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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ: 

ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; 

Σπύρος Βλιάμος 

Καθηγητής του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Παν€ΠιστημίOυ Θε:σσαλίας 

Επισκέπτης Καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών . 

Καθηγητής του μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Παντείου Πανεπιστημίου. τ, Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔ 

Πολλοί οικονομολόγοι σε πολλές Χώρες, εδώ και δύο δεκαετίες περίπου, 

αναζητώντας λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρότειναν 

στη Δημόσια Διοίκηση να καθορίσει ένα σύστημα επιβολής τελών στους 

ρυπαίνοντες ώστε με τον τρόπο αυτό να "εσωτερικοποιηθε:ί η εξωτερικότητα" 

των αρνητικών οικονομιών που δημιουργεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, Τα 

κύρια επιχειρήματα πάνω στα οποία εβάδισαν την πρόταση αυτή ήταν ότι ένα 

TCTOIO σύστημα θα npo~(aACOCi μία anοτcλεομaΤΒ<rl ~(aTovoμή των πόρων, ~(a: 
ε:λΩχlπτ()π()ίηπη τ()ΙI KclClT()lJ, ιίιπ τε: <Ίll () ()lJnniVlllv ιlπ()χρε:lιιΑε:ί 110 ψΕ::ρε:1 ι () 

κοινωνικό κόσ Γος Γης ρυπαντικής του δραστηριότητας, τότε: ένCl άριστο ε::πίπε:δο 

ε:λε:γχου της ρυπανσης θα προκυψε:ι αυτομω α. χωρις νΟ υllορχε:1 ονογκη ε:Λε:Υχου 

της ρύπανσης, από την πλε:υρά της Δημόσιας Διοίκησης. 

Η εμπειρία όμως 1 ων δύο δε:καε:τιών, έδε:ιξε: ότι \ ο σύστημα αυτό παροuσιάζε:ι 
εγγενείς αδυναμίε::ς, που Ι<οθιστοι)ιι τη Δημόσια Διοίκηση <ΊνίΚCινη να ε:πιβαι\a 

_"'\ ...... ~- - -
JVr)(_'(")'I/ Ι (11 (I~~ ! η (i)1 !()Γ i Ι: -:: \/(:- ~ I\/(...""'!!}I\/ '11 ι r ι ,-1(,1 ι 

--',-,?,'V J ι ......... Ι' Ι !'-"V' ''-..01 >i '""Ι Ι' ι---Ι\:.... Ι. ί ,) I-Iμυγ\, .... υ\υυμ'~ ν: i μυκμυ/ υυ 1:1....1 ι<uκr Ι \(u ι υνομ() Γων 

ιιοοων υε:ι α Γην E';πl~oλη ιιιιν τε:λων IJE: ΓΙ( υπαρχοuσε::c ατε::λαε::, των <Ίνοοων, 

και τελος με τις δυσκολίες εκτίμησης σε: ο!κονομl)<ους όρους της επιβάρυνσης 

,ου περlβάλλονΓος, εξCllτlος α] της ε:λλε::ιψης όε:οομενων κα: κατολληλης 

μεθοδολογιας, και β] του γε::γονότος ότι οι συναρτήσεις οικονομικής επιβάρυνσης 

TUJV 

ιίθε:ταl τέλος το ερωτημα: Ποιός και με τι κριτήρια δέχεται τις προσόδους 

από την ε::πιβολή ενός τέτοιου συστήματος τε::λών; 

Τα παραπάνω βεβαίως δεν συνηγορούν υπΕ:ρ της κατάργησης κάθε 

~~-------------------------------



συστήματος ελέγχου της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, αλλά συνηγορούν 

υπέρ της διαρκούς έρευνας για την εξάλειψη των αδυναμιών εφαρμογής των 

τελών ως συστήματα ελέγχου, Εξάλλου αν η αγορά αφεθεί στην ελεύθερη 

λειτουργία της, στην περίπτωση αυτή οι διαμορφούμενες τιμές δεν 

περιλαμβάνουν όλες τις αρνητικές χρησιμότητες που συνεπάγεται η παραγωγική 

διαδικασία, με αποτέλεσμα το ιδιωτικό κόστος να είναι μικρότερο από το 

κοινωνικό κόστος, 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η καθιέρωση ενός συστήματος τελών για τη ρύπανση προτάθηκε από 

πολλούς οικονομολόγους και πολιτικούς τα τελευταία είκοσι χρόνια σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης και εκτός αυτής, επειδή θεωρήθηκε ως ένας καλός 

