
Στην έκθεση του ΟΗΕ που κατατάσσει 
τις χώρες ανάλογα με τις επιδόσεις τους 
στην επίτευξη 17 στόχων για μια πιο 
βιώσιμη πορεία έως το 2030, η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 43η θέση (από τις 166). 

Καθώς η χώρα σε άλλους στόχους παραµένει 
πίσω, ενώ σε άλλους τοµείς έχουν υπάρξει 
σηµαντικές βελτιώσεις ο δρ Γεώργιος Χάλ-

κος, καθηγητής Οικονοµικής Φυσικών Πόρων στο 
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, µε τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα να 
επικεντρώνονται κυρίως σε θέµατα Οικονοµικής 
Περιβάλλοντος, υποστηρίζει τις αναγκαίες πολιτι-
κές για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Αρχικά αναφέρεται στη σηµασία της βιοποικιλότη-
τας, στους κινδύνους που διατρέχει, αλλά και στους 
παράγοντες που συµβάλλουν στην προστασία της.
«Η αύξηση του πληθυσµού, η αστικοποίηση και η 
επέκταση των οικονοµικών δραστηριοτήτων κάνει 
ανέφικτη τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
των ζώων και των φυτών και τη βελτίωση των προ-
βληµάτων στο µέλλον. 
Θα λέγαµε ότι οι µετρήσεις δείχνουν η βιοπικοιλότη-
τα να επηρεάζεται σε µεγαλύτερο βαθµό πρώτα από 
το µέγεθος του πληθυσµού, µετά από την οικονοµική 
ανάπτυξη και τέλος από τις ανισοκατανοµές εισοδη-
µάτων των χωρών. 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι παράµετροι επι-
δρούν διαφορετικά σε κάθε χώρα ανάλογα µε το 
στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται αυτή, κάνο-
ντας έτσι σηµαντικό και ξεχωριστό το περιβαλλοντι-
κό πλαίσιο των πολιτικών που πρέπει να ακολου-
θήσει κάθε χώρα. 
Με τη βοήθεια κατάλληλων υποδειγµάτων διαπι-
στώνουµε ότι, ενώ οι τοπικές κοινωνίες επιθυµούν 
τη διατήρηση του περιβάλλοντος, αυτό υποβαθµί-
ζεται από την αρνητική επίδραση της οικονοµικής 
ανάπτυξης των φτωχών χωρών. Ένα ενδιαφέρον 
συµπέρασµα είναι ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται 
για τη βιοποικιλότητα µέσα στα δικά τους εθνικά 
όρια, αλλά µόνο όταν οι προτεραιότητες ανάπτυξης 
το επιτρέπουν, και µόνο όταν αρχίζει να εµφανίζε-
ται σηµαντική σπανιότητα και η αξία του αυξάνεται 
περισσότερο από την απόδοση των εναλλακτικών 
λύσεων. Επίσης, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 
οι άνθρωποι ενδιαφέρονται επαρκώς για τη βιοποι-
κιλότητα σε µέρη όπου αυτή είναι σε µεγάλο κίνδυνο. 
Με δεδοµένα τα περιορισµένα κεφάλαια για το πε-
ριβάλλον και αντιµετωπίζοντας τη µεγάλη απειλή 
της εξαφάνισης κάποιων ειδών, οι υπεύθυνοι λή-
ψης αποφάσεων πρέπει να θέσουν προτεραιότητα 
να διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες διατήρησης τεί-
νουν προς τις σωστές κατευθύνσεις. Η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας θα είναι αποτελεσµατικότερη, 
αν γίνει σκοπός όσο το δυνατόν περισσότερων αν-
θρώπων. Οι ενηµερωµένοι πολίτες και αυτοί που 
χρησιµοποιούν τους φυσικούς πόρους µπορούν 
να βοηθήσουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
δρώντας µε το συναίσθηµα και την περιβαλλοντική 
ευαισθησία τους». 

