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2. Πρόλογος 
 

Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για ακραία καιρικά φαινόμενα και 
για παρατηρούμενες κλιματικές αλλαγές εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Οι επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον μπορεί να διαφωνούν ως προς τις 
προβλέψεις τους για την ταχύτητα με την οποία θα εξελιχθούν τα φαινόμενα, 
συμφωνούν όμως ότι οι αλλαγές είναι ορατές και ότι οι συνέπειες τους θα είναι 
καταστροφικές και με μεγάλο οικονομικό κόστος για ολόκληρο τον πλανήτη. 
Παρουσιάζοντας τα αδιάσειστα πλέον στοιχεία οι επιστήμονες προσπαθούν να 
κινητοποιήσουν τις πολιτικές ηγεσίες όλων των χωρών, αλλά και τους ίδιους τους 
πολίτες ώστε να ληφθούν μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να μετριάσουν 
τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.  

Οι προσπάθειες αυτές και η ολοένα εντεινόμενη οξύτητα των προβλημάτων έχουν 
εντάξει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
φορολόγησης των ρύπων. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες χώρες μέχρι στιγμής 
δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
πρωτόκολλο του Κιότο που δεν έχει υπογραφεί από την Αμερική, την χώρα που 
προκαλεί την μεγαλύτερη ρύπανση. Και αυτό γιατί τέτοια μέτρα προκαλούν, 
τουλάχιστον βραχυχρόνια, κόστος και μείωση της ανταγωνιστικότητας. Το κόστος 
είναι μεγαλύτερο όταν μέτρα μείωσης των ρύπων εφαρμόζονται από μεμονωμένες 
χώρες γιατί τότε μπορεί να προκληθεί μετακίνηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 
άλλες χώρες. Ως αποτέλεσμα, τα βήματα που γίνονται είναι πολύ μικρά και πολύ 
αργά για να  υπάρξει όφελος για το περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο. Επομένως είναι 
σημαντικό τέτοια μέτρα να λαμβάνονται συντονισμένα από όλες τις χώρες. 

Η κάθε χώρα βέβαια μπορεί να επιλέξει εκείνα τα μέτρα  πολιτικής που πιστεύει 
ότι θα την οδηγήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στους 
επιδιωκόμενους στόχους. Στην προσπάθεια αυτή είναι βέβαιο πως θα συναντηθούν 
διάφορα εμπόδια, όμως ήδη υπάρχουν παραδείγματα χωρών, κυρίως στην βόρεια 
Ευρώπη, με επιτυχημένη εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Οι χώρες αυτές θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν στο μέλλον παράδειγμα και για τις υπόλοιπες.  

Στην εργασία αυτή θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην έννοια της βιώσιμης 
ανάπτυξης και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής και θα ασχοληθούμε κυρίως με τους 
περιβαλλοντικούς φόρους και τα αποτελέσματα που θεωρητικά αυτοί έχουν. Τέλος θα 
παρουσιάσουμε παραδείγματα χωρών που έχουν εισάγει και εφαρμόζουν τέτοιου 
είδους φόρους.  
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3. Εισαγωγή 
 

3.1. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα 
 
Κάθε στιγμή που περνάει το περιβάλλον καταστρέφεται από τον άνθρωπο με 

πολλούς τρόπους. Μεγάλες εκτάσεις τροπικών δασών καίγονται για να γίνουν 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή υλοτομούνται. Εκπομπές αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλούνται από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
των ανθρώπων για ενέργεια και μετακινήσεις. Η υπεραλίευση και η μόλυνση του 
φυσικού περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της βιοποικιλότητας καθώς 
είδη οργανισμών εξαφανίζονται συνέχεια. Οι πρώτες ύλες συνεχώς μειώνονται 
εξαιτίας την αλόγιστης χρήσης και της μη ανακύκλωσή τους. Η χρήση χημικών και 
τοξικών ουσιών στα φυτοφάρμακα μολύνουν τεράστιες ποσότητες πόσιμου ύδατος 
και μειώνουν ακόμα περισσότερο τις περιορισμένες ποσότητες του. Τα ίδιο συμβαίνει 
και με την ανεξέλεγκτη απόθεση των  αποβλήτων των βιομηχανιών. Ακόμα και στη 
μικρή χώρα μας τα πρόσφατα παραδείγματα μη σωστής διαχείρισης του 
περιβάλλοντος είναι πάρα πολλά. Οι παράνομες χωματερές, οι καταστροφικές 
πυρκαγιές, η υφαλμύρωση των υπογείων υδάτων είναι μερικά μόνο παραδείγματα. 

Η λήψη μέτρων για την αποτροπή συμπεριφορών που προκαλούν υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος γίνεται δυσκολότερη από την άρνηση των αναπτυσσόμενων χωρών να 
υιοθετήσουν τέτοια μέτρα τα οποία θα έχουν κόστος, καθώς δεν έχουν τους 
απαραιτήτους πόρους για να αντιμετωπίσουν το κόστος και δεν θέλουν να ανακόψουν 
την πορεία της ανάπτυξης τους. Όπως υποστηρίζουν είναι άδικο να ζητάνε από αυτές 
την μείωση των ρύπων την στιγμή που οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν πολλαπλάσια 
ανά κάτοικο αναλογία ρύπων.    

Παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον καταστρέφεται με πολλούς τρόπους από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες η συζήτηση για την προστασία του έχει επικεντρωθεί τα 
τελευταία χρόνια κυρίως στις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου γιατί αυτό θεωρείται υπεύθυνο για τις επερχόμενες κλιματικές 
μεταβολές. Σύμφωνα με την έκθεση του Stern1 ο διπλασιασμός των επιπέδων 
συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά 
επίπεδα αναμένεται να συμβεί μεταξύ 2030 και 2060 και αναμένεται να οδηγήσει σε 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 2 με 5 βαθμούς. Επίσης οι μεταβολές 
που θα επέλθουν στα θαλάσσια ρεύματα από την θέρμανση των θαλασσών και το 
λιώσιμο των πάγων θα έχουν ως συνέπεια να μειωθούν οι βροχοπτώσεις σε κάποιες 
περιοχές, ενώ σε άλλες να αυξηθούν. Μάλιστα αυτή η αύξηση των βροχοπτώσεων 

                                                 
1 Η έκθεση Stern  αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών με 
έμφαση στην οικονομία. 
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είναι πολύ πιθανό να εκδηλώνεται μέσα από έντονα καιρικά φαινόμενα όπως 
τυφώνες, χαλάζι κ.λ.π. 

Η μέση θερμοκρασία της γης έχει ανέβει ήδη κατά 0.7 0C σε σχέση με το 1900 
και οι περισσότερες μελέτες προβλέπουν ότι μέσα στα επόμενα 50 χρόνια θα ανέβει 2 
με 3 βαθμούς ακόμα. Σε μια τέτοια περίπτωση εικάζεται ότι η οι σοδειές στην 
Αφρική θα μειωθούν αυξάνοντας τον υποσιτισμό και τους θανάτους. Επίσης στις 
περιοχές που θα επηρεαστούν από τις ξηρασίες θα μειωθούν οι διαθέσιμες ποσότητες 
πόσιμου νερού, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μετατρέψει πολλές 
παραθαλάσσιες τώρα περιοχές σε θάλασσες. Αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν και σε 
μετατοπίσεις πληθυσμών με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα που αυτές 
συνεπάγονται. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεταβολές στο κλίμα αναμένεται 
να οδηγήσουν το 15 – 40% των ειδών που ζουν στον πλανήτη σε αφανισμό.2  

 
3.2. Η βιώσιμη ανάπτυξη 

 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο 

όνομα της ανάπτυξης και της ικανοποίησης των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών 
του ανθρώπου ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη ήρθε στην επικαιρότητα. Όταν λέμε βιώσιμη 
ανάπτυξη εννοούμε την οικονομική ανάπτυξη με τρόπο ώστε να διατηρηθεί η 
ικανότητα της γης να συντηρεί τη βιοποικιλότητα καθώς και τις ανάγκες των 
επόμενων γενεών. Βέβαια ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνει εκτός από την 
προστασία του περιβάλλοντος και άλλες έννοιες όπως η δημοκρατία, η ισότητα, οι 
ίσες ευκαιρίες για όλους κ.λ.π. οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης3. 

 H Ευρωπαϊκή ένωση ήδη από το 1997 έχει υιοθετήσει  την βιώσιμη ανάπτυξη ως 
έναν από τους πρωταρχικούς της στόχους.. Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και 
των κλιματικών αλλαγών στόχοι της Ε.Ε. είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου του Κιότο, η παραγωγή του 
12% της καταναλούμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η άνοδος του 
ποσοστού συμμετοχής των βιοκαυσίμων στο 5,75% της συνολικής κατανάλωσης 
καυσίμων ως το 2010. Tον Ιανουάριο του 2007 η Ευρωπαϊκή επιτροπή έθεσε ακόμα 
πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την μείωση των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι στόχοι αυτοί υιοθετήθηκαν από τους 
Ευρωπαίους ηγέτες και προβλέπουν την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 
20% τουλάχιστον, μέχρι το 2020 και κατά 30% εάν και οι υπόλοιπες βιομηχανικές 
και αναπτυσσόμενες χώρες εφαρμόσουν ανάλογα μέτρα4.  

                                                 
2 Stern report (2006) 
3 Position paper of the European environmental bureau (2006) 
4 What is the E.U. doing? (2007) 
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3.3. Μέτρα οικονομικής πολιτικής 
 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η Ε.Ε. (μέσω του στόχου της βιώσιμης 

ανάπτυξης). δίνει έμφαση τόσο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όσο και 
στην προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζούμε, δηλαδή ο αέρας που αναπνέουμε, οι θάλασσες, το νερό, τα δάση κ.λ.π. είναι 
δημόσια αγαθά τα οποία δεν πληρώνουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το 
χαρακτηριστικό τους συνεπάγεται την έλλειψη τιμής και συνεπώς δεν 
αντιλαμβανόμαστε το ίδιο εύκολα όπως με άλλα αγαθά το γεγονός ότι υπάρχουν σε 
περιορισμένες ποσότητες και επομένως σε πολλές περιπτώσεις προχωράμε σε 
αλόγιστη χρήση τους. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επιβαρύνεται και από την 
συνεχή πληθυσμιακή αύξηση αλλά και από την εξέλιξη της τεχνολογίας που κάνει 
δυνατό τον μετασχηματισμό ολοένα και περισσοτέρων πρώτων υλών σε αγαθά.  

Επιπλέον, οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν μόλυνση δημιουργούν 
τις λεγόμενες «εξωτερικότητες» (externalities). Με τον όρο εξωτερικότητες εννοούμε 
το κόστος το οποίο δεν υπολογίζεται στην παραγωγή του προϊόντος και προέρχεται 
από την μόλυνση του αέρα, των νερών του εδάφους και του υπεδάφους. Η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος οδηγεί σε αισθητική υποβάθμιση, σε  αύξηση των 
ασθενειών ακόμα και σε κλιματικές αλλαγές. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται ένα 
κόστος το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πού πληρώνουν αυτοί που  
χρησιμοποιούν τα αγαθά που παράγουν εξωτερικότητες και έτσι η κατανάλωση τους 
είναι πιο αυξημένη από ότι θα ήταν το οικονομικά άριστο με βάση την χρησιμότητα, 
εάν το κόστος αυτό υπολογίζονταν στην τιμή. Το κόστος αυτό δεν ενσωματώνεται 
στην τιμή καθώς το πληρώνουν κυρίως άτομα που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα  αγαθά 
όπως οι φτωχοί πληθυσμοί της Αφρικής, οι επόμενες γενιές κ.λ.π.    

 Μέχρι πρόσφατα οι κυβερνήσεις πολλών χωρών όταν θέλανε να μειώσουν την 
κατανάλωση κάποιου δημόσιου αγαθού ή να σταματήσουνε την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος θέσπιζαν κυρίως κανονισμούς και στη συνέχεια επέβλεπαν την 
εφαρμογή τους. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν είχε πάντα τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούσε αδικαιολόγητα κόστη. 

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι στις περιπτώσεις που η αγορά δεν μπορεί να 
τιμολογήσει σωστά τα περιβαλλοντικά αγαθά τότε θα πρέπει να δημιουργούμε μια 
τιμή η οποία να αντικατοπτρίζει την συνολική αξία τους και να ρυθμίζει την χρήση 
τους. Ο Pigou το 1932 μίλησε για την χρήση «πράσινων» φόρων στις περιπτώσεις 
που υπάρχει αδυναμία της αγοράς στην τιμολόγηση. Υποστήριξε ότι το άριστο 
επίπεδο των ρύπων επιτυγχάνεται όταν το κόστος από την μείωση της τελευταίας 
μονάδας ρύπων ισούται με το όφελος που συνδέεται με την μείωση της ρύπανσης. 
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3.3.1. Λόγοι χρησιμοποίησης μέτρων οικονομικής πολιτικής που βασίζονται στην αγορά 
  
Τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν κόστος και το κόστος αυτό 

αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς η νομοθεσία γίνεται ολοένα και 
αυστηρότερη και οι λύσεις με το μικρότερο κόστος έχουν ήδη εφαρμοστεί. Οι 15 
χώρες της Ε.Ε. το 1999 δαπανούσαν το 1.8% του Α.Ε.Π. για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ενώ οι 10 πιο πρόσφατα ενταγμένες το 1,6% το 20005. Το 
αυξανόμενο κόστος των μέτρων κάνει επιτακτική την ανάγκη χρησιμοποίησης των 
αποτελεσματικότερων μέσων. Τα εργαλεία πολιτικής που βασίζονται στην αγορά 
θεωρούνται ως τα πλέον αποτελεσματικά γιατί λαμβάνουν υπόψη τους τις 
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε επιχείρηση πετυχαίνοντας τους 
επιδιωκόμενους στόχους με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για παράδειγμα μια 
βιομηχανία μπορεί να έχει χαμηλότερο κόστος μείωσης των ρύπων από μια άλλη. 
Έτσι θα είναι προτιμότερο για αυτήν να μειώσει τους ρύπους παρά να πληρώσει. 
Επομένως με τη χρήση εργαλείων που βασίζονται στην αγορά η κάθε επιχείρηση 
μπορεί να υπολογίσει την πιο συμφέρουσα λύση, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 
ακολουθήσει έναν κανονισμό που θα είναι ασύμφορος για αυτήν.  

Επίσης η χρήση εργαλείων που βασίζονται στην αγορά επιτρέπει την καλύτερη 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Στην ιδρυτική συμφωνία της 
Ε.Ε.(άρθρο 174) αναφέρεται ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να 
βασίζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές μεταξύ των οποίων είναι και η αρχή του όποιος 
ρυπαίνει πληρώνει. Επίσης στο έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Ε.Ε. αναφέρεται 
ρητά η παραπάνω αρχή6.  

Οι υποστηρικτές της χρήσης των εργαλείων που είναι βασισμένα στην αγορά για 
την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής συνήθως αναφέρουν τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα: 

Καταρχήν όπως αναφέραμε είναι πιο εύκολα στην εφαρμογή τους αφού παρέχουν 
ευελιξία και εναλλακτικές επιλογές. (π.χ. αν μια βιομηχανία δεν μειώσει τα επίπεδα 
ρύπων δεν θα κλείσει όπως με την εφαρμογή κανονισμών, αλλά θα αναγκαστεί να 
πληρώσει βραχυχρόνια, ενώ μακροχρόνια θα βελτιώσει την τεχνολογία της. Δεύτερον 
χρησιμοποιούν την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», διαμορφώνοντας τις τιμές σε 
ορθότερα επίπεδα (με βάση το πραγματικό κόστος των προϊόντων) και έτσι 
δημιουργούν κίνητρα για μεταβολή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Επίσης 
συμβάλλουν στην άριστη χρήση των αγαθών που βρίσκονται σε στενότητα και 
προωθούν την τεχνολογική πρόοδο. Τέλος δημιουργούν έσοδα, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε για την προστασία του περιβάλλοντος είτε για την μείωση 
άλλων φόρων.  
                                                 
5 Using the market for cost – effective environmental policy, (2006) 
6 European environment agency (2005) 
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3.3.2. Λόγοι που εμποδίζουν την χρήση τους 
  
Παρόλα τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται να έχουν τα εργαλεία οικονομικής 

πολιτικής στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό. Αυτό συμβαίνει 
για διαφόρους λόγους οι κυριότεροι από τους οποίους είναι η απώλεια 
ανταγωνιστικότητας και το πολιτικό κόστος. Οι μέχρι τώρα μελέτες δεν έχουν δείξει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και αυτό γιατί πρώτον υπάρχουν 
εξαιρέσεις για τις βιομηχανίες που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό και δεύτερον, τα 
χρήματα που συγκεντρώνονται επιστρέφουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτούς 
που τα έχουν πληρώσει. Επίσης το εάν υπάρχει απώλεια ανταγωνιστικότητας 
εξαρτάται από το πλαίσιο από το οποίο αυτή εξετάζεται. Η χρησιμοποίηση μέσων 
οικονομικής πολιτικής που βασίζονται στην αγορά διορθώνει τις στρεβλώσεις και 
οδηγεί την οικονομία σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έτσι η ανταγωνιστικότητα 
που χάνεται σε έναν τομέα της οικονομίας μπορεί να αντισταθμίζεται από την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας σε κάποιον άλλο τομέα. Σε εθνικό επίπεδο η 
ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται από την περιβαλλοντική πολιτική των 
ανταγωνιστριών χωρών καθώς και από τον ύψος των επιβαλλόμενων φόρων. 

Ένα άλλο εμπόδιο στην χρήση μέτρων οικονομικής πολιτικής με βάση την αγορά 
είναι οι διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες ροής 
των αγαθών μεταξύ των αγορών ώστε να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός 
των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Έτσι όταν μια χώρα προσπαθεί να πάρει κάποια 
μέτρα για να μετριάσει τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της 
από την χρήση για παράδειγμα περιβαλλοντικών φόρων, τα μέτρα αυτά θεωρούνται 
συχνά ως έμμεσες επιδοτήσεις και είτε απαγορεύονται, (Ε.Ε., Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου) είτε εγκρίνονται κατόπιν συμφωνίας για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. 

Οι επιπτώσεις στην διανομή του εισοδήματος και η μεγαλύτερη επιβάρυνση των 
φτωχών νοικοκυριών σε σχέση με τα πλούσια καθώς οι φόροι αυτοί χαρακτηρίζονται 
ως αντίστροφα προοδευτικοί είναι ένα άλλο μειονέκτημα που αποθαρρύνει την χρήση 
τους. Βέβαια το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί μέσα από τον σωστό σχεδιασμό της 
φορολογίας έτσι ώστε με κάποιον τρόπο τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα να έχουν 
κάποιες απαλλαγές ή να παίρνουν κάποια ποσά πίσω με τη μορφή επιδομάτων. Τέλος 
οι φόβοι των φορολογικών αρχών για μείωση των εσόδων καθώς οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις θα προσπαθούν να ρυπαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο για να μην 
πληρώνουν δεν θεωρούνται ικανοποιητική δικαιολογία γιατί το πρόβλημα μπορεί να 
λυθεί με σταδιακή αύξηση των συντελεστών και με την διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης.    
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3.3.3. Κατηγορίες εργαλείων πολιτικής που βασίζονται στην αγορά 
 
Τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά μπορούν να διακριθούν σε εμπορεύσιμες 

άδειες, σε περιβαλλοντικούς φόρους, σε επιδοτήσεις και κίνητρα, σε υποχρέωση για 
αποζημίωση και σε περιβαλλοντικές χρεώσεις γενικότερα. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί δεν είναι πιο από αυτά είναι καλύτερο, άλλα 
ποιος συνδυασμός από τα παραπάνω ή ακόμα ποιος συνδυασμός των παραπάνω με 
κανονισμούς είναι αυτός που θα μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση όχι 
μόνο με το περιβάλλον αλλά και με κάποια βασικά κοινωνικά και οικονομικά 
κριτήρια. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε λίγα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά τα μέτρα 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 
Οι εμπορεύσιμες άδειες χρησιμοποιούνται κυρίως για την διαχείριση εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς 
όπως στην αλιεία και στην διαχείριση υδάτινων πόρων. Στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιούνται, μια αρχή καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρύπων που 
μπορεί να εκλυθεί και στη συνέχεια μοιράζει αυτήν την ποσότητα με την μορφή 
αδειών στις βιομηχανίες που συμμετέχουν στην αγορά των ρύπων. Συνήθως στην 
αγορά αυτή συμμετέχουν οι πλέον ρυπογόνες βιομηχανίες. Στη συνέχεια η κάθε 
βιομηχανία είναι ελεύθερη να πουλήσει ή να χρησιμοποιήσει τις άδειες που έχει 
λάβει. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια αγορά και οι άδειες ρύπων αποκτούν 
μια τιμή η οποία λαμβάνεται υπόψη στην τιμή των προϊόντων που παράγονται. Η 
αγορά μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με το εάν υπάρχει η δυνατότητα 
αποθήκευσης ή δανεισμού των αδειών ρύπων, εάν οι άδειες ρύπων κατανέμονται 
αρχικά δωρεάν ή όχι κ.λ.π.  Η δημιουργία της αγοράς αυτής οδηγεί σε μείωση των 
ρύπων με το μικρότερο δυνατό κόστος γιατί εάν μια βιομηχανία έχει υψηλό κόστος 
μείωσης των ρύπων θα προτιμήσει να αγοράσει άδειες ρύπων από μια άλλη 
βιομηχανία που έχει μικρότερο κόστος μείωσης των ρύπων. Έτσι το επίπεδο ρύπων 
που είχε τεθεί ως περιβαλλοντικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με το μικρότερο 
δυνατό κόστος μέσω της αγοράς. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό θα πρέπει στην 
αγορά να συμμετέχουν πολλές βιομηχανίες έτσι ώστε να μην μπορεί κάποια από 
αυτές να επηρεάσει το επίπεδο της τιμής των αδειών και να υπάρχουν στην αγορά 
βιομηχανίες με διαφορετικά κόστη μείωσης των ρύπων. Επίσης οι βιομηχανίες έχουν 
κίνητρο να βρουν τεχνολογίες που προκαλούν μικρότερη ρύπανση ώστε όχι μόνο να 
μην πληρώνουν για αγορά αδειών, αλλά και για να έχουν έσοδα από την πώληση 
αχρησιμοποίητων αδειών.  

Στην Ε.Ε. η αγορά αδειών  ρύπων CO2 ξεκίνησε το 2005 και είναι σχετικά νωρίς 
για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την επιτυχία της. Πάντως οι πρώτες 
ενδείξεις είναι θετικές. Πολλές βιομηχανίες εγκατέστησαν συστήματα διαχείρισης 
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των εκπομπών  CO2, νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κυρίως στον 
χρηματοοικονομικό τομέα και οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες τεχνολογίες που θα 
τους επιτρέψουν να μειώσουν το κόστος που προέρχεται από τις εκπομπές CO2.  

 
Οι περιβαλλοντικές χρεώσεις χρησιμοποιούνται και αυτές ως ένα τεχνητό μέσο 

αύξησης της τιμής των προϊόντων ώστε να μειωθεί η παραγωγή και οι ρύποι. Τα 
έσοδα που δημιουργούνται συνήθως χρησιμοποιούνται για να καλύψουν το κόστος 
που έχει μια υπηρεσία όπως για παράδειγμα η συλλογή των σκουπιδιών ή η παροχή 
νερού. Άλλα παραδείγματα εφαρμογής τέτοιων χρεώσεων είναι τα διόδια στους 
δρόμους τα οποία αποτρέπουν την χρήση αυτοκινήτων και ταυτόχρονα 
ενσωματώνουν τις αρνητικές εξωτερικότητες που προκαλούνται από τα ατυχήματα, 
την μόλυνση κ.λ.π.  

 
 Ένα άλλο μέτρο που τελευταία άρχισε να ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο 

και να  χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η ευθύνη αυτού που μολύνει να 
αποζημιώσει για την περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί ή εναλλακτικά την 
ευθύνη που έχει για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η μεγάλη καταστροφή που 
προκλήθηκε από την βύθιση του δεξαμενόπλοιου Prestige το 2002 απετέλεσε την 
αφορμή ώστε το ευρωκοινοβούλιο και η επιτροπή να υιοθετήσουν τον Μάρτιο του 
2004 την σχετική νομοθεσία περί ευθύνης αυτού που ρυπαίνει, η οποία τέθηκε σε 
εφαρμογή από το 2007. Η οδηγία αυτή καλύπτει την ευθύνη για περιβαλλοντικές 
καταστροφές σε νερό, γη και βιοποικιλότητα. Η υποχρέωση για αποζημίωση οδηγεί 
σε αυξημένα κόστη και τιμές γιατί οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν τις 
απαραίτητες ασφαλίσεις για περίπτωση ατυχήματος και παράλληλα να θέσουν οι 
ίδιες πιο αυστηρούς κανόνες λειτουργίας τους ώστε να ελαχιστοποιήσουν την 
πιθανότητα ατυχήματος. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η νομοθεσία αυτή είναι 
σύμφωνη με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε. στα 
πλαίσια της προσπάθειας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

   
Οι επιδοτήσεις είναι ένα άλλο μέτρο πολιτικής και μπορεί να πάρει πέρα από την 

άμεση επιδότηση διάφορες άλλες μορφές όπως χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένη 
φορολογία κ.λ.π. Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις η οικονομική δραστηριότητα των 
κλάδων που επιδοτούνται θα ήταν μικρότερη ή μπορεί και να μην υπήρχε. Έτσι στην 
περίπτωση που οι επιδοτούμενοι κλάδοι έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το 
περιβάλλον αυτές γίνονται μεγαλύτερες από την τεχνητή (λόγο επιδοτήσεων) αύξηση 
του επιπέδου δραστηριότητας τους. Βέβαια οι επιδοτήσεις μπορεί να δίνονται γιατί σε 
διαφορετική περίπτωση η διακοπή της παραγωγής μπορεί να επιφέρει αρνητικές 
συνέπειες για το εισόδημα και την απασχόληση οπότε στα πλαίσια του στόχου της 
βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται μια στάθμιση μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και 
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περιβαλλοντικών στόχων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι από οικονομικής 
απόψεως οι επιδοτήσεις δεν είναι αποδοτικές γιατί μεταφέρουν με τεχνητό τρόπο 
πόρους από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα. Επίσης οι επιδοτήσεις στην περίπτωση 
ρυπογόνων βιομηχανιών έρχονται σε αντίθεση με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
που έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Από την άλλη μεριά οι επιδοτήσεις φαίνονται χρήσιμες όταν κατευθύνονται στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εφαρμογή καινούριων τεχνολογιών. Για παράδειγμα οι 
επιδοτήσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες προκειμένου να 
μπορέσουν να συναγωνιστούν την ενέργεια που παράγεται από τα συμβατικά 
καύσιμα και να μπορέσουν να καθιερωθούν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι 
επιχορηγήσεις δεν δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά διορθώνουν  την 
αποτυχία της αγοράς να εσωτερικεύσει τις εξωτερικότητες που υπάρχουν στην 
παράγωγη ενέργειας από συμβατικά καύσιμα. Στην περίπτωση της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι εξωτερικότητες είναι θετικές ενώ αντίθετα στην 
περίπτωση των συμβατικών καυσίμων αρνητικές. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των 
επιδοτήσεων θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μετά από προσεκτικό 
σχεδιασμό. 

 
Το τελευταίο μέτρο οικονομικής πολιτικής που βασίζεται στην αγορά και στο 

οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι οι 
περιβαλλοντικοί ή «πράσινοι» φόροι. Η χρήση τους σε ευρεία κλίμακα οδηγεί στις 
λεγόμενες «πράσινες» φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Θεωρητικά το επίπεδο των 
φόρων θα πρέπει να ισούται με το κόστος των αρνητικών εξωτερικότητων, όμως ο 
υπολογισμός τους είναι αρκετά δύσκολος να γίνει καθώς τα κόστη ποικίλουν ανάλογα 
με την δραστηριότητα και την τοποθεσία της. Τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερες χώρες εισάγουν πράσινους φόρους στα φορολογικά συστήματα τους με 
στόχο την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αύξηση την ευημερία. 
Θεωρητικά οι «πράσινοι» φόροι μπορούν να αυξήσουν την ευημερία εάν τα έσοδα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή τους διατεθούν για την μείωση άλλων φόρων που 
προκαλούν στρεβλώσεις στην οικονομία όπως οι φόροι εισοδήματος και 
συγκεκριμένων προϊόντων. Μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι η μείωση των 
στρεβλωτικών φόρων μπορεί να οδηγήσει και σε μια ελαφρά αύξηση του 
εισοδήματος που είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως το δεύτερο μέρισμα των 
«πράσινων» φόρων (double dividend). Από την άλλη πλευρά όμως οι φόροι 
ανεβάζουν την τιμή των προϊόντων με συνέπεια οι εργαζόμενοι να ζητάνε 
μεγαλύτερες αυξήσεις κάνοντας έτσι αβέβαιη την επίτευξη του διπλού μερίσματος. 
Μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το θέμα από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 2001 κατέληξε στο ότι οι 
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περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή μια μικρή 
αύξηση της απασχόλησης, ιδίως στους ανειδίκευτους, εάν τα έσοδα που θα 
συγκεντρωθούν από την «πράσινη» φορολογία χρησιμοποιηθούν για την μείωση των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και όχι σε εφάπαξ επιδόματα. Πάντως ανεξάρτητα 
από το γεγονός εάν αυξάνει η απασχόληση ή όχι, η αύξηση της ευημερίας είναι 
δεδομένη, γιατί δημιουργείται μια ορθολογικότερη τιμή σε σχέση με  αυτή που είχαν 
τα αγαθά πριν την εφαρμογή των φόρων, η οποία λαμβάνει υπόψη και τα κρυμμένα 
κόστη των αρνητικών εξωτερικότητων και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των 
φυσικών πόρων. Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε αναλυτικά το θεωρητικό 
υπόβαθρο και τις επιπτώσεις των «πράσινων» φόρων και κατά επέκταση των 
«πράσινων» φορολογικών μεταρρυθμίσεων.     
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4. Θεωρητική παρουσίαση των συνεπειών των 
περιβαλλοντικών φόρων 

 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση για τα πολλαπλά οφέλη των 
περιβαλλοντικών φόρων και το εάν αυτά είναι πραγματοποιήσιμα. Σε θεωρητικό 
επίπεδο πολλοί ερευνητές χρησιμοποιώντας πληθώρα υποδειγμάτων καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή «πράσινων» φόρων. 
Τα υποδείγματα αυτά (τα οποία ονομάζονται γενικής ισορροπίας) προσομοιώνουν 
την οικονομία και ξεκινώντας από μια κατάσταση ισορροπίας μεταβάλλουν το ύψος 
και την σύνθεση των φόρων έτσι ώστε να διερευνήσουν τα αποτελέσματα των 
αλλαγών αυτών στο σύνολο της οικονομίας. Βέβαια στην πραγματικότητα  δεν 
πραγματοποιούνται πάντα τα θετικά οφέλη και αυτό γιατί τα μοντέλα που 
χρησιμοποιούν οι ερευνητές στηρίζονται σε υποθέσεις, οι οποίες είναι αρκετά 
περιοριστικές και είναι δύσκολο να συναντηθούν σε μια πραγματική οικονομία. 

Παρόλα αυτά η  υπόθεση του διπλού μερίσματος των «πράσινων» φόρων έχει 
βρει υποστηρικτές τόσο ανάμεσα στους περιβαλλοντολόγους όσο και στους 
σχεδιαστές των οικονομικών πολιτικών για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Οι 
περιβαλλοντολόγοι μέχρι τώρα υποστήριζαν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με 
επιχείρημα τα περιβαλλοντικά οφέλη παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε για την 
επίτευξη τους, ενώ τώρα προσπαθούν να συνδυάσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη με 
την άνοδο του εισοδήματος και την μείωση της ανεργίας που ενδιαφέρουν την 
πλειοψηφία του κόσμου και όχι μόνο ένα μέρος αυτού που είναι ευαισθητοποιημένος 
ως προς το περιβάλλον. Από την άλλη μεριά αυτοί που σχεδιάζουν μέτρα 
οικονομικής πολιτικής χωρίς να έχουν απαραίτητα στις άμεσες προτεραιότητες τους 
το περιβάλλον, βλέπουν τους περιβαλλοντικούς φόρους ως ένα καλό μέσο για να 
μειώσουν την ανεργία και να αυξήσουν την ευημερία χωρίς να απαιτηθεί η λήψη 
επώδυνων μέτρων. Στην βιβλιογραφία γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης της 
πολιτικής των «πράσινων» φόρων ανάλογα με τα αποτελέσματα τους. Ο Ruud De 
Mooij διέκρινε τρεις μορφές: 

• Η υπόθεση του ασθενούς διπλού μερίσματος (weak double dividend). 
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή εάν τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς 
φόρους χρησιμοποιηθούν για την μείωση άλλων προϋπάρχοντων 
στρεβλωτικών φόρων (φόροι εισοδήματος, κεφαλαίου κ.λ.π.) και δεν 
ανακυκλωθούν στην οικονομία με μορφή επιδομάτων, τότε μπορεί να 
επιτευχθούν οικονομικά οφέλη από την μείωση του κόστους που έχουν οι 
στρεβλωτικοί φόροι.  
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• Η υπόθεση του ισχυρού διπλού μερίσματος (strong double dividend). Η 
υπόθεση αυτή πραγματοποιείται όταν οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν ως 
αποτέλεσμα τόσο οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές ωφέλειες. 

• Τέλος η υπόθεση του διπλού μερίσματος της απασχόλησης συμβαίνει όταν οι 
«πράσινοι» φόροι οδηγούν τόσο σε βελτίωση του περιβάλλοντος όσο και σε 
αύξηση της απασχόλησης.   

 
4.1 Η υπόθεση του διπλού μερίσματος 

 
Ο Lans Bovenberg (1999) επικεντρώθηκε στην υπόθεση του ισχυρού διπλού 

μερίσματος  και στην διερεύνηση των υποθέσεων οι οποίες πρέπει να ισχύουν ώστε 
μια περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση να ωθεί την απασχόληση και να 
μειώνει την ανεργία. Ξεκίνησε από ένα μικρό μοντέλο γενικής ισορροπίας, το οποίο 
αναπτύχθηκε από τους Bovenberg και Mooij (1994) και στο οποίο η μόνη αγορά που 
παρουσιάζει στρεβλώσεις είναι αυτή της εργασίας. Για την πραγματοποίηση του 
διπλού μερίσματος όπως είπαμε θα πρέπει εκτός από περιβαλλοντικά οφέλη να 
υπάρξει και αύξηση της οικονομικής ευημερίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αύξησης 
της απασχόλησης. Ωστόσο μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να 
μειώσει την απασχόληση εάν το αρχικό επίπεδο των περιβαλλοντικών φόρων είναι 
ήδη θετικό. Αυτό συμβαίνει γιατί το επίπεδο της ευημερίας έχει βελτιστοποιηθεί στην 
αρχική κατάσταση ισορροπίας και δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Στη συνέχεια 
υποστηρίζει και αποδεικνύει ότι το άριστο επίπεδο περιβαλλοντικών φόρων 
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο που προσδιόρισε ο Pigou, (σύμφωνα με τον Pigou το 
άριστο επίπεδο είναι αυτό στο οποίο εξισώνεται η ωφέλεια με το κόστος) γιατί μια 
μείωση του φόρου κάτω από αυτό το επίπεδο θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των 
στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας. Επομένως η αύξηση υπαρχόντων «πράσινων» 
φόρων θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. 

Καθώς τα συμπεράσματα της μελέτης είναι πολύ σημαντικά θα εξετάσουμε σε 
κάποια λεπτομέρεια τις βασικές υποθέσεις του υποδείγματος. Σύμφωνα λοιπόν με το 
υπόδειγμα που χρησιμοποίησε ο Bovenberg τα προϊόντα παράγονται με την χρήση 
μόνο εργασίας. Τα αγαθά που παράγονται διακρίνονται σε αυτά που προκαλούν 
μόλυνση και στα περιβαλλοντικά «καθαρά». Αρχικά η φορολογία επιβάλλεται στην 
εργασία και στα αγαθά που προκαλούν ρύπανση, ενώ τα «καθαρά» είναι 
αφορολόγητα. Η δημόσια κατανάλωση χρηματοδοτείται από τους παραπάνω φόρους. 
Η ποιότητα του περιβάλλοντος υποβαθμίζεται με την κατανάλωση «ρυπογόνων» 
αγαθών και η ζήτηση των αγαθών βασίζεται στην χρησιμότητα των νοικοκυριών υπό 
τον χρηματικό περιορισμό της κατανάλωσης με βάση το δεδομένο εισόδημα. Η 
μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των νοικοκυριών με βάση τις υποθέσεις που έχουν 
γίνει μας δείχνει ότι τα νοικοκυριά δεν λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές 
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εξωτερικότητες και συνεπώς ένας ενιαίος φόρος τόσο για τα καθαρά όσο και για τα 
ρυπογόνα αγαθά θα ήταν η καλύτερη λύση. 

Οι επιπτώσεις στην ευημερία από μια ουδέτερη από πλευράς συνολικών εσόδων 
μεταβολή του μίγματος φόρων, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
κατανάλωσης των ρυπογόνων αγαθών, θα εξαρτηθεί από την διαφορά μεταξύ του 
κοινωνικού οφέλους από την αύξηση των εσόδων από την μια μεριά και από το 
κοινωνικό κόστος από την καταστροφή του περιβάλλοντος από την άλλη μεριά. Στην 
περίπτωση που δεν θα υπήρχε ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι δημόσιες δαπάνες 
μέσω στρεβλωτικών φόρων όπως αυτός της εργασίας (δηλαδή φορολογία εργασίας = 
0), τότε  το καλύτερο επίπεδο περιβαλλοντικών φόρων δίνεται από το σημείο 
ισορροπίας που είχε ορίσει ο Pigou. Εάν ίσχυε η παραπάνω υπόθεση τότε τα 
περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση της κατανάλωσης ρυπογόνων αγαθών θα 
αντισταθμίζονταν από την μείωση των εσόδων. Στην ρεαλιστικότερη όμως 
περίπτωση που υπάρχουν φόροι στην εργασία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
μεταβολή στην αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος καθώς αλλάζει η 
σύνθεση των φόρων, γιατί αυτή η μεταβολή της αποτελεσματικότητας επηρεάζει την 
ευημερία. Ένα φορολογικό σύστημα είναι αποτελεσματικό ως πηγή εσόδων όταν 
συγκεντρώνει το ίδιο πόσο εσόδων με τους μικρότερους δυνατούς συντελεστές. 
Επομένως η επίδραση των φόρων (tax -based effect) είναι το καθαρό (μετά φόρων) 
εισόδημα των νοικοκυριών λαμβάνοντας υπόψη τον χρηματικό περιορισμό της 
κυβέρνησης. Αυτή η επίδραση αποτελεί στην ουσία το μη περιβαλλοντικό μέρισμα 
από τις μεταβολές στους φόρους. Για να έχουμε το διπλό μέρισμα θα έπρεπε οι 
περιβαλλοντικοί φόροι όχι μόνο να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, 
αλλά και να διευρύνουν την φορολογική βάση μειώνοντας έτσι τους προϋπάρχοντες  
φόρους εισοδήματος. 
 
4.1.1. Συνέπειες αύξησης περιβαλλοντικών φόρων: 
 

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τις συνέπειες μιας αύξησης του φόρου 
που επιβάλλεται στα ρυπογόνα αγαθά με παράλληλη μείωση των συντελεστών 
φορολόγησης της εργασίας.  Εάν δεν υπάρχουν αρχικά φόροι ρύπων, η εισαγωγή 
μικρών περιβαλλοντικών φόρων δεν θα έχει επίδραση στην απασχόληση, παρά την 
μείωση των συντελεστών φορολόγησης της εργασίας, γιατί οι καταναλωτές βλέπουν 
την επίδραση στο καθαρό τους εισόδημα όχι μόνο μετά την αφαίρεση των φόρων 
εργασίας, αλλά και μετά την εισαγωγή των περιβαλλοντικών φόρων. Δεδομένης της 
ουδετερότητας των περιβαλλοντικών φόρων ως προς τα έσοδα που έχουμε υποθέσει, 
οι περιβαλλοντικοί φόροι αντισταθμίζουν την ωφέλεια από την μείωση των φόρων 
εργασίας. Εάν τώρα στην αρχική κατάσταση ισορροπίας προϋπάρχουν 
περιβαλλοντικοί φόροι, τότε μια αύξηση τους θα οδηγήσει σε μείωση της 
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απασχόλησης. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση του πραγματικού εισοδήματος 
μετά τους φόρους και επομένως στην μείωση του κινήτρου για προσφορά εργασίας. 
Στην περίπτωση αυτή οι χαμηλότεροι συντελεστές φορολογίας της εργασίας δεν 
αντισταθμίζουν πλήρως την επιβάρυνση που προέρχεται από την αύξηση των 
«πράσινων» φόρων. Αυτό οφείλεται στην απώλεια αποτελεσματικότητας ως προς τα 
έσοδα των «πράσινων» φόρων γιατί μετά την αύξηση τους τα νοικοκυριά θα 
μειώσουν την κατανάλωση ρυπογόνων αγαθών με συνέπεια να μειωθούν τα έσοδα 
πράγμα που δεν θα επιτρέψει την κυβέρνηση να μειώσει επαρκώς την φορολογία της 
εργασίας.      

Η μείωση της απασχόλησης λοιπόν εξαιτίας των υψηλότερων περιβαλλοντικών 
φόρων περιορίζει την φορολογική βάση και το κόστος υποκατάστασης των 
περιβαλλοντικών φόρων με φόρους εργασίας είναι θετικό. Η ευημερία μπορεί να 
αυξηθεί, στην περίπτωση ύπαρξης φορολογίας του εισοδήματος, μόνο εάν η 
κυβέρνηση μειώσει τους περιβαλλοντικούς φόρους οριακά κάτω από το επίπεδο που 
είχε ορίσει ο Pigou και ταυτόχρονα αυξήσει τους φόρους στην εργασία ώστε να 
αντισταθμιστεί η μείωση των εσόδων. 

Οι «πράσινοι» φόροι ως μέσο συγκέντρωσης εσόδων εμφανίζονται να είναι 
λιγότερο αποτελεσματικοί σε σχέση με τους φόρους εργασίας. Οι φόροι ρύπανσης 
μεταβάλλουν τα είδη των αγαθών που καταναλώνονται. Η μεταβολή αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα την 
μείωση του πραγματικού εισοδήματος. Έτσι ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη έχουν 
δημόσιο χαρακτήρα και είναι ανεξάρτητα από την συμπεριφορά των νοικοκυριών, το 
κόστος αυτών εξαρτάται από την ποσότητα της εργασίας που προσφέρεται. Δηλαδή 
καθώς βελτιώνουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος αυξάνεται το κόστος,  εξαιτίας 
του κόστους μείωσης της ρύπανσης. Ο Christiansen (1996) τόνισε ότι η υπόθεση του 
ισχυρού διπλού μερίσματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η κυβέρνηση είχε 
ήδη επιβάλλει τους βέλτιστους φόρους μη λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα. Επομένως η επίδραση του επιπέδου του φόρου (tax level effect) 
εξαρτάται πρώτον από το αρχικό επίπεδο των «πράσινων» φόρων και δεύτερον από 
την ελαστικότητα υποκατάστασης της κατανάλωσης μεταξύ ρυπογόνων και 
«καθαρών» αγαθών. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το αρχικό επίπεδο των φόρων τόσο μεγαλύτερο είναι το 
κόστος μείωσης της ρύπανσης. Δηλαδή το αρχικό επίπεδο των φόρων συνδέεται με 
το κατά μονάδα κόστος μείωσης της ρύπανσης. Έτσι μικροί φόροι ρύπων έχουν μικρό 
κόστος μείωσης της ρύπανσης, ενώ μεγάλοι φόροι ρύπανσης έχουν μεγάλο κόστος 
και συνεπώς σημαντική επιβάρυνση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Επίσης οι 
αρνητικές συνέπειες στα έσοδα είναι μεγαλύτερες εάν το αρχικό επίπεδο των 
«πράσινων» φόρων είναι υψηλό. Από την άλλη μεριά η ελαστικότητα 
υποκατάστασης μεταξύ ρυπογόνων και φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών 
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συνδέεται με την έκταση της μείωσης της ρύπανσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
ελαστικότητα τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της ρύπανσης και συνεπώς το κόστος 
για την παροχή του δημόσιου αγαθού που ονομάζεται καθαρό περιβάλλον είναι 
μεγαλύτερο. Συνεπώς όσο πιο επιτυχημένη είναι η περιβαλλοντική πολιτική τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών με αποτέλεσμα την 
μείωση των εσόδων, η οποία δεν θα επιτρέψει την μείωση των φόρων εργασίας που 
θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην απασχόληση.  

 
4.1.2. Το άριστο επίπεδο περιβαλλοντικών φόρων: 

    
Στη συνέχεια ο Bovenberg προσδιορίζει το βέλτιστο επίπεδο περιβαλλοντικών 

φόρων. Οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν δύο λειτουργίες: πρώτον δημιουργούν έσοδα 
και δεύτερον τιμολογούν τις περιβαλλοντικές εξωτερικότητες. Όπως έχουμε πει ο 
Pigou όρισε το άριστο επίπεδο αυτών των φόρων στο σημείο που εξισώνεται το 
οριακό όφελος από την βελτίωση του περιβάλλοντος με το οριακό κόστος της 
μείωσης της ρύπανσης. Αυτό το επίπεδο είναι άριστο εάν το οριακό κόστος των 
δημόσιων εσόδων ισούται με τη μονάδα. Συνήθως όμως διαφέρει από τη μονάδα και 
μάλιστα όσο υψηλότερο είναι τόσο μικρότερο γίνεται το βέλτιστο επίπεδο των 
«πράσινων» φόρων. Η αντίστροφη αυτή σχέση μπορεί να εξηγηθεί από το διπλό ρόλο 
που καλούνται να παίξουν οι «πράσινοι» φόροι. Εάν το οριακό κόστος των εσόδων 
είναι υψηλό αυτό σημαίνει ότι τα δημόσια έσοδα δύσκολα συγκεντρώνονται και 
επομένως το φορολογικό σύστημα επικεντρώνεται περισσότερο στην εξεύρεση 
εσόδων παρά στην ενσωμάτωση των εξωτερικοτήτων. Ένας πράσινος φόρος όμως 
πετυχαίνει την προστασία του περιβάλλοντος ενθαρρύνοντας τα νοικοκυριά να 
αποφύγουν την πληρωμή των φόρων. Η αποφυγή των φόρων όμως ναι μεν βελτιώνει 
την ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα μειώνει τα έσοδα κάνοντας 
απαραίτητη την επιβολή φόρων στην εργασία ώστε να χρηματοδοτηθεί η δημόσια 
κατανάλωση. Επομένως το άριστο επίπεδο των πράσινων φόρων θα πρέπει να ζυγίζει 
το κοινωνικό κόστος της ρύπανσης με το κοινωνικό όφελος των επιπρόσθετων 
φορολογικών εσόδων και άρα όσο μεγαλύτερη η κοινωνική αξία των δημόσιων 
εσόδων τόσο μεγαλύτερο το κοινωνικό κόστος που μπορεί να δικαιολογηθεί. 

 
4.1.3. Παραδείγματα  πραγματοποίησης της υπόθεσης του διπλού μερίσματος: 

 
Εάν οι φόροι είναι στο άριστο επίπεδο από μη περιβαλλοντική σκοπιά, τότε η 

πραγματοποίηση  μιας «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της ευημερίας. Αντίθετα εάν το φορολογικό σύστημα δεν είναι 
στο άριστο επίπεδο, τότε η μείωση του συνολικού φορολογικού βάρους που θα 
προκύψει από την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μπορεί να χρηματοδοτήσει 
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την βελτίωση του περιβάλλοντος. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα 
μη αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων. 

Στο μοντέλο που αναπτύξαμε παραπάνω ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται το ίδιο 
καλό υποκατάστατο τόσο της κατανάλωσης «καθαρών» αγαθών όσο και ρυπογόνων 
και συνεπώς ένας ενιαίος φόρος κατανάλωσης είναι η καλύτερη λύση. Στην 
πραγματικότητα όμως τα μη ρυπογόνα αγαθά είναι καλύτερα  υποκατάστατα του 
ελεύθερου χρόνου και άρα θα πρέπει να φορολογούνται λιγότερο. Με άλλα λόγια εάν 
το περιβάλλον είναι καθαρό, θα θέλαμε να είχαμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για 
να το απολαύσουμε, δηλαδή όσο καθαρότερο το περιβάλλον τόσο μεγαλύτερη η 
χρησιμότητα. Συνεπώς εάν η φορολογική μεταρρύθμιση ξεκινάει από έναν ενιαίο 
φόρο κατανάλωσης, ο οποίος διαφοροποιείται και γίνεται μεγαλύτερος για τα 
ρυπογόνα αγαθά, εμμέσως φορολογείται ο ελεύθερος χρόνος, μέσω της μεταφοράς 
του φορολογικού βάρους από τους εργαζομένους στους ανέργους, και αυξάνεται η 
προσφορά εργασίας.  

Μια άλλη περίπτωση είναι τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από 
διαφορετικούς συντελεστές παραγωγής να έχουν διαφορετικά οριακά κόστη. Μια 
πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να μειώσει το επιπρόσθετο κόστος 
μειώνοντας την φορολογία σε συντελεστές με υψηλό οριακό κόστος. Συνήθως η 
φορολόγηση του κεφαλαίου έχει υψηλότερο οριακό κόστος σε σχέση με την 
φορολόγηση της εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση τα έσοδα από τους «πράσινους» 
φόρους μπορούν να χρηματοδοτήσουν την μείωση των φόρων στο κεφάλαιο.  

Επίσης εάν το καθαρό περιβάλλον μπει στο οικονομικό κύκλωμα όχι μόνο ως 
δημόσιο αγαθό, αλλά και ως συντελεστής παραγωγής τότε είναι πολύ πιθανή η 
αύξηση της ευημερίας γιατί το καθαρότερο περιβάλλον θα οδηγήσει σε αύξηση της 
αγροτικής παραγωγής, σε βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και συνεπώς σε 
αύξηση της παραγωγικότητας κ.λ.π. Σε αυτήν την περίπτωση τόσο το κόστος όσο και 
τα οφέλη συνδέονται άμεσα με την εργασία και μάλιστα το άριστο επίπεδο 
περιβαλλοντικών φόρων επιτυγχάνεται στο σημείο που είχε υποδείξει ο Pigou και όχι 
κάτω από αυτό.  

 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω μη περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν στην 

περίπτωση που το φορολογικό σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι γιατί οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν μέτρα για την βελτίωση του. Η 
απάντηση είναι ότι όλες οι εκλεγμένες κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη τους το 
πολιτικό κόστος και οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του φορολογικού 
συστήματος από οικονομική άποψη θα είχε δυσμενείς συνέπειες στην διανομή του 
εισοδήματος. Συνεπώς η κάθε κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ισορροπίας 
μεταξύ διανομής και αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα στην προσπάθεια της η 
κυβέρνηση να επιτύχει το διπλό μέρισμα των περιβαλλοντικών φόρων θα 
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χρησιμοποιήσει τα έσοδα των περιβαλλοντικών φόρων για να μειώσει τους 
συντελεστές φορολόγησης της εργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως τα 
νοικοκυριά που δεν έχουν εισοδήματα προερχόμενα από εργασία δεν θα 
επωφεληθούν. Όπως έχουμε αναφέρει οι «πράσινοι» φόροι δεν χρηματοδοτούν μόνο 
τα δημόσια αγαθά , αλλά προσφέρουν και το δημόσιο αγαθό του καθαρότερου 
περιβάλλοντος. Το κόστος που θα έχουν θα αντισταθμίζεται από τα οφέλη του 
καθαρότερου περιβάλλοντος. Το εάν τα νοικοκυριά που δεν έχουν εισοδήματα 
προερχόμενα από εργασία θα ωφεληθούν ή εάν θα επιβαρυνθούν εξαρτάται από την 
χρησιμότητα που έχει για αυτούς το περιβάλλον. Στην περίπτωση που δεν επιθυμούν 
καθαρότερο περιβάλλον πληρώνουν διπλά: και για το καθαρό περιβάλλον και για τα 
υπόλοιπα δημόσια αγαθά. Με άλλα λόγια η προσπάθεια να αυξηθεί η ευημερία και να 
βελτιωθεί ταυτόχρονα η ποιότητα του περιβάλλοντος συνεπάγεται ότι κάποιες 
κοινωνικές ομάδες θα επωμιστούν το κόστος και κάποιες άλλες τα οφέλη κάνοντας 
δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 
4.1.4. Διεύρυνση του υποδείγματος: 

 
Στο αρχικό υπόδειγμα είχε υποτεθεί ότι το εισόδημα προέρχεται μόνο από 

εργασία. Τώρα θα δούμε τι συμβαίνει όταν υπάρχουν και νοικοκυριά τα οποία 
εισπράττουν συντάξεις. Σε αυτήν την περίπτωση η επιβολή περιβαλλοντικών φόρων 
αυξάνει την τιμή των προϊόντων και μειώνει την αγοραστική  δύναμη των 
συνταξιούχων αυξάνοντας παράλληλα την απασχόληση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
περιβαλλοντικοί φόροι δημιουργούν έσοδα για το κράτος που δεν προέρχονται μόνο 
από τους εργαζόμενους. Με άλλα λόγια γίνεται μια αναδιανομή του εισοδήματος από 
τους συνταξιούχους προς τους εργαζόμενους, οι πραγματικοί μισθοί αυξάνουν και 
ωθούν σε αύξηση και την απασχόληση. Στην περίπτωση που ήδη υπάρχουν 
περιβαλλοντικοί φόροι τότε έχουμε δύο επιδράσεις: Πρώτον την επίδραση του 
επιπέδου του φόρου που οδηγεί σε μείωση της απασχόλησης εξαιτίας του αυξημένου 
οριακού κόστους συγκέντρωσης των εσόδων που δεν αντισταθμίζεται πλήρως από 
την μείωση των συντελεστών φορολογίας της εργασίας. Δεύτερον, την επίδραση του 
φόρου στην διανομή του εισοδήματος μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων που 
οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης. Βέβαια για να υπάρξει αύξηση της απασχόλησης 
θα πρέπει να μην αυξηθούν οι συντάξεις γιατί τα έσοδα για την χρηματοδότηση της 
αύξησης θα πρέπει να προέλθουν από την εργασία πράγμα που θα εξουδετέρωνε τα 
οφέλη στην αύξηση της απασχόλησης. Η τελική μεταβολή στο επίπεδο της 
απασχόλησης θα εξαρτηθεί από το ποια επίδραση θα επικρατήσει της άλλης. 

Μια άλλη υπόθεση του αρχικού υποδείγματος ήταν ότι δεν υπάρχει ανεργία. Ας 
δούμε τι συμβαίνει αν αίρουμε αυτήν την περιοριστική υπόθεση. Εάν υπάρχει λοιπόν 
ανεργία μπορούν να μειωθούν τα επιδόματα προς τους ανέργους περιορίζοντας την 
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ανάγκη για έσοδα πράγμα που μπορεί να επιτρέψει την μείωση της φορολόγησης της 
εργασίας αυξάνοντας έτσι την απασχόληση. Επίσης τα μικρά επιδόματα ωθούν και 
τους άνεργους στην αγορά εργασίας καθώς μειώνουν την διαπραγματευτική δύναμη 
των εργαζομένων Έτσι μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να μειώσει 
την ανεργία μετατοπίζοντας το βάρος των φόρων από τους εργαζόμενους στους 
ανέργους ή στους συνταξιούχους όπως είδαμε παραπάνω. Μάλιστα οι  Bovenberg και 
van der Ploeg (1998) υποστήριξαν ότι φόροι ρύπων στις εισροές μπορούν να 
αναδιανείμουν το εισόδημα επιβαρύνοντας όχι αυτούς που λαμβάνουν τα επιδόματα, 
αλλά αυτούς που εργάζονται στην «παραοικονομία» λαμβάνοντας όχι μόνο τα 
επιδόματα ανεργίας αλλά και εισοδήματα. Η φορολόγηση των εισροών θα μειώσει 
την παραγωγικότητα της οικονομίας και συνεπώς τα εισοδήματα και της 
παραοικονομίας  Έτσι η δυνατότητα εργασίας στην «παραοικονομία» γίνεται 
λιγότερο ελκυστική ωθώντας τους εργάτες στην νόμιμη εργασία. Όλη αυτή η 
διαδικασία οδηγεί σε μείωση το μέσο επίπεδο μισθών αυξάνοντας τη ζήτηση 
εργασίας. Όπως και στην περίπτωση της ύπαρξης νοικοκυριών που έχουν εισόδημα 
χωρίς να εργάζονται έτσι και εδώ το τι θα συμβεί τελικά στην απασχόληση θα 
εξαρτηθεί από τη δύναμη των δύο αντίθετων επιδράσεων των περιβαλλοντικών 
φόρων. Ακόμα και εάν η αύξηση του επιπέδου των «πράσινων» φόρων είναι μεγάλη 
η απασχόληση μπορεί να αυξηθεί, εάν οι εργαζόμενοι αποδεχθούν να αναλάβουν το 
κόστος του καθαρότερου περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος τους, από το να προτιμήσουν την αβεβαιότητα της ανεργίας. Το εάν θα 
αποδεχθούν ή όχι την μείωση του εισοδήματος τους εξαρτάται και από τον βαθμό 
ελκυστικότητας της παράνομης εργασίας.  

Ένας από τους τρόπους για να γίνει αυτό είναι η διαφοροποίηση των 
φορολογικών συντελεστών της εργασίας για τα χαμηλά εισοδήματα που συνήθως 
είναι ανειδίκευτοι εργάτες. Μια δραστική μείωση όμως των συντελεστών φορολογίας 
στα χαμηλά εισοδήματα θα έχει ως συνέπεια την απώλεια εσόδων, η οποία θα πρέπει 
να αντισταθμιστεί από την αύξηση των συντελεστών στα υψηλότερα εισοδήματα. Με 
αυτόν τον τρόπο το φορολογικό σύστημα γίνεται προοδευτικότερο. Επίσης δεν 
υπάρχει κίνητρο για μεγάλες αυξήσεις μισθών γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτών θα 
φορολογηθεί. Έτσι ενώ μπορεί να μειώνεται η ανεργία, μειώνονται και τα κίνητρα για 
απόκτηση δεξιοτήτων και προσφορά εργασίας καθώς και η αποτελεσματική 
κατανομή της εργασίας μεταξύ κλάδων και περιοχών. Με αλλά λόγια οι κυβερνήσεις 
πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ της μείωσης της ανεργίας και της προσφοράς 
εργατικού δυναμικού με ικανότητες και προσόντα. 

 
Οι Upmann και Raith (2005) χρησιμοποιώντας σχεδόν το ίδιο πλαίσιο ανάλυσης 

εξέτασαν την περίπτωση που υπάρχει ανεργία και οι «πράσινοι» φόροι επιβάλλονται 
για πρώτη φόρα, πράγμα που ισχύει για όλες τις χώρες με εξαίρεση κάποιες χώρες της 
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βόρειας Ευρώπης στις οποίες εφαρμόζονται ήδη περιβαλλοντικοί φόροι. Η μελέτη 
αυτή δίνει έμφαση στο κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθεί βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος. Η υπόθεση της ανεργίας (μη ανταγωνιστική αγορά) 
μοιάζει ρεαλιστικότερη γιατί στην πλειοψηφία των αναπτυγμένων χωρών υπάρχουν 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εργατικά συνδικάτα, παράγοντες που επηρεάζουν 
το ύψος της αμοιβής εργασίας και δεν την αφήνουν να διαμορφωθεί ελεύθερα από 
την  προσφορά και την ζήτηση. Σε αντίθεση με την περίπτωση που έχουμε 
ανταγωνιστική αγορά εργασίας και οι «πράσινοι» φόροι δεν οδηγούν στην αύξηση 
της απασχόλησης, στην περίπτωση της ανεργίας η επιβολή των περιβαλλοντικών 
φόρων έχει ως αποτέλεσμα ένα μέρος της φορολογίας να μεταφέρεται και στα άτομα 
που δεν απασχολούνται μειώνοντας έτσι τους φόρους που αντιστοιχούν στην 
εργασία. Έτσι οι Upmann και Raith υποστηρίζουν πως ενώ η αύξηση της εργασίας 
είναι δεδομένη, η βελτίωση του περιβάλλοντος που αναμένονταν από την επιβολή 
περιβαλλοντικών φόρων δεν είναι δεδομένη. 

Αυτό συμβαίνει για τον ακόλουθο λόγο: Η επιβολή των «πράσινων» φόρων θα 
έχει ως συνέπεια τα νοικοκυριά να υποκαταστήσουν ρυπογόνα προϊόντα στα οποία 
επιβάλλεται φόρος με άλλα που δεν ρυπαίνουν ώστε να αποφύγουν την πληρωμή των 
φόρων, ενέργεια που οδηγεί σε καθαρότερο περιβάλλον. Η μείωση όμως των 
συντελεστών φορολόγησης της εργασίας, στην περίπτωση που το ύψος των εσόδων 
από την φορολογική μεταρρύθμιση παραμείνει σταθερό, αυξάνει το συνολικό  
εισόδημα αφού δίνει κίνητρο στους εργάτες να προσφέρουν περισσότερη εργασία. Η 
αύξηση του συνολικού εισοδήματος με την σειρά της οδηγεί σε αύξηση την 
κατανάλωση τόσο των «καθαρών» όσο και των ρυπογόνων αγαθών. Έτσι παρά το 
γεγονός ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να καταναλώνει μικρότερη ποσότητα ρυπογόνων 
αγαθών, στο σύνολο της οικονομίας η κατανάλωση των ρυπογόνων αγαθών μπορεί 
να αυξηθεί ως αποτέλεσμα της αύξησης της απασχόλησης και κατά επέκταση του 
εισοδήματος.  

 
Οι Gerhard Glomm, Daiji Kawaguchi και Facundo Sepulveda (2006) εξέτασαν 

και αυτοί την υπόθεση της πραγματοποίησης του διπλού μερίσματος από την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών φόρων με την διαφοροποίηση ότι στο υπόδειγμα τους δεν 
χρησιμοποίησαν τα έσοδα των περιβαλλοντικών φόρων για την μείωση της 
φορολογίας της εργασίας άλλα για την μείωση των φόρων κεφαλαίου. Η επιλογή της 
μείωσης των φόρων κεφαλαίου έγινε γιατί χρησιμοποίησαν την οικονομία των 
Η.Π.Α. ως υπόδειγμα, η οποία δεν παρουσιάζει μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά 
εργασίας σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου ένας λόγος εφαρμογής των «πράσινων» 
φόρων είναι η αύξηση της απασχόλησης μέσω της μείωσης των φόρων στην εργασία. 
Από την βιβλιογραφία για το βέλτιστο επίπεδο φόρων γνωρίζουμε ότι μακροχρόνια η 
φορολογία του κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση με το μηδέν (Judd 1987, Jones et al 
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1993, Atkeson and Kehoe 1999). Επομένως η χρήση των εσόδων για την μείωση της 
φορολογίας του κεφαλαίου είναι μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή με ισχυρές 
θετικές συνέπειες για την ευημερία (Lucas 1990). Οι Glomm, Kawaguchi και 
Sepulveda εξέτασαν λοιπόν τις επιπτώσεις από την αύξηση των φόρων στην βενζίνη 
και την ταυτόχρονη μείωση προυπάρχοντων φόρων κεφαλαίου στο εθνικό εισόδημα, 
τις επενδύσεις, την κατανάλωση και την ευημερία. Το οικονομικό υπόδειγμα που 
χρησιμοποιούνε είναι μια παραλλαγή του μοντέλου των Cass- Koopmans όπου τα 
προϊόντα παράγονται με την χρήση κεφαλαίου και καυσίμων. Επίσης η χρησιμότητα 
των ατόμων εξαρτάται από την υγεία η οποία σχετίζεται αρνητικά με την μόλυνση 
και κατά επέκταση με την κατανάλωση καυσίμων. Ο παράγοντας που καθορίζει τα 
αποτελέσματα της έρευνας τους είναι ο βαθμός αντίδρασης των επενδύσεων των 
επιχειρήσεων στις μεταβολές της φορολογίας του κεφαλαίου. Τέλος θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε πως έγινε προσομοίωση  στην οικονομία των Η.Π.Α. πράγμα που 
σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την οικονομία των Η.Π.Α. ώστε να 
υπολογιστούν παράμετροι των εξισώσεων του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα σε κατάσταση ισορροπίας η χρήση καυσίμων από 
τα νοικοκυριά μειώνεται όσο αυξάνεται ο φόρος, ενώ αντίθετα αυξάνεται από τις 
επιχειρήσεις καθώς η μειωμένη φορολόγηση του κεφαλαίου έχει ως συνέπεια την 
αύξηση του. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα πως φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα 
μέσα από διαδοχικά στάδια.  

Ο υψηλότερος φόρος στα καύσιμα έχει ως άμεση συνέπεια την μείωση της 
κατανάλωσης τους. Η ταυτόχρονη όμως μείωση των φόρων κεφαλαίου δημιουργεί 
κίνητρο για την αύξηση της ποσότητας του κεφαλαίου. Καθώς όμως τα καύσιμα είναι 
εισροή για την δημιουργία κεφαλαίου η κατανάλωση τους αυξάνει από τις 
επιχειρήσεις. Καθώς η απόδοση του κεφαλαίου αυξάνει λόγω της μείωσης της 
φορολογίας περισσότερο κεφάλαιο χρησιμοποιείται για επενδύσεις πράγμα που 
σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιαστεί η κατανάλωση ενός μέρους του τελικού 
προϊόντος. Ως προς την ευημερία τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υπόθεση του 
διπλού μερίσματος επαληθεύεται. Το μέρισμα της αποδοτικότητας μειώνεται όσο 
αυξάνεται το επίπεδο του φόρου στα καύσιμα και σε κάποιο σημείο γίνεται αρνητικό 
(για υψηλές τιμές του φόρου). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μέρισμα της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρό και περίπου 85% μικρότερο από το 
μέρισμα της αποδοτικότητας. Με άλλα λόγια η βελτίωση της ευημερίας μπορεί να 
προσεγγιστεί από την μέτρηση της βελτίωσης της αποδοτικότητας.  

Από τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν οι Glomm, Kawaguchi και Sepulveda 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για το περιβάλλον 
φαίνονται να απασχολούν τον κόσμο και όλοι ζητούν ένα καθαρότερο περιβάλλον, 
ωστόσο τα στοιχεία στις Η.Π.Α. δείχνουν ότι δεν υπάρχει πραγματική προθυμία να 
πληρώσουν για μια καλύτερη ποιότητα του περιβάλλοντος.  
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4.1.5. Επιπτώσεις των φόρων ρύπων  
 
Στην περίπτωση των φόρων που επιβάλλονται στην κατανάλωση ο φόρος 

επιβαρύνει αυτόν που καταναλώνει τα προϊόντα. Όπως αναφέρει ο Bovenberg (1999) 
εάν μια ομάδα χωρών με ισχυρή θέση στην αγορά επιβάλλει έναν φόρο κατανάλωσης 
αυτός μπορεί να επιβαρύνει τους παραγωγούς γιατί θα αυξηθεί  η τιμή του προϊόντος 
και θα μειωθεί η ζήτηση του. Οι «πράσινοι» φόροι μπορούν να επιβληθούν με 
πολλούς τρόπους και στην διαδικασία της παραγωγής είτε ως φόρος των εισροών που 
ρυπαίνουν, είτε ως φόρος των εκπομπών ρύπων. Στην περίπτωση που οι φόροι αυτοί 
δεν επιβάλλονται στα εισαγόμενα αγαθά τότε το κόστος του φόρου το επωμίζονται οι 
παραγωγοί και οι παραγωγικοί συντελεστές. Το ποιος συντελεστής της παραγωγής θα 
επιβαρυνθεί περισσότερο εξαρτάται από τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης 
που με τη σειρά τους επηρεάζονται από το βαθμό κινητικότητας. Οι συντελεστές που 
έχουν μεγάλο βαθμό κινητικότητας μπορούν να αποφύγουν την φορολογία 
μετακινούμενοι σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα το κεφάλαιο μακροχρόνια θεωρείται 
ότι έχει ικανοποιητική κινητικότητα, αλλά βραχυχρόνια δεν μπορεί να μετακινηθεί 
και έτσι οι κάτοχοι του επωμίζονται ένα μέρος του φόρου.  Από τα παραπάνω 
συμπεραίνουμε ότι η κατανομή του φορολογικού βάρους εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες και εάν ένας φόρος επιβληθεί στην παραγωγή δεν είναι βέβαιο ότι θα τον 
επωμιστεί ο παραγωγός. Εάν οι συνθήκες της αγοράς του δίνουν την δυνατότητα τότε 
θα τον μετακυλίσει στους τελικούς καταναλωτές. Επίσης σε μια παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία γίνεται φανερό πως για να υπάρξουν αποτελεσματικές πολιτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε διεθνές επίπεδο. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Bovenberg υποστηρίζει πως  η 
πραγματοποίηση του διπλού μερίσματος είναι δύσκολη. Στην προσπάθεια για την 
πραγματοποίηση του η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μια σειρά αποφάσεων οι οποίες 
επηρεάζουν την διανομή του εισοδήματος κάνοντας δύσκολη την λήψη τους. Για 
παράδειγμα είδαμε πως η αύξηση της απασχόλησης επιτυγχάνεται με την μείωση της 
αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών που δεν έχουν εισόδημα από εργασία ή μέσω 
της μείωσης μισθών. Αυτά τα μέτρα όμως είναι επώδυνα για μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού με συνέπεια να προκαλούν πολιτικό κόστος στις κυβερνήσεις και άρα να 
μην υλοποιούνται. Αντίθετα οι Upmann και Raith αμφισβητούν την δυνατότητα 
βελτίωσης του περιβάλλοντος ενώ δέχονται ότι θα υπάρχουν ευεργετικές συνέπειες 
στην απασχόληση. Τέλος  τα αποτελέσματα των Glomm, Kawaguchi και Sepulveda 
είναι σχεδόν σύμφωνα με των Upmann και Raith καθώς υποστηρίζουν ότι η βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή, ενώ  υπάρχει αύξηση στην 
ευημερία μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας της οικονομίας.   
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4.2. Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση σε ολιγοπωλιακή αγορά 
 
Οι Sugeta και Masimoto (2005) μελέτησαν τις συνθήκες που πρέπει να 

επικρατούν ώστε η επιβολή των περιβαλλοντικών φόρων να είναι αποτελεσματική σε 
μια ολιγοπωλιακή αγορά καθώς και την αλληλεπίδραση των φόρων αυτών σε σχέση 
με άλλους φόρους. Βασική υπόθεση του υποδείγματος είναι η ύπαρξη διαφορετικών 
τεχνολογιών μεταξύ των επιχειρήσεων, και επομένως διαφορετικών κοστών 
παραγωγής. 

Όπως γνωρίζουμε σε μια αγορά πλήρους ανταγωνισμού όλες οι επιχειρήσεις 
θεωρούνται ομοειδείς και καμιά δεν έχει την δυνατότητα να επηρεάσει την αγορά. 
Έτσι εάν επιβληθούν περιβαλλοντικοί φόροι, όλες οι επιχειρήσεις θα μειώσουν τους 
ρύπους τους κατά το ίδιο ποσοστό με αποτέλεσμα η συνολική ποσότητα ρύπων να 
μειωθεί. Αντίθετα σε μια ολιγοπωλιακή αγορά αυτό δεν ισχύει πάντα. Το εάν θα 
μειωθεί ή ρύπανση ή όχι από την επιβολή περιβαλλοντικών φόρων εξαρτάται από τις 
διαφορετικές παραγωγικές τεχνολογίες που έχουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
στην αγορά. Για αυτό το λόγο οι Sugeta και Masimoto μελέτησαν τις επιπτώσεις που 
έχουν οι περιβαλλοντικοί φόροι σε σύγκριση με τους φόρους πωλήσεων, σε μια 
ολιγοπωλιακή αγορά, στην συνολική ποσότητα παραγωγής, στην ευημερία, στην 
κερδοφορία και στους ρύπους. 

 
4.2.1. Επιδράσεις στην παραγωγή 

 
Γενικά μια αύξηση των φόρων έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του 

κόστους παραγωγής και τη μείωση της συνολικά παραγόμενης ποσότητας. Σε μια 
ολιγοπωλιακή αγορά όμως η παραγωγή μιας επιχείρησης εξαρτάται και από τις 
προβλέψεις που κάνει για την αντίδραση των ανταγωνιστών της σε μια αύξηση των 
φόρων. Ως εκ τούτου το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης επηρεάζεται άμεσα από 
το επίπεδο του φόρου και έμμεσα από την αντίδραση των ανταγωνιστών της. Εάν 
τώρα η επίδραση του έμμεσου αποτελέσματος είναι ισχυρότερη από του άμεσου τότε 
μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της πάρα την επιβολή των φόρων. 
Με άλλα λόγια σε μια ολιγοπωλιακή αγορά μια αύξηση των φόρων μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση το επίπεδο παραγωγής μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων παρά 
το γεγονός ότι το επίπεδο παραγωγής του κλάδου συνολικά θα μειωθεί. Στην 
περίπτωση των «πράσινων» φόρων η παραγωγή είναι πιθανό να αυξηθεί από την 
επιχείρηση που μολύνει λιγότερο, ενώ στην περίπτωση των φόρων πωλήσεων από 
την επιχείρηση με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 
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4.2.2. Επιδράσεις στους ρύπους 
 
Μια αύξηση των φόρων είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση των ρύπων εάν η 

επιχείρηση με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς χρησιμοποιεί μια όχι πολύ ρυπογόνα 
τεχνολογία. Υποθέτουμε ότι οι συναρτήσεις ζήτησης, κόστους και ρύπων είναι 
γραμμικές. Εάν υπάρχουν διαφορές στις παραγωγικές τεχνολογίες τότε μια αύξηση 
των φόρων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού επιπέδου ρύπανσης. Η 
ύπαρξη μεγάλων διαφορών στην τεχνολογία μπορεί να μην παρατηρείται μέσα στην 
ίδια χώρα, είναι όμως δυνατή μεταξύ χωρών και ειδικά μεταξύ αναπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι δύο επιχειρήσεις σε 
διαφορετικές χώρες παράγουν ένα ομοιογενές προϊόν και το εξάγουν σε μια Τρίτη 
χώρα. Επίσης υποθέτουμε ότι στη μια χώρα το προϊόν παράγεται με υψηλότερο 
κόστος και μικρότερη ρύπανση σε σχέση με την άλλη χώρα. Κάτω από αυτές τις 
υποθέσεις μια επιβολή ενός μη περιβαλλοντικού φόρου θα έχει ως αποτέλεσμα την 
μετατόπιση της παραγωγής από τη χώρα με το υψηλότερο κόστος προς τη χώρα με το 
χαμηλότερο κόστος με συνεπεία την αύξηση των ρύπων στην χώρα με το φθηνότερο 
κόστος. Έτσι εάν η αύξηση των ρύπων στην μια χώρα υπερβαίνει την μείωση των 
ρύπων στην άλλη τότε το συνολικό αποτέλεσμα από την επιβολή του φόρου στις 
πωλήσεις μπορεί να είναι μια αύξηση των ρύπων. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στην 
περίπτωση των περιβαλλοντικών φόρων με αποτέλεσμα οι ρύποι να μειώνονται.     

 
4.2.3. Επιδράσεις στην ευημερία 

 
Ως προς την ευημερία αποδεικνύεται ότι η άριστη σύνθεση φόρων απαρτίζεται 

από ένα φόρο πωλήσεων κατά κλάδο και έναν ενιαίο περιβαλλοντικό φόρο. Στην 
αγορά του ολιγοπωλίου ο φόρος στις πωλήσεις (που στην προκειμένη περίπτωση 
είναι αρνητικός)  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διόρθωση των στρεβλώσεων στην 
αγορά (που οδηγεί στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας), ενώ ο 
περιβαλλοντικός φόρος για την αντιστάθμιση της καταστροφής του φυσικού πλούτου. 
Η κυβέρνηση δηλαδή μπορεί  να επιδοτήσει τις επιχειρήσεις που  μολύνουν λιγότερο 
το περιβάλλον. Για αυτό το λόγο δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προσδιορίσουμε 
εάν ο άριστος περιβαλλοντικός φόρος στο ολιγοπώλιο θα είναι μεγαλύτερος ή 
μικρότερος από την οριακή περιβαλλοντική ζημιά.  

 Οι ομοιόμορφοι φόροι δεν είναι αποτελεσματικοί σε περιπτώσεις όπως το 
ολιγοπώλιο που οι επιχειρήσεις έχουν διαφορές  μεταξύ τους. Το πρόβλημα 
δημιουργείται από την προσπάθεια της κυβέρνησης να διορθώσει τόσο τις 
εξωτερικότητες που προκαλούνται από την παραγωγή, όσο και τις στρεβλώσεις που 
δημιουργεί στην αγορά το ολιγοπώλιο, με ένα μόνο μέσο πολιτικής (την «πράσινη» 
φορολογία). Για να επιτύχουμε το άριστο αποτέλεσμα θα πρέπει να 
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διαφοροποιήσουμε την φορολογία σε κάθε επιχείρηση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να 
γίνει γιατί οι πληροφορίες για την παραγωγή και τα επίπεδα των εκπομπών ρύπων 
των επιχειρήσεων έχουν υψηλό κόστος συγκέντρωσης.   

 
4.2.4. Επιδράσεις στην κερδοφορία 

 
Η κερδοφορία μπορεί να αυξηθεί σε μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση μόνο στην 

περίπτωση που η επιχείρηση αυξήσει το μερίδιο της αγοράς της ως αποτέλεσμα των 
αντιδράσεων των άλλων επιχειρήσεων στην αύξηση των φόρων. Αυτό είναι πιο 
πιθανό να γίνει εάν η ζήτηση είναι ανελαστική. Στην περίπτωση επιβολής 
περιβαλλοντικών φόρων τότε τα κέρδη είναι πιο πιθανό να αυξηθούν στην περίπτωση 
που η επιχείρηση χρησιμοποιεί παραγωγική τεχνολογία που δεν μολύνει το 
περιβάλλον και έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς σε σχέση με τις ανταγωνίστριες 
επιχειρήσεις.  

 
Οι Sugeta και Masimoto υποστηρίζουν ότι μια «πράσινη» φορολογική 

μεταρρύθμιση θα πρέπει να εξεταστεί όχι γενικά μέσα σε  ένα υπόδειγμα γενικής 
ισορροπίας όπως  έκαναν οι Βovenberg και de Mooji (το υπόδειγμα των οποίων 
εξετάσαμε στην προηγούμενη ενότητα), αλλά σε ένα ειδικότερο πλαίσιο σε επίπεδο 
κλάδου. Η ειδικότερη αυτή ανάλυση πρέπει να γίνει γιατί συνήθως περιβαλλοντικοί 
φόροι επιβάλλονται σε επίπεδο κλάδου όπως επίσης και πολλοί κλάδοι εξαιρούνται 
από περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Όπως είδαμε και παραπάνω στην περίπτωση του 
ολιγοπωλίου η επιβολή περιβαλλοντικών φόρων δεν είναι σίγουρο ότι θα μειώσει 
τους ρύπους σε διεθνές επίπεδο. Αντίθετα μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση της 
παραγωγής σε χώρες με μικρότερο οριακό κόστος παραγωγής και υψηλότερο ανά 
μονάδα φορτίο ρύπων.  

Επειδή είναι αδύνατο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τις επιπτώσεις από την 
υποκατάσταση φόρων πωλήσεων με φόρους ρύπων σε ένα γενικό υπόδειγμα 
ολιγοπωλίου, οι Sugeta και Masimoto υπέθεσαν τεχνολογική ομοιογένεια μεταξύ των 
επιχειρήσεων και ίδιες αντιδράσεις των επιχειρήσεων σε μεταβολές του 
(ανταγωνιστικού) περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν σε κάποια 
συμπεράσματα. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι οι φόροι πωλήσεων 
εγγυώνται μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα για δεδομένη ποιότητα περιβάλλοντος. 
Έτσι εάν υπάρξει μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση  για να παραμείνουν 
σταθερά τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να αυξάνονται συνεχώς τα επίπεδα των 
«πράσινων» φόρων. 

Συμπερασματικά  οι Sugeta και Masimoto υποστήριξαν πως η 
αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών φόρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την δομή της αγοράς των κλάδων στους οποίους επιβάλλονται. Μάλιστα εάν 
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υπάρχουν μεγάλες ανομοιογένειες στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι 
επιχειρήσεις το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αντίθετο από αυτό που επιδιώκει η 
πολιτική. Για αυτό το λόγο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά 
οι επιπτώσεις που θα έχει η επιβολή «πράσινων» φόρων ιδιαίτερα σε ολιγοπωλιακούς 
κλάδους. 

 
 

4.3. Ποιο είναι το άριστο επίπεδο περιβαλλοντικών φόρων όταν στην οικονομία             
προϋπάρχουν στρεβλωτικοί φόροι; 

 
Ο Thomas Aronsson (1999) ξεκινώντας από ένα επίπεδο ισορροπίας της 

οικονομίας, το οποίο δεν είναι άριστο, προσπάθησε να φτιάξει μια εξίσωση η οποία 
θα αξιολογεί τις μεταβολές στην ευημερία όταν μεταβάλλεται το μείγμα των φόρων, 
Επίσης μελέτησε κάτω από ποιες προϋποθέσεις ένας φόρος ρύπων ο οποίος δεν 
ενσωματώνει πλήρως το περιβαλλοντικό κόστος είναι προτιμότερος από τον 
αντίστοιχο φόρο που το ενσωματώνει πλήρως όταν στην οικονομία προϋπάρχουν 
άλλοι στρεβλωτικοί φόροι, όπως οι φόροι της εργασίας και του κεφαλαίου. 

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε είναι ότι οι προϋπάρχοντες φόροι 
κεφαλαίου δεν επηρεάζουν μόνο την ευημερία μέσω των στρεβλώσεων που 
προκαλούν αλλά επηρεάζουν και το κόστος που συνδέεται με το προϋπάρχων επίπεδο 
των φόρων ρύπων. Έτσι όσο χαμηλότερο είναι το προϋπάρχων επίπεδο των φόρων 
ρύπων ή όσο υψηλότερο είναι το προϋπάρχων επίπεδο φόρων κεφαλαίου τόσο 
μικρότερο θα είναι το κόστος της μείωσης των ρύπων. Στη συνέχεια προσπάθησε να 
απαντήσει στο ερώτημα κάτω από ποιες προϋποθέσεις μια μικρή μόνιμη μείωση των 
φόρων ρύπων κάτω από το επίπεδο στο οποίο εξισώνεται το οριακό κόστος με το 
οριακό όφελος θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας. Η απάντηση είναι 
ότι θα πρέπει το σταθμισμένο άθροισμα των αντιδράσεων στην φορολογική βάση της 
εργασίας και του κεφαλαίου, ως συνέπεια της μεταβολής των φόρων ρύπων, σε όλη 
την διάρκεια του χρόνου να είναι θετικό. Μάλιστα όσο υψηλότερο είναι το 
προεξοφλητικό επιτόκιο της χρησιμότητας τόσο μεγαλύτερη σημασία θα έχουν οι 
αντιδράσεις στο κοντινό μέλλον και μικρότερο αυτές στο απώτερο. Αφού λοιπόν το 
άθροισμα των αντιδράσεων θα πρέπει να είναι θετικό μπορούμε να συμπεράνουμε 
πως όσο υψηλότερο είναι το αρχικό επίπεδο των προϋπάρχοντων φόρων τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση της ευημερίας εάν επιλέξουμε ο φόρος των ρύπων να 
είναι κάτω από το επίπεδο στο οποίο εξισώνεται η οριακή ωφέλεια με το οριακό 
κόστος.             
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4.4. Η επίδραση της «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης 
στην τεχνολογική εξέλιξη 

 
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η επιβολή περιβαλλοντικών 

φόρων επηρεάζει διαφορετικά τις επιχειρήσεις εξαιτίας των τεχνολογικών διαφορών 
μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτές που δεν έχουν καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις 
πληρώνουν περισσότερα για φόρους με αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος παραγωγής 
και να μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τις ανταγωνίστριες 
επιχειρήσεις που έχουν καθαρότερη τεχνολογία παραγωγής.   

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές 
επηρεάζουν και την τεχνολογική εξέλιξη. Σε πολλές χώρες τα αυστηρά 
περιβαλλοντικά μέτρα και η απαγόρευση χρήσης ή εκπομπής κάποιων ουσιών 
αποτέλεσαν την αφορμή για την ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών. Μάλιστα οι 
Kneese και Schulze (1975) χαρακτήρισαν τον βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος ως το σημαντικότερο κριτήριο για την αποτελεσματικότητα τους. Με 
άλλα λόγια οι περιορισμοί στα επίπεδα ρύπων θα πρέπει να οδηγούν μακροχρόνια σε 
επενδύσεις στην έρευνα, σε καθαρότερες τεχνολογίες κ.λ.π. που με τη σειρά τους θα 
οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση της ρύπανσης. 

Οι οικονομολόγοι πιστεύουν πως εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής που 
βασίζονται στην αγορά έχουν καλύτερα αποτελέσματα και στην τεχνολογική πρόοδο 
σε σχέση με τις ρυθμίσεις και τον έλεγχο. Αυτό συμβαίνει γιατί η επιχείρηση στην 
περίπτωση των ρυθμίσεων δεν έχει κίνητρο και δεν επιβραβεύεται εάν προχωρήσει σε 
περαιτέρω μείωση των ρύπων που παράγει. Αντίθετα τα μέσα πολιτικής που 
βασίζονται στην αγορά όπως οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι μεταβιβάσιμες άδειες 
ρύπων μπορούν να παρέχουν κίνητρα για συνεχή μείωση των ρύπων, ως το σημείο 
που το κόστος μείωσης των ρύπων εξισώνεται με τα οφέλη από αυτήν την μείωση 
Όπως είναι φυσιολογικό διαφορετικά μέσα πολιτικής θα έχουν διαφορετικές 
επιδράσεις στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

Ο OECD το 2007 δημοσίευσε μια αναφορά7 σχετικά με την επίδραση των 
περιβαλλοντικών πολιτικών στην τεχνολογική πρόοδο. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι η τεχνολογική πρόοδος περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο 
είναι η απόφαση της επιχείρησης για τo των επενδύσεων στο τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης. Το δεύτερο στάδιο είναι η νομική κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και το τελευταίο στάδιο είναι  η απόφαση για το εάν θα υλοποιήσει την νέα 
τεχνολογία ή εάν θα την πουλήσει. Τα δύο πρώτα στάδια χαρακτηρίζονται ως 

                                                 
7 OECD (2007), Impacts of Environmental Policy Instruments on Technological Change 
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«εφεύρεση» ενώ το τρίτο ως «καινοτομία». Εάν η καινούρια ιδέα βγει στην αγορά 
τότε έχουμε την «διάχυση» που αποτελεί μέρος της τεχνολογικής αλλαγής.   

Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να σχετίζουν την χρήση 
διαφορετικών μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής με διαφορετικές επιδράσεις στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει γιατί μέχρι πρόσφατα οι πολιτικές που 
χρησιμοποιούνταν ήταν αυτές της ρύθμισης και του ελέγχου (command and control). 
Επίσης συνήθως χρησιμοποιούνται μίγματα εργαλείων πολιτικής που κάνουν την 
εξεύρεση των επιπτώσεων του καθενός ξεχωριστά δύσκολη έως αδύνατη. 
Επιπρόσθετα οι θεωρητικές υποθέσεις που γίνονται για την εξεύρεση των επιδράσεων 
στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Για αυτό το λόγο οι έρευνες που έχουν γίνει 
χρησιμοποιούν έμμεσους τρόπους μέτρησης της επίδρασης των μέσων 
περιβαλλοντικής πολιτικής στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Έτσι οι μελέτες μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το ποιο στάδιο της τεχνολογικής 
προόδου προσπαθούν να μετρήσουν.  

Η πρώτη ομάδα προσπαθεί να μετρήσει την αύξηση της δραστηριότητας του 
τμήματος έρευνας και ανάπτυξης μέσα από δείκτες όπως η αύξηση των εργαζομένων 
στο συγκεκριμένο τμήμα, τα χρήματα που διατίθενται, τον αριθμό των ευρεσιτεχνιών 
κ.λ.π. Η δεύτερη ομάδα μελετών προσπαθεί να μετρήσει την αύξηση της καινοτομίας 
μέσω της μέτρησης των ευρεσιτεχνιών που τελικά θα χρησιμοποιηθούν, των αλλαγών 
και των τροποποιήσεων στις υπάρχουσες τεχνολογίες, των μεταβολών στο κόστος 
μείωσης των ρύπων κ.λ.π. Τέλος η τρίτη ομάδα προσπαθεί να μετρήσει την διάχυση 
των νέων προϊόντων και τεχνολογιών μέσα από τον αριθμό των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων που κάνουν χρήση αυτών ή την μέτρηση της μεταβολής του συνολικού 
κόστους μείωσης των ρύπων. Η μείωση του συνολικού κόστους μείωσης των ρύπων 
σημαίνει είτε ότι ανακαλύφθηκαν νέες τεχνολογίες, είτε ότι οι υπάρχουσες 
χρησιμοποιούνται πλέον σε μεγάλη κλίμακα.  

Οι έρευνες που έχουν γίνει στις Η.Π.Α. έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και της τεχνολογικής προόδου. Ενδεικτικά θα 
αναφέρουμε τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών. Οι Lanjouw και Mody (1996) 
συσχέτισαν το υψηλότερο κόστος μείωσης των ρύπων με τις ευρεσιτεχνίες που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και την διάχυση τους. Βρήκανε ότι οι περισσότερες 
τέτοιες ευρεσιτεχνίες συγκεντρώνονται σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Γερμανία και η 
Ιαπωνία, στις οποίες οι περιβαλλοντικές πολιτικές συνεπάγονται υψηλότερα κόστη 
μείωσης των ρύπων. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Brunnermeier και 
Cohen (2003), οι οποίοι αναφέρουν θετική συσχέτιση μεταξύ των περιβαλλοντικών 
ευρεσιτεχνιών και των αυξήσεων στο κόστος μείωσης των ρύπων. Επίσης αυξήσεις 
στις τιμές των ρύπων ή της ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός 
των ευρεσιτεχνιών σε ενεργειακές τεχνολογίες οι οποίες σχετίζονται με λιγότερους 
ρύπους ή μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.  
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Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανεξάρτητα από το είδος των 
μέσων που χρησιμοποιούνται, οι περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν αντίκτυπο στην 
τεχνολογική πρόοδο. Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά τις επιπτώσεις που έχουν  
συγκεκριμένα μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Ο Popp (2006) μελέτησε τους κανονισμούς για τα επιτρεπτά όρια εκπομπών 
οξειδίων του θείου και του αζώτου στην Γερμανία, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. και 
βρήκε ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην πίεση που επιβάλλεται από τους 
αυστηρότερους κανονισμούς της χώρας τους, χωρίς να συμβαίνει το ίδιο όταν οι 
αυστηρότεροι κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή σε άλλες χώρες. Οι Millock και 
Nauges (2006) μελέτησαν τα αποτελέσματα της επιβολής φόρων στις εκπομπές 
οξειδίων του αζώτου και του θείου με ταυτόχρονη επιδότηση της μείωσης των ρύπων 
και βρήκαν ότι οι φόροι οδηγούν σε μείωση των εκπεμπομένων ρύπων. 

Το επόμενο και δυσκολότερο βήμα είναι να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των 
διαφορετικών μέσων πολιτικής έτσι ώστε όταν γίνεται η επιλογή των μέσων που θα 
χρησιμοποιηθούν να ξέρουμε ποιο από όλα έχει ευεργετικότερες επιδράσεις στην 
τεχνολογική πρόοδο, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της 
ρύπανσης. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει γιατί τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζονται προσαρμόζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους 
στόχους που η κάθε χώρα θέτει  με αποτέλεσμα να διαφέρουν από χώρα σε χώρα 
κάνοντας πολύ δύσκολη την σύγκριση τους. Επίσης οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας 
μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα τους. Τέλος οι δείκτες που 
χρησιμοποιούν για να μετρήσουν την τεχνολογική πρόοδο μπορεί να διαφέρουν. 

Ενδεικτικά πάλι θα αναφέρουμε την μελέτη του Greene (1990) o οποίος 
υποστήριξε πως οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που τίθενται σε ισχύ για τις 
προδιαγραφές των αυτοκινήτων (π.χ. ανώτατα όρια εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα) έχουν διπλάσια επίδραση από ότι μια αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι 
Kerr και Newell μελέτησαν διυλιστήρια πετρελαίου στην εφαρμογή πολιτικής αδειών 
ρύπων για μείωση του μόλυβδου. Διαπίστωσαν ότι τα διυλιστήρια που είχαν χαμηλό 
κόστος μείωσης του μόλυβδου είχαν μεγαλύτερο κίνητρο να μειώσουν περαιτέρω την 
ποσότητα του μόλυβδου ώστε να μπορούν να πωλούν τις άδειες που τους 
περισσεύουν σε βιομηχανίες με υψηλό κόστος μείωσης. Αντίθετα το κίνητρο αυτό 
δεν υπήρχε στην περίπτωση που δεν επιτρέπονταν οι αγοραπωλησίες αδειών. 
Επομένως τα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής που βασίζονται στην αγορά 
προωθούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

 
Σχεδιάζοντας λοιπόν μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα έχει ως στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και 
τις μακροχρόνιες συνέπειες που θα έχουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε στην 
τεχνολογική πρόοδο, γιατί όπως είδαμε η τεχνολογία είναι ένας από τους βασικούς 
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παράγοντες μείωσης των ρύπων. Τα μέτρα ρύθμισης και ελέγχου δίνουν σαφείς 
κατευθύνσεις όσον αφορά τις τεχνολογίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 
περιορίζουν συνήθως αποτελεσματικά την ρύπανση στα επιθυμητά όρια αλλά δεν 
δίνουν το κίνητρο για περαιτέρω μείωση των ρύπων κάτω από το επίπεδο που έχει 
οριστεί. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν στο κλείσιμο τις επιχειρήσεις που δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν. Από την άλλη μεριά τα μέσα που βασίζονται στην αγορά 
όπως οι φόροι προσφέρουν ευκαμψία και κίνητρο για συνεχή μείωση των ρύπων.  
 

4.5. Οι επιδράσεις μιας «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης στην 
διανομή του εισοδήματος 

 
Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι επιπτώσεις στην 

διανομή του εισοδήματος. Οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι αντιστρόφως προοδευτικοί 
όπως και όλοι οι φόροι επί των αγαθών. Δηλαδή τα νοικοκυριά με χαμηλά 
εισοδήματα πληρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από το εισόδημα τους για φόρους σε 
σχέση με τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα που πληρώνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό 
του συνολικού εισοδήματος τους για φόρους. Με άλλα λόγια υποστηρίζεται από 
πολλούς ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι κοινωνικά άδικοι και αυτό το γεγονός 
εμποδίζει την ευρεία χρήση τους γιατί προκαλεί πολιτικό κόστος στις κυβερνήσεις. 
Βέβαια αυτά τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με έναν προσεκτικό 
σχεδιασμό έτσι ώστε τα φτωχά νοικοκυριά να απαλλάσσονται από αυτούς τους 
φόρους ή να παίρνουν πίσω με την μορφή επιδομάτων τα χρήματα που πληρώνουν 
για τους «πράσινους» φόρους. 

Η μελέτη του Metcalf (1999) καταγράφει διάφορες προτάσεις για το πώς θα 
μπορούσε να σχεδιαστεί μια πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση ώστε να εξαλείφεται 
η αντίστροφη προοδευτικότητα των «πράσινων» φόρων. Καταρχήν η μελέτη 
προσπάθησε να μετρήσει τις επιπτώσεις στην διανομή του εισοδήματος. Η πρώτη 
δυσκολία που παρουσιάζεται εδώ είναι ποιο μέτρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
την κατάταξη των ατόμων σε εισοδηματικές ομάδες. Συνήθως οι ερευνητές 
χρησιμοποιούν το ετήσιο εισόδημα, αλλά αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές 
του εισοδήματος των ατόμων κατά την διάρκεια της ζωής τους. Η μέτρηση του 
συνολικού εισοδήματος στη διάρκεια ζωής είναι δύσκολη και απαιτεί πολλές 
υποθέσεις. Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού είναι η ανάλυση cohort. 
Σύμφωνα με αυτήν εξετάζονται οι επιδράσεις σε άτομα που είναι στο ίδιο στάδιο της 
ζωής τους και έτσι δεν αναμειγνύονται άτομα με διαφορετικά εισοδήματα εξαιτίας 
των διαφορετικών σταδίων της ζωής. Η μελέτη χρησιμοποίησε και τους τρεις τρόπους 
κατάταξης των νοικοκυριών ανάλογα με το εισόδημα τους. Μια άλλη σημαντική 
υπόθεση της μελέτης είναι ότι δεν υπάρχει υποκατάσταση στην παραγωγή ή στην 
κατανάλωση καθώς μεταβάλλονται οι τιμές. Βέβαια η υπόθεση αυτή είναι πολύ 
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περιοριστική και καθόλου ρεαλιστική. Επίσης συνήθως οι «πράσινοι» φόροι 
υποκαθιστούν υπάρχοντες ρυθμίσεις και κανονισμούς. Αυτή η υποκατάσταση 
δημιουργεί δύο ερωτήματα: πρώτον ποιανού το εισόδημα μειώνεται ως συνέπεια της 
επιβολής των περιβαλλοντικών φόρων και δεύτερον ποιανού η αγοραστική δύναμη 
αυξάνεται από την εξάλειψη της ρύθμισης. Ο Metcalf δεν λαμβάνει υπόψη τους αυτές 
τις επιδράσεις όπως δεν λαμβάνει υπόψη του και τις συνέπειες των περιβαλλοντικών 
φόρων στο συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων. Μια τελευταία υπόθεση είναι 
ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι επιβάλλονται στην παραγωγή και τους φόρους των 
εταιρειών τους πληρώνουν οι καταναλωτές μέσα από την αύξηση της τιμής των 
προϊόντων. 

Κάτω από αυτές τις υποθέσεις η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις μιας φορολογικής 
μεταρρύθμισης της οποίας η έκταση θα είναι ίση με την αντικατάσταση του 10% των 
εσόδων με έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους. Ο Metcalf προτείνει οι 
περιβαλλοντικοί φόροι να επιβληθούν στην κατανάλωση άνθρακα, στην βενζίνη, στις 
εκπομπές αερίων και στα σκουπίδια που δεν ανακυκλώθηκαν. Ο φόρος στον άνθρακα 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των υπηρεσιών κυρίως και των προϊόντων 
που έχουν ως βάση το πετρέλαιο. Ο φόρος στα καύσιμα όπως είναι φυσικό αυξάνει 
την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου και κατά επέκταση τις τιμές των 
μεταφορικών υπηρεσιών. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από το φόρο των 
εκπομπών αερίων, ενώ ο φόρος στα σκουπίδια που δεν ανακυκλώθηκαν δεν έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην τιμή των προϊόντων. Συνολικά το αποτέλεσμα αυτού του 
μίγματος περιβαλλοντικών φόρων είναι να αυξάνεται η τιμή της ενέργειας. 

Στη συνέχεια ο Metcalf χρησιμοποιεί τα έσοδα των περιβαλλοντικών φόρων για 
να προχωρήσει σε μειώσεις άλλων φόρων. Οι μειώσεις που επιλέγει να κάνει είναι να 
εξαιρέσει από την φορολογία όσα νοικοκυριά έχουν εισόδημα κάτω από 5000$, να 
δίνει ένα εφάπαξ επίδομα 150$ για κάθε απαλλαγή που έχουν τα νοικοκυριά στην 
φορολογία του εισοδήματός τους (π.χ. παιδιά, ιατρικές δαπάνες κ.λ.π.)  και τέλος να 
μειώσει την φορολογία του εισοδήματος κατά 4%. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που έχει αυτή η μεταβολή στην διανομή του 
εισοδήματος εάν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο κατάταξης των νοικοκυριών το ετήσιο 
εισόδημα τότε παρατηρούμε ότι τα χαμηλά εισοδήματα πληρώνουν περισσότερους 
φόρους, ενώ τα υψηλά λιγότερους. Εάν τώρα χρησιμοποιηθεί το μέσο ετήσιο 
εισόδημα που θα έχει το νοικοκυριό στην διάρκεια ζωής του παρατηρούμε ότι η 
χαμηλότερη εισοδηματική τάξη καθώς και οι δύο ανώτερες πληρώνουν 
περισσότερους φόρους ενώ όλες οι  υπόλοιπες λιγότερους. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ο Metcalf κατέταξε τα νοικοκυριά σε 10 εισοδηματικές τάξεις. 
Τέλος εάν ως μέτρο πάρουμε τα παντρεμένα ζευγάρια ηλικίας 40 με 50 ετών, τα 
αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά με την χαμηλότερη εισοδηματική 
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τάξη να πληρώνει και πάλι ελαφρώς περισσότερους φόρους, ενώ όλες οι υπόλοιπες 
χαμηλότερους. 

Όσον αφορά τώρα την αύξηση ή την μείωση της προοδευτικότητας του 
φορολογικού συστήματος λόγο της φορολογικής μεταρρύθμισης διαπιστώνουμε ότι 
όλοι οι περιβαλλοντικοί φόροι που επιβλήθηκαν είναι αντίστροφα προοδευτικοί και 
συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή στο μίγμα αυτών των περιβαλλοντικών φόρων δεν 
θα είχε σημαντικές επιδράσεις στην διανομή του εισοδήματος. Από την μέρια των 
φοροελαφρύνσεων τα επιδόματα και η απαλλαγή από την φορολογία των χαμηλών 
εισοδημάτων προσθέτουν προοδευτικότητα στο φορολογικό σύστημα, ενώ αντίθετα η 
μείωση των συντελεστών της φορολογίας του εισοδήματος κάνει το σύστημα 
αντίστροφα προοδευτικό. 

Στη συνέχεια ο Metcalf έκανε μερικές τροποποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο 
σχεδίασε τις φοροελαφρύνσεις με στόχο να κάνει το σύστημα πιο προοδευτικό, 
διατηρώντας όμως το κόστος των φοροελαφρύνσεων ίσο με τα έσοδα των 
περιβαλλοντικών φόρων. Έτσι δεν έδωσε απαλλαγή σε κάθε εργαζόμενο για τα 
πρώτα 5000$, αλλά συνέδεσε το ύψος της απαλλαγής με το μέγεθος της οικογένειας. 
Αυτή η αλλαγή του επέτρεψε να αυξήσει το εφάπαξ επίδομα των 150$ για κάθε 
φοροαπαλλαγή από 150$ σε 300$. Τα στοιχεία έδειξαν ότι μετά από αυτές τις 
αλλαγές αν λάβουμε υπόψη ως κριτήριο κατάταξης των νοικοκυριών το μέσο ετήσιο 
εισόδημα τους κατά τη διάρκεια ζωής τους, οι 3 υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις 
αντιμετωπίζουν υψηλότερους φόρους, ενώ όλες οι υπόλοιπες χαμηλότερους. 
Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο κατάταξης το ετήσιο εισόδημα ή το ετήσιο εισόδημα 
των παντρεμένων ζευγαριών ηλικίας 40 έως 50 ετών παρατηρούμε ότι και πάλι το 
φορολογικό σύστημα γίνεται προοδευτικότερο. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό 
ότι η αντίστροφη προοδευτικότητα των περιβαλλοντικών φόρων μπορεί να 
εξαλειφθεί εάν τα έσοδα αυτά χρησιμοποιηθούν για μείωση άλλων φόρων με σωστό 
σχεδιασμό. 

Οι περιβαλλοντικοί φόροι που πρότεινε ο Metcalf έχουν το μειονέκτημα ότι η 
εφαρμογή τους έχει μεγάλο διοικητικό κόστος γιατί είναι δύσκολο να 
παρακολουθηθεί και να μετρηθεί το επίπεδο των ρύπων. Εάν εναλλακτικά 
εφαρμοζόταν ένας φόρος στα καύσιμα, τότε το σύστημα θα γινόταν ελάχιστα 
προοδευτικότερο. Όμως αυτός ο φόρος θα έπρεπε να είναι αρκετά υψηλός για να 
συγκεντρώσουμε το 10% των εσόδων με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η συμπεριφορά 
των καταναλωτών που  υποθέσαμε πως δεν μεταβάλλεται. Επομένως δεν μπορούμε 
να είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα μιας τέτοιας φορολογικής μεταρρύθμισης ως 
προς την προοδευτικότητα. Επίσης ένας υψηλός φόρος στα καύσιμα  θα έχει πολιτικό 
κόστος κάνοντας δύσκολη την εφαρμογή του και είναι πιθανό να μην συγκεντρωθούν 
τα απαιτούμενα έσοδα λόγω της μείωσης της ζήτησης που θα υπάρξει.    
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Όσον αφορά την μεταβολή της συνολικής ευημερίας αυτή εξαρτάται από το ποιοι 
φόροι θα μειωθούν. Για να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ευημερία είναι 
προτιμότερο τα έσοδα των περιβαλλοντικών φόρων να χρησιμοποιηθούν για την 
μείωση των φόρων κεφαλαίου παρά εισοδήματος. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η 
διανομή του εισοδήματος ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις χειροτερεύει καθώς το 
φορολογικό σύστημα χάνει την προοδευτικότητα του και τείνει να γίνεται αντίστροφα 
προοδευτικό. Δηλαδή οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν και στην περίπτωση αυτή το 
δίλημμα μεταξύ κοινωνικής «δικαιοσύνης» στην διανομή του εισοδήματος και 
αποτελεσματικότητας του οικονομικού συστήματος.   
 

4.6. Ο ρόλος της ελαστικότητας ζήτησης 
 
Η έκταση των επιδράσεων μιας «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ελαστικότητα της ζήτησης8, δηλαδή το πως οι 
καταναλωτές θα προσαρμόσουν την συμπεριφορά τους στην αύξηση της τιμής των 
προϊόντων λόγω της επιβολής της φορολογίας. Οι Weizsacker και Jesinghaus 
επεσήμαναν την διαφορά μεταξύ της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελαστικότητας 
και την σημασία που έχει αυτός ο διαχωρισμός στην διαδικασία προσαρμογής της 
συμπεριφοράς σε υψηλότερες τιμές. Γενικά η μακροχρόνια ελαστικότητα έχει τιμές 
μεγαλύτερες από την βραχυχρόνια  και λαμβάνει μικρότερες τιμές όταν οι μεταβολές 
στις τιμές είναι πρόσκαιρες. Τα παραπάνω γίνονται κατανοητότερα μέσα από την 
ανάλυση των πέντε σταδίων προσαρμογής των τιμών. 

Στο πρώτο στάδιο οι καταναλωτές προσπαθούν να μειώσουν άμεσα την 
κατανάλωση των  προϊόντων των οποίων η τιμή τους έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα 
εάν αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας οι καταναλωτές θα χαμηλώσουν λίγο τους 
θερμοστάτες στην θέρμανση και στον θερμοσίφωνα, θα σβήνουν φώτα και συσκευές 
που δεν χρησιμοποιούν κ.λ.π. 

Στο δεύτερο στάδιο σημαντικό ρόλο παίζει το κριτήριο της εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά την αγορά ενεργοβόρων συσκευών. Έτσι οι καταναλωτές μπορεί να 
στραφούν στις συσκευές που κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας όπως 
για παράδειγμα οι λάμπες φθορίου αντί των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως. 
Επίσης κατά την αγορά αυτοκινήτου θα προτιμήσουν αυτό που καταναλώνει τα 
λιγότερα λίτρα βενζίνης ανά εκατό χιλιόμετρα κ.λ.π. Αυτή η προσαρμογή γίνεται 
σταδιακά και τα αποτελέσματα φαίνονται όταν ένας ικανός όγκος αγαθών έχει 
αντικατασταθεί από περισσότερο αποτελεσματικά. 

Η ανταπόκριση της προσφοράς στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς 
είναι το τρίτο στάδιο. Για παράδειγμα οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να 

                                                 
8 Ecological tax reform, Ernst u von Weizsacker and Josen Jesinghaus, 1992  

 34



μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων με πιο αεροδυναμικά σχήματα, με 
οικονομικότερους κινητήρες, με ελαφρύτερα αμαξώματα κ.λ.π. Είναι αυτονόητο πως 
τα αποτελέσματα δεν μπορούν να φανούν σε μικρό χρονικό διάστημα.  

Πέρα από τις όποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στο τρίτο στάδιο στη συνέχεια 
οι κατασκευαστές επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
όπως οι κυψέλες καυσίμων και τα υβριδικά αυτοκίνητα, που βασίζονται σε νέες 
τεχνολογίες, καθώς και στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα 
αποτελέσματα αυτού του σταδίου προσαρμογής αρχίζουν να φαίνονται τουλάχιστον 
μετά από μια δεκαετία. 

Το τελευταίο στάδιο της προσαρμογής είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής και της 
κουλτούρας. Σε αυτό το στάδιο η εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται τρόπος ζωής. Έτσι 
ο τόπος εργασίας επιλέγεται να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας, τα ψώνια  γίνονται 
στα καταστήματα της γειτονιάς και όχι σε μακρινά εμπορικά κέντρα, οι μεταφορές 
των εμπορευμάτων γίνονται με αποτελεσματικότερα μέσα όπως ο σιδηρόδρομος και 
όχι με φορτηγά κ.λ.π.  

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι συνέπειες μιας μόνιμης μεταβολής των τιμών 
της ενέργειας και άλλων προϊόντων δεν φαίνονται άμεσα, αλλά απαιτούν αρκετές 
δεκαετίες για να γίνουν αντιληπτές. Επομένως η χρησιμοποίηση των στοιχείων  της 
βραχυχρόνιας ελαστικότητας σε πολλές έρευνες δεν μας δίνει τα σωστά 
αποτελέσματα όπως ισχυρίζονται οι Weizsacker και Jesinghaus.  

 
4.7. Οι επιδράσεις μιας «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης 

σε διεθνές επίπεδο 
 
Όπως έχουμε αναφέρει η εισαγωγή περιβαλλοντικών φόρων έχει ως άμεσο 

αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των προϊόντων. Εάν τώρα τα προϊόντα αυτά 
εξάγονται υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά η ανταγωνιστικότητα της 
χώρας με τελικό αποτέλεσμα την μείωση των εξαγωγών, της παραγωγής και της 
απασχόλησης στις χώρες που εφαρμόζουν τέτοιους φόρους. Εάν οι «πράσινοι» φόροι 
επιβληθούν για την επίλυση ενός τοπικού περιβαλλοντικού προβλήματος τότε τα 
οφέλη μπορεί να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από την απώλεια της 
ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα εάν το περιβαλλοντικό πρόβλημα που καλούνται να 
λύσουν οι «πράσινοι» φόροι έχει διεθνή διάσταση τότε τα οφέλη δεν είναι τόσο 
ευδιάκριτα. Εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί συντονισμένα από όλες τις χώρες 
σε διεθνές επίπεδο τότε αυτό που θα συμβεί θα είναι η μετατόπιση της παραγωγής 
από τις χώρες που εφαρμόζουν περιβαλλοντικούς φόρους σε αυτές που δεν 
εφαρμόζουν. Μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση το πρόβλημα μπορεί να γίνει και 
εντονότερο καθώς η παραγωγή μετατοπίζεται από χώρες με υψηλότερα 
περιβαλλοντικά κριτήρια και «καθαρές» τεχνολογίες προς χώρες με πιο ρυπογόνες 
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τεχνολογίες.9 Μια λύση είναι να μην εφαρμόζεται ο φόρος στα προϊόντα που 
εξάγονται. Όμως και αυτή η λύση δημιουργεί στρεβλώσεις και είναι σχεδόν αδύνατο 
να εφαρμοστεί σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, η οποία διέπεται από διεθνείς 
συμφωνίες μεταξύ των χωρών ως προς την διακίνηση των αγαθών.  

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας οι 
Weizsacker και Jesinghaus υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αληθεύει καθώς χώρες όπως η 
Ιαπωνία ή η Ε.Ε. παρά το γεγονός ότι είχαν και έχουν υψηλότερες τιμές ενέργειας 
από άλλες χώρες παρουσίασαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Ας δούμε όμως τις 
συνέπειες από την εφαρμογή «πράσινων» φόρων πιο αναλυτικά10  

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρουν στην παγκόσμια αγορά φυσικές 
πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα οι περισσότερες έχουν και ένα υψηλό χρέος το οποίο 
προσπαθούν να το μειώσουν εξάγοντας περισσότερες πρώτες ύλες. Με αυτόν τον 
τρόπο οι τιμές των προϊόντων που εξάγουν οδηγούνται σε μείωση  από την υπέρ-
προσφορά. Εάν εφαρμοστεί μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση στις 
ανεπτυγμένες χώρες τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης και 
την πτώση των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Έτσι όσες αναπτυσσόμενες χώρες εισάγουν 
πρώτες ύλες θα δουν το εμπορικό ισοζύγιο τους να βελτιώνεται και θα αποκτήσουν 
την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τις 
χαμηλότερες τιμές για την κάλυψη άλλων αναγκών όπως για παράδειγμα την 
εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών. Αντίθετα οι χώρες που πραγματοποιούν 
περισσότερες εξαγωγές από ότι εισαγωγές πρώτων υλών θα χάσουν ένα σημαντικό 
κομμάτι των εσόδων τους.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό πολλών αναπτυσσόμενων χωρών είναι ότι επιδοτούν 
τις τιμές της ενέργειας οδηγώντας σε μια τεχνητή αύξηση της ζήτησής της και σε 
επιπλέον φορολόγηση της εργασίας ώστε να βρεθούν τα χρήματα για τις επιδοτήσεις. 
Εάν τώρα σταματήσουν οι επιδοτήσεις και εφαρμοστεί μια «πράσινη» φορολογική 
μεταρρύθμιση στις αναπτυσσόμενες χώρες τότε αυτές που έχουν καθαρό ισοζύγιο 
εισαγωγών μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά καθώς θα βελτιωθεί το ισοζύγιο 
πληρωμών, θα ωφεληθεί το περιβάλλον και θα βελτιωθεί η δομή της οικονομίας 
μέσω της μείωσης της φορολογίας της εργασίας και του κεφαλαίου. Αντίθετα οι 
χώρες που έχουν καθαρό ισοζύγιο εξαγωγών πρώτων υλών, όπως το πετρέλαιο, δεν 
θα έχουν ιδιαίτερα οφέλη, εκτός βέβαια από την βελτίωση του περιβάλλοντος σε 
τοπικό επίπεδο και την διασφάλιση των αποθεμάτων των πρώτων υλών για 
περισσότερα χρόνια. Το ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα οφέλη κάνει δύσκολη σε αυτές 
τις χώρες την εφαρμογή τέτοιου είδους φόρων.      

  
 

                                                 
9 Environmental taxes and charges, Sven- Olof Lodin 1995 
10 Ecological tax reform, Ernst u von Weizsacker and Josen Jesinghaus, 1992 
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4.8. Επιχειρήματα κατά της εφαρμογής των «πράσινων» φόρων  
και ο αντίλογος 

 
Έχοντας αναφερθεί στις θεωρητικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών φόρων σε 

διάφορους τομείς, όπως στη διανομή του εισοδήματος, στη συμβολή τους στην 
τεχνολογική ανάπτυξη και στην αύξηση της απασχόλησης,  θα κλείσουμε το 
κεφάλαιο κάνοντας μια σύντομη αναφορά στα επιχειρήματα κατά των 
«πράσινων»φόρων και τον αντίλογο σε αυτά11.  

Ένα βασικό επιχείρημα όσων δεν θέλουν την εφαρμογή των «πράσινων» φόρων 
είναι ότι εάν ο περιβαλλοντικός φόρος πετύχει τον σκοπό του, που είναι η αλλαγή 
συμπεριφοράς των πολιτών ώστε να μην ρυπαίνετε το περιβάλλον, τότε τα έσοδα θα 
μειωθούν. Βέβαια η μείωση των εσόδων μπορεί να αντισταθμιστεί με διάφορους 
τρόπους όπως η προκαθορισμένη αύξηση των συντελεστών φορολογίας των 
«πράσινων»φόρων. Καθώς όμως ανεβαίνουν οι συντελεστές  γίνεται δυσκολότερη η 
προσπάθεια να μείνουν τα έσοδα σταθερά, γιατί υπάρχει μεγάλο κίνητρο για 
μεταβολή της συμπεριφοράς και μείωση των ρύπων. Ένας εναλλακτικός τρόπος ώστε 
να παραμείνουν τα έσοδα σταθερά είναι να οριστεί το ποσό των εσόδων και να 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο φορολογικός συντελεστής. Η μέθοδος αυτή έχει το 
μειονέκτημα ότι κάνει ευμετάβλητες και δύσκολα προβλέψιμες τις τιμές των αγαθών 
που υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς φόρους και κυρίως την τιμή της ενέργειας. 

Το αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι «πράσινοι» φόροι είναι κοινωνικά άδικοι, 
δηλαδή ότι τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα πληρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του 
εισοδήματος τους για φόρους σε σχέση με τα πλουσιότερα είναι το δεύτερο 
επιχείρημα. Η επιβάρυνση αυτή όμως είναι σχεδόν αμελητέα όπως φαίνεται από το 
ακόλουθο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ο φόρος στην ενέργεια αυξάνεται κατά 5% 
και ότι η αύξηση στην παραγωγικότητα παραγωγής ενέργειας είναι 3%. Τότε εάν η 
συνολική ζήτηση παραμείνει σταθερή η πραγματική επιβάρυνση θα είναι ίση με 2%. 
Εάν τώρα τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα δαπανούν το 5% των χρημάτων τους 
για ενέργεια τότε η αύξηση των δαπανών τους θα είναι της τάξης του 0,1% (2%*5%). 
Αυτή η αντίστροφη προοδευτικότητα των περιβαλλοντικών φόρων θα μπορούσε να 
αντισταθμιστεί με την μείωση άλλων έμμεσων φόρων, όπως ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας. Τέλος θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
πλήττει περισσότερο τα φτωχά νοικοκυριά, καθώς τα πλούσια έχουν την δυνατότητα 
να αποφύγουν ως ένα βαθμό τις συνέπειες από την περιβαλλοντική καταστροφή 
αλλάζοντας για παράδειγμα τόπο κατοικίας. 

Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η κοινή γνώμη αποδέχεται καλύτερα έναν φόρο 
όταν ξέρει που θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την επιβολή του. Εάν γινόταν αυτό 

                                                 
11 Ecological tax reform, Ernst u von Weizsacker and Josen Jesinghaus, 1992 
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τα έσοδα των «πράσινων» φόρων θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για 
περιβαλλοντικούς σκοπούς και θα ήταν περισσότερο χρεώσεις (charges) για την 
χρήση υπηρεσιών όπως η συλλογή των λυμάτων, των σκουπιδιών κ.λ.π. Εάν 
συνέβαινε όμως κάτι τέτοιο τα έσοδα που θα μαζεύονταν δεν θα ήταν σε καμιά 
περίπτωση ανάλογα με αυτά των περιβαλλοντικών φόρων. Επίσης η μη σύνδεση τους 
με συγκεκριμένο σκοπό παρέχει στην κυβέρνηση την ευελιξία να αποφασίσει ποια 
περιβαλλοντικά έργα θα χρηματοδοτήσει ανάλογα με τις προτεραιότητες που 
υπάρχουν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. 

Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως οι περιβαλλοντικοί φόροι αποτελούν βάρος για 
την οικονομία γιατί κατευθύνουν τις επενδύσεις προς την αποτροπή ρύπανσης και όχι 
προς τις τεχνολογίες και τις καινοτομίες. Όμως το ίδιο δεν συμβαίνει και με τις 
επενδύσεις σε τεχνολογία που έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν άνεργοι πολλοί 
εργαζόμενοι με το αντίστοιχο φυσικά κόστος για την οικονομία; Βάρος μπορεί να 
υπάρξει εάν εφαρμοστούν υψηλοί «πράσινοι» φόροι γιατί τότε μπορεί να χαθεί 
ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες χώρες που δεν εφαρμόζουν ανάλογους 
φόρους. Ως βάρος μπορεί να θεωρηθεί και ο πληθωρισμός εξαιτίας των φόρων. Και 
πάλι όμως οι επιπτώσεις του πληθωρισμού μπορούν να αντισταθμιστούν από 
μειώσεις άλλων έμμεσων φόρων όπως ο Φ.Π.Α. Επιπλέον μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων που επιτυγχάνεται με την επιβολή 
περιβαλλοντικών φόρων έχει μακροχρόνια αντιπληθωριστικές συνέπειες 

Οι πολιτικοί είναι μια άλλη ομάδα η πλειοψηφία της οποίας δεν θέλει την επιβολή 
των «πράσινων» φόρων προς αποφυγή απώλειας ψήφων. Είναι γεγονός ότι οι πολίτες 
δεν θέλουν νέους φόρους. Επομένως θα πρέπει να τονιστεί ότι η «πράσινη» 
φορολογική μεταρρύθμιση θα είναι ουδέτερη από άποψη εσόδων, δηλαδή θα 
συνοδεύεται από μείωση άλλων προϋπαρχώντων φόρων. Επίσης η ευρύτερη 
συμφωνία των πολιτικών κομμάτων πάνω στην αναγκαιότητα επιβολής αυτών των 
φόρων, δεδομένης της αποτυχίας των μέτρων που δοκιμάστηκαν ως τώρα, μπορεί να 
κάνει πιο εύκολη την εισαγωγή τους. 

Οι περιβαλλοντικοί φόροι αμφισβητούνται και ως προς την αποτελεσματικότητα 
τους καθώς οι εύπορες κοινωνικές τάξεις έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν και να 
ρυπαίνουν. Επομένως όταν θέλουμε άμεσα και δραστικά μέτρα δεν μπορούμε να 
βασιστούμε σε «πράσινους» φόρους. Αντίθετα άλλα μέτρα όπως η απαγόρευση ή η 
θέσπιση ορίων είναι σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεσματικότερα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η απαγόρευση της χρήσης των χλωροφθορανθράκων (CFC’s). Σε 
όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση «πράσινων» φόρων γιατί όπως 
έχουμε αναφέρει μακροχρόνια πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με το 
μικρότερο δυνατό κόστος. 
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5. Παραδείγματα εφαρμογής «πράσινων» φόρων και 
οι επιπτώσεις τους 

 
Οι κλιματικές αλλαγές για τις οποίες ολοένα και περισσότερο γίνεται λόγος, η 

συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και κατά επέκταση η υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, η μόλυνση των υδάτων κ.λ.π. έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές 
ανεπτυγμένες χώρες να ασκούνται πιέσεις από ομάδες ατόμων για προστασία του 
περιβάλλοντος και λήψη μέτρων. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα είναι οι 
περιβαλλοντικοί φόροι. Ο Ο.Ο.Σ.Α. το 2001 όριζε τους περιβαλλοντικούς φόρους ως 
τις υποχρεωτικές πληρωμές που κρίνεται ότι έχουν σχέση με το περιβάλλον. Τα 
τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν 
περιβαλλοντικούς φόρους και προχωρούν στις λεγόμενες «πράσινες» φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν τρία χαρακτηριστικά12: Πρώτον μετακυλίουν το 
φορολογικό βάρος από την εργασία στην χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, 
δεύτερον μεταβάλλουν το ύψος των φόρων με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να 
ενσωματώνουν καλύτερα τις αρνητικές εξωτερικότητες και να καλύπτουν τα κόστη 
των προσφερόμενων περιβαλλοντικών υπηρεσιών και τέλος σταματούν ελαφρύνσεις 
ή επιδοτήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Στα κράτη μέλη της  Ε.Ε. την περίοδο από το 1985 έως το 1999 οι 
περιβαλλοντικοί φόροι και συγκεκριμένα οι φόροι της ενέργειας αυξάνονταν 
ταχύτερα από κάθε άλλου είδους φόρο. Στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. τα έσοδα από 
περιβαλλοντικούς φόρους αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 2% του Α.Ε.Π. ενώ σε 
κάποιες αυτό το ποσοστό υπερβαίνει το 4%13. Το είδος των φόρων που χρησιμοποιεί 
η κάθε χώρα μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Δηλαδή για παράδειγμα μια χώρα μπορεί 
να επιβάλλει φόρους στην ενέργεια ενώ κάποια άλλη να φορολογεί τις εισροές των 
φυσικών πόρων ή τους ρύπους. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις 25 χώρες 
μέλη της Ε.Ε. το 76% των εσόδων των περιβαλλοντικών φόρων προκύπτει από την 
φορολόγηση της ενέργειας, το 21% από τις μεταφορές και μόνο το 13% από 
φορολόγηση λοιπών μορφών ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος14.  

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των περιβαλλοντικών φόρων συνεχώς 
αυξάνεται και σε αυτό συμβάλλουν και οι συστάσεις που προέρχονται από την Ε.Ε. 
και τον Ο.Α.Σ.Α. Η αυξανόμενη όμως χρήση των «πράσινων» φόρων συνήθως δεν 
γίνεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά 
τις περισσότερες φορές κατά περίπτωση15.  

                                                 
12 Environmental signals 2002 
13 Green taxes and double dividends in a dynamic economy, CAERP Working paper, 2006 
14 Environmental taxes in European economy 1995-2003 
15 Study on Environmental Taxes and Charges in the EU and its Member States, 2001 
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Η μη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κάνει δυσκολότερη και την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των «πράσινων» φόρων γιατί υπάρχει συνεχής εναλλαγή 
του νομοθετικού πλαισίου με προσθήκες και διορθώσεις κάνοντας δυσκολότερη την 
μέτρηση  των επιπτώσεων του κάθε μέτρου ξεχωριστά.    

 
5.1. «Πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση στην Γερμανία και οι επιδράσεις της 

 
Την 1η Απριλίου του 1999 τέθηκε στην Γερμανία σε ισχύ ο νόμος για την 

«πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999 και το 2003. Βασικοί στόχοι ήταν η 
προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η 
μεταρρύθμιση αυτή αποτελούνταν από την εισαγωγή ενός φόρου στην ηλεκτρική 
ενέργεια και την αύξηση του φόρου των καυσίμων. Με αυτόν τον τρόπο η τιμή της 
ενέργειας αυξήθηκε με σκοπό πρώτον να γίνει ορθολογικότερη και αποδοτικότερη η 
χρήση της και δεύτερον να υπάρξει σταδιακή στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Τα έσοδα από τους φόρους αυτούς θα χρησιμοποιούνταν για την μείωση 
των εισφορών τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, κάνοντας φθηνότερο το κόστος εργασίας με σκοπό να δοθεί ώθηση στην 
αύξηση της απασχόλησης. Περίπου το 90% των εσόδων της μεταρρύθμισης 
επέστρεφε κυρίως μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στους 
φορολογούμενους. Επίσης με την μεταρρύθμιση αυτή  η Γερμανία θα μπορούσε να 
επιτύχει και την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει στα πλαίσια 
του πρωτοκόλλου του Κιότο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 21% τουλάχιστον, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Εδώ θα πρέπει να 
σημειωθεί πως η μείωση των εκπομπών του CO2  που είχε πετύχει μέχρι τότε η 
Γερμανία οφείλονταν σε μεγάλο ποσοστό στην κατάρρευση της βιομηχανίας της 
πρώην Δυτικής Γερμανίας16. Σαν δευτερεύοντες στόχοι της μεταρρύθμισης μπορούν 
να θεωρηθούν η μείωση των στρεβλώσεων στην οικονομία μέσω της ενσωμάτωσης 
των αρνητικών εξωτερικότητων στις τιμές των προϊόντων και η προετοιμασία των 
επιχειρήσεων και των πολιτών για την σταδιακή προσαρμογή τους σε καθεστώς 
έλλειψης βασικών πρώτων υλών όπως το πετρέλαιο. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι 
προέβλεπε αυτή η μεταρρύθμιση17. 

• Ο φόρος στην βενζίνη και το πετρέλαιο (diesel) αυξήθηκε από το 1999 
έως το 2003 σε 5 διαδοχικές φάσεις από 3,07 λεπτά ανά λίτρο κάθε χρόνο 
και συνολικά κατά 15,37 λεπτά σε σχέση με το 1998 

• Ο φόρος στο  πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 2,05 λεπτά το 1999 

                                                 
16 Ecological tax reform in Germany, Michael Kohlhaas, 2000 
17 Effects of Germany’s tax reforms on the environment, employment and technological innovation, 
2005 
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• Ο φόρος στο φυσικό αέριο αυξήθηκε το 1999 κατά 0,164 λεπτά ανά KWh 
και για το υγροποιημένο αέριο κατά 12,78 € ανά 1000kg. To 2003 ο φόρος 
στο φυσικό αέριο αυξήθηκε περαιτέρω κατά 0,2 λεπτά, ενώ για το 
υγροποιημένο αέριο κατά 22,26€ ανά 1000kg. 

• Επίσης το 1999 επιβλήθηκε φόρος στην ηλεκτρική ενέργεια και το ύψος 
του ήταν 1,02 λεπτά ανά KWh. Ο φόρος αυτός αυξάνονταν μέχρι το 2003 
κατά 0,26 λεπτά το χρόνο φτάνοντας το 2003 στα 2,05 λεπτά ανά KWh. 

• Τέλος το μαζούτ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 
φορολογήθηκε με 17,89€ ανά τόνο και από το 2003 με 25€ ανά τόνο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως από την φορολογία των καυσίμων εξαιρέθηκαν ο 
γαιάνθρακας, ο λιθάνθρακας, ο λιγνίτης κ.λ.π. Επίσης προβλέφθηκαν πολλές 
εξαιρέσεις για διάφορους τομείς της βιομηχανίας ώστε να μην πληγεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Έτσι η βιομηχανία και η 
γεωργία μέχρι το τέλος του 2002 πλήρωναν μόνο το 20% του «πράσινου» φόρου που 
τους αντιστοιχούσε και αυτό μόνο εάν η κατανάλωση ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου ή πετρελαίου θέρμανσης ξεπερνούσε τα 511€. Από το 2003 ο φόρος που 
πληρώνουν ανέβηκε σε πάνω από 60% του κανονικού συντελεστή. Επιπρόσθετα εάν 
η φορολογική επιβάρυνση των βιομηχανιών από την μεταρρύθμιση υπερβαίνει κατά 
20% την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών 
υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν πίσω όλα τα χρήματα από την διαφορά που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του 20%. Από το 2003 το ποσό που μπορεί να 
επιστραφεί μειώθηκε στο 95% της παραπάνω διαφοράς. 

Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο ηλεκτρισμός που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές και καταναλώνεται από τον παραγωγό ή προέρχεται από δίκτυο 
που τροφοδοτείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές  εξαιρείται από τον φόρο 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η περαιτέρω εξαίρεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
κατέστη δυνατή λόγω των νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την 
διαφορετική μεταχείριση που θα υπήρχε για το εισαγόμενο ρεύμα και την έλλειψη 
στοιχείων για το εάν αυτό προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή όχι. 
Τέλος προβλέφθηκαν και μερικές εξαιρέσεις για σταθμούς συμπαραγωγής 
θερμότητας και ενέργειας με υψηλή αποδοτικότητα όπως και η φορολόγηση με το 
μισό σχεδόν συντελεστή του ηλεκτρισμού για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το 90% των εσόδων της μεταρρύθμισης 
χρησιμοποιήθηκε για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το 2003 τα έσοδα 
έφτασαν στα 18,7δις ευρώ εκ των οποίων τα 16,1 πήγαν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Έτσι υπολογίζεται ότι το 2005 οι εισφορές τόσο των εργαζομένων όσο και των 
εργοδοτών μειώθηκαν από το 20,3% που ήταν το 1998 στο 19,5%. Στην 
πραγματικότητα η ανακούφιση είναι μεγαλύτερη από ότι φαίνεται γιατί λόγω των 
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δημογραφικών και οικονομικών προβλημάτων οι ασφαλιστικές εισφορές 
υπολογίζεται ότι θα είχαν φτάσει το 21,2%.  Η κοινή γνώμη στην Γερμανία παρά το 
γεγονός ότι αποδέχεται την αρχή πως αυτός που ρυπαίνει θα πρέπει να πληρώνει, δεν 
έχει κατανοήσει πώς οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας οδηγούν σε δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις επιδράσεις που είχε η 
«πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση στην Γερμανία όπως αυτές παρουσιάζονται 
από την μελέτη της ομοσπονδιακής Γερμανικής ένωσης για το περιβάλλον18. 

Το κόστος της μεταρρύθμισης για την οικονομία ήταν σχετικά μικρό και αυτό 
γιατί ο κύριος όγκος των εσόδων κατευθύνθηκε προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι το κόστος της οικονομίας για το 2002 
ανήλθε σε μόλις 0,3δις ευρώ ενώ για το 2003 σε 1,2δις ευρώ. Κάποιοι τομείς της 
οικονομίας και κυρίως αυτοί που είναι εντάσεως εργασίας επωφελήθηκαν από την 
μεταρρύθμιση εξαιτίας της μείωσης των εισφορών. Επίσης οι εξαιρέσεις που 
προβλέφθηκαν για την βιομηχανία και την γεωργία είχαν ως αποτέλεσμα να μην 
επηρεαστούν ιδιαίτερα. Αντίθετα τομείς όπως η παραγωγή της ενέργειας 
επιβαρύνθηκαν. Πάντως σε γενικές γραμμές οι επιδράσεις της μεταρρύθμισης στους 
τομείς της οικονομίας είναι μικρότερες σε σχέση με τις επιδράσεις που προκύπτουν 
από μεταβολές των τιμών των καυσίμων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Για να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης χρησιμοποιήθηκε ένα 
μακροοικονομικό μοντέλο στο οποίο την πρώτη φόρα χρησιμοποιήθηκαν τα 
δεδομένα που υπήρχαν πριν την μεταρρύθμιση για να μας δώσει τις τάσεις της 
εξέλιξης της οικονομίας χωρίς τους «πράσινους» φόρους και στη συνέχεια το ίδιο 
μοντέλο με στοιχεία μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Οι διαφορές οφείλονται 
σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην μεταρρύθμιση. Έτσι από τα αποτελέσματα φαίνεται 
ότι η απασχόληση αυξάνεται κατά 250.000 θέσεις εργασίας (2003) και οι εκπομπές 
CO2 μειώνονται κατά 2,4%, ποσοστό που υπολογίζεται να προσεγγίσει το 3% το 
2010. Το Α.Ε.Π. αυξάνεται σχεδόν 0,5%, ενώ μετά την σταθεροποίηση του ύψους 
των συντελεστών των πράσινων φόρων το 2003, μακροχρόνια αρχίζει να τείνει προς 
το επίπεδο που θα υπήρχε χωρίς την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. 

Ως προς τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών τηλεφωνικές έρευνες 
που διεξήχθησαν βρήκαν ότι οι πολίτες έχουν αλλάξει σε μεγάλο ποσοστό την 
συμπεριφορά τους. Έτσι προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας 
μονώνοντας καλύτερα τα σπίτια τους, χαμηλώνοντας την θερμοκρασία στον 
θερμοστάτη, σβήνοντας λαμπτήρες και συσκευές που καίνε χωρίς λόγο κ.λ.π. Επίσης 
στις μετακινήσεις κάποιοι στράφηκαν προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ κάποιοι 
άλλοι προσπαθούν να εξοικονομήσουν βενζίνη στην οδήγηση οδηγώντας για 
παράδειγμα με χαμηλότερη ταχύτητα. Το συμπέρασμα είναι ότι παρά το γεγονός ότι 
                                                 
18 Effects of Germany’s tax reforms on the environment, employment and technological innovation, 
2005 
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οι ενέργειες αυτές επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, όπως η προστασία του 
περιβάλλοντος, η έρευνα βρήκε πως ο ρόλος των «πράσινων» φόρων στην μεταβολή 
της συμπεριφοράς είναι ευδιάκριτος και επηρεάζει λιγότερο ή περισσότερο την 
πλειοψηφία των πολιτών.   

Οι καινοτομίες και η αποδοχή τους από την αγορά είναι μια άλλη θετική συνέπεια 
από την μεταρρύθμιση. Μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση συμβάλλει στην 
καινοτομία μέσω της μείωσης του χρόνου απόσβεσης καθώς οι επενδύσεις για την 
εξοικονόμηση πρώτων υλών γίνονται ελκυστικότερες όσο ανεβαίνουν οι τιμές των 
τελευταίων. Επίσης, η μείωση του εργατικού κόστους ευνοεί την απασχόληση 
περισσότερων ανθρώπων στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. Ακόμη το γεγονός ότι 
είναι εκ των προτέρων γνωστές οι αυξήσεις στους περιβαλλοντικούς φόρους δίνει την 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να επενδύσουν σε έρευνα και 
ανάπτυξη. Τέλος η εφαρμογή τέτοιων φόρων κάνει τους καταναλωτές να 
αποφασίζουν με περισσότερο συνειδητά κριτήρια τις αγοραστικές τους αποφάσεις 
αφού καταλαβαίνουν ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος βλάπτει την ζωή τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιέζουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσω των 
αγοραστικών επιλογών τους τις βιομηχανίες για περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά 
αγαθά, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από την αύξηση της έρευνας. 
Βέβαια αυτή η παράμετρος είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί και για αυτό γίνεται 
αναφορά σε ορισμένα παραδείγματα και δείκτες όπως ο βαθμός διείσδυσης κάποιων 
προϊόντων, η τεχνολογική πρόοδος κ.λ.π. 

Τα αυτοκίνητα που κινούνται για παράδειγμα με φυσικό αέριο επιτυγχάνουν 
υψηλούς ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων τους Έτσι οι πωλήσεις τέτοιων 
αυτοκινήτων στη Γερμανία είχαν δεκαπλασιαστεί το 2004 σε σχέση με το 1998. Μια 
άλλη ένδειξη της διάδοσης καινοτόμων προϊόντων είναι η πτώση της τιμής τους 
καθώς αυτά αρχίζουν να χρησιμοποιούνται από ευρύτερες ομάδες πληθυσμού και η 
παραγωγή τους γίνεται μαζική με συνέπεια να μειώνεται το κόστος. Ένα καλό 
παράδειγμα είναι οι λαμπτήρες φθορίου. Τέλος οι διαφοροποιήσεις που μπορούν να 
συναντηθούν σε ένα καινοτόμο προϊόν είναι άλλη μια ένδειξη της διείσδυσης του 
προϊόντος. Για παράδειγμα τα μοντέλα των αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό 
αέριο αυξάνονται συνεχώς. Όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν έως κάποιο σημείο ότι 
είναι αποτέλεσμα της «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης παρά το γεγονός ότι 
δεν μπορούν να ποσοτικοποιήθουν.      

Τέλος ως προς τις επιπτώσεις στην διανομή του εισοδήματος διαπιστώνεται ότι τα 
νοικοκυριά επιβαρύνθηκαν από αυτήν τη μεταρρύθμιση καθώς πληρώνουν το 60% 
των «πράσινων» φόρων ενώ ωφελούνται μόνο κατά το ήμισυ από το ποσό των 
εσόδων που επιστρέφεται σε αυτούς (μείωση ασφαλιστικών εισφορών). Επιπλέον τα 
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα επιβαρύνονται περισσότερο λόγω των υψηλών 
τιμών του ηλεκτρισμού και του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ τα μεσαία εξαιτίας της 
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αύξησης της τιμής της βενζίνης. Βέβαια η επιβάρυνση ως ποσοστό του συνολικού 
εισοδήματος είναι μικρή και ανέρχεται περίπου στο 1% κατά μέσο όρο. Εάν τώρα 
εξετάσουμε την «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση ως μέρος της γενικότερης 
φορολογικής μεταρρύθμισης στην Γερμανία τότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι 
περισσότερες κοινωνικές ομάδες ωφελούνται από τις αλλαγές και μόνο κάποια 
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και χωρίς παιδιά επιβαρύνονται από το σύνολο 
των μεταρρυθμίσεων19. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 
ανεπιθύμητες συνέπειες μιας «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης μπορούν να 
αντισταθμιστούν σχεδόν στο σύνολο τους με την λήψη κατάλληλων συνοδευτικών 
μέτρων στα πλαίσια μιας ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης όπως επιδόματα για 
τα παιδιά, μείωση της φορολόγησης των χαμηλών εισοδημάτων κ.λ.π.  
 
 

5.2. «Πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση στην Δανία και οι επιδράσεις της 
 
Η εφαρμογή «πράσινων» φόρων στη Δανία έγινε στα πλαίσια συνολικότερων 

φορολογικών μεταρρυθμίσεων που κύριο στόχο είχαν την διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και την μείωση των φόρων εισοδήματος. Η εισαγωγή των 
«πράσινων» φόρων υπήρξε ένα από τα μέσα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και 
ταυτόχρονα εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι τρεις κύριες φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις ήταν αυτές του 1987, του 1994 και του 1999. Ας δούμε όμως 
αναλυτικότερα μερικές από τις «πράσινες» φορολογίες της Δανίας. 

 Η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 είχε ως αποτέλεσμα το 1977 να 
επιβληθεί ενεργειακός φόρος αρχικά στο πετρέλαιο και εν συνεχεία (1982) και στον 
άνθρακα με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας  Ο συντελεστής φορολόγησης 
εξαρτώνταν από το ενεργειακό περιεχόμενο κάθε καυσίμου και διαχρονικά 
ακολούθησε αυξητική πορεία. Το 1996 φορολογήθηκε και το φυσικό αέριο. Το 1991 
ψηφίστηκε ο νόμος που φορολογούσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό 
να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων που το παράγουν. Για να μην αυξηθεί το 
συνολικό φορολογικό βάρος ταυτόχρονα υπήρξε και μια μείωση των φόρων στα 
καύσιμα. Αντίθετα το 2005 υπήρξε μια μικρή μείωση του φόρου CO2 και αύξηση της 
φορολόγησης των καυσίμων. Επίσης από το 1996 εφαρμόστηκε και ο φόρος του 
θείου είτε με βάση την ποσότητα του θείου στο ενεργειακό προϊόν, είτε με βάση τις 
εκπομπές διοξειδίων του θείου. 
 
 
 

                                                 
19 The Effects of the Ecological Tax Reform in Germany 

 44



Πίνακας 1.  Φορολογική επιβάρυνση καυσίμων 
  1990 1996 2000 2005 

Φόρος Καυσ. 22,4 20,25 23,21 25 Πετρέλαιο, 
Βενζίνη Φόρος CO2  3,67 3,62 3,23 

Φόρος Καυσ. 25,2 22,56 26,16 28,09 Μαζούτ 
Φόρος CO2  4,35 4,29 3,9 
Φόρος Καυσ.  0,14 21,47 27,42 Φυσικό 

αέριο Φόρος CO2  2,99 2,95 2,69 
Φόρος Καυσ. 9,8 11,69 17,44 19,49 Άνθρακας 
Φόρος CO2  3,26 3,22 2,96 

    
Σημείωση: Οι τιμές στον πίνακα είναι σε λεπτά του ευρώ 
 
Όσον αφορά τα καύσιμα για τις μεταφορές υπάρχει μεγαλύτερη φορολόγηση από 

αυτή που φαίνεται στον πίνακα για την βιομηχανία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 
2005 ο φόρος στην βενζίνη ανέρχονταν σε 60,49 ευρωλεπτά που με κάποιες μειώσεις 
για την αμόλυβδη βενζίνη τελικά διαμορφώνονταν στο ύψος των 54,71 λεπτών. 
Αντίστοιχα ο φόρος για το πετρέλαιο κίνησης ήταν 39,39 λεπτά. Η μεγάλη αυτή 
διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η Δανική κυβέρνηση θέλει μέσω της υψηλής 
φορολογίας να αποτρέψει την χρήση των αυτοκινήτων τα οποία προκαλούν θόρυβο, 
παράγουν καυσαέρια και είναι υπεύθυνα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση.  

Όπως σε όλες τις χώρες έτσι και στη Δανία υπήρχαν εξαιρέσεις και δυνατότητα 
επιστροφής των χρημάτων που είχαν πληρωθεί σε φόρους για να μην πληγεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έτσι οι βιομηχανίες που δεν είναι εντάσεως 
ενέργειας φορολογούνται με το 50% του ισχύοντος κάθε φορά συντελεστή εκπομπών  
CO2  ενώ οι ενεργοβόρες όπως (μεταλλουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες κ.λ.π.) μπορούν 
να πάρουν πίσω μέχρι το 95% του φόρου εάν η φορολογική επιβάρυνση τους είναι 
μεγαλύτερη από το 3% της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής τους διαδικασίας. 
Ρόλο στην επιστροφή αυτής της φορολογίας έχει και η επιτροπή ενέργειας της 
Δανίας. Οι επιχειρήσεις εάν έρθουν σε συμφωνία μαζί της και αναλάβουν την 
υποχρέωση να κάνουν επενδύσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα 
τους θα τύχουν μεγαλύτερης επιστροφής του φόρου CO2 σε σχέση με τις υπόλοιπες. 

Ένας άλλος ενεργειακός φόρος είναι ο φόρος στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας που η εφαρμογή του ξεκίνησε μαζί με τους φόρους καυσίμων το 1977. Τα 
καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού εξαιρούνται της 
φορολογίας καυσίμων. Το 1986 εφαρμόστηκε μειωμένη φορολόγηση για αυτούς που 
χρησιμοποιούσαν ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση, για κατανάλωση πάνω από 4000 
kWh. To 1992 με την εφαρμογή του φόρου CO2 προστέθηκε φόρος ύψους 0,1 
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δανικών κορωνών (Dkr) που το 2005 μειώθηκε σε 0,09. Επίσης μέχρι το 2003 όλοι οι 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας έπρεπε να έχουν πιστοποιητικό ότι τουλάχιστον 
το 20% της καταναλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας  προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αυτές πληρώνουν φόρο ύψους 0,1 
κορώνων μόνο για τις πρώτες 15 εκατομμύρια kWh. Όσον αφορά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπάρχει επιδότηση  0,1 Dkr. Πέρα από 
αυτήν την επιδότηση υπάρχουν και διάφορες άλλες επιδοτήσεις για την κατασκευή 
εργοστασίων που παράγουν ηλεκτρισμό από βιοαέριο, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία 
κ.λ.π. Οι επιδοτήσεις αυτές μπορεί να φτάνουν έως και το 30% του κόστους 
κατασκευής. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πλέον έχει σταματήσει η επιδότηση 
κατασκευής αιολικών πάρκων. Επίσης επιδοτείται η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας από φυσικό αέριο ή από ανανεώσιμες πήγες. 

Όσον αφορά τα οχήματα η Δανία έχει 2 φόρους: τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη 
κυκλοφορίας. Τα τέλη ταξινόμησης υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας του 
αυτοκινήτου και το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με την αξία του 
αυτοκινήτου. Επιπρόσθετα τα επιβατηγά οχήματα πληρώνουν περισσότερα τέλη σε 
σχέση με τα φορτηγά. Μάλιστα υπάρχει η άποψη ότι τα πολύ υψηλά τέλη εμποδίζουν 
τα σύγχρονα «πράσινα» αυτοκίνητα να μπουν στην αγορά γιατί λόγω των 
καινοτομιών τους είναι ακριβά και γίνονται ακριβότερα από τα υψηλά τέλη που ο 
αγοραστής τους θα πρέπει να καταβάλλει. Το ύψος των τελών κυκλοφορίας μέχρι το 
1997 καθορίζονταν από το βάρος ενώ από το 2005 και μετά το τέλος είναι ανάλογα 
με την κατανάλωση του καυσίμου. Έτσι όσο περισσότερα χιλιόμετρα κάνει ένα 
αυτοκίνητο με ένα λίτρο βενζίνης τόσο χαμηλότερα είναι τα τέλη κυκλοφορίας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο φόρος για βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που διανύουν 
πάνω από 20km/l ισούται με 520Dkr  και φτάνει τις 18460Dkr για αυτά που διανύουν 
λιγότερο από 4,5km/l.  

Εκτός όμως από τους βασικούς φόρους ενέργειας και μεταφορών η Δανία 
εφαρμόζει και μια σειρά άλλων «πράσινων» φόρων όπως ο φόρος στο νερό και την 
αποχέτευση, στα σκουπίδια, στις συσκευασίες ανάλογα με τον όγκο και το βάρος, 
στις μπαταρίες νικελίου- καδμίου, στα ελαστικά, σε κάποια είδη πλαστικών, στις 
ουσίες που περιέχουν χλώριο, στους χλωροφθοράνθρακες (CFC’S), κ.λ.π. Επίσης η 
Δανία έχει νομοθετήσει «πράσινους» φόρους και στον αγροτικό τομέα. Μάλιστα τα 
έσοδα από αυτούς του φόρους επιστρέφουν πάλι στον αγροτικό τομέα είτε μέσω 
χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, είτε μέσω μείωσης άλλων ήδη 
υπαρχόντων φόρων. Έτσι από το 1986 η Δανία έχει επιβάλλει φόρο στα 
φυτοφάρμακα, το ύψος του οποίου ποικίλλει ανάλογα με το είδος του φυτοφαρμάκου, 
και φόρο στο άζωτο που περιέχουν τα λιπάσματα από το 1998. Ο φόρος του αζώτου 
επιβάλλεται στα λιπάσματα που έχουν περιεκτικότητα σε άζωτο πάνω από 2% και το 
ύψος του φόρου είναι 5 Dkr ανά κιλό. Από το 2005 εφαρμόζεται φόρος και στις 
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ζωοτροφές που περιέχουν φώσφορο. Τέλος υπάρχει και φόρος στην εξόρυξη ύψους 5 
Dkr το κυβικό μέτρο20.  Οι επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή των μέτρων 
παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 

Κατ’ αρχήν θα δούμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την Δανική 
επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος οι φόροι, οι επιδοτήσεις και τα λοιπά μέτρα 
που λήφθηκαν την περίοδο 1990 -2001  είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι 
εκπομπές CO2  το 2001  κατά 13,5 εκατομμύρια τόνους περίπου ή 24% σε σχέση με 
το σενάριο που θεωρούνταν πιο πιθανό χωρίς την επιβολή των φόρων. Σύμφωνα με 
τον Enevoldsen (2005) η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Δανική βιομηχανία 
βελτιώθηκε κατά 26% κατά τη δεκαετία του 1990 ως αποτέλεσμα των φόρων και της 
προσπάθειας των βιομηχανιών να υποκαταστήσουν τα συμβατικά καύσιμα με 
καθαρότερα όπως το φυσικό αέριο. Από την άλλη μέρια οι φόροι στα καύσιμα 
οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που στην Δανία σε μεγάλο 
ποσοστό παράγεται από πετρέλαιο και άνθρακα. Ως προς την αποτελεσματικότητα 
των φόρων εκτιμάται ότι περίπου το 9 με 11% της μείωσης των βιομηχανικών 
εκπομπών CO2 είναι άμεσο αποτέλεσμα του φόρου CO2 ο οποίος εάν συνοδευτεί και 
από άλλα μέτρα όπως επιδοτήσεις, εθελοντικές συμφωνίες κ.λ.π. μπορεί να ανεβάσει 
το ποσοστό της μείωσης σε 13 με 17%.  

Ως προς τις συνέπειες των «πράσινων» φόρων στην διανομή του εισοδήματος στη 
Δανία οι Jacobsen, Wier και Birr- Pedersen (2003) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
«πράσινοι» φόροι ως σύνολο είναι ελαφρώς αντίστροφα προοδευτικοί. 
Αναλυτικότερα βρήκανε ότι εάν κατηγοριοποιήσουμε τα νοικοκυριά με βάση το 
εισόδημα τους σε 10 κατηγορίες τότε θα δούμε ότι τα νοικοκυριά που με βάση το 
εισόδημα τους εντάσσονται από τη δεύτερη μέχρι και την ένατη κατηγορία 
πληρώνουν για περιβαλλοντικούς φόρους περίπου το ίδιο ποσοστό  του εισοδήματός 
τους. Δηλαδή η διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων 
νοικοκυριών με τα φτωχότερα νοικοκυριά να πληρώνουν περισσότερο περίπου 2% 
του εισοδήματος τους. Ως προς το ποσό των φόρων (σε απόλυτες τιμές) που 
πληρώνουν οι διάφορες εισοδηματικές ομάδες αυτό αυξάνεται καθώς αυξάνεται το 
εισόδημα.  

Εάν τώρα προχωρήσουμε την ανάλυση περαιτέρω και ερευνήσουμε τις διάφορες 
κατηγορίες «πράσινων» φόρων διαπιστώνουμε ότι οι «πράσινοι» φόροι που 
σχετίζονται με τις μεταφορές είναι προοδευτικοί και σχεδόν αντισταθμίζουν την 
αντίστροφη προοδευτικότητα των φόρων στην ενέργεια και στους ρύπους. Έτσι 
καθώς ανεβαίνει το εισόδημα αυξάνεται και το ποσοστό που δαπανάται σε φόρους 
σχετιζόμενους με τις μεταφορές με εξαίρεση την ανώτερη εισοδηματική ομάδα όπου 
το ποσοστό μειώνεται ελαφρώς. Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι τα 

                                                 
20 1 Δανική κορώνα ισούται με 0,13€ (ισοτιμία στις 8/9/2007) 
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νοικοκυριά που ζουν στην επαρχία και σε αγροτικές περιοχές επιβαρύνονται 
περισσότερο από τους περιβαλλοντικούς φόρους σε σχέση με τους κατοίκους των 
μεγάλων αστικών κέντρων λόγω της ανάγκης για περισσότερες μετακινήσεις και την 
έλλειψη ικανοποιητικού δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς. Τέλος ως προς τις 
κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο σε αντίθεση με την διαδεδομένη 
άποψη ότι περισσότερο θίγονται οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πρόωρα συνταξιοδοτούμενοι είναι αυτοί που 
πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για περιβαλλοντικούς 
φόρους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι ναι μεν 
πληρώνουν ελαφρώς παραπάνω από ότι άλλες κοινωνικές ομάδες για φόρους στον 
ηλεκτρισμό και στις εκπομπές CO2 αλλά πληρώνουν σημαντικά λιγότερα χρήματα 
για φόρους που συνδέονται με τις μεταφορές.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στις επιπτώσεις του φόρου στις 
εκπομπές του CO2. Όπως όλοι οι φόροι έτσι και αυτός έχει ένα  κόστος εφαρμογής  
το οποίο είναι ο χρόνος προσαρμογής στην εφαρμογή των νέων μέτρων και η 
δυνατότητα να παρακολουθείται η σωστή εφαρμογή τους. Τα κόστη που 
προκαλούνται στις επιχειρήσεις έχουν σχέση με την εγκατάσταση συστημάτων 
παρακολούθησης των ρύπων, με την προετοιμασία αναφορών και υποβολή 
προτάσεων προς τις επιτροπές για την έγκριση επιδοτήσεων και εφαρμογής 
εθελοντικών συμφωνιών. Αν σε όλα αυτά υπολογιστεί και το κόστος των διαιτησιών 
μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους τότε έχουμε το συνολικό κόστος το οποίο 
υπολογίζεται μεταξύ 69 και 120 εκατομμυρίων Dkr. Η υπολογιζόμενη μείωση των 
εκπομπών CO2 είναι 1,5 εκατομμύρια τόνοι ανά χρόνο επομένως το κόστος αυτού 
του φόρου ανέρχεται μεταξύ 46 και 80Dkr ανά τόνο και χρόνο το οποίο οι 
Enevoldsen και Brenstrup (2000) θεωρούν αποδοτικό από άποψη κόστους. Από την 
άλλη μεριά υπάρχει ο αντίλογος ότι οι επιχειρήσεις κάποια στιγμή θα προχωρούσαν 
από μόνες τους στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους και έτσι οι 
φόροι και οι επιδοτήσεις απλώς επισπεύδουν τα μέτρα που έτσι και αλλιώς οι 
επιχειρήσεις θα έπαιρναν. Αυτό ισχύει περισσότερο στην περίπτωση των εθελοντικών 
συμφωνιών για λήψη μέτρων μείωσης εκπομπών του CO2.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Δανία εφάρμοσε αποδοτικούς 
«πράσινους» φόρους οι οποίοι μείωσαν τους ρύπους και έστρεψαν επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά σε εξοικονόμηση και εξορθολογισμό της χρήσης ενέργειας. Ταυτόχρονα 
τα μέτρα ήταν  σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο που δεν έπληξαν την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της χώρας και δεν έκαναν πιο άδικη την κατανομή του 
εισοδήματος για τα φτωχότερα νοικοκυριά. Επίσης διαχρονικά τα έσοδα από τους 
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περιβαλλοντικούς φόρους ακολουθούν μια ανοδική πορεία όπως φαίνεται και από τον 
πίνακα 221  
 
Πίνακας 2. Πηγές εσόδων 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Φόροι  εισοδήματος φυσικών προσώπων 0 1 -0,1 -2,9 -6,2 
Πράσινοι φόροι 0,6 3,1 3,9 4,8 5,6 
Φόροι στο εισόδημα ασφαλ. ταμείων 0 -1,1 -3,7 -3,7 -3,8 
Εταιρικοί φόροι 0,8 1,9 2 2 1,9 
Σύνολο 1,4 4,9 2 2 -2,5 
 

 Από τον πίνακα διαπιστώνουμε την τάση του Δανικού φορολογικού συστήματος 
να μειώνει την φορολογία του εισοδήματος και ταυτόχρονα να αυξάνει τους 
περιβαλλοντικούς φόρους ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και να επιτευχθεί το 
διπλό μέρισμα. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν του υπουργείου οικονομικών της 
Δανίας η μείωση που επιτεύχθηκε στην φορολόγηση του εισοδήματος από εργασία 
από το 1986 έως το 2002 είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ετήσιες ώρες εργασίας 
περίπου κατά 1,5%     
 
 

5.3. Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιότου είχε 
αναλάβει την δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 12,5% την περίοδο 2008-
2012 σε σχέση με το 1990. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση του Η.Β. δεσμεύτηκε η 
μείωση να φτάσει το 20% έως το 2010. Στα πλαίσια λοιπόν της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της το 1999 ανακοίνωσε την πρόθεση της να επιβάλλει ένα φόρο στην 
ενέργεια που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Ο φόρος αυτός (Climate Change Levy)  
εφαρμόστηκε από το 2000 και προέβλεπε τα εξής: 

Ο φόρος δεν επιβλήθηκε με βάση τις μονάδες μέτρησης των καυσίμων (τόνοι, 
κυβικά κ.λ.π.), αλλά με βάση τις ποσότητες που απαιτούνται  για να παραχθεί μια 
kWh. Έτσι η ποσότητα του άνθρακα που χρειάζεται για να παραχθεί μια kWh 
φορολογείται με 0,15 πέννες (p) και αντίστοιχα το φυσικό αέριο με 0,15p, το 
υγροποιημένο αέριο με 0,07p και η ηλεκτρική ενέργεια με 0,43p. Από τον φόρο 
εξαιρέθηκαν τα νοικοκυριά, ο τομέας των μεταφορών και οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Η εξαίρεση αυτή έγινε για να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές 
ανεπιθύμητες συνέπειες στην διανομή του εισοδήματος. Στις ανανεώσιμες πηγές 

                                                 
21 Summary of Danish tax policy 1986-2002 
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ενέργειας περιλήφθηκαν και τα εργοστάσια συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού με βελτιωτικές ρυθμίσεις που έγιναν το 2003. Επίσης οι ενεργοβόρες 
βιομηχανίες θα μπορούσαν να πληρώνουν μειωμένο φόρο κατά 80% εάν υπέγραφαν 
συμφωνίες στις οποίες θα δεσμεύονταν για τα μέτρα που θα έπαιρναν για να 
μειώσουν τους ρύπους. Ο φόρος αυτός δεν αύξησε τα συνολικά έσοδα του κράτους 
καθώς τα έσοδα από τον φόρο θα επέστρεφαν και πάλι στην βιομηχανία. Η 
επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 0,3% καθώς επίσης και μέσα από χρηματοδότηση προγραμμάτων για παροχή 
συμβουλών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και επιδοτήσεων επενδύσεων 
που εξοικονομούν ενέργεια. Τα έσοδα για την πρώτη χρονιά εφαρμογής 
υπολογίζονταν σε 1δις λίρες ή το 0,4% των συνολικών εσόδων. Στον παρακάτω 
πίνακα φαίνεται η πορεία των εσόδων από τον συγκεκριμένο «πράσινο» φόρο. 
Κρίνεται ως  απαραίτητη η διευκρίνιση ότι το οικονομικό έτος στο Η.Β. ξεκινάει τον 
Απρίλιο. 
 
Πίνακας 3.  Πορεία εσόδων του φόρου ενέργειας στην βιομηχανία. 
Χρονιά Προϋπολογιζόμενα Πραγματικά 
2001-2  800 585 
2002-3 1030 837 
2003-4 - 786 
  

Ως προς τις συμφωνίες που θα έδιναν στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις την 
δυνατότητα να πληρώνουν τον φόρο με μειωμένο συντελεστή αυτές θα έπρεπε να 
αφορούν ένα από τους ακόλουθους δείκτες: τις συνολικές εκπομπές CO2, την 
συνολική κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές CO2 ανά παραγόμενη μονάδα ή την 
κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόμενη μονάδα. Η πλειοψηφία των κλάδων επέλεξε 
τον τελευταίο δείκτη και αυτό γιατί δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
αυξήσουν τους ρύπους εάν αυξήσουν την παραγωγή τους κατά ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό. Οι συμφωνίες αυτές έθεταν στόχους για το 2010 και ήταν δεσμευτικές. Ανά 
δύο χρόνια ελέγχεται εάν γίνονται τα απαραίτητα βήματα προς την επίτευξη του 
στόχου και εάν επιτεύχθηκαν οι ενδιάμεσοι στόχοι. Σε περίπτωση που δεν έχει 
επιτευχθεί ο ενδιάμεσος στόχος η επιχείρηση για τα επόμενα δύο χρόνια πληρώνει 
τον φόρο με τον κανονικό συντελεστή και εάν δεν επιτευχθεί ο τελικός στόχος τότε 
θα πρέπει να πληρώσει τα χρήματα που δεν πλήρωσε λόγω της χρήσης του μειωμένου 
συντελεστή. Με ρύθμιση το 2004 δόθηκε η δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις 
έχουν κόστος ενέργειας πάνω από το 12% του συνολικού κόστους παραγωγής να 
υπογράψουν συμφωνίες για την μείωση των ρύπων και να επωφεληθούν από τον 
μειωμένο συντελεστή φορολόγησης της ενέργειας.  
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Οι συμφωνίες αυτές υπογράφονταν μεταξύ της κυβέρνησης και του κλάδου και 
έθεταν έναν στόχο για όλο τον κλάδο και εν συνεχεία η κυβέρνηση υπέγραφε 
ξεχωριστές συμφωνίες με κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί 
στην κλαδική συμφωνία. Εάν ο κλάδος πετύχει συνολικά τον στόχο τότε και 
επιχειρήσεις που δεν τον έχουν πετύχει μπορούν να επωφεληθούν του μειωμένου 
συντελεστή φορολόγησης. Ας εξετάσουμε όμως τις επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή 
του φόρου.  

Όπως προαναφέραμε ο φόρος αυτός σχεδιάστηκε να είναι ουδέτερος ως προς τα 
έσοδα. Παρόλα αυτά υπήρχαν κλάδοι που υπολογίζονταν ότι θα ωφελούνταν και 
κλάδοι που θα έχαναν. Έτσι οι κλάδοι που θα είχαν κόστος θα ήταν τα τρόφιμα, οι 
χαρτοβιομηχανίες, η εξόρυξη πετρελαίου, η βιομηχανία σιδήρου και κάποιες άλλες  
βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας και όχι εργασίας. Μια έρευνα του 2002 από την 
ένωση των βιομηχάνων (CBI, EEF) δείχνει τις επιπτώσεις σε τέσσερις τομείς της 
οικονομίας. Από τον πίνακα προκύπτει ότι ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο 
κερδισμένος. 
 
Πίνακας 4. Κόστη και οφέλη σε τομείς της οικονομίας 
 Κόστος του 

φόρου 
Μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών 

Καθαρό 
κόστος/(όφελος) 

Ορυχεία 11,4 5,1 6,3 
Μεταποίηση 328,2 185,6 142,6 
Είδη πρώτης 
ανάγκης (Utilities) 

23,8 6,8 17 

Υπηρεσίες 356,1 417,7 (61,6) 
Σύνολο 719,5 615,2 104,3 
 

Ως προς την μορφή των συμφωνιών μια έρευνα του Green Alliance (2002) που 
διενεργήθηκε μέσω συνεντεύξεων με στελέχη 24 επιχειρήσεων κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η μορφή των συμφωνιών, με την υπογραφή της κλαδικής 
συμφωνίας, δεν ήταν αποτελεσματική γιατί οι ενώσεις των βιομηχάνων δεν είχαν 
κανένα κίνητρο να πιέσουν τα μέλη τους για μεγάλα ποσοστά μείωσης της 
καταναλούμενης ενέργειας. Επίσης εάν μια επιχείρηση ήθελε να εφαρμόσει από μόνη 
της περιβαλλοντική πολιτική ώστε να αποκτήσει «πράσινη» φήμη και να διαφημιστεί, 
με τις κλαδικές συμφωνίες χάνει σε μεγάλο βαθμό το κίνητρο αυτό. Επίσης δεν 
δίνονται κίνητρα για  μείωση κάτω του στόχου.  

Η οικονομική αποδοτικότητα του φόρου σε σχέση με τα οφέλη και το κόστος 
είναι δύσκολο να υπολογιστεί γιατί υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις εκτιμήσεις. 
Εάν οι εκπομπές  CO2  μειωθούν συνολικά για την περίοδο 2000 – 2010 κατά 25 
εκατομμύρια τόνους και με υπολογιζόμενο κόστος 15 λίρες ανά τόνο CO2, το όφελος 
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ανέρχεται σε 375 εκ. λίρες. Άλλες μελέτες όμως ανεβάζουν το κόστος μεταξύ 35 και 
150 λιρών ανά τόνο. Εάν τώρα λάβουμε ως κόστος τις 70 λίρες τότε τα κέρδη για όλη 
την περίοδο υπολογίζονται σε 1750 εκ λίρες. Όσον αφορά τα κόστη συμμόρφωσης 
αυτά θεωρούνται μηδενικά από την κυβέρνηση αφού τα έσοδα του φόρου 
επιστρέφουν πάλι πίσω στη βιομηχανία. Ως προς τα λοιπά κόστη αυτά θεωρείται ότι 
είναι μικρότερα από τα οφέλη που προκύπτουν από βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι εάν δεν υπάρχουν κόστη τότε οι 
βιομηχανίες από μόνες τους θα προχωρούσαν στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων που 
τώρα υποχρεώνονται να πάρουν εξαιτίας της επιβολής του φόρου. 

Ως προς την επίδραση στην ανταγωνιστικότητα η έρευνα των EEF/CBI έδειξε ότι 
σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απαντούν πως η διεθνής ανταγωνιστικότητά τους 
μειώθηκε. Μια άλλη έρευνα του EEF (2004) έδειξε ότι το 42% των επιχειρήσεων που 
απάντησαν είχαν μεταφέρει τμήματα της παραγωγικής τους δραστηριότητας στο 
εξωτερικό και ένα επιπλέον 20% σχεδιάζει να κάνει το ίδιο. Αυτό γίνεται για λόγους 
μείωσης του κόστους με την ανταγωνιστικότητα, με 62% στις απαντήσεις, να είναι η 
κύρια αιτία. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές που αυξάνουν το κόστος είναι υπεύθυνες 
μαζί με άλλους παράγοντες βέβαια (π.χ. αύξηση τιμών των καυσίμων) για την 
μεταφορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων, εξέλιξη η οποία δεν συμβάλει στην 
μείωση των ρύπων καθώς αυτοί απλά μεταφέρονται από την μια χώρα στην άλλη.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι το κύριο θέμα συζήτησης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν ήταν οι αρνητικές επιπτώσεις στην διανομή του εισοδήματος, αφού 
εξαιρέθηκαν τα νοικοκυριά και οι μεταφορές, αλλά η ανταγωνιστικότητα της 
βρετανικής βιομηχανίας. Η ποσότητα των ρύπων μειώθηκε και η Βρετανία ήταν μέσα 
στα πλαίσια του στόχου για μείωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
του Κιότο. Μάλιστα έχει αυτοδεσμευτεί για μεγαλύτερη μείωση. Βέβαια οι 
βιομηχανίες αντιδρούν γιατί κυρίως αυτές επιβαρύνθηκαν από τον φόρο. Μια μείωση 
των εκπομπών κατά 60% έως το 2050 σύμφωνα με μια μελέτη της κυβέρνησης θα 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του παραγόμενου προϊόντος κατά 0,5 με 2 μονάδες 
του Α.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες μεταξύ των 
οποίων και οι ΗΠΑ θα λάβουν ανάλογα μέτρα. Τέτοιες μελέτες βέβαια έχουν υψηλή 
ευαισθησία και τα αποτελέσματα τους μεταβάλλονται από μικρές μεταβολές στις 
τιμές των μεταβλητών που χρησιμοποιηθήκαν για να γίνουν οι εκτιμήσεις. 
 
 

5.4. Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση στην Σουηδία 
 

Η Σουηδία επίσης κάνει εκτεταμένη χρήση περιβαλλοντικών φόρων ήδη από την 
δεκαετία του ’70. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έκανε μια φορολογική 
μεταρρύθμιση με την οποία συγκέντρωσε έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους 
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ύψους 1,8 δις ευρώ ενώ ταυτόχρονα μείωσε άλλους φόρους όπως οι φόροι 
εισοδήματος. Το 2001 μάλιστα έκανε μια νέα μεταρρύθμιση με σκοπό μέσα σε 10 
χρόνια να συγκεντρώνονται 3,3 δις ευρώ επιπλέον από «πράσινους» φόρους 
μειώνοντας κυρίως φόρους εισοδήματος. Ήδη μέχρι το 2004 είχε επιτευχθεί 
μετακύλιση φόρων ύψους 1,1 δις ευρώ. Όσον αφορά τα μέτρα για την μείωση της 
καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών  CO2 αυτά αποτελούνται από τον φόρο 
στην ενέργεια, τον φόρο των εκπομπών CO2, και τους φόρους στις εκπομπές οξειδίων 
του θείου και του αζώτου. Ας εξετάσουμε όμως αναλυτικότερα καθένα από τα 
παραπάνω: 

Ο ενεργειακός φόρος εισάχθηκε το 1957 στο πετρέλαιο και στον άνθρακα και 
αργότερα και στο φυσικό αέριο. Το 1991 με την εισαγωγή του φόρου CO2 ο φόρος 
στα καύσιμα μειώθηκε ώστε το συνολικό φορολογικό βάρος να παραμείνει σχεδόν το 
ίδιο. Ο φόρος του  CO2 βασίζεται στο περιεχόμενο των καυσίμων σε άνθρακα και 
σκοπός του ήταν να στρέψει τους καταναλωτές προς «καθαρότερα» προϊόντα. Ο 
φόρος στα οξείδια του θείου επιβλήθηκε μόνο στα καύσιμα που η περιεκτικότητα 
τους σε θείο ξεπερνάει το 5% του βάρους τους όπως το μαζούτ και ο άνθρακας.  Ο 
φόρος αυτός από το 1991 που εισάχθηκε δεν έχει αυξηθεί.  Παρόλα αυτά η πτωτική 
πορεία των εσόδων  από 217 εκ. σουηδικές κορώνες (SEK) σε 122εκ. SEK, δείχνει 
ότι οι εκπομπές οξειδίων του θείου μειώθηκαν. Τέλος ο φόρος των οξειδίων του 
αζώτου επιβλήθηκε το 1992 στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
παραγόμενη ποσότητα άνω των 50 GWh, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όσα 
παράγουν πάνω από 25 GWh. Τα έσοδα από αυτόν τον φόρο επιστρέφουν πίσω στα 
εργοστάσια που πληρώνουν τον φόρο. Το γεγονός όμως ότι αυτά που έχουν 
χαμηλότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου παίρνουν περισσότερα χρήματα 
δημιουργεί κίνητρο για μείωση των συγκεκριμένων εκπομπών ώστε οι επιχειρήσεις 
να βρεθούν στους κερδισμένους και όχι στους χαμένους που έχουν καθαρή εκροή 
χρημάτων για τον συγκεκριμένο φόρο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ως σύνολο 
οι φόροι ενέργειας και εκπομπών CO2  ανά τύπο καυσίμου. 
 
Πίνακας 5. Φόροι ενέργειας και CO2 ανά τύπο καυσίμου 
 1996 2000 2002 2005 
Πετρέλαιο 19,31 21,33 27,34 37,2 
Φυσικό αέριο 11,5 12,23 17,19 24,39 
Υγροποιημένο φυσικό αέριο 14,33 14,88 22,14 32,13 
Άνθρακας 13,71 14,64 20,36 28,73 
   

Παρατηρούμε ότι μετά το 2000 οι υπό εξέταση φόροι αυξάνουν σημαντικά και 
αυτό οφείλεται στην απόφαση που λήφθηκε το 2001 για μετακύλιση των φόρων 
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εισοδήματος σε άλλες φορολογίες όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι. Όμως όπως σε 
όλες τις χώρες έτσι και στην Σουηδία για λόγους ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές και πολλές εξαιρέσεις από τον φόρο. Η 
διαφοροποίηση των συντελεστών ξεκίνησε από το 1993 για να αντιμετωπιστεί η 
οικονομική κρίση. Έτσι από το 1993 και μετά οι κλάδοι της γεωργίας, της αλιείας, 
της δασοκομίας και η βιομηχανία εξαιρούνται από την πληρωμή του φόρου ενέργειας 
στα καύσιμα και επιπλέον πληρώνουν για τις εκπομπές CO2  το 21% του συντελεστή 
που ισχύει (2005). Επίσης οι ενεργοβόρες βιομηχανίες μπορούν να πληρώσουν τον 
φόρο με ακόμα πιο μειωμένους συντελεστές εάν ο φόρος του  CO2 υπερβαίνει το 
0,8% της αξίας των πωλήσεων. Εάν τώρα ο φόρος ξεπερνάει το 1,2% της αξίας των 
πωλήσεων η επιχείρηση μπορεί να πάρει πίσω το ποσό του φόρου που πλήρωσε και 
υπερβαίνει το 1,2% της αξίας των πωλήσεων. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5 διαχρονικά οι φόροι ενέργειας και CO2 

αυξάνονται. Παρόλα αυτά η βιομηχανία από το 1998 και μετά πληρώνει σχεδόν τα 
ίδια χρήματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την μείωση των συντελεστών που 
ισχύουν για την βιομηχανία. Αυτό γίνεται ευκολότερο αντιληπτό στον παρακάτω 
πίνακα. 

Ως προς τα καύσιμα των μεταφορών υπάρχει ευνοϊκότερη φορολογική 
ελάφρυνση στα καύσιμα χωρίς μόλυβδο και δεν υπάρχει εξαίρεση των επιχειρήσεων 
όταν χρησιμοποιούν καύσιμα κίνησης.  
 
Πίνακας 6. Ποσοστά φόρου που πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις 
 1996 2000 2002 2005 
Φόρος ενέργειας     
Νοικοκυριά 100 100 100 100 
Επιχειρήσεις 0 0 0 0 
Φόρος CO2     
Νοικοκυριά 100 100 100 100 
Επιχειρήσεις 25 50 30 21 
 

Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της εξαιρούνται από τους φόρους. Αυτό γίνεται 
για την αποφυγή διπλής φορολόγησης επειδή φορολογείται η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ως προς την φορολόγηση του ηλεκτρισμού υπάρχουν συχνές 
αλλαγές στην νομοθεσία. Ισχύουν διαφοροποιήσεις στους συντελεστές ανάλογα με το 
γεωγραφικό πλάτος που βρίσκονται εγκατεστημένοι οι καταναλωτές και το ύψος της 
κατανάλωσης. Έτσι όσο βορειότερα και όσο χαμηλότερη η κατανάλωση τόσο 
μικρότερη η φορολόγηση. Ο φόρος στην βιομηχανική κατανάλωση ηλεκτρισμού 
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καταργήθηκε το 1991 και ξανά εισάχθηκε στα μέσα του 2004 σύμφωνα με οδηγία της 
Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση όμως ο φόρος για τις βιομηχανίες είναι πολύ μικρός (μόλις 
0,06 λεπτά) σε σχέση με τα νοικοκυριά (2,83 λεπτά /kWh) και υπάρχει δυνατότητα 
εάν η επιχείρηση συμμετέχει σε εθελοντικό πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού να ζητήσει μηδενική φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώνει. Από το 2000 φορολογείται και η παραγωγή ηλεκτρισμού από 
πυρηνικούς αντιδραστήρες με 0,027 SEK/kWh. 

Επίσης υπάρχει επιδότηση επενδύσεων όταν αυτές γίνονται για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξαίