξνχζακε ηέινο, φηη ε γαιιηθή απνκεγέλζπζε αζθψληαο θξηηηθή 

νπζηαζηηθά ζηνλ ΚΣΠ σο ηνλ ππξήλα απφ ηνλ νπνίν εθθηλνχλ ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε θαη βιέπνληαο ηηο καξμηθέο ηνπ θαηαβνιέο 

κάιινλ βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ νηθνινγηθφ καξμηζκφ ν νπνίνο ηνπνζεηεί απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ΚΣΠ θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ (Foster J. B., 2005)(Burkett, 2006). 

Βέβαηα νη ζπγγξαθείο πνπ θπξίσο εθπξνζσπνχλ ην ξεχκα ηεο απνκεγέλζπζεο ζην π.ρ. 

o Martinez-Allier θαίλεηαη λα επηρεηξεί κία ζπκκαρία κε ηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά, ησλ 

νπνίσλ ν ζηφρνο ζα ιέγακαη φηη ηνπιάρηζηνλ ππνινηπεηαη ηνπ αληηθαπηηαιηζηηθνχ 

πξνηάγκαηνο. 
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Κεθάιαην 3: Η εληξνπηθή δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

ηερλνινγία 

3.1 Η ζπδήηεζε γηα ηελ εληξνπηθή δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκίαο, ε 

καξμηθή ζπκβνιή 

Ζ εθαξκνγή ηεο εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία άλνημε φπσο 

ζεκεηψζακε κία κεγάιε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά θαη ζηα 

λενθιαζηθά. Θα πξνζπαζήζνπκε εδψ λα αλαπηχμνπκε ηα θχξηα επηρεηξήκαηα απφ ηελ 

κία θαη ηελ άιιε πιεπξά ελψ ζα εηζάγνπκε θαη ηελ Μαξμηθή νπηηθή. 

Ζ νηθνλνκθή ζεκαζία ηεο εληξνπίαο αλαπηχρζεθε φπσο είδακε απφ ηνλ Roegen 

θαη ππνζηεξίρζεθε ζεξκά απφ ηνλ Herman Daly. Οη δχν ηνπο μεθηλνχλ κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη ε παξαγσγή εμαξηάηαη απφ ηα πιηθά θαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ 

παξάγεη αιιά νχηε θαη θαηαλαιψλεη χιε-ελέξγεηα. Μνλάρα ηελ απνξξνθά θαη έπεηηα 

ηελ εμάγεη ζπλερφκελα (Georgescu-Roegen N. , 1973, pp. 51-53). Έπεηηα βαζηδφκελνη 

ζην δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο ππνζηήξημαλ φηη ε χιε-ελέξγεηα εηζέξρεηαη ζε 

κία θαηάζηαζε ρακειήο εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκηθε δηαδηθαζία θαη εμάγεηαη απφ απηήλ 

ζε κηα θαηάζηαζε πςειήο εληξνπίαο. Ζ αχμεζε ηεο εληξνπίαο ζπκβαίλεη ηφζν θαηά ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ φζν θαη θαηά ηελ απφξξηςε ησλ πξντφλησλ κεηά ηελ ρξήζε ηνπο 

(Georgescu-Roegen N. , 1973). Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά χιεο θαη ελέξγεηαο ρακειήο 

εληξνπίαο βξίζθεηαη ζε δχν κνξθέο. ηα γήηλα απνζέκαηα θαη ζηελ ειηαθή ελέξγεηα 

πνπ εηζξέεη ζηελ γε, θαη ηα δχν είλαη πεξηνξηζκέλα αθφκε θαη αλ ηδηαίηεξεο πεγέο χιεο 

θαη ελέξγεηαο ρακειήο εληξνπίαο είλαη αλαλεψζηκεο ζηελ αλζξψπηλε θιίκαθα ηνπ 

ρξφλνπ. Έηζη ε ρακειή εληξνπία είλαη ν πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ε πεγή ηεο απφιπηεο ζπαληφηεηαο (Daly H. , 1992).  

Ζ θχξηα ππφζεζε ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο είλαη φηη ν λφκνο ηεο εληξνπίαο 

ηζρχεη ηφζν γηα ηελ ελέξγεηα φζν θαη γηα ηελ χιε. Έηζη θαη ε χιε ππνηηκάηαη κε-

αληηζηξεπηά (Georgescu Roegen N. , 1975, p. 353). Ηδηαίηεξα αλ ζεσξήνζπκε φηη 

ε Γε είλαη έλα ζχζηεκα αλνηρηφ σο πξνο ηελ ειηαθή ελέξγεηα, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην 
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γεγλφο φηη ε ρακειή εληξνπία ηεο χιεο αλαδεηθλχεηαη σο ν απφιπηνο πεξηνξηζκφο ζηελ 

αλζξψπηλε παξαγσγή.  

Ζ αλάιπζε ησλ Daly θαη Roegen ζηεξίδεηαη ζε δχν άμνλεο. Πξψηνλ φηη ε 

παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  ρξεηάδεαη φρη κφλν ελέξγεηα αιιά θαη ηελ εκπινθή 

θάπνηνπ πιηθνχ εξγαιείνπ ή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαγσγή. 

«Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην έξγν θαη θάπνηα πιηθά γηα λα εθκεηαιιεπηνχκε 

κηα δηαζέζηκε πεγή ελέξγεηαο(Georgescu-Roegen, N., 1979, p. 1027). Καη ν 

δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηελ αλαπφθεπθηε ππνηίκεζε ηεο χιεο ζε νινέλα ιηγφηεξν 

ρξήζηκεο κνξθέο
15

. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ππφθεηληαη ζε 

νξγαληθή απνζχλζεζε θαη ζε δηάβξσζε, φπσο επίζεο δηάθνξα είδε ηξηβήο (άξα θαη 

απψιεηαο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα) ελππάξρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ζε κεραληθφ έξγν. πσο ην πεξηγξάθεη ν Roegen « 

νπνπδήπνηε ζηνλ πιηθφ θφζκν παξαηεξείηαη ε ππνηίκεζε ηε χιεο, φπσο ζηηο αιιαγέο 

θάζεσλ ηεο χιεο απφ αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία (εμάηκηζε), ζην φηη «βνπιψλνπλ» νη 

ζσιελψζεηο θαη νη κεκβξάλεο θαη έηζη ραιάλε, ζηελ θφπσζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

κέηαια ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζξαχζε. Έηζη ε χιε ζπλερψο ππνηηκάηαη, 

αιιάδεη θαη ζθνξπίδεηαη ζηηο ηέζζεξηο γσληέο ηνπ θφζκνπ θαζηζησληάο ηελ ιηγφηεξν 

ρξήζηκε γηα ηνπο δηθνχο καο ζθνπνχο» (Georgescu-Roegen, N., 1979, p. 1034). 

Οη δηάθνξεο ηξηβέο εμεγνχλ γηαηί ε δηαζέζηκε ελέξγεηα δελ κπνξεί πιήξσο λα 

κεηαηξαπεί ζε θαζαξφ ρξήζηκν έξγν παξά κφλν κεξηθψο (Georgescu-Roegen, N., 

1979, p. 1033).  

 Ο Roegen ζεσξεί φηη είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο δήηεκα ε εληξνπία ηεο χιεο 

ψζηε πξνηείλεη έλα ηέηαξην λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ο λφκνο πεξηγξάθεηαη απν ηξία 

ζεκεία φπνπ φια ηνπο κνηξάδνληαη ηελ ινγηθή φηη ε χιε ππνηηκάηαη (Georgescu Roegen 

N. , Energy, Matter and Economic Valuation: Where do we Stand?, 1981): 

1. Έλα θιεηζηφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα παξάγεη έξγν γηα πάληα κε έλα ζηαζεξφ 

ξπζκφ. 

2. ε έλα θιείζηφ ζχζηεκα, ε δηαζέζηκε χιε ζπλερψο θαη κε-αληηζηξεπηά ππνηηκάηαη, 

έηζη γίλεηαη κε δηαζέζηκε. 

3. Ζ πιήξεο αλαθχθισζε είλαη αδχλαηε. 

                                                        
15 Βιέπε ην παξάδεηγκα κε ηα ιάζηηρα ηνπ πνδειάηνπ, φπνπ ε χιε ηνπ ειαζηηθνχ πνπ κέλεη 

ζηελ άζθαιην είλαη πξαθηηθά ζρεδφλ αδχλαηνλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή ηνπιάρηζηνλ απηφ 

απαηηεί «άπεηξε» ρξήζε ελέξγεηαο, ζ. 43 ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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Ο Daly ζπκθσλεί θαη ιέεη φηη «ε ρακειή εληξνπία ζηελ γε βξίζθεηαη ζε δχν 

κνξθέο: ζηελ πιηθή, θαη ζηελ ελεξγεηαθή, θαη νη δχν ζέηνπλ εάλ απφιπην φξην ζηελ 

αλζξψπηλε παξαγσγή (Daly H. , Is the Entropy Law Relevant to the 

Economics of Natural Resource Scarcity? Yes, of Course it is, 1992, p. 

25). Ο Daly πεγαίλεη έλα βήκα παξαπέξα πεξηγξάθσληαο κηα «ζηαζεξή νηθνλνκία» ε 

νπνία ζα ζπκθηιηψζεη ηελ αλζξσπφηεηα  κε απηά ηα φξηα. Μηα ηέηνηα νηθνλνκία ζα 

έρεη: 

«ζηαζεξά απνζέκαηα θπζηθνχ πινχηνπ θαη ζηαζεξφ πιεζπζκφ, ην θαζέλα απν απηά 

επηιεγκέλν ζε έλα επηζπκεηφ επίπεδν, γηα παξάδεηγκα κε ρακειφ ξπζκφ γελλήζεσλ ίζν 

κε ηνλ ξπζκφ ζαλάησλ θαη κε ρακεινχο ξπζκνχο εηζξνήο ζηελ παξαγσγή. 

Αληίζηνηρνπο κε ηνπο ξπζκνχο ππνηίκεζεο ηεο θχζεο έηζη ψζηε ε καθξνδσία ησλ 

αλζξψπσλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ λα είλαη πςειή» (Daly, H., 1974, 

p. 15). 

Με ηελ εηζξνή ν Daly ελλνεί ηελ εθκεηάιιεπζε πεγψλ θαη απνζεκάησλ ρακειήο 

εληξνπίαο θαη ηελ ρξήζε ηνπο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ε νπνία νδεγεί 

ζην ηέινο ζε απφξξηςε ίζεο πνζφηεηαο χιεο θαη ελέξγεηαο πςειήο φκσο εληξνπίαο. ε 

κία ζηαζεξή νηθνλνκία απηή ε εηζξνή «ειαρηζηνπνηείηαη» επηιέγνληαο έλα επίπεδν 

απνζεκάησλ (Daly, H., 1974). χκθσλα κε απηνχο ηνπο ζηφρνπο ν Daly ζα έβαδε 

πεξηνξηζκνχο ζηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ζηηο αλζξψπηλεο γελλήζεηο θαη έπεηηα 

ζα άθελε ηνλ κεραληζκφ  ηεο αγνξάο κε ηελ πψιεζε θαη ηελ αληαιιαγή λα 

πξνζδηνξίζεη απνδνηηθά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ζην 

ξπζκφ γελλήζεσλ (Daly, H., 1974, p. 20). Απηή ε ζηξαηεγηθή βέβαηα κε ηνλ κεραληζκφ 

ηεο αγνξάο  δελ ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο ηδαληθήο θιίκαθαο ηεο παξαγσγήο. Σν 

πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην φηη δελ ππάξρεη ε αγνξά γηα ηα πην βαζηθά θνηλά απνζέκαηα 

(Daly, H., 1991, p. 35). Σα ζπλνιηθά δηαζέζηκα απνζέκαηα χιεο θαη ελέξγεηαο 

ρακειήο εληξνπίαο. Γηα απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζέζνπκε πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ άληιεζε ησλ απνζεκάησλ. Γηα ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο φκσο νη πεξηνξηζκνί ηνπ  

Daly ζα επέηξεπαλ ηελ άληιεζε κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζε ξπζκφ ίζν κε ηνλ ξπζκφ 

δεκηνπξγίαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Daly, H., 1991, p. 45). Οη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο αληινχληαη ζηελ βάζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη ξπζκνί εμάληιεζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηνπο ξπζκνχο αλαπαξαγσγήο θαη ... 
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νη εθπνκπέο απνξξηκάησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηνπο ξπζκνχο αθνκίσζεο ηνπο απφ 

ην πεξηβάιινλ ψζηε λα κπνξεί θαη ην ίδην λα αλαπαξάγεηαη (νκνίσο)
16

.  