διοικητικός μηχανισμός ελέγχου του επιπέδου της ρύπανσης, Οι υποστηρικτές 

ενός τέτοιου συστήματος θεωρούν ότι με αυτό πληρούνται δύο σημαντικά 

οικονομικά κριτήρια: Τ ο κριτήριο της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων και το 

κριτήριο της ελαχιστοποίησης του κόστους, Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι καθόλου 

προφανές ότι ένα σύστημα όπως αυτό πληρεί τα κριτήρια αυτά ούτε ότι αποτελεί 

έναν ικανοποιητικό γενικό μηχανισμό ελέγχου της ρύπανσης, Το άρθρο αυτό 

εξετάζει τις αιτίες για τις οποίες το σύστημα των τελών γίνεται αποτελεσματικό 

για τη Δημόσια Διοίκηση και σχολιάζει το σύστημα ως προς την αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων, 

Το πρόβλημα της ρύπανσης μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα πρόβλημα 

αρνητικών εξωτερικών οικονομιών, υπό την έννοια ότι η ρύπανση συνιστά κάποιο 

u Ι UIXC;iu κύυ Ι υυ<., Ι lυυ c;ιιιβυμύνc;ι μt:λll 11 μ, κυινωνίυ<., κυl Ι IfJUt:fJXt.- Ι υl uιιu 11<., 
()lf<οvομlk(~ς όροτηριότητcς 1<c1nOIUJ\I ηλλιι,!\Ι i !('!\lί}\! Ι ΙΙ; Tr: !υ~(,T~:ί ηι ~:;.., \((l,lΓ'i~ 

ηρ\l :)nnXDt:lJJvt:TCΊI νΓI ΠΛΓΙ()ΙΙΙ(Η-'Ι Η VrΊTrΊlI()! ΙΠ l<rΊl n pl(ΤrΊΠΠ Τ"'ΤΟΙΙΙ)\! ~~~llIITDIKllj\i 
οιιωνομιιuv θα ε::ίllΓJI οιιήλΩγη ΓJφ ειιός με την KOΤOVOfjn τωll ()IKCΊlυHIΓ1TIIIII χrήΓJης 

του φυσικού περιβάλλοντος κοι αφ ' ετέρου με την κατανομή της 

διαπραγματευτικής δύναμης που διαθετουν το ενόιηφι::ρομεψ] :<(]ι "avrinnfIo" 

μc;μη uJυ Ι ε: να μπορουν να o!JlJvAnl JV ()lclTnnl ί II/ΤΓ1Γ ΤΙΓ R~nPl':' '/'"'' T'C;' 

Επομε:νιuc n κοθιε:ΡlJJση ενός συστηματος τ€λων νια οuπavση [ων οποιωl/ 

ΓΟ μέγεθος να ποιι(ίλε::ι ανάλογο με: ι ο μt:γεθος των αρνηΓικων εξω τερικιυν 

ηlvονομlUJV ΓIou nΡοκaλΟUVΤ(Jj Αιl Ιlli()~lηll(i~' \/Ω I~:; ;-;-=-:('1;<,-);-1 ":) ilf 

εςιuτεριι<ε:ς οιι,(Ο''/ομιε:ς ου ,Ε ι οι, ον (j ρω Ιοινων υllOχρε:ωνε:τοι να καλυπτει 

το οριακό κοινωνικό κοστος που προκαλεί η δραστηριότητά ΤOlJ, τότε ένα άριστο 

επίπεδο ρύπανσης θα προκύψει αυτόματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ελέγχου 

των πηγών της ρύπανσης από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης, 

------------------------Β 



ΤΟ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η εφαρμογή όμως μιάς τέτοιας αρχής, παρουσιάζει δυσκολίες τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 

Πρώτον, είναι γνωατό ότι το μέγεθος των επιπτώσεων των αρνητικών 

εξωτερικών οικονομιών εξαρτάται όχι μόνο από τις ενέργειες αυτών που 

προκαλούν τη ρύπανση αλλά και εκείνων που την υφίατανται, 

Παρουσιάζεται επομένως ο κίνδυνος να τιμωρηθεί με ποινή προστίμου ο 

προκαλών τη ρύπανση, ενώ η άριστη λύση από πλευράς κοινωνικού κόστους θα 

ήταν για τον αποδέκτη της ρύπανσης να μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία ή να 