Οι 17 Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης 
και η ενεργειακή φτώχεια
Από το 2015, οι 17 Στόχοι των Ηνωµένων Εθνών 
έβαλαν τον κόσµο σε µια πιο βιώσιµη πορεία, σκο-
πεύοντας στην επίτευξη σηµαντικών αποτελεσµάτων 
έως το 2030. Οι παγκόσµιοι στόχοι για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη είναι η µηδενική φτώχεια, µηδενική πεί-
να, καλή υγεία και ευηµερία, ποιοτική εκπαίδευση, 
ισότητα φύλων, καθαρό νερό και αποχέτευση, φθηνή 
και καθαρή ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία και οικο-
νοµική ανάπτυξη, βιοµηχανία, καινοτοµία και υπο-
δοµές, λιγότερες ανισότητες, βιώσιµες πόλεις και 

κοινότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, 
δράση για το κλίµα, ζωή στο νερό, ζωή στη στεριά, 
ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσµοί και συνεργα-
σία για τους στόχους. 
Μπορούµε να πούµε ότι παρά την πρόοδο σε συ-
γκεκριµένους τοµείς, ο κόσµος εξακολουθεί να 
χρειάζεται πολλές βελτιώσεις, ιδιαίτερα σε κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα, προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι έως το 2030. 
Η έκθεση του ΟΗΕ κατατάσσει τις χώρες ανάλογα 
µε τις επιδόσεις τους στην επίτευξη των 17 στόχων. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 43η θέση (από τις 166). Σε 
κάποιους τοµείς έχουν υπάρξει σηµαντικές βελτιώ-
σεις, σε άλλους στόχους η Ελλάδα παραµένει πίσω. 
Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι εύκολο να εξαλει-
φθεί και η πολυδιάστατη φύση της καθιστά ακόµα 
πιο δύσκολη την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της. 
Είναι επείγουσα ανάγκη να γίνει ανάληψη ενός συ-
νόλου δράσεων, προκειµένου να εξαλειφθεί το πρό-
βληµα της ενεργειακής φτώχειας µακροπρόθεσµα 
και να επιτευχθεί ο 7ος Στόχος Βιώσιµης Ανάπτυξης 
που έχουν θέσει τα Ηνωµένα Έθνη, διασφαλίζοντας 
την πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη και σύγχρονη 
ενέργεια για όλους έως το 2030. 
Η εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και η βελτίω-
ση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια και της 
πρόσβασης σε καθαρά καύσιµα θα συµβάλουν επί-
σης στην εξάλειψη της φτώχειας γενικά (1ος Στόχος), 
θα προσφέρουν καλύτερη υγεία και ευεξία (3ος Στό-
χος), θα βελτιώσουν τις συνθήκες των νοικοκυριών 
που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης (4ος 
Στόχος), θα µειώσουν τις ανισότητες (10ος Στόχος), 
θα προάγουν τη βιωσιµότητα των πόλεων και των 
κοινοτήτων (11ος Στόχος) και θα συµβάλλουν στη 
µεγάλη πρόκληση της αντιµετώπισης της κλιµατικής 
αλλαγής (13ος Στόχος).
 Οι πολιτικές και οι στρατηγικές δεν θα πρέπει να 
επικεντρώνονται µόνο στη βελτίωση των προβλη-
µατικών τοµέων, αλλά και στη διατήρηση των επι-
τευγµάτων που έχουν σηµειωθεί µέχρι στιγµής, εξι-
σορροπώντας τους τρεις πυλώνες της βιωσιµότητας 
και διασφαλίζοντας καλές συνθήκες διαβίωσης και 
ευηµερία για όλους στον κόσµο, για τις παρούσες και 
µελλοντικές γενεές. Οι παγκόσµιες συνεργασίες και 
οι συντονισµένες δράσεις είναι απαραίτητες για µία 
επιτυχηµένη πορεία προς τη βιωσιµότητα. 

Η αέρια ρύπανση, 
οι συνέπειες στην υγεία 
και οι ενεργειακές πολιτικές 
Η ανθρώπινη υγεία είναι σηµαντική τόσο ατοµικά, 
όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Οικονοµί-
ες µε υγιείς ανθρώπους είναι πιο παραγωγικές και 
ταυτόχρονα εξοικονοµούν περισσότερους πόρους. 
Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι συνδεδεµένη µε σο-