3.2 Η δηακάρε γηα ηελ από-πινπνίεζε 

Έλα άξζξν ηνπ Young ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90΄ κε ηίηιν «ρεηίδεηαη ν 

λφκνο ηεο εληξνπίαο κε ηα νηθνλνκηθά ηεο θπζηθήο ζπαληφηεηαο;» αλαζέξκαλε ηε 

δηακάρε γηα ην θαηά πφζν ε νηθνλνκία είλαη κία δηεξγαζία εληξνπηθήο θχζεσο. ην 

άξζξν απηφ ν Young ππνζηήξηδε φηη ν λφκνο ηεο εληξνπίαο εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ 

ελέξγεηα θαη φρη ζηελ χιε θαη φηη ε επέθηαζε ηνπ ζηελ χιε κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηα 

αλαινγία. Πξάγκα ην νπνίν ζηεξίδνληαλ ζηελ ππφζεζε φηη ηελ εληξνπία κπνξεί λα ηελ 

κεηξήζεηο κνλάρα ζε νκνγελή ζηνηρεία (Young, 1991). Ζ απάληεζε απφ ηνλ Daly ήηαλ 

άκεζε ιέγνληαο φηη νη θπζηθνί (επηζηήκνλεο) ζπλερψο εθαξκφδνπλ ηελ εληξνπία ζηελ 

χιε θαη παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή 

ηεο, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κία απιή αλαινγία (Daly H. , 1992). Δλψ ν Townsend 

παξαηεξεί:  

«Ζ εληξνπία βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζηελ χιε φζν θαη ζηελ ελέξγεηα...ε εληξνπία 

ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο απζφξκεηεο αιιαγέο ζε φια ηα ζπζηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ χιε 

αιιά θαη ηελ ελέξγεηα ηζφηηκα» (Townsend, 1992). 

ζνλ αθνξά ηελ νκνγέλεηα ζηα ζηνηρεία ζα ιέγακε φηη ε κε-νκνγέλεηα 

ππνλνείηαη θαη πεξηιακβάλεηε ζηνλ λφκν ηεο εληξνπίαο απφ ηελ ζηηκγή πνπ ν λφκνο δελ 

έρεη λφεκα αλ δελ νξίζνπκε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο 

αηαμίαο ηεο κνξθήο ηεο ελέξγεηαο. Απφ κηα δηαιεθηηθή ζθνπηά φπσο καο πεξηγξάθεη ν 

Burkett ε ελέξγεηα είλαη επίζεο κε-νκνγελήο θαζψο δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

έρνπλ πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε αηαμία θαη είλαη δηαζέζηκεο ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο (Burkett, 2006). Παξφια απηά ν Young ζηελ θξηηηθή πνπ 

αζθεί αλαγλσξίδεη ην αλζξψπηλν ζηνηρείν (ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδεη ν 

άλζξσπνο) ζε θάζε κεζνιάβεζε ηεο εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία. 

Αλαγλσξίδεη δειαδή ηα αλζξσπνκνξθηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή θαη 

θαη‟επέθηαζε ηελ εληξνπία. εκεηψλεη έηζη φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή ζπκβάιιεη κε 

δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ απμάλεη ηελ έμνδν, δειαδή ηελ θαζαξή παξαγσγή αλα κνλάδα 

ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν, είηε απηή κεηξάηαη κε πιηθνχο είηε κε 

                                                        
16

 Γηα πεξηζζφηεξα βιέπε Daly, H. (1992a). Steady State Economics. London: Earthscan. 
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ελεξγεηαθνχο φξνπο. Πξάγκα πνπ πξνθαιεί ρακειφηεξν ξπζκφ εμάληιεζεο (Young, 

1991, p. 177). Γεχηεξνλ, κία ηερλνινγηθή αιιαγή (πξντφλ λέαο γλψζεο) κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη απνζέκαηα, κε ην λα αλαθαιχςεη λέα απνζέκαηα χιεο-ελέξγεηαο ή 

αλαθαιχπηνληαο λέεο ρξήζεηο γηα ήδε γλσζηά απνζέκαηα (νκνίσο). πλεπψο ελ 

ζπληνκία « ε δηαζέζηκε χιε εμαξηάηαη απν ηελ χπαξμε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, 

δελ είλαη θαζαξά κία θπζηθή πνζφηεηα» (νκνίσο). Γίλσληαο απηήλ ηελ ζρεηηθφηεηα 

ησλ απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαζέζηκε ηερλνινγία θαηαιήγεη ζην φηη «ν λφκνο ηεο 

εληξνπίαο δελ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο ζπαληφηεηαο ησλ απνζεκάησλ 

καθξνρξφληα» (Young, 1991, pp. 178-179).  

Ο Young έρεη δίθην ζηελ αλζξσπνκνξθηθή ζρέζε πνπ έρεη ε εληξνπία ζηελ 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζηελ νηθνλνκία. κσο νη Roegen θαη Daly δελ ππνζέηνπλ κία απιή 

ζρέζε έλα πξνο έλα κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο ρακειήο εληξνπίαο. 

Μεηαρεηξίδνληαη ηελ ρακειή εληξνπία ηεο χιεο-ελέξγεηαο ζαλ κία ζπλζήθε κεηαμχ 

άιισλ γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ αλζξψπηλε εξγαζία, ε 

εμππλάδα, ε απζεληηθφηεηα, ε γεχζε παίδνπλ γηα απηνχο επίζεο βαζηθφ ξφιν. Γελ 

πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή ζε απινχο εληξνπηθνχο φξνπο. «ζα ήηαλ κεγάιν ιάζνο λα 

ζθεθηφκαζηε φηη ε παξαγσγή κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απφ έλα ζχζηεκα 

ζεξκνδπλακηθψλ εμηζψζεσλ ... ε εληξνπηθή δηαδηθαζία θηλείηαη κέζα ζε έλα πεξίπινθν 

δίθηπν αλζξσπνθεληξηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο εξγαζίαο πάλσ απφ 

φια» (Georgescu-Roegen, N., 1979, p. 1042). Δλψ ν Daly θάλεη ηελ δηάθξηζε 

κεηαμχ ηεο ρακειήο εληξνπίαο (χιεο-ελέξγεηαο) κε ηελ θαζαξά θπζηθή έλλνηα θαη ηεο 

ρακειήο εληξνπίαο σο ρξεζηκφηεηα, κε ηελ ηειεπηαία λα θαζνξίδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη: «Αλ αλαθαιχςνπκε έλα 

απφζεκα Β ή αλ αλαθαιχςνπκε πεξηζζφηεξα απνζέκαηα Α ην απνηέιεζκα παξακέλεη 

ην ίδην, πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε μαλά ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε λέα γλψζε. Απηή ε λέα πεξηγξαθή πνπ βαζίδεηαη ζηε λέα 

γλψζε ζα θαηέγξαθε έλα πςειφηεξν απφζεκα ζε πιηθά ρακειήο εληξνπίαο απφ φ,ηη 

πξνεγνπκέλσο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή δηαδηθαζία δελ είλαη εληξνπηθή ή 

φηη ε λέα γλψζε είαλη αληη-εληξνπηθή. εκαίλεη κνλάρα φηη ε αξρηθή καο πεξηγξαθή 

ησλ απνζεκάησλ δελ είλαη νινθιεξσκέλε ππφ ην θψο ηεο λέαο γλψζεο» (Daly H. , 

1992, p. 94), (Townsend, 1992, pp. 98-99). Ζ λέα γλψζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηεο εληξνπηθήο ππνβάζκηζεο φπσο γηα παξάδεηγκα νδήγεζαλ νη θαηαςχθηεο ή 

ηα δηάθνξα ζπξέπ πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο θαη ηα απνηειέζκαηα 
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ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Μπνξεί επίζεο λα απνθαιχςεη λέα φξηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ίδηα ε αλαθάιπςε ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο (νκνίσο). 

 Απφ ηελ καξμηθή ζθνπηά δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γλψζε. Έηζη ν Burkett 

ζεκεηψλεη φηη θαη νη δχν ζπγγξαθείο κε ην λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε αλζξψπηλε γλψζε 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα θαζνξίδεη ηελ χπαξμε ησλ νηθνλνκηθψλ νξίσλ (ή ηελ 

αλππαξμία) πνπ ζέηεη ν λφκνο ηεο εληξνπίαο δίλνπλ ζεκαζία ζην πσο θαζνξίδνληαη ηα 

θπζηθά φξηα ζηελ αλζξψπηλε παξαγσγή βάζεη ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο. Καλέλαο φκσο 

απφ ηνπο δχν δελ κειεηά ην ξφιν πνπ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη ηζηνξηθά κεραληζκνί απνζεκάησλ πινχηνπ θαη δηαλνκήο βνεζνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπκε απηά ηα φξηα θαη λα θαζνξίζνπκε ζε πην βαζκφ ηα ππεξβαίλνπκε. Καη 

νη δχν ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή, ηελ γλψζε θαη ηα νηθνλνκηθά φξηα ζαλ 

απηά λα αλαπηχζζνληαη ζε έλα θνηλσληθφ-ζρεζηαθφ θελφ. Καζνξίδνληαη ηζηνξηθά ηα 

ελδερφκελα θπζηθά φξηα, αιιά θαλέλα εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ δελ δίλεηαη κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαιχζεη θαλείο θξηηηθά ηελ 

ελδερνκεληθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο. Παξά ην φηη 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ αλζξσπνκνξθηθφ ζηνηρείν θαλείο δελ αλαγλσξίδεη φηη ε ρξεζηκφηεηα 

θαζνξίδεηαη από ηοςρ λειηοςπγικούρ ζηόσοςρ ηηρ εκάζηοηε κοινυνίαρ πος ζςνδέονηαι με 

ηιρ κοινυνικέρ ζσέζειρ παπαγυγήρ. Γηα παξάδεηγκα θαλέλαο απφ ηνπο δχν ζπγγξαθείο 

δελ επεξσηά θαηά πφζν έλα ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ρσξίο φξηα –

πνζνηηθά- ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε ηάζε λα επηηαρχλεη ηελ 

εληξνπία θαη λα θέξλεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηα φξηα ηνπ (Burkett, 2006, p. 

154). Πψο είλαη δπλαηφλ ν θαπηηαιηζκφο λα ζπλερίδεη λα αλαπαξάγεηαη παξά ηελ 

ζπλερή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε; Γηα λα 

απαληήζεη θαλείο ζε απηά ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα αλαιχζεη ηηο εληάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο θχζεο (θπζηθνχ θφζκνπ) σο ζπλζήθε γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή 

παξαγσγή θαη ηελ θχζε σο ζπλζήθε γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε, θαη απηφ απαηηεί φηη 

νη θαπηηαιηζηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πιηθά θαη θνηλσληθά 

(Burkett, 2006, p. 155). 

 Οθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζπκβνιή ηνπ Burkett απφ ηελ κεξηά ηνπ 

νηθνινγηθνχ καξμηζκνχ εμεηάδεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηελ δηακάρε ηεο εληξνπίαο θαη 

θηάλεη ζηελ νπζία ηεο δηφηη κεηαθέξεη ηελ αληηπαξάζεζε ζηνλ βαζηθφ ππξήλα απφ ηνλ 

νπνίν πξνθχπηεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, δειαδή ηεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ 
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παξαγσγήο σο ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ζπληήξεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο θαη ηνπ αλζξψπνπ. Απφ απηήλ ηελ ζθνπηά ζα ιέγακε φηη 

ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ αληίιεςε ηεο «Γαιιηθήο» απνκεγέλζπζεο γηα ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα  παξαγσγήο, δίρσο φκσο λα ζεσξνχκε φηη νη δχν απηέο 

αληηιήςεηο κεηαθξάδνληαη θαη ζε ίδηεο ζηξαηεγηθέο. Γηφηη θαίλεηαη απφ άξζξα ηνπ 

Λαηνχο φηη ε πξνφπηηθή ηεο απνκεγέλζπζεο δελ έρεη ζηφρν λα πιήμεη ηελ αληίζεζε 

θεθαιαίνπ-εξγαζίαο θαη αληηιακβάλεηαη ην ζρέδην ηεο απνκεγέλζπζεο σο ζπκβαηφ  κε 

ηελ απηναλαπηπζζφκελε παξαγσγή ηεο αμίαο ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο
17

  

(Latouche, 2003). Έηζη, κία θξηηηθή πνπ γίλεηαη ζην ζρέδην ηεο Γαιιηθήο 

απνκεγέλζπζεο απφ ηνλ Φσηφπνπιν θαη ηελ νπνία αζπάδεηαη ν Foster απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ νηθνινγηθνχ Μαξμηζκνχ, είλαη φηη «ε νηθνινγηθή θξίζε ζην ζρέδην ηεο απν-

αλάπηπμεο (Γαιιηθήο απνκεγέζπζεο) αληηκεησπίδεηαη σο έλα θνηλφ πξφβιεκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο ρσξίο λα γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο εθθξάδνληαη πξσηίζησο κε ηελ 

επηδείλσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη 

ιηγφηεξν κε ηελ επηβάξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ειίη θαη ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ» 

(Fotopoulos, 2007).  

Η διαμάση για ηην ανακύκλυζη 

«Ο ηέηαξηνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο» ηνπ Roegen ππνζηεξίδεη φηη ε ηδαληθή 

αλαθχθισζε είλαη αδχλαηε απν ηελ ζηηγκή πνπ ε χιε φηαλ δηαζθνξπίδεηαη δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί (Georgescu-Roegen, N., 1979) (Georgescu-Roegen N. , 1977). Γηα 

παξάδεηγκα ηα ιάζηηρα ελφο πνδειάηνπ ζε θπθινθνξία ζπλερψο θζείξνληαη αθήλσληαο 

παληνχ ζην δξφκν κηα κηθξή πνζφηεηα ειαζηηθνχ ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

δηαζέζηκε γηα ρξήζε. 

O Roegen ζεκεηψλεη φηη «απαηηνχληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο φπσο 

επίζεο θαη άιισλ πιηθψλ γηα λα αλαθπθιψζνπκε κηα κάδα πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαζθνξπηζκέλε. Έηζη «είλαη μεθάζαξν φηη ε πιήξεο αλαθχθισζε ζα απαηηνχζε 

ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο θαη ρξφλνπ» (Daly H. , 1992, pp. 91,93). Αθφκε θαη κε 

ηελ κέγηζηε δπλαηή αλαθχθισζε «ε θπζηθή (θαζαξή) ζπαληφηεηα ηειηθά θάλεη ηελ 

κεγέλζπζε αδχλαηε» (Daly H. , 1992a, p. 43).  

                                                        
17 Γηα ηελ παξαγσγή ηεο αμίαο ζηνλ ΚΣΠ βιέπε παξάγξαθν 4.2 θαη ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ηελ 

αθνινπζεί. 
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Οπζηαζηηθά ν ηέηαξηνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο ηνπ  Roegen αλαγσλξίδεη φηη 

ε πιήξεο αλαθχθισζε είλαη αδχλαηε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηαο πνπ 

δηαζέηνπκε, ππάξρνπλ ζπγγξαθείο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη αλ είρακε αξθεηή ελέξγεηα ε 

πιήξεο αλαθχθισζε κπνξεί λα επηηεπρζεί (Biancarti, Tiezzi, & Ugliati, 1993b). κσο 

«κία ηέηνηα ζπαηάιε ελέξγεηαο ζα αχμαλε ζεκαληηθά ηελ εληξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο ε 

νπνία δελ ζα ήηαλ πηα βηψζηκε γηα ηελ βηφζθαηξα (νκνίσο). Οη παξαηεξήζεηο απηέο θαη 

νη αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα  κε ηελ εληξνπία παξέρνπλ έλα θαιφ 

αληίδνην ζηελ κεηαρείξηζε ηεο αλαθχθισζεο σο παλάθεηα αιιά ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 

δπζθνιίεο δηφηη ππνηηκνχλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ηξηβήο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηεο 

χιεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηέηαξην ζεξκνδπλακηθφ λφκν ηνπ Roegen
18

. Τπάξρνπλ 

ζπγγξαθείο φπσο ν Kummel πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηέηαξηνο ζεξκνδπλακηθφο λφκνο 

ηνπ Roegen πεξηιακβάλεηαη ζηνλ δεχηεξν λφκν (ηεο εληξνπίαο)  (Kummel, 1994) 

(Schwartzman, 2008). 

 

Ζ ζπδήηεζε φκσο γηα ηελ αλαθχθισζε πεξηιεκβάλεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην 

απηνχ πνπ νλνκάδνπκε «απν-πινπνίεζε». Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ απνυινπνίεζε μεθίλεζε 

νπζηαζηηθά κε ην βηβιίν Limits to Growth θαη αθνξά ηελ εμάληιεζε ηεο δηαζέζηκεο 

χιεο αιιά θαη ελέξγεηαο φπσο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ξχπσλ απφ ην 

πεξηβάιινλ. Απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί έγηλαλ έδαθνο θαη ηξνθή γηα ην πεδίν ησλ 

νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ. Ζ βηνκεραληθή νηθνινγία βιέπεη ηελ απνχινπνίεζε σο ηελ 

ζεξαπεία ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ ξπζκφ εμφξημεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαζψο ζα 

κεγηζηνπνηεί ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλάρξεζηκνπνίεζε. πσο καο ιέηεη ν Ayres 

πνπ γεληθψο βιέπεη αηζηφδνμα ηελ πξννπηηθή ηεο αλαθχθισζεο «Ο ζηφρνο είλαη λα 

θιείζνπκε ηνλ θχθιν ηεο χιεο» (Ayres R. A., 2002) παξαδέρεηαη φηη ε ππάξρνπζα 

ξχπαλζε πνπ παξάγεη ε νηθνλνκία (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηα άιια αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ή βαξηά κέηαια) δελ κπνξεί λα αλαθπθισζεί ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, 

«αθφκε θαη ε πην απνδνηηθή δηαδηθαζία αλαθχθισζεο, ζα δεκηνπξγεί απνξξίκαηα 

(Ayres R. , 1997, p. 287). Ζ αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα, ε ηερλνινγία θαη ε γλψζε 

είλαη νη θχξηνη νδεγνί ηεο απνπινπνίεζεο. 

 Ζ απνυινπνίεζε πέξα απφ ηελ αλαθχθισζε αλθέξεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Μία λέα νηθνλνκία 

ππεξεζηψλ ζηε νπνία ηα αγαζά δελ ζπζζσξεχνληαη αιιά κεηαηξέπνληαη ζε ππεξεζίεο 

                                                        
18Βιέπε ζην παξφλ θεθάιαην ζ. 30  



39 

πξέπεη λα θαζηεξσζεί (Ayres & Ayres, 1998). Σα θέξδε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

ππεξεζηψλ φκσο ζπλήζσο ζπαηαιψληαη απφ ηελ  απμεκέλε θαηαλάισζε ζε ελέξγεηα 

θαη χιε ιφγσ ηεο αγνξάο θαη ρξήζεο κεγαιχηεξσλ απηνθηλήησλ, ζπηηηψλ θαη ηαμηδηψλ 

(Moreau & Meerganz, 2008). πσο παξαηεξεί ε Huws ε κεγαιχηεξε παξαγσγή 

πιεξνθνξίαο θαη δηαζθέδαζεο (ηα θχξηα πεδία ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκίαο ππεξεζηψλ) 

εμαξηψληαη απφ ηελ απμαλφκελε ρξήζε χιεο θαη ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ππνινγηζηψλ, ζαξσηψλ, εθηππσηψλ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ θ.ν.θ. ηα νπνία 

ζπλερψο μεπεξληνχληαη θαη ζπλερψο αληηθαζίζηαληαη κε απνηέιεζκα ηελ ρξήζε πιηθψλ 

θαηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Ζ αλαθχθισζε ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ είλαη κεκνλσκέλε θαη 

αθήλεη ην πεξηβάιινλ ππνβαζκηζκέλν, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ «ηξίηνπ θφζκνπ» θαη 

ζε άιιεο θησρέο πεξηνρέο (Huws, 1999).  

«Ζ αλαπαξαγσγή ησλ κεραλψλ ηεο πιεξνθνξίαο κάιινλ απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηεο 

δηαζέζηκεο χιεο θαη ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκία παξά ηελ κεηψλεη. Απηφ κπνξεί λα 

ζπληειεί ζηελ εληαηηθή κφιπλζε ηεο «ππφγεηαο» χιεο απφ ηελ νπνία ε ιεγφκελε 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ειπίδεη λα απεκπιαθεί»
19

 (Tsuchida, Atsushi, & Murota, 

1987). Δπίζεο νη νπαδνί ηεο αλαθχθισζεο δελ έρνλ αληηκεησπίζεη ηελ αδπλαηφηεηα 

αλαθχθισζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ. Ο Craig γηα 

παξάδεηγκα αλαγλσξίδεη ηελ αληθαλφηεηα καο λα αλαπαξάμνπκε ηα βηνινγηθά θαη 

νηθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ έκβπνπ θφζκνπ. «Aπφ ηελ ζηηγκή πνπ ράλνληαη δηάθνξα είδε 

(δσηθά ή θπηηθά), ράλνληαη κηα γηα πάληα» (Craig, 2001, pp. 376, 381). 

 Ζ πίζηε ζηελ αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα θαη ζηε γλψζε βαζίδεηαη ζε ηξία 

πξάγκαηα. Πξψηνλ, ζην φηη ηα θπζηθά απνζέκαηα εμαξηψληαη απφ ην ηερλνινγηθφ 

επίπεδν
20

. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην αλεπηπγκέλν είλαη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν 

ηφζν πεξηζζφηεξα απνζέκαηα ζα κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ ή ζα γίλνληαη γλσζηά. Σν 

ίδην βέβαηα επηρείξεκα ππάξρεη θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, δειαδή φηη ε λέα ηερλνινγία 

θαη ε λέα γλψζε πέξα απφ ην λα ζπκβάιινπλ ζην λα αλαθαιπθζνχλ λέεο πεγέο, 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ψζηε λα αλαθαιπθζνχλ λέα θπζηθά φξηα
21

 (Daly H. , 1992, p. 

92). Γεχηεξνλ, ε ηερλνινγία επηηξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ππνθαηάζηαηα γηα ηηο  

θπζηθέο πεγέο πνπ γίλνληαη ζπάληεο. Σξίηνλ, ε ππνθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο 

                                                        
19 Μηθ δηθή κνπ, απφ ην βηβιίν ηνπ Steve Burkett Marxism and Ecological Economics 
20 Σν επηρείξεκα πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο 
ηερλνινγίαο φπσο αλαπηχζζεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Young, βιέπε ζ.ζ. 30-31. 
21 Έηζη γηα παξάδεηγκα ε λέα γλψζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο έζεζε λέα φξηα 

ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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κε ζηαζεξφ θεθάιαην, νη αλαλεψζηκεο θαη κε-αλαλεψζεκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη 

πάληα εθηθηέο. 

 Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε ππνθαηάζηαζε ηνπ 

πιαζηηθνχ απφ ην μχιν θαη ε απμαλφκελε αληνρή θαη ζπλνρή πνιιψλ πιηθψλ νδεγνχλ 

ζηελ δεκνθηιή ηδέα φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε θνηλσλία απεμαξηάηαη απφ ηα 

θπζηθά απνζέκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο φιεο νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο δελ 

ζπκβάινπλ απαξαίηεηα ζηελ απνυινπνίεζε (Herman, Ardekani, & Ausubel, 1990). Ζ 

αχμεζε ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζε απμεκέλε 

δήηεζε), νη βηνηερλνινγίεο, θαη ε λαλνηερλνινγία είλαη ιαλζαζκέλεο ππνζρέζεηο γηα 

ηελ απνυινπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σα λέα πιηθά ζπλήζσο έρνπλ κεγαιχηεξν 

«νηθνινγηθφ ζάθν»
22

, ε πνζφηεηα ηεο χιεο θαη ηεο ελέξγεηαο  πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη 

απνβάιιεηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (Ayres & Van den Bergh, 2005). Έηζη νη 

αιιαγέο ζηελ παξαγσγή ή ζηελ θαηαλάισζε ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα 

αλαηξέζεη ε κία ηελ άιιε φηαλ θνηηάμνπκε ην ζχλνιν ηεο χιεο-ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαδηθαζία (Moreau & Meerganz, 2008, p. 157).  

Οη Moreau θαη Medeazza ζπληζηνχλ φηη ην πάζνο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη 

νηθνλνκηψλ γηα νηθνλνκηθή κεγέλζπζε ελ κέξεη μεθηλά κε ηελ ζχγρηζε κεηαμχ ησλ 

πιηθψλ επηζπκηψλ θαη ησλ -πιηθψλ θαη κε- αλαγθψλ. «Απηή ε  παξαλφεζε επζχλεηαη 

γηα ην φηη ζην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ ππφδεηγκα ζεσξείηαη φηη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο 

θαιχπηνηαη κέζα ηελ νηθνλνκηθή κεγέλζπζε, ε νπνία απηφκαηα νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο» (Moreau & Meerganz, 2008). Πξέπεη δειαδή λα θάλνπκε κηα 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ. «Οη αλάγθεο δελ πξέπεη λα 

ζπγρένληαη κε ηηο επηζπκίεο πνπ κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηεο, αθφξεζηεο, θαη λα 

δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα, ηελ δηαθήκηζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα» (Max-

Neef, 1991). πσο παξαηεξεί θαη ν Catton «ε βηφζθαηξα ζήκεξα θηινμελεί φρη κνλάρα 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο αιιά θαη «κεγαιχηεξνπο» αλζξψπνπο» (Catton, 1986). 

Βέβαηα αλ θνηηάμνπκε βαζχηεξα απφ φζν εζηηάδεη κηα αλάιπζε γηα ηελ 

αλαθχθισζε φπσο ζεκεηψλεη ν Burkett ζα βιέπακε φηη φηαλ ε παξαγσγή 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα καχξν θνπηί πνπ δελ πεξηιακβάλεη κέζα ηνπ ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ παξφληα ηξφπν παξαγσγήο ηφηε ε αληηπαξάζεζε ζην 

                                                        
22 Ο νηθνινγηθφο ζάθνο είλαη ην ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ξνήο ηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ελφο αγαζνχ. Δλππάξρεη ζε θάζε αγαζφ πξνο θαηαλάισζε. Δίλαη ζαλ ην 

νηθνινγηθφ απνηχπσκα αιιά απφ κία πην ηερληθή ζθνπηά.  Έηζη ν νηθνινγηθφο ζάθνο 

αλαπαξηζηά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πεξηβάιινλ επηβαξχλεηαη απφ ηα αγαζά. 
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δήηεκα ηεο αλαθχθισζεο ζα γίλεηαη κφλν κε ζεξκνδπλακηθνχο θαη εζηθνχο φξνπο. 

Δλζσκαηφλνληαο έλαλ δπτζκφ κεηαμχ πιηθνχ θαη θνηλσληθνχ φπνπ ε πιεπξά ηεο 

θνηλσλίαο παίξλεη ηε κνξθή εμσηεξηθψλ εζηθψλ αμηψλ, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δψζνπλ 

θακία θνηλσληθή αλάιπζε ηεο ίδηαο ηεο πιηθήο παξαγσγήο (Burkett, 2006, p. 

160).Έηζη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε πεξί  πξννπηηθψλ ηεο αλαθχθισζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζηελ αλάιπζε ηεο ηνλ παξάγνληα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο 

παξαγσγήο θαη ζπλάκα ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηίζεληαη ζε απηήλ, έηζη ψζηε λα 

εμαληιήζνπκε φινθιεξν ην θάζκα ησλ δπλαηψλ «βηψζηκσλ» επηινγψλ. Γηαθνξεηηθά 

ζα ππάξρεη κία ηάζε λα πεξηνξίδνπκε ηηο δπλαηέο πξννπηηθέο ζε απηά πνπ πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ αγνξά. Απηφ ζα ήηαλ παξφκνην κε ην λα 

πεξηνξίδνπκε ηηο ηερληθέο αλαθχθισζεο ζε απηέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ 

αληαγσληζηηθή κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ θέξδνπο (Burkett, 2006).  

 Δλψ ζπλερίδεη «ε γεληθή απνηπρία λα κεηψζνπκε ηηο ξνέο χιεο θαη ελέξγεηαο 

ρακειήο εληξνπίαο ίζσο λα εδξάδεηαη ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο -π.ρ. ε αληαγσληζηηθή 

εξγαζία ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεκαηηθήο ζπζζψξεπζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη έλαο ηερλνθξαηηθφο ηερλνινγηθφο νπηηκηζκφο γηα ηελ αλαθχθισζε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία ζέζε παξφκνηα κε απηήλ ησλ λενθιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ 

γηα ηνπο νπνίνπο γεληθά ε αγνξά αληαλαθιά  (ή κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα 

αληαλαθιά, κε ηελ θαηάιιειε επηβνιή ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ) ηα πεξηβαιινληηθά 

θφζηε ηεο νηθνλνκίαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνσζεί ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

3.3 Ο ξόινο ηεο ηερλνινγίαο θαη ην παξάδνμν ηνπ Jevons 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο ζηεξίδεηαη απφ ηελ κία πιεπξά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο βάζεη ηεο νπνίαο πξνζπαζνχλ ηα 

ζπζηήκαηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθά. Ζ απφδνζε βέβαηα ελφο ζπζήκαηνο ή 

θαιχηεξα ε απνδνηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Απνδνηηθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ελφο ζπζηήκαηνο. Καηά ηνλ Mayumi ε 

απνδνηηθφηεηα απηή νξίδεηαη σο EFT1 θαη αλαθέξεηαη ζηελ έμνδν (πιηθψλ, ελέξγεηαο) 

ελφο ζπζηήκαηνο πξνο ηελ είζνδν. Δλψ ππάξρεη θαη ε απνδνηηθφηεηά EFT2 ε νπνία 

νξίδεηαη σο ε έμνδνο ελφο ζπζηήκαηνο πξνο ηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ (νπζηαζηηθά ην 

πφζν γξήγνξα παξάγεη έλα ζχζηεκα). ηε δεχηεξε απνδνηηθφηεηα δελ πεξηιακβάλεηαη 
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ε εηζξνή χιεο ή ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα. Οη δχν απηνί ζπληειεζηέο απφδνζεο 

ζρεηίδνληαη φπσο καο ιέεη ν Mayumi. Απμάλνληαο ηνλ ζπληειεζηή EFT2 πάλσ απφ έλα 

φξην θαηα ηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο χιεο-ελέξγεηαο νδεγνχκαζηε ηειηθά ζε 

κείσζε ηνπ EFT1. Γηα παξάδεηγκα γηα λα πεηχρεηο κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζε έλα 

απηνθίλεην, πάλσ απφ αχηελ πνπ νλνκάδνπκε νηθνλνκηθή ηαρχηεηα, πξέπεη λα 

θαηαλαιψλεηο πεξηζζφηεξν θαχζηκν (κε κεγαιχηεξν ξπζκφ). Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη νδεγνί ην γλσξίδνπλ απηφ, πξνηηκνχλ λα νδεγνχλ κε πςειέο ηαρχηεηεο. 

Απηνί νη νδεγνί πξνηηκνχλ ηνλ ζπληειεζηή EFT2 γηα λα πεηχρνπλ πςειή ηαρχηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνλ EFT1 πνπ ζα ηνπο έδηλε νηθνλνκηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Τπάξρεη έλαο 

βέιηηζηνο ζπλδαζκφο ησλ δχν απηψλ ζπληειεζηψλ ππφ ην πεξηνξηζκφ θάπνηνπ ηερληθνχ 

θξηηεξίνπ, φκσο κε ηελ παξνχζα ηερλνινγηθή θαηάζηαζε πξνηηκάηαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ν ζπληειεζηεο EFT2 έλαληη ηνπ  EFT1 (Mayumi, 2001). Ζ γεληθή ηάζε γηα αχμεζε 

ηεο εληξνπίαο είλαη αλάινγε κε ην λα πνχκε φηη ε δηαζέζηκε χιε θαη ελέξγεηα ζα 

δηαρπζνχλ θαη ν ξπζκφο δηάρπζεο ηεο χιεο θαη ηεο ελέξγεηαο έρεη απμεζεί ππεξβνιηθά 

ινγψ ηεο καλίαο γηα αχμεζε ηνπ  EFT2. 

Ο Μαξμ θαη ν Liebig εθηίκεζαλ ηελ δηάρπζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο χιεο ιφγσ ηεο 

καλίαο γηα αχμεζε ηνπ EFT2 ηδηαίηεξα ζηελ αγξνθαιιηέξγεηα θαη κάιηζηα θαη νη δχν 

αλεζπρνχζαλ γηα ην πηζαλφ απνηέιεζκα απηήο ηεο καλίαο. 

Φπζηθά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη δνζεί ηεξάζηηα βαξχηεηα ζηελ αχμεζε ηνπ 

EFT2 (ζπληειεζηήο ηεο παξαγσγήο σο πξνο ην ρξφλν) δελ μεθεχγεη απν ηελ ινγηθή ηνπ 

ΚΣΠ. Ζ καλία απηή είλαη ζχκθπηε κε ηνλ ΚΣΠ ν νπνίνο ζέιεη πεξηζζφηεξε παξαγσγή 

ζε κηθξφηεξν ρξφλν ψζηε λα παξάγεη φιν θαη πεξηζζφηεξα εκπνξεχκαηα  κέζα απφ ηελ 

πψιεζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ γηα ηελ 

ζπλερηδφκελε αλαπαξαγσγή ηνπ. Βέβαηα θαζψο νη θπζηθνί πφξνη ιηγνζηεχνπλ ζα 

πξέπεη λα αλακέλνπκε κηα ζηξνθή ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηεπζπλζε 

ηεο βειηίσζεο ηνπ EFT1 γηα λα κπνξέζεη ν ΚΣΠ λα ζπλερίδεη λα επηβηψλεη. Σα φξηα 

βέβαηα απηήο ηεο βειηίσζεο δελ κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάια θαζψο δελ κπνξείο λα 

ζπλερίδεηο λα παξάγεηο ηα ίδηα θηιά ςσκί κεηψλνληαο ζπλερψο ηελ είζνδν ζνπ ζε 

αιεχξη.  

 Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ αθνξά ηελ ηερλνινγία έρεη λα θάλεη κε ην θαηα πφζν 

απηή βνεζάεη ζηελ ιηγφηεξε θαηαλάισζε ησλ πφξσλ ή αλ ηειηθά θέξλεη αληίζεηα 

απνηειέζκαηα. Απηή ε ζπδήηεζε έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ πξναλαθέξζεθε σο 

παξάδνμν ηνπ Jevons. O Jevons εμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ άλζξαθα ζηελ αγγιία 
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ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα είπε φηη ε αχμεζε ζηελ απφδνζε ησλ κεραλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ άλζξαθα δεκηνπξγνχζε απμεκέλε δήηεζε γηα άλζξαθα θαη φρη κεησκέλε 

φπσο θαλείο ζα πεξίκελε (Jevons, 1866). Απηφ νθείινληαλ ζην φηη ε απμεκέλε απφδνζε 

νδεγνχζε ζε επηπιένλ νηθνλνκηθή επέθηαζε. Κάζε λέα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζηελ 

θαηαζθεπή αηκνκεραλψλ (εμεηάδνληαο ηελ εμέιημή ηνπο) είρε σο απνηέιεζκα έλα πην 

απνδνηηθφ ζεξκνδπλακηθφ θχθιν. Καη θάζε λέα κεραλή έθεξλε σο απνηέιεζκα ηελ 

απμεκέλε ρξήζε ηνπ άλζξαθα.  

Ο άλζξαθαο ηελ επνρή εθείλε γηα ηελ Αγγιία ζήκαηλε ην θηλεηήξην κνριφ γηα 

ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ζηδήξνπ. Άξα κηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ε νπνία ζα 

κείσλε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ζε άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ζηδήξνπ ήηαλ 

εππξφζδεθηε γηα ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή απηνχ ηνπ πνιχηηκνπ κεηάινπ. «απμάλεη 

ηνλ πινχην θαη ην πιηθφ επίπεδν δηαβίσζεο καο θαη καο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ καο ε νπνία καο επραξηζηεί ηψξα αιια κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε έλα 

πξφσξν ηέινο» (Jevons, 1866, p. 156). Βέβαηα ε θχξηα αληίθαζε πίζσ απφ ην 

παξάδνμν ηνπ jevons δελ είρε αλαιπζεί ζην βηβιίν ηνπ The Coal Question (απηή ηεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ). ληαο έλαο απφ 

ηνπο λένπο λενθιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο ν Jevons απέθεπγέ λα κηιήζεη γηα ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο θαη γηα ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ νηθνλνκηθή ηνπ αλάιπζε 

πήξε ηελ ζεσξεηηθή κνξθή ηεο ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο. Αληηκεησπίδνληαο ηνλ 

θαπηηαιηζκφ ζαλ έλα θπζηθφ θαηλφκελν παξά ζαλ κηα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχζε λα βξεί εμήγεζε ζηελ ζπλερφκελε αχμεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δήηεζεο παξά λα ηελ απνδφζεη ζηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ζηε 

Μαιζνπζηαλή δεκνγξαθία, θαη ζην κεραληζκφ ησλ ηηκψλ θαη φρη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

θέξδνπο. Ζ Βξεηαληθή εγεκνλία θαη φρη ε νηθνινγία βξίζθνληαλ ζην βάζνο ηεο ζθέςεο 

ηνπ Jevons. Θα ήηαλ ιάζνο λα δνχκε ην βηβιίν ηνπ Jevons σο πξσηαξρηθά νηθνινγηθφ. 

Ο Jevons δελ είρε ηδέα γηα ηα πεξηβαιινληηθά πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ ελέξγεηαο ζηε Βξεηαλία ή ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Γελ κπφξεζε λα πξνζέμεη 

νχηε ηα δεηήκαηα  κφιπλζεο ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ παξαγσγή 

άλζξαθα ζηελ Αγγιία (Foster J. B., 2010). 

 Αο δνχκε φκσο πσο ζα ιεηηνπξγνχζε ζεσξεηηθά ε εηζαγσγή κηαο λέαο νηθφ-

ηερλνινγίαο ζηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή θαη αγνξά. Μηα ηερλνινγία δειαδή ε νπνία 

ζα κείσλε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ζε εηζξνή  πιηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ 

πξντφληνο. Μία εηαηξεία πνπ ζα εηζήγαγε κηα ηέηνηα ηερλνινγία ζα απνθηνχζε 

ζπγθξεηηθφ πιενλέθηεκα εσο φηνπ απηή ε ηερλνινγία δηαζπαξεί θαη ζηηο ππφινηπεο 
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εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα ήηαλ λα κπνξεί έλαο 

θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο λα παξάγεη ην πξντφλ ζε ρακειφηεξε ηηκή. Μέζα ζηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο απηφ ζα ζήκαηλε κία απμεκέλε δήηεζε γηα ην πξντφλ νδεγνχκελν 

απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή αγνξά (ζηε ζέζε ηνπ πξντφληνο κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε απφ 

ππνινγηζηή κέρξη κηαο κνξθήο ελέξγεηα). Άξα ζα είρακε κηα απμεκέλε  θαηαλάισζε 

γηα ην πξντφλ. Πξαθηηθά ε πεξηζζφηεξε θαηαλάισζε ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο 

νδεγεί ζρεδφλ ζην ίδην απνηέιεζκα κε φξνπο εηζξνήο ηεο πξψηεο χιεο (ελέξγεηα, 

κέηαιια, λεξφ θ.νθ.) θαη ρξήζεο ηεο. Ζ απμεκέλε δειαδή θαηαλάισζε αληηζηαζκίδεη ή 

μεπεξλά ηα σθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο. Απηή αθξηβψο ε δηαδηθαζία 

ζηελ βηβιηνγξαθεία νλνκάδεηαη ¨παξάδνμν ηνπ Jevons” ή ηειεπηαία απφ ηνπο 

νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο rebound effect (θαηλφκελν αλαπήδεζεο). Βιέπνπκε 

φκσο φηη κάιινλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «παξάδνμν» θαίλεηαη λα κελ είλαη ηφζν 

παξάδνμν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

 Ο ζηφρνο πνπ ζέηεη θάζε εηαηξεία ηφζν μερσξηζηά φζν θαη ζπλνιηθά ζε έλα 

θιάδν είλαη λα πνπιήζεη εκπνξεχκαηα (αγαζά ε ππεξεζίεο) γηα λα θεξδίζεη. Άξα απφ 

ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο έρνπκε κηα ελδνγελή ηάζε γηα ζπλερή πψιεζε θαη 

παξαγσγή. Ζ ηερλνινγία ηφηε ζπλεηζθέξεη θαη ζηα δχν κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ 

αχμεζε ηνπο. ηελ πψιεζε, ξίρλνληαο ηεο ηηκέο ιφγσ κεησκέλνπ θφζηνπο καθξνρξφληα  

θαη ζηελ παξαγσγή απμάλνληαο ηα φξηα ιφγσ ηηο κηθξφηεξεο αλάγθεο γηα εηζξνή.  

 Δπεηδή φκσο νη λέεο ηερλνινγίεο εθαξκφδνληαη ζρεδφλ πάληνηε απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξν ηζρπξνχο, δειαδή απφ ηελ θπξίαξρε ηάμε (Marglin, 1974) θαη αλαθέξνκαη 

ηζηνξηθά απφ ηφηε πνπ ε ηερλνινγία πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην λα απμάλεη ηελ 

απφδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο σο πξνο ηνλ ρξφλν (εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο) θαη 

εθαξκφδνληαη πάληα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

ππνηειείο ηάμεηο είηε κε πεξηζζφηεξε έληαζε είηε παξαηεηακέλα, ζα πξέπεη λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί κε ηηο εθαξκνγέο ηεο νηθνηερλνινγίαο ππφ ηνλ ΚΣΠ. 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο πνπ ζηφρν έρεη ην θέξδνο κέζα απν ηελ πψιεζε 

εκπνξεπκάησλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο αλάγεηαη ζε θνηλσληθφ θαιφ (σο 

θνηλσληθφ ζηφρνο) κία θνπιηνχξα εθκεηάιιεπζεο ηφζν ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ηεο 

θχζεο θαη δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ειεχζεξε αληαγσληζηηθή αγνξά κε ζηφρν ην θέξδνο 

ηνπ αηφκνπ θαη φρη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Ζ ηερλνινγία δελ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε 

λα εμππεξεηήζεη ηελ θνηλσλία θαη ην θαιφ απηήο ππφ απηνχο ηνπο φξνπο. Φπζηθά ην 

θαιφ ηεο θνηλσλίαο δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ πιαλήηε κέζα ζηνλ νπνίν 

ππάξρεη άξα ζπλεπάγεηαη θαη ην θαιφ απηνχ παξάιιεια κε ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο. 
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 Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν δελ κπνξνχκε λα δηακνλνπνίνπκε ηελ ηερλνινγία σο 

θάηη γεληθά θαθφ. Αιιά πξέπεη λα εμεηάδνπκε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξάγεη, ζην 

ηζηνξηθφ δειαδή πιαίζην θαζψο θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη (Harvey D. , 

2010). Αλ γηα παξάδεηγκα ε θνηλσλία καο είρε ζέζεη σο ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

πιαλήηε καο, ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θ.ν.θ. θαη ηελ κε-

εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ αιιά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρεηξαθέηεζε ηνπ, ε ζέζε πνπ 

ζα θαηείρε κηα νηθν-ηερλνινγία ζα ήηαλ ζαθψο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αθνχ ζα πεξηφξηδε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πιαλήηε θαη ζα έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα εξγάδεηαη ιηγφηεξν θαη λα αθηεξψλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπ ζηελ αλάπηπμή ηνπ (πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή, πεξηβαιινληηθή θ.ν.θ.). Ζ ηερλνινγία 

ππφ απηήλ ηελ έλλνηα κπνξεί λα θέξεη θαιά ή θαθά απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηνλ 

θνηλσληθφ ζπζρεηηζκφ δχλακεο θαη ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ε εθαξκνγή κηαο νηθνηερλνινγίαο ζην ζήκεξα γίλεηαη 

ππφ ηελ εγεκνλία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε φιεο ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο. Έηζη αθφκε θαη αλ «νπδέηεξα» ε 

ηερλνινγία κπνξέη λα πξνζθέξεη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα βξεί εθαξκνγή ζηνλ ΚΣΠ ζα έρεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα σο 

θπξίαξρν ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιαλήηε κε  ηελ ζπλέρηζε ηεο ππεξ-εθκεηάιιεπζεο 

αλζξψπνπ θαη θχζεο, κε ηελ ζπλέρηζε δειαδή ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ΚΣΠ. πσο δηαπηζηψλεη εχθνια θάπνηνο νη δχν ζηφρνη είλαη 

αηληθαηηθνί. κσο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ζα ςάμεη ν ΚΣΠ ηελ ρξπζή ηνκή ψζηε λα 

ζπλερίζεη λα αλαπαξάγεηαη. 
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Κεθάιαην 4: Καπηηαιηζκόο θαη ε βηώζηκε αλάπηπμε 

4.1 Τν παξάδεηγκα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηελ δύζε ηνπ 

Οη εθπξφζσπνη ηεο απνκεγέλζπζεο ακθηζβεηνχλ ην παξάδεηγκα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηελ έθζεζε ηνπ Brundtland θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ζην ζήκεξα απφ ηηο ιεγφκελεο «πξάζηλεο εηαηξείεο». Ζ έθζεζε 

ηνπ Brundtland (1987) γλσζηή θαη σο Our Common Future ήηαλ ε έθζεζε πνπ 

ζπληάρζεθε απφ ην World Commission on Environment and Development (WCED) 

φπνπ πεξηγξάθνληαλ ην ζρέδην ηεο «βηψζηκεο αλάπηπμεο» ζην νπνίν θχξην κέιεκα 

ήηαλ «η ανάπηςξη για ηην ικανοποίηζη ηυν δικών μαρ αναγκών με ηπόπο ώζηε οι 

επόμενερ γενιέρ να μποπούν να καλύτοςν ηιρ δικέρ ηοςρ» (Brundtland, 1987, p. 43). Μία 

κεγάιε δηαθσλία γηα ηνπο απνκεγελζπζηαθνχο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έθζεζε ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ε έθζεζε πηνζεηνχζε ηελ αληίιεςε φηη ε νηθνλνκηθε κεγέλζπζε δελ έρεη 

φξηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θχζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

(Hopewood, 2005) (Kirkby, 1996). Σν αληηκεησπίδνπλ σο ιάζνο θαη κε-βηψζηκν ην 

νπνίν θαζπζηεξεί επξχηαηεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη νη νπνίνη αδπλαηίδνπλ ην εγρείξεκα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ην νπνίν θπξηάξρεζε ζηελ ζθέςε ησλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιά θαη 

επξχηεξα ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο ηηο πξνεγνχκελεο δχν 

δεθαεηίεο (Vivien, 2008). Θπκίδνπκε φηη πξψηνο ν Roegen είρε κηιήζεη γηα ηελ 

αληίθαζε ηνπ νξηζκνχ βηψζηκή αλάπηπμεv θαη ηνλ ζεψξεζε έλα παξήγνξν λαλνχξηζκα 

γηα λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή καο απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα φπσο νη ηεξάζηηεο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ πιννχζησλ θαη ησλ θησρψλ ρσξψλ, ηνλ πιεζπζκφ ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα «αληέμεη» ε Γε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο κφιπλζεο θαη ηεο κειινληηθήο 

επηβίσζεο ησλ εηδψλ (Mayumi & Gowdy, 1999, p. 99). Eλψ ην ξεχκα ηεο 

απνκεγέλζπζεο  ζεσξεί ηνλ νξηζκφ νμχκσξν ζρήκα αθνχ εθηηκά φηη δελ κπνξνχκε λα 

αλαπηπζζφκαζηε βηψζηκα ελψ νη θπζηθνί πφξνη εμαληινχληαη.  

Αλ θαη παξαηεξείηαη πξφνδνο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ε γεληθή εηθφλα κε δεδνκέλε ηελ πεξηβαιινληηθή πίεζε 
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ζπλερίδεη λα θαίλεηαη αδχλακε ζε παγθφζκην θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (EEA, 2009) 

(OECD, 2008). Οη δηεζλείο νδεγίεο γηα ηελ αλάζρεζε ηεο θαηαζηξεθφκελεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ην 2010 δελ επηηεχρζεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη αιινχ. Τπφ ηελ πίεζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο νη ηειεπηαίεο έξεπλεο  θάλνπλ ηηο ρείξφηεξεο εθηηκήζεηο γηα ην 

κέιινλ αλ νη ραιαξέο πνιηηηθέο νη νπνίεο αζθνχληαη δελ αιιάμνπλ. Ζ αδπλακία λα 

θζάζνπλε ζε ζπκθσλία νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Κνπεγράγε ην 2009 ζρεηηθά κε ηηο 

εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

IPPC
23

 γηα 80% κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέρξη ην 2050 ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ γεληθή ηάζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε δείρλεη φηη ν θφζκνο 

θηλείηαη ζε άιιε θαηεχζπλζε. Οη ξπζκνί ησλ εθπνκπψλ ην 2007 νδεγνχλ ζε κία αχμεζε 

ζπλ 2 ppm εηεζίσο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ζηα 450 ppm ζηελ αηκφζθαηξα ζα γίλεη 

θαηα πάζα πηζαλφηεηα πξαγκαηηθφηεηα ζηα επφκελα 30 ρξφληα (Walker & King, 2008). 

Σα άζρεκα απνηειέζκαηα ζέηνπλ κεγάιεο ακθηβνιίεο ζην εγρείξεκα ηεο δηπιήο 

ζχγθιηζεο πνπ ε βηψζηκή αλάπηπμε επαγγέιεηαη: ζχγθιηζε ζε νηθνινγηθέο, θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο θαηεπζχλζεηο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ζχγθιηζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηνπ Νφηνπ θαη ηνπ Βνξξά ψζηε λα έρνπκε δηθαηνζχλε πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά. 

ε επίπεδν θνηλσληθφ ε πξφνδνο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ρηιηεηηξίδαο είλαη πνιχ πην πίζσ απφ φζν αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UN, 2008). ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο θαη ζε απηέο πνπ 

εθβηνκεραλίδνληαη ε αχμεζε ζηελ ελεξγεηαθή θαη πιηθή θαηαλάισζε εκθαλίδεηαη κε-

βηψζηκε καθξνρξφληα. Σελ δεθαεηία ηνπ 90΄ ηα πεζηκηζηηθά ζπκπεξάζκαηα 

αληηθξνχνληαλ κε ηελ ηδέα φηη έπξεπε λα δψζνπκε ιίγν ρξφλν ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

αζθνχληαλ ψζηε λα θέξνπλ απνηειέζκαηα κηαο θαη απηά δελ γίλνληαλ λα επηηεπρζνχλ 

ελ κία λπθηί. ηηο κέξεο καο ν ζθεπηηθηζκφο έρεη απμεζεί ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ε νπνία αλ θαη ππνζηεξίρηεθε γηα είθνζη ρξφληα δηεζλψο 

ηειηθά καο αθήλεη κε ηα ίδηα ή θαη ρεηξφηεξα πξνβιήκαηα απφ εθείλα ηα νπνία 

ππνηίζεηαη φηη είρε μεθίλεζεη  γηα λα ιχζεη. 

 Δπηπξφζζεηά αζθείηαη ζθιεξή θξηηηθή ζηελ θνπιηνχξα ηεο αλάπηπμεο. Έηζη ν 

Λαηνχο γξάθεη «Βηψζηκε αλάπηπμε, απηή ε αληίθαζε ζηνπο φξνπο είλαη ηξνκαθηηθή 

θαη αλέιπηδε! Σνπιάρηζηνλ κε ηελ κε-δηαξθή θαη κε ηελ κε-βηψζηκε θάπνηνο ζα 

                                                        
23 Intergovemmental Panel on Climate Change (IPPC) είλαη ε δηαθπβεξλεηηθή επηηξνπή γηα ηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή  πνπ ζηήζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) θαη ηνλ 

Παγθφζκην Μεηεσξνινγηθφ Οξγαληζκφ. Παξέρεη ηερληθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. http://www.ipcc.ch/ 

http://www.ipcc.ch/
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κπνξνχζε λα ειπίδεη φηη ε ζαλαηεθφξα απηή δηαδηθαζία ζα έθηαλε ζε έλα ηέινο, ζχκα 

ησλ ίδησλ ηεο ησλ αληηθάζεσλ, ησλ απνηπρηψλ ηεο θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ ε βηψζηκε αλάπηπμε καο ζηεξεί ηελ δπλαηφηεηα λα απεγθισβηζηνχκε θαη 

ππφζρεηαη αηψληα αλάπηπμε».(Λατους, 2008).  Δλψ ν Cheynet ζεκεηψλεη γηα 

ζρέδην ηεο βηψζηκεο αλάηπμεο «χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ζρεδίνπ ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, κία ανάπηςξη δηαλδή για ηην ικανοποίηζη ηυν δικών μαρ αναγκών με ηπόπο 

ώζηε οι επόμενερ γενιέρ να μποπούν να καλύτοςν ηιρ δικέρ ηοςρ. Ο ζσζηφο φξνο γηα ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα έπξεπε λα είλαη κία βηψζηκε απν-αλάπηπμε» (Clementin & 

Cheynet, 2005). Σν θίλεκα ηεο απνκεγέλζπζεο ππνζηεξίδεη ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ε 

«κεηα-αλάπηπμε»
24

 ε αλάδπζε ηεο νπνίαο απνηειεί ζεκάδη γηα ηελ ρακειή πηήζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ή ηνπιάρηζηνλ γηα λα μαλαζθεθηνχκε ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο. « Καη 

είλαη απηέο νη θξηηηθέο ζηε βηψζηκή αλάπηπμε νη νπνίεο βνεζνχλ ηελ πξφηαζε ηεο 

απνκεγέλζπζεο ζην λα θεξδίδεη έδαθνο (Martinez-Allier, Pascal, Vivien, & 

Zaccai, 2010, p. 5) (Flipo, 2008). Βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέλζπζεο. Γηφηη ε αλάπηπμε 

κπνξεί λα αθνξά ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε θαη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέλζπζεο 

ηα κάηηα ηεο απνκεγέλζπζεο ε νηθνλνκηθή κεγέλζπζε αθφκε θαη 

κεηακθηεζκέλε σο βηψζηκε αλάπηπμε ζα νδεγήζεη ζε νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή 

θαηαζηξνθή. Γηα απηφ είλαη καθξάλ θαιχηεξν λα αλαδείμνπκε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

αμίεο θαη λα αξρίζνπκε λα πξνζαξκνδφκαζηε ζηηο ηδέεο ηεο απνκεγέλζπζεο αθνχ ν 

θαηξφο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηνπ κε ηελ θξίζε ηνπ 

2008 (Odum, 2006).  

Άξθεί λα θνηηάμνπκε ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο θαη ην νηθνινγηθφ ηνπο 

απνηχπσκα. Παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα ηε κείσζε ηεο πιηθήο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο, νη πξνεγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο είλαη νηθνινγηθά πεξηζζφηεξν 

ζπάηαιεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξηθέξεηα, θαζψο ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ πφξσλ θαη ην θαηά θεθαιήλ νηθνινγηθφ απνηχπσκα είλαη πνιχ 

πςειφηεξα απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν. χκθσλα κε ηελ έθζεζε Living Planet, ε 

Βφξεηα Ακεξηθή έρεη θαηά θεθαιήλ νηθνινγηθφ απνηχπσκα 9,4 παγθφζκηα εθηάξηα, 

κεγαιχηεξν απφ ην ηεηξαπιάζην ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ (2,2 παγθφζκηα εθηάξηα). 

                                                        
24 πσο αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ Ηβαλ Ηιιηο, ηνλ Γθάληη θαη άιινπο ζπγγξαθείο δηεζλψο (Arturo 

Escobar, James Ferguson). 
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Σν θαηά θεθαιήλ νηθνινγηθφ απνηχπσκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία δηαηείλεηαη 

φηη έρεη θηιηθή ζηάζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, αλέξρεηαη ζηα 4,8 παγθφζκηα εθηάξηα 

ή πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ Κνχβα, ε κφλε ρψξα 

πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα ζνζηαιηζηηθά πξφηππα κεηαμχ ησλ πάιαη 

πνηέ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ, είλαη θαη ε κφλε πνπ έρεη πεηχρεη ην κεγαιχηεξν επίπεδν 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (κε δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο κεγαιχηεξν απφ ην 0,8) ελψ 

δηαζέηεη θαηά θεθαιήλ νηθνινγηθφ απνηχπσκα κηθξφηεξν απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν 

(World Wildlife Fund, 2006) 

Οη ηζρπξηζκνί ησλ πξνεγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ φηη κεηψλνπλ ηελ 

πιηθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε, επνκέλσο θαη ηνλ ζπλνιηθφ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν, αλαηξέπνληαη απφ ην παξάδνμν ηνπ Jevons ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

απμεκέλε απνδνηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιψλ νδεγεί θαηά θαλφλα 

ζηελ αχμεζε ηεο θιίκαθαο ηεο παξαγσγήο, θαη επνκέλσο δηνγθψλεη ην ζπλνιηθφ 

νηθνινγηθφ απνηχπσκα. Σν θαηλφκελν είλαη πάγην ζηνλ θαπηηαιηζκφ ζε φιε ηελ 

ηζηνξία ηνπ (Foster J. B., Ecology against Capitalism, 2002). Τπν απηήλ ηελ έλλνηα 

είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ραξαθηεξίδεηαη «παξάδνμν». 

4.2 Ο Νενθηιειεύζεξνο θαπηηαιηζκόο σο ζύζηεκα κε βηώζηκεο 

αλάπηπμεο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο απφ κφλνο ηνπ 

κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχζηεκα κε βηψζηκεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ ν 

θαπηηαιηζκφο είλαη έλα ζχζηεκα γεληθεπκέλεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγψγεο. Τπήξμαλ 

θαη άιιεο θνηλσλίεο πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηηο νπνίεο νη αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν φκσο κνλάρα ζην θαπηηαιηζκφ έρνπκε έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν ζηεξίδεηαη νιφθιεξσηηθά θαη θεληξηθά ζηελ παξαγσγή 

εκπνξεπκάησλ. Έλα «εκπφξεπκα» είλαη έλα αγαζφ πνπ παξάγεηαη γηα λα πνπιεζεί θαη 

λα αληαιιαγεί γηα θέξδνο ζηελ αγνξά. Σν νλνκάδνπκε αγαζφ δηφηη εκπεξηέρεη κέζα ηνπ 

θάπνηα αμία ρξήζεο, έηζη γηα παξάδεηγκα εμππεξεηεί θάπνηα ρξήζε, δηαθνξεηηθά δελ ζα 

ππήξρε ε αλάγθε γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ αγαζνχ. κσο απηφ ην νπνίν ελδηαθέξεη 

ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο είλαη ε αληαιιαθηηθή ηνπ αμία (δειαδή ην 

εηζφδεκα θαη ην θέξδνο ην νπνίν παξάγεηαη κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ αγαζνχ ζηελ 

αγνξά) θαη φρη ε αμία ρξήζεο ηνπ αγαζνχ.  
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Απηφ πνπ ν Μαξμ απνθαινχζε «απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή» είλαη κηα 

ηδεαηή νηθνλνκηθή δνκή  πνπ ζπρλά ππνηίζεηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία δνχκε. ε απηή ηελ δνκή ην εκπφξεπκα ζην νπνίν πεξηέρεηαη θάπνηα αμία ρξήζεο 

αληαιιάζεηαη κε ρξήκα (σο κέζν αληαιιαγήο) ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ αληαιιάζεηαη 

γηα θάπνην άιιν εκπφξεπκα. Έηζη έρνπκε ηελ αιπζίδα Δ-Υ-Δ. ε απηήλ ηελ 

δηαδηαθαζία έρνπκε κηα αληαιιαγή ε νπνία απιά δηακεζνιαβείηαη απφ ην ρξήκα. Ο 

ζηφρνο ηεο αληαιιαγήο είλαη λα αιιεινθαιχςεη ηηο αμίεο ρξήζεο. Σέηνηεο αμίεο ρξήζεηο 

ζπλήζσο θαηαλαιψλνληαη θαη παξάιιεια θέξλνπλ ηελ δηαδηαθαζία αληαιιαγήο ζε έλα 

ηέινο. 

Βέβαηα ν Μαξμ ηφληδε φηη ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη γεληθά 

ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ν θχθινο απηφο δηαθέξεη θαη παίξλεη ηελ κνξθή:  

Υ-Δ-Υ΄. Δδψ ην θεθάιαην Υ ρξεζεκνπνηείηαη γηα λα αγνξάζεη εκπνξεχκαηα (εξγαηηθή 

δχλακε θαη κέζα παξαγσγήο) γηα λα παξάμεη έλα εκπφξεπκα πνπ ζα πνπιεζεί γηα λα 

πάξεη πεξηζζφηεξν ρξήκα (Υ΄=Υ+ΓΥ). Απηή φκσο ε θίλεζε δελ ζηακαηάεη αθνχ δελ 

κπνξεί λα έρεη έλα θπζηθφ ηέινο έηζη ζε θάζε επ΄κελν θχθιν πεγαίλνπκε ζε Υ΄΄, 

Υ΄΄΄θ.ν.θ. Αληίζεηα ε ππεξαμία ε νπνία αληιείηαη (απφ ηα θέξδε) ελ κέξεη 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ελ κέξεη επαλεπελδχεηαη (επηπξφζζεηα κέζα 

παξαγσγήο θαη εξγαζηαθήο δχλακεο). Ζ ηειεπηαία δηαδηθαζία, ε κεηαηξνπή δειαδή ηεο 

ππεξαμίαο ζε θεθάιαην είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη σο ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Μέζσ 

ηεο ζπζζψξεπζεο, ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία αλαπαξάγεηαη ζε δηεπξπκέλε 

θιίκαθα
25

(Μειηφο, 2000). Γηα ηνλ Μαξμ ην θεθάιαην είλαη κηα απηφ-αλαπηπζζφκελε 

αμία ε νπνία νδεγείηαη ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξα επίπεδα ζπγθέληξσζεο κε 

γλσξίδνληαο φξηα. Έηζη κεηαηξέπεη ηελ θχζε θαη ηνπο θπζηθνχο λφκνπο θαζψο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ζε απιά κέζα ηεο δηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα ζχζηεκα 

ζπλερνχο αλάπηπμεο, θεξδψλ θαη ζπζζψξεπζεο γηα ηνπο θαπηηαιηζηέο. Ζ θηλεηήξηα 

δχλακε πίζσ απφ απηή ηελ ηάζε γηα ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ είλαη ν αληαγσληζκφο. 

Απηφο εμαζθαιίδεη φηη θάζε θεθάιαην ή θίξκα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη ζπλεπψο 

επηβάιιεηαη λα επαλεπελδχζεη ηα θέξδε ηνπ γηα λα επηβηψζεη. Έλα ηέηνην ζχζηεκα 

ηείλεη πξνο κηα εθζεηηθή αχμεζε, δηαθνπηφκελε θαηά δηαζηήκαηα απφ θξίζεηο ή 

παξνδηθέο δηαθνπέο ζηε δηαδηθαζία ζπζζψξεπζεο (Foster J. , 2010). Οη πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηεξάζηηεο θαη ζα κεησζνχλ κφλν κε ηελ 

απνδπλάκσζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

                                                        
25 ηελ πεξίπησζε ηεο κε ζπζζψξεπζεο δειαδή φηαλ φιε ε ππεξαμία πεγαίλεη ζηελ ηδησηηθή 

θαηλάισζε ηνπ θαπηηαιηζηή έρνπκε απιή αλαπαξαγσγή 
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ηειεπηαίνπ κηζνχ ηνπ αηψλα ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη αλαπηπρζεί επηά θνξέο 

πεξηζζφηεξν, ελψ ε δπλαηφηεηα ηεο βηφζθαηξαο λα ππνζηεξίμεη κηα ηέηνηα αλάπηπμε 

έρεη κεησζεί εμαηηίαο ησλ αλζξψπηλσλ ιεειαζηψλ ζην πεξηβάιινλ. Αληίζεηα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξν ειεχζεξν ρξφλν θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε αχμεζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ζπζζψξεπζε είηε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο 

εξγαζίαο, ηεο επαλαζηαηηθνπνίεζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηεο εηδίθεπζεο ηεο 

εξγαζίαο (αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο). Ζ αλαδήηεζε ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηεο 

απφιπηεο θαη ζρεηηθήο ππεξαμίαο νδεγεί ζε κία δηαδηθαζία ζπλερνχο 

παξαγσγήο/ζπζζψξεπζεο. Ζ ινγηθή απηή θαηαιήγεη λα ζπγθεληξψλεη πινχην θαη 

δχλακε ζηα ρέξηα νινέλα θαη ιηγφηεξσλ ζηελ θνηλσλία ελψ δεκηνπξγεί θαη κία 

εθεδξηθή «ζηξαηηά» αλέξγσλ. ζν αθνξά ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ηεο γεο, ηνπ λεξνχ, ηνπ αέξα, γεληθά ησλ δεκφζησλ αγαζψλ ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 

ζαλ κέζα ζπγθέληξσζεο απνηεινχλ θαη ηελ βάζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο Γεο.  

Ζ βαζηθή ππφζεζε φζσλ ππνζηεξίδνπλ πσο ε ιχζε ζην πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα ζα πξνέιζεη απφ ηηο Γπλάκεηο ηεο Αγνξάο είλαη φηη ε ηειεπηαία ζα νδεγήζεη 

ζε απμεκέλε απνδνηηθφηεηα ζηελ θαηαλάισζε πεξηβαιινληηθψλ εηζξνψλ κέζσ ηεο 

ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη ησλ ζπλερφκελσλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο. Ζ ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ ζα κεησζεί θαηά κνλάδα νηθνλνκηθήο 

παξαγσγήο. Απηφ ζπρλά αλαθέξεηαη σο «απν-πινπνίεζε». Παξ‟ φια απηά, ε θεληξηθή 

ζπλεπαγσγή απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη ιαλζαζκέλε. Ζ απν-πινπνίεζε, ζην βαζκφ 

πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη πθίζηαηαη, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη κηα πην αδχλακε ηάζε 

απ‟ φ,ηη ν ηχπνο M–C–M‟. χκθσλα κε ηελ έθζεζε Μεγάλη μεηάβαζη, «ε “επίδξαζε 

ηεο αλάπηπμεο” είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ “επίδξαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο”»
26

 (Raskin, 

2002). 

ηα ζελάξηα ησλ πκβαηηθψλ Κφζκσλ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο εθπξνζσπνχλ ην 

γπκλφ θαπηηαιηζκφ, ή λενθηιειεπζεξηζκφ. Αληηπξνζσπεχνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ιφγηα ηεο έθζεζεο Μεγάλη μεηάβαζη, «ηελ ππξθαγηά ηεο θαπηηαιηζηηθήο επέθηαζεο». 

Οη Γπλάκεηο ηεο Αγνξάο είλαη ε αραιίλσηε παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή ηάμε πνπ 

ζηνρεχεη ζηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ζηε ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ρσξίο λα 

                                                        
26 Οη ζπγγξαθείο ηεο έθζεζεο Great Transition ηνπ Global Scenario Group‟s Report είλαη νη: 

Paul Raskin, Tariq Banuri, Gilberto Gallopín, Pablo Gutman, Al Hammond, Robert Kates θαη 

Rob Swart. 
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ελδηαθέξεηαη γηα ην θνηλσληθφ θαη ην νηθνινγηθφ θφζηνο. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

πνπ αλαθχπηεη απφ απηφ ην ζελάξην είλαη ε αξπαθηηθή ζρέζε ηνπ κε ηελ αλζξσπφηεηα 

θαη ηε Γε (Foster J. B., Envisioning ecological revolution, 2005). 

Ζ ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο δελ κπνξεί λα είλαη 

ζπλεπψο ε εζσηεξηθεπζή ηνπ. Γηα λα εζσηεξηθεπζεί έλα θφζηνο ρξεηάδεηαη  λα κπεί 

εληφο κίαο αγνξάο εληφο ηεο νπνίαο ζα παίξλεη ηηκή ψζηε λα ππνινγίδεηαη ην 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη αληίζηνηρα λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο. Ζ ιχζε 

απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ αλαπνηειεζκαηηθή. Καηαξράο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δίδεηαη ην 

πξψην βήκα γηα επέθηαζε ηεο αγνξάο. Ζ επέθηαζε ηεο αγνξάο ζεκαίλεη απιά ηελ 

ελίζρπζε θαη επέθηαζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο  θαη ρξεκαηηζηηθήο ινγηθήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγίαο αγνξάο σο ιχζε ζην πξφβιεκα θαίλνληαη απν ηελ 

αγνξά ξχπσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θξ‟iλνληαη ηνπιάρηζηνλ αλαπνηειεζκαηηθά. 

Γηφηη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ εκπνξίαο ξχπσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ξππνγφλα θξάηε 

λα αγνξάδνπλ επηπιένλ δηθαηψκαηα απφ ηηο ιηγφηεξα αλεπηπγκέλεο ρψξεο  θαη λα 

επεθηείλνπλ ηα φξηα εθπνκπψλ ηνπο. 

Έρεη ελδηαθέξνλ φκσο λα εμεηάζνπκε κε πνηνπο ηξφπνπο ν λενθηιειεπζεξηζκφο 

σο ην θπξίαξρν νηθνλνκηθφ ππφδεηγκα θαπηηαιηζηηθήο ξχζκηζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη 

ησλ αγνξψλ κεηά ην 1980΄ ζπκβιάιεη ζηελ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ παγθφζκηα. Ο 

κεραληζκφο ζπζζψξεπζεο ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε. Οπνπδήπνηε έρεη εθαξκνζηεί ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο πξνρψξεζε ζε εθηεηακέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο. Γεληθψο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζηφρνο ηνπ είλαη ε ζπξξίθλσζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη 

παξάιιεια ε δηεχξπζλε ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο. Έηζη βιέπνπκε φηη φπνπδήπνηε έρεη 

εθαξκνζηεί πξνρσξά ζε εθηεηακέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ δεκφζησλ 

κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη 

ηδησηηθνπνίεζε αθνξά επίζεο ηελ γε θαη  ην λεξφ ελψ παξάιιεια πξνσζεί θαη 

επηβάιιεη ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζηελ πνξεία γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε (Harvey 

D. , 2005). Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη αθφκε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνκέαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (Harnecker, 1999). Δλψ ε επηβνιιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη αθφκε 

κία κνξθή ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πνιηηηζκνχ ε 

νπνία ζέιεη λα επεθηείλεηαη. πσο καο πεξηγξάθεη ν Harvey ππάξρνπλ ηξεηο θπξίνο 
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ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράβεηαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ επνρή ηνπ 

λενθηιειεπεξηζκνχ. Σνλ κεραληζκφ ζπζζψξεπζεο ν Harvey ηνλ θαιεί ζπζζψξεπζε 

κέζσ ηεο πθαξπαγήο (Harvey D. , 2005) θαη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

λενθηιειεπζεξν ππφδεηγκα ξχζκηζεο ησλ νηθνλνκηψλ αλαδηαλέκεη ηνλ πινχην θαη 

ζπκβάιεη ζηε  ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

Ιδιωηικοποίηζη και εμπορευμαηοποίηζη. Ζ εκπνξεπκαηνπνίζε θαη ε ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ρξαθηεξηζηηθή ζε φια ηα λενθηιειεχζεξα πεηξάκαηα. Κχξηνο 

ζηφρνο ηνπο είλαη λα αλνίμνπλ λέα πεδία γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ 

πεξεηαίησ θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε. Ζ δεκφζηα ζθαίξα φπνπ κέζσ απηήο 

πξνζθέξνληαλ θνηλσληθά αζθάιηζε, δεκφζηα πγεία θαη εμαζθαιίδνληαλ βαζηθά 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δέρεηαη κία επίζεζε κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη αγνξέο θαη πεδία 

θεξδνθνξίαο γηα ην θεθάιαην. 

Χρημαηιζηικοποίηζη. Σν κεγάιν θχκα ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο επηδφζεθε κεηά ην 1980 

απφ ην λενθηιειεπζεξηζκφ. Οη θαζεκεξίλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο έθαζαλ απφ 2.3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1983 ζηα 130 δηο δνιάξηα 

ην 2001(Harvey D. , 2005, pp. 160-162). Ζ εθηεηακέλε απνξξχζκηζε νδήγεζε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζπζηήκα λα γίλεη κέζν αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, δεκηνπξγψληαο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο θνχζθεο
27

 πνπ νδεγνχζαλ ζε κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο θξίζεηο.Ζ 

πεξίπησζε ηεο Νφηην Αλαηνιηθήο Αζίαο ην 1997 εvψ ε πξφζθαηε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θνχζθα ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ. Πνιιέο θνξέο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία βξέζεθαλ λα 

παίδνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηεξάζηηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηα ίδηα. Δπίζεο πνιιέο θνξέο είρακε ρεηξαγψγηζεηο ησλ αγνξψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ ζπγθέληξσζε πινχηνπ ζηα ρέξηα ιίγσλ. 

Η χειραγώγιζη και η διαχείριζη ηων κρίζεων. Πέξαλ ησλ θεξδνζθνπηθψλ θαη δφιησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνπζθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην λενθηιειεχζεξν πιαίζην 

νηθνλνκηθήο ξχζκηζεο ππάξρεη θαη κηα βαζχηεξε δηαδηαθαζία πνπ αθνξά ην 

ζπεηξνεηδέο ηεο παγίδαο ηνπ ρξένπο ζαλ πξσηαξρηθφ κέζν ηεο ζπζζψξεπζεο κέζσ ηεο 

αθαίξεζεο (Corbridge, 1993), (George, 1988) Ζ δεκηνπξγία θξίζεσλ, ε δηαρείξηζή ηνπο 

θαη ε ρεηξαγψγηζε ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη εμειηρζεί ζε ηέρλε αλαδηαλνκήο ηνπ 

                                                        
27 Απηφ πνπ θνηλψο νλνκάδεηαη «ρξεκαηνπηζησηηθή θνχζθα» είλαη ην αλαπφθεπθην 

απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο κνλφπιεπξσλ ινγηθψλ κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο πνπ 
εγθσκηάδνληαη απφ ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ θαη γίλνληαη δπλαηέο ιφγσ ηεο αιιαγήο 

ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ. Harnecker, M. (1999). Ππαγμαηοποιώνηαρ ηο 

αδύναηο, η απιζηεπά ζηο καηώθλι ηος 21ος αιώνα. Αζήλα: Οδπζζέαο. 
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πινχηνπ απφ ηηο θησρέο ζηηο πνινπζηφηεξεο ρψξεο. Απηφ άιισζηε έθαλε ν Volcker κε 

ηελ ρεηξαγψγηζε ηνπ επηηνθίνπ επελδχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρξένπο ηνπ Μεμηθφ 

πνπ νδήγεζε ζηελ ρξεσθνπία ηεο ρψξαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80΄ (Harvey D. 

, 2005, pp. 99-101). Καη νη πεξηπηψζεηο θξίζεο ρξένπο γηα ηηο ρψξεο ζηε ιαηηληθή 

Ακεξηθή είλαη πνιιέο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 80΄θαη ηνπ 90΄. Απηέο νη θξίζεηο ρξένπο ήηαλ 

ελνξρεζηξσκέλεο θαη ειεγρφκελεο ψζηε λα εμνξζνινγήζνπλ ην ζχζηεκα θαη λα 

αλαδηαλήκνπλ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηίηινπο, ην ίδην ζπλέβε άιισζηε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ Νφηην-Αλαηνιηθή Αζία ην 1997 

(Wade, 1998). 

«Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο πάληα πξνθαινχζαλ κεηαβηβάζεηο ηδηνθηεζίαο θαη δχλακεο ζε 

απηνχο πνπ θξαηνχζαλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία αλέπαθα θαη ζε απηνχο πνπ ήηαλ 

ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ πίζησζε θαη ε Αζηαηηθή θξίζε δελ απνηειεί εμαίξεζε...δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη Γπηηθέο θαη Ηαπσληθέο εηαηξίεο είλαη νη κεγάινη θεξδηζκέλνη ηνπ 

παηρληδηνχ» (Tousaint, 2003). 

Ζ αλαινγία κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο γηα λα παξάμεη πιεφλαζκα εξγαηηθήο 

δχλακεο γηα πεξεηαίξσ ζπζζψξεπζε είλαη αθξηβήο. Ο θφβνο βέβαηα ζε ηέηνηεο 

πεξηζηάζεηο είλαη λα κελ επεθηηαζεί ε θξίζε θαη κεηαζρεκαηηζηεί ζε γεληθεπκέλε 

θξίζε. Μία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο γηα λα απνηξαπεί απηή ε εμέιημε είλαη ν 

θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο θαη ν παξεκβαηηζκφο απφ ηα δηεζλή ηακεία φπσο ην ΓΝΣ. 

Δπεκβαίλνπλ θαη  ειέγρνπλ ηηο θξίζεηο θαη ηηο ππνηηκήζεηο κε ηξφπν ψζηε λα 

επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε κέζσ ηεο αθαίξεζεο δίρσο φκσο λα επηηξέπνπλ ηε γεληθή 

θαηάξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Κραηική αναδιανομή. Σν θξάηνο απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνθηά λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή 

ζηξαηεγηθή γίλεηαη ν πξψηνο θνξέαο αλαδηαλεκεηηθψλ πνιηηηθψλ αληηζηξέθνληαο ηελ 

ξνή πινχηνπ απφ ηα πςειφηεξα ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα πνπ είρε ζπκβεί ζηνλ 

εκπεδσκέλν θηιειεπζεξηζκφ. Απηφ ην πεηπραίλεη κέζσ γεληθεπκέλσλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη πεξηθνπψλ ζην θνηλσληθφ θξάηνο. Αθφκε θαη ηα σθέιε πνπ 

κπνξεί λα δηαθαίλνληαη κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ γηα ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα είλαη 

εθήκεξα. Μαθξνρξφληα ηα ρακειψηεξα ζηξψκαηα βξίζθνληαη ζε ρεηξφηεξε ζέζε. Σν 

λενθηιειεχζεξν θξάηνο επεκβαίλεη ψζηε λα αλαδηαλήκεη ηνλ πινχην θαη ην εηζφδεκα 

κέζσ ηεο θνξνινγίαο.  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λενθηιειεπζεξνπ ππνδείγκαηνο ξχζκηζεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ είλαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε φπσο πξναλαθέξακε. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε 
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ζηνρεχεη ζην λα πεξηθιχζεη νηηδήπνηε ζηελ ζθαίξα ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ζε δηαδηθαζίεο, πξάγκαηα θαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο έηζη ψζηε λα απνθηνχλ ηηκή θαη λα είλαη εκπνξεχζηκα κέζσ ηεο αγνξάο. Ζ 

αγνξά ππνηίζεηαη πσο ιεηηνπξγεί σο ηνλ απφιπην νδεγφ γηα φιεο ηηο αλζξψπηλεο 

πξάμεηο. Πξαθηηθά βέβαηα θάζε θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο ζέηεη ηα φξηα θαη ηελ έθηαζε 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ε εκπνξεπκαηνπνίεζε αλάινγα κε ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο πνπ 

θέξεη ε εθάζηνηε θνηλσληθή ζχγθξνπζεο. Με ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ κπαίλνπλ ζηελ 

ζθαίξα ηνπ εκπνξεχκαηνο ε  ζεμνπαιηθφηεηα, ε ηζηνξία, ε θνπιηνχξα, ε θχζε ε 

κνπζηθή αιιά θαη  επξχηεξα νη ηέρλεο. Αληηθείκελα πνπ πνηέ πξηλ δελ 

αληηκεησπίδνληαλ σο εκπνξεχκαηα (Harvey D. , 2002). 

ηνλ ππξήλα ηεο θηιειεχζεξεο θαη ηεο λενθηιειεχζεξεο ζεσξίαο βξίζθεηαη ε 

αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεθηηθψλ αγνξψλ γηα ηελ γε, ηελ εξγαζία, ην ρξήκα. πσο 

πνιχ εχζηνρα ην ζέηεη ν Polanyi «Ζ απφδνζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηελ 

εξγαζία, ηε γε, ην ρξήκα είλαη νιφηεια πιαζκαηηθή» (Polanyi, 1944, p. 73) ελψ ν 

θαπηηαιηζκφο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δίρσο λα θάλεη ηέηνηνπ είδνπο «εθεπξέζεηο». 

Βέβαηα ε επέθηαζε ηεο αγνξάο ζε ηέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα θαη ε απνξξχζκηζή ηεο 

έρεη νδεγήζεη θαη ζηελ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε. Ζ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ε ειαζηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο πνπ ν λενθηιειεπζεξηζκφο 

έθεξε δηέιπζαλ φιεο ηηο ζπιινγηθέο δνκέο πνπ ζηνλ εκπεδσκέλν θηιειεπζεξηζκφ είραλ 

θαηαθηεζεί απν ηνπο εξγαδφκελνπο (ζσκαηεία, θιπ) αλνίγνληαο έηζη ην δξφκν ζηελ 

αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ κε απνηέιεζκα ηελ 

ρεηξφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

εθκεηάιιεπζε έθεξε ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ 1990 απφ εηδηθεπκέλεο πεγέο, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε Γε έραζε 

ην έλα πέκπην ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο ηεο θαη ην έλα πέκπην ησλ ηξνπηθψλ 

δαζψλ
28

 θαη δεθάδεο ρηιηάδεο θπηηθά θαη δσηθά είδε. Δθηεηακέλεο πεξηνρέο έρνπλ 

εξεκνπνηεζεί. Γάζε θαη ιίκλεο έρνπλ νμηλνπνηεζεί, ην πφζηκν λεξφ γίλεηαη αγαζφ ζε 

αλεπάξθεηα. Ζ επηβνιή ηεο βξαρππξφζεζκεο ζπκβνιαηαθήο ινγηθήο ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ρξήζεηο έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο (Harnecker, 1999). 

                                                        
28 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ World watch Institute ηνπ 1990 
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Σπκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζακε ηα θπξηφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηά έρνπλ επηθέξεη ζηνλ θφζκν ζήκεξα. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, ηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ε άλνδνο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο θαη νη ηεξάζηηεο 

θαηαζηξνθέο πνπ ζπλεπάγνληαη θαζσο θαη ε εμάληιεζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ φπσο ην 

πεηξέιαην ή αθφκε θαη ηνπ λεξνχ, ζέηνπλ κεγάια εξσηήκαηα γηα ην κέγεζνο ηεο  

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηεο Γεο θαη ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Έηζη αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηα νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα  δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη πξνηάζεηο.  

Δμεηάζακε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ιχζεηο πνπ πξφηεηλε γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ζεσηεηηθή 

ηνκή πνπ εηζήγαγε ν ξνπκάλνο νηθνλνκνιφγνο Georgescu Roegen κε ηελ εληξνπηθή 

δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκίαο. Δμεηάζακε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Roegen, θαη ηελ 

πξφηαζε ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκία. Πξφηαζε ε 

νπνία ζήκεξα πηνζεηείηε απφ ηα νηθνινγηθά νηθνλνκηθά θαη απφ ην ξεχκα ηεο βηψζηκεο 

απνκεγέλζπζεο.  

Έπεηηα δηεξεπλήζακε ην ξεχκα ηεο βηψζηκεο απνκεγέλζπζεο φπσο εθθξάδεηαη 

ζήκεξα απφ ηηο δηαθεξχμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ζε Παξίζη θαη 

Βαξθειψλε. Γηαπηζηψζακε δχν αληηιήςεηο εληφο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, νη νπνίεο παξά 

ηηο δηαθνξέο ηνπο θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ κία εληαία έθθξαζε. Ζ κία αληίιεςε 

εθπξνζσπείηαη θπξίσο απφ ακεξηθαλνχο νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο νη νπνίνη 

ζηεξίδνπλ ηελ πξφηαζε ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκίαο (Steady State Economy), δειαδή 

δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, δηαηήξεζε ζηαζεξνχ πιεζπζκνχ 

θαη ρακινχο ξπζκνχο εηζξνήο ζηελ παξαγσγή (Daly, H., 1974, p. 15). Ζ δεχηεξε 

αληίιεςε εθπξνζσπείηαη απφ ην θίλεκα ηεο απνκεγέλζπζεο ή απναλάπηπμεο (Λαηνχο 

2006) φπσο έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζε Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία θαη έρεη 

θχξην εθπξφζσπν ηνπ ζήκεξα ηνλ Γαιιν δηαλνεηή εξδ Λαηνχο. Έρεη ηηο ξίδεο ηνπ 

ζηνλ νπηνπηθφ ζνζηαιηζκφ θαη ζηελ αλαξρηθή παξάδνζε θαη ζε αλαλεσκέλε κξθή 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ Αληξέ Γθνξδ, Κνξλιήιην Καζηνξηάδε θαη παξνπζηάδεη έλα ηζρπξφ 

αληηθαπηηαιηζηηθφ πξφηαγκα πνπ ζπλδέεηαη κε απηννξγαλσκέλεο κνξθέο ιήςεηο 

απνθάζεσλ θαη απηννξγαλσκέλεο κνξθέο παξαγσγήο. 

Έπεηηα είδακε ηελ αληηπαξάζεζε γηα ηελ ηζρχ ηεο εληξνπίαο ζηελ νηθνλνκία 

κεηαμχ ησλ νξζφδνμσλ νηθνλνκηθψλ απφ ηελ κία θαη ησλ Roegen-Daly απφ ηελ άιιε 
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ελψ εμεηάζακε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ νηθνινγηθνχ καξμηζκνχ φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνλ 

Steve Burkett. Ζ ζεκαληηθή ππέξβαζε πνπ γίλεηαη απφ ηελ κεξηά ηνπ νηθνινγηθνχ 

καξμηζκνχ είλαη φηη κεηαθέξεη ηελ αληηπαξάζεζε ζηνλ βαζηθφ ππξήλα απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, δειαδή ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο σο ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο ζπληήξεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο. 

Δίδακε επίζεο ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ απνπινπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε ζε ζρέζε κε 

ηελ ηερλνινγία φπνπ ζεκεηψζακε φηη έλαο ηερλνινγηθφο νπηηκηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη 

εχθνια ζε κία ζέζε παξφκνηα κε ηα νξζφδνμα νηθνλνκηθά (Burkett, 2006). Σέινο 

εμεηάζακε ηνλ ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ζην λα πξνζθέξεη ιχζε ιφγσ ηνπ 

«παξάδνμνπ» ηνπ Jevons, ζεκεηψλνληαο φηη ην παξάδνμν ηνπ Jevons ζπκβαίλεη εληφο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο σο θπζηθφ επαθφινπζν. Σέινο ζεκεηψζακε 

φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία  ηζηνξηθά εθαξκφδνληαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηζρπξψλ θαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο δελ κπνξεί λα 

«δαηκνλνπνηείηαη» αθνχ ελ ηέιεη ηα απνηειέζκαηά ηεο εθαξκνγήο ηεο εμαξηψληαη απφ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ νη θνηλσλίεο θάζε θνξά ζέηνπλ. Οη ζηφρνη φκσο ηεο θνηλσλίαο 

θαζξίδνληαη απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ δχλακεο εληφο ηεο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, είδακε ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην ζρέδην ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ξεχκαηνο ηεο απνκεγέλζπζεο γηα ηα θησρά 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη επηθέξεη θαζψο θαη γηα ην φηη δελ ζέηεη θαλέλα φξην ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέλζπζε. Σέινο είδακε ηνλ λενθηιειεπζεξν θαπηηαιηζκφ σο έλα ζχζηεκα 

κε βηψζηκεο αλάπηπμεο ιφγσ ηεο δηαξθήο επηδίσμήο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θέξδνο, ηεο 

ηάζεο ηνπ γηα κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε πινχηνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ιφγσ ηεο ζπλερνχο ηδησηηθνπνίεζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ πνπ νδεγεί ζηελ ζθιεξή εθκαηάιιεπζή ηνπ. Δίδακε ηνλ κεραληζκφ 

ηεο ζπζζψξεπζεο κέζσ ηεο πθαξπαγήο πνπ εθάξκνζε ν λενθηιειεπζεξηζκφο (Harvey 

D. , 2005). Σέινο αζθήζακε θξηηηθή ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

νηθνινγηθνχο νηθνλνκνιφγνπο, απνκεγελζπζηαθνχο θαη θπζηθά ηνπο νξζφδνμνπο 

νηθνλνκνιφγνπο γηα εζσηεξίθεπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζηηο αγνξέο σο ιχζε 

ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δηφηη νπζηαζηηθά επεθηείλεη ηελ εκπνξεπκαηηθή 

ινγηθή θαη ηηο αγνξέο νδεγψληαο ζε ελίζρπζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο. 
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Ζ ιχζε ζηελ νηθνινγηθή θξίζε δελ κπνξεί λα έξζεη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο, δηφηη ήηαλ απηέο καδί κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ νη 

πεγέο ηεο νηθνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο. 
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