προσαρμόσει (βελτιώσει) την συμπεριφορά του, 

Δεύτερον, στην περίπτωση ατελών μορφών αγοράς π,χ, μονοπωλίου, Αν ο 

τελευταίος είναι "υψηλός ρυπαντής" και ως μονοπωλητής παράγει ποσότητα 

προϊόντος κάτω του αρίστου μεγέθους (δηλ αυτού που C Ί στοιχεί στο ελάχιστο 

μέσο κόστος), τότε η επιβολή τέλους γ ια την "εσωτερικοποίηση της 

εξωτερικότητας" θα συνεπάγεται μία αύξηση στο κόστος παραγωγής με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της παραγόμενης ποσότητάς του και την 

μεγαλύτερη επιβάρυνση των χρηστών του προϊόντος του, Συνέπεια αυτού είναι 

ότι πιθανόν να οδηγήσει μακροχρόνια σε κακή κατανομή των πόρων, επειδή θα 

διογκώσει το κόστος παραγωγής ορισμένων προϊόντων, και επομένως θα μειώσει 

την παραγωγή αυτών περισσότερο από ό ,ΤΙ επιθυμεί η κοινωνία όπως αυτό 

εκδηλώνεται μέσα από τον μηχανισμό της αγορά ς, 

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που το κοινωνικό 

σύνολο είναι πρόθυμο να υποστεί τέτοιου είδους κόστη, η εφαρμογή αυτού του 

συστήματος γίνετ αι ποοβληματική ΩφοιΊ t'J .. II ! lπnρ ι:: i 1/0 υπολογιστ ε ! ΤΟ μcγcθος 

κα ι η Ε:Κ Τ Γ1 η η TI.ιJ\1 n pf)(JTiiJLL!'I :JC αvτ ι l<ειμ ε;ν l'.<ο ΚΟ : ε πιστημονικά κοι ϊήρlCι. Κο ι Ι οι ) Ι Ο 

~π .. l ()η ηφ C' I/r),; ''()r]') :'::! ()ΙΟθCΟ ιμΟ :JT,~ix,c: i'J σuυ ;\ '_11 ι i μι::θυδui\,ηίa ϋΓιΟ!\Ογ' ιομΟυ 

, ~, ,-,Ii'''-.} , vμ, ,,υJ ν "' ~ i ψΙ Iut" iJJ v Ι ω ν Ι rμu Κ' u/\u υμ c;νw ν ~Λα ~ω ν lοιω ς σ Γ ην ο νθρωπινη 

'JΨ;IC1 και ονοψυχη , ,::,ιπ6 κάθε μiυ l ιηΥΓΊ ρ ύπυν οης , όε;ν είναι οπο ι\υτως όιαθεσιμα 

και αποδεκτά κο ι αφ ' ετέρου E: π €lδή πολλές φορές ο ι διάφOP€~ ιJυνυ ρl ΓΊo€ις 

ncό~<λnΟΓ'! ς ('Ι ι ' ,: ΠΓϊν (),-~() -r,, '\ 
' UJ ν 6ιοψομw\ι μυl ιυν Ι ων ει να l 

--."\ '\ ___ "\ -'"' ~ r _ . 
...... ,\ ι : ι ,<.~. \ -' \. '~I ,-) , \ ι) ι ) \- 'ι ι- ι ,... , 1 Ι ........ f 1 ~ " 

Ι , Ι 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Οι δυσκολιες ουτε;ς λοιπό'! έκυναν ΠΟΛΛους οικηνομολογους vc 
υποσ Γηρίξουν ότι το QIJOTniJO επιβολής τελών '(IC την PI'JnaVOn μπoρ~:: να μ~ 
:~:)'I:,:::λ(-~; ΟΊΟν aπl)ι~;λ,:;αμOΓ1Kό ;::.λε:.ΥΧΟ !r.-, I!ΟIUiΓ: , (Jc' l(),) Γiε::P I~OΛ λ()vyoς, ~I!ν\o 

μπορει να βοηθήσε:ι τουλάχιστον στην διατήρηση ενός προκαθορισμένου επιπέδου 

ποιότητας περιβάλλοντος με το ελάχιστο κοινωνικό και ιδιωτικό κόστος, 

Υποστήριξαν λοιπόν ότι δεν είναι απαραίτητη η γνliJση από την πλευρά της 

Ξ~--------------------------------



Δημόσιας Διοίκησης που είναι ελέγχων φορέας. των συναρτήσεων που δείχνουν 

το κόστος της μείωσης της ρυπανσης ώστε να καθορίσουν επακριβώς από πριν 

τα ανάλογα τέλη, Αλλά μπορουν με μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία Citerative 
procedure) να βρουν το επίπεδο της οικονομικής επιβάρυνσης που θα 
εξασφαλίσει το επιθυμητό προκαθορισμένο επίπεδο ρυπανσης, 

Ακόμα όμως κι εδώ οι αμφιβολίες αποτελεσματικής εφαρμογής ενός τέτοιου 

συστήματος είναι σημαντικές: Οι επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές δεν 

γνωρίζουν το απαραίτητο κόστος για τη μείωση της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος. επομένως δεν μπορούν να υπολογίσουν την υπάρχουσα σχέση 

"ανταλλαγής" μεταξυ του κόστους αυτου και του τέλους που καλουνται να 

καταβάλουν. Τούτο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι πιθανόν να καταβάλουν 

υψηλά τέλη. ενώ θα μπορουσαν να μειώσουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

από τις δραστηριότητές τους. με πολυ χαμηλότερο κόστος, Επίσης πολλές 

φορές. όταν αναμένεται τεχνολογική μεταβολή του εξοπλισμού. είναι επιθυμητό 

από τις επιχειρήσεις να προτιμήσουν την καταβολή του προστίμου. παρά να 

"εγκλωβιστούν" σε μία φθίνουσα τεχνολογία. Σ' αυτήν την περίπτωση η Δημόσια 

Διοίκηση μπορεί να κλιμακώσει το ύψος των τελών βραχυχρόνια. ώστε να επιτUχει 

τον προκαθορισμένο στόχο της, Το γεγονός αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει 

τους ρυπαίνοντες αφ' ενός σε κακή επιλογή του τόπου εγκστάστασής τους όταν 

υπάρχει γεωγραφική διαφοροποίηση των τελών και αφ' ετέρου σε λανθασμένες 

επενδυτικές αποφάσεις πιστεύοντας ότι τα τέλη αυτά θα εξακολουθήσουν να 

υπάρχουν και μακροχρονια. 

Εκτός από τα ανωτέρω υπάρχουν όμως και άλλοι πρακτικοί λόγοι που 

συνδέονται με ι ον ι μάπο παρακο λούΟησης και ελέγχου του συστήματος Τιι/\! 

ϊε;λών και οι οποίες δεν συνηγορουν υπέρ της ικανοποίησης του κριτηρίου του 

pΊIr1xlnT(){ ι Kr)nr(){ JC, 

1, Για πραΚΤίκους λόγους. το συστημα αυτο σχεTI~€Tσl με μια μονοΟlκlι Il1iV11 
ρύπανσης (π,χ, οξειδίου του θείοω ή το πολύ με μία ομάδα αποβλήτων που 

ρυπαίνουν ένα και μοναδικό περιβαλλοντικό στοιχείο (π,χ, υγρά απόβλητα σε 

υδάτινο περιβάλλον! Εν TQljτοlς η μεταβOλrΊ της τεχνολογίας προκαλεί πολλές 
, - (' " 

ψυ......,ι-,'--, μ ......... Ι ...... '- -")-_ 

και διάθεσης των C1πομΛηrω lj με ομε!:1010Uι:, υνΙΙKίυΓiυυ" ιίυνω 01(1,/ IIUiv"li~. 

του περιβάλλοντος εκτος εαν το ύψος των προστιμων που επιβαρύνουν κάθε 

πηγη ρυπανσης βρίΟΚf~ i αl υπ() διαρκή aναθε:~ρηση ι<αθε: φορά nOL' μετc::βόλλεΤOI 
η τεχνολογία. πράγμα το οποίο διογκώνει το κόστος εφαρμογής και λειτουργίας 

του 

2, Σε ορισμε;νε:ς περιπnυσεις, δεν ειναι ε:φlκτο. λόγω του μεγάλΟlJ αριθμου 
εμπλε:κόμε:νωv προσώπων να καταλογίζονται τα πρόστιμα απ' ευθε:ίας σε: κάθε 

ρυπαίνοντα. Πολλές χώρες π,χ, επιβάλλουν πρόστιμα ανάλογα με: το ε:ίδος του 

--------------------------------~Bm 



καυσίμου που χρησιμοποιείται παρό ανόλογα με την ποσότητα και το είδος της 

εκπομπής ρύπων που προκαλείται, ώστε να είναι δυνατή η είσπραξη των 

προστίμων στο σταδίο παραγωγής ή δlOνομής. Το σύστημα αυτό όμως προκαλεί 

την εξής πρακτική δυσκολία: Οι προκαλούντες μεγόλες ποσότητες ρύπων που 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα, πρέπει να "εξαναγκασθούν" μέσω οικονομικών ή 

όλλων κινήτρων να τους ελέγξουν, παίρνοντας tΤOI μία επιστροφή των 

προστίμων που ήδη έχουν καταβόλλεl κατό την αγορό των καυαίμων. Τούτο 

όμως απαιτεί πολύπλοκη διοικητική οργάνωση, που πόλι διογκώνει το κόστος 

εφαρμογής αυτού του συστήματος. 

Τ έλος θα πρέπει να εξετασθούν οι αναδlανεμηTlκές ιδιότητες του συστήματος 

των προστίμων. Είναι γνωστό ότι τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης κυρίως 

παρουσιόζονταl στις περιοΧές με χαμηλό εισοδήματα. Επομένως τα όμεσα οφέλη 

από τους ελέγχους θα προκύψουν κυρίως στα χαμηλό εισοδηματικό κλιμόκια, 

αν και το επιχείρημα αυτό μετριόζεταl από την έκταση στην οποία η ποιότητα 

του περιβόλλοντος είναι ανώτερο αγαθό. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι 

δέν είναι απολύτως εξακριβωμένες αυτές οι αναδlανεμητlκές επιδρόσεις του 

συστήματος προστίμων, ώστε να είναι δυνατός ο επιμερισμός των ωφελειών 

από ένα τέτοιο ζήτημα. Ένα θέμα που σχετίζεται με τα ανωτέρω είναι το ποιός 

θα δεΧθεί τις προσόδους από την επιβολή ενός τέτοιου συστήματος. Θα 

μπορούσε να λεΧθεί ότι τρεις είναι οι χρήσεις αυτών των προσόδων: 

α) για την αγορό ή επιδότηση εξοπλισμού μείωσης της ρύπανσης, 

β) για την αποζημίωση εκείνων που έχουν υποστεί τη βλόβη, και 

γ) για την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου Τομέα. 

Οι χρnσεις ο) ΚΟΙ !~ 1 E-XOIJ\/ C1lJTiοτροφες επιδρόσcις στην aΠCιϊt:-λ~uμu ΙΙΚΓΊ 

κατανομή των πόρων , ενώ η γ) παρότι θα μπορα·ιπ. \/(1 Αε:llφηΑι::ίω(' "ntιι')(':τcρn" 

απο την αποψη αυτη , δεν θα μπορούσε να πεισεl ΓΟ γεν ικό KOIV() KOI \/(1 Τιϊ 

~uuIUJ, ί ι VllUlIjUl:..1 ullt-VUV 11 υ Ι U ΓIpO~Λημα TOlJ περιβάλλοντος . Δηλαδή μπορεί 

v'(J θ ε;ωΡΓ ιθε:ί ωι, E;VO ε;ισπρακ ΓΙΚΟ 1<01 μονο μεσον του Δημοσίου . 

ΤΥΜΠΕΡΔΤΜΔ 

':-' . - ~ Ι ....... ':; ι 

..... t-' ~V'-'I'V"J" ,,-ψυμμυγll\.. ,υυ υυΟΙl1υΟϊΟ(' ποnnΤ;'jl ll\l \lIn T r.\j c.Λ{:',ιγΓ) Ti"'r 

i 1 ΟΙ C) r η Γ (] ς Τ Γ) ι ) !Ί€pι!3a ,λ /\ 0\/ r ι:ις ~ 1\/:Ji πα λι; '~;Ίμu ν' ~. ! i<,~j '} IJ -:..: ί r(] -/:;-:ξ ~= r απ Αο ι ") ν 

Op lσμε:νε:c; απο τις ο lκ ον() μlκι'::ς ΚΟII/IJj\/lκ~ς 1.:s 1 6τη τ ε:ς TC) U παραδοο:ακού KOI οκόμΓI 
c:φ ο ρ μ οζόμε::v ου σε: Γω ,Λ.Λε ς χωρες συσ τημα τος ελεγχου περιβόλλοντος κα! να 

ερευνηθούν οι δυνατότητές του για β ελτίωσπ, ο! ο π οίες έ;χοuv υποε:κτιμηθεί 

Ξ~-------------------------------