βαρά προβλήµατα υγείας και έχουν ως αποτέλεσµα 
την υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα. 
Η συγκέντρωση αιωρούµενων σωµατιδίων (PM2.5) 
στον ατµοσφαιρικό αέρα µπορεί να οδηγήσει σε θνη-
σιµότητα και αναγκαίες εισαγωγές σε νοσοκοµεία 
για αναπνευστικά, καρδιαγγειακά αίτια, βρογχίτιδα 
στα παιδιά και απώλεια παραγωγικότητας λόγω µει-
ωµένης πνευµονικής λειτουργίας. Ο επιτυχηµένος 
και αποτελεσµατικός σχεδιασµός πολιτικής απαιτεί 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε τις επιπτώσεις 
στην έκθεση σε επιβλαβείς εκποµπές ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Επίσηµοι φορείς, όπως ο ΟΟΣΑ, ισχυρίζο-
νται ότι η εξωτερική ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί 
να κατηγορηθεί για τις ασθένειες πολλών ανθρώπων 
και για περισσότερους από 3 εκατοµµύρια θανάτους 
παγκοσµίως ετησίως, εκτιµώντας το κόστος των 
χαµένων ζωών και της κακής υγείας για την Κίνα 
και την Ινδία να είναι περίπου 3,5 τρισεκατοµµύρια 
δολάρια ετησίως. 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος 
αντιµετώπισης της ρύπανσης, πρέπει να προγραµ-
µατιστούν πρωτοβουλίες για επαρκείς ενεργειακές 
πολιτικές. Αυτό απαιτεί προσεκτική εξέταση των κα-
τάλληλων πολιτικών ελέγχου της ρύπανσης στην 
ενέργεια µε κατάλληλους κανονισµούς που εφαρ-
µόζονται στα αστικά κέντρα, όπου ο πληθυσµός 
εκτίθεται σε σοβαρή ρύπανση. 
Περιβαλλοντικοί φόροι και κατάλληλα κατανεµη-
µένες επιδοτήσεις ενδέχεται να απαιτούν από τις 
κυβερνήσεις να παρέχουν στις τοπικές αρχές την 
απαραίτητη νοµική, φορολογική και θεσµική βάση 
για την αντιµετώπιση της ρύπανσης σε τοπικό επίπε-
δο. Ταυτόχρονα, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
όσον αφορά στην ενηµέρωση των πολιτών για τις 
σοβαρές επιπτώσεις της ρύπανσης και τον µακρο-
πρόθεσµο χαρακτήρα των πιθανών προβληµάτων 
υγείας είναι σηµαντική.

Περιβαλλοντική προστασία 
µε οικονοµικά µέσα ή θέσπιση προτύπων; 
Είναι εµφανές ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ χω-
ρών στην ενεργειακή χρήση, στις εκποµπές ρύπων, 
στις πηγές εκποµπών καθώς και σε άλλους οικο-
νοµικούς παράγοντες. Κάθε χώρα έχει τις δικές της 
εθνικές περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και νοµοθεσίες. 
Οι ρυθµίσεις και η θέσπιση προτύπων που απαιτούν 
ενιαίες µειώσεις στη ρύπανση είναι αναποτελεσµατι-
κές λύσεις, επειδή τα κόστη µείωσης δεν είναι οµοιό-
µορφα για όλες τις χώρες. Υπό το καθεστώς ενιαίων 
προτύπων για εκποµπές ρυπαντών, µερικές χώρες 
θα µειώνουν εκποµπές λιγότερο από το οικονοµικά 
αποτελεσµατικό επίπεδο, ενώ άλλες θα µειώνουν τις 
εκποµπές τους περισσότερο από ότι είναι οικονοµικά 
αποτελεσµατικό. Οι διαφοροποιηµένοι φόροι υπερ-
τερούν όταν τα κόστη µείωσης διαφέρουν µεταξύ 

των χωρών. 
Oι διαφοροποιηµένοι φόροι είναι πιο αποτελεσµα-
τικοί από πλευράς κόστους συγκρινόµενοι µε τους 
ενιαίους. Αν ο φόρος είναι υψηλότερος από το ορι-
ακό κόστος ελέγχου των ρύπων τότε οι χώρες θα 
προτιµούν να πληρώσουν τον διαφοροποιηµένο 
φόρο από το να µειώσουν τις εκποµπές τους. 
Για τη χώρα µας η επιβολή φόρων λειτουργεί καλύ-
τερα από τη θέσπιση προτύπων. Ο ενεργειακός φό-
ρος θα επιβαρύνει την ενέργεια µε ποσό που θα µπο-
ρούσε να επενδυθεί σε αύξηση της θερµοδυναµικής 
εργοστασιακής απόδοσης καθώς και ανάπτυξης άλ-
λων ήπιων πηγών ενέργειας. Γενικά, οι κυβερνήσεις 
είναι απρόθυµες να αυξήσουν τις ενεργειακές τιµές 
αφού η ζήτηση για ενέργεια είναι ανελαστική και οι 
ενεργειακοί φόροι προοδευτικοί. Οι υψηλότερες 
ενεργειακές τιµές έχουν επίσης σοβαρό αντίκτυπο 
πάνω στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. 
Η επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων 
απαιτεί δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης µε τη χρήση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να αποτελεί τον 
πιο αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώ-
πισης της περιβαλλοντικής υποβάθµισης».

Βιογραφικό
Ο δρ Γεώργιος Χάλκος είναι καθηγητής Οικονοµικής 
Φυσικών Πόρων στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστη-
µών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
Είναι οικονοµολόγος µε σπουδές σε Ελλάδα και 
Αγγλία. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχει-
ρησιακών Ερευνών και επιστηµονικός υπεύθυνος 
του ετήσιου συνεδρίου στην Οικονοµική Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος (ENVECON). Έχει εργα-
στεί ως επιστηµονικός υπεύθυνος και επιστηµονικός 
συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα 
χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την EUROSTAT, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας, την ΕΛ.ΣΤΑΤ, το υπουργείο Απασχό-
λησης, κ.ά. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σε θέµατα Οι-
κονοµικής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων µε 
χρήση Εφαρµοσµένης Οικονοµετρίας και Στατιστι-
κής, Εφαρµοσµένης Μικροοικονοµικής µε έµφαση 
στα Οικονοµικά της Ευηµερίας, Ατµοσφαιρική Ρύ-
πανση, Θεωρία Παιγνίων, Μαθηµατικά Υποδείγµατα. 
 
Καθηγητές του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας στο 2% των κορυφαίων
επιστηµόνων παγκοσµίως
Η «Θ» σε σειρά παρουσιάσεων αναδεικνύει το 
έργο αξιόλογων επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. Λαµβάνοντας υπόψη 22 επιστηµονικά 
πεδία, 176 υποκατηγορίες αυτών, καθώς και επι-
λεγµένα βιβλιοµετρικά κριτήρια, µία πρόσφατη µε-
λέτη των Baas, Boyak & Ioannidis (2021) του Πα-
νεπιστηµίου Stanford των ΗΠΑ (https://elsevier.
digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3) 
εντόπισε το παγκόσµιο 2% των κορυφαίων ερευ-
νητών-επιστηµόνων, µε βάση το συνολικό επι-
στηµονικό τους έργο. Σε αυτό το τιµητικό ποσοστό 
συγκαταλέγονται και 26 καθηγητές του Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλίας, οι οποίοι αναφέρονται µε τη σειρά 
που τους κατατάσσει η µελέτη: 1) Αρβανητογιάννης 
Ιωάννης, 2) Παπαγεωργίου Ελπινίκη, 3) Τσιακάρας 
Παναγιώτης, 4) Παπαδηµητρίου Κώστας, 5) Μαλίζος 
Κωνσταντίνος, 6) Κουτεντάκης Γιάννης, 7) Χάλκος 
Γεώργιος, 8) Μπάκος Παντελής, 9) Αθανασίου Χρή-
στος, 10) Φλουρής Ανδρέας, 11) Μακρής ∆ηµή-
τρης, 12) Παπαστεργίου Μαρίνα, 13) Παπαϊωάννου 
Αθανάσιος, 14) Κίττας Κωσταντίνος, 15) Φατούρος 
Ιωάννης, 16) Καραµάνος Σπύρος, 17) Ανθόπουλος 
Λεωνίδας, 18) Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος, 19) Φθε-
νάκης Γεώργιος, 20) Λουτρίδης Σπύρος, 21) Σαντα-
λίδης Χαρίλαος, 22) Αβραµίδης Ηλίας, 23) Ιακωβίδης 
∆ηµήτριος, 24) Σταµατέλος Αθανάσιος, 25) Αργυρίου 
Αντώνιος, και 26) Χαϊδεµενόπουλος Γεώργιος.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 

Επείγουσα ανάγκη η ανάληψη δράσεων
για να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια
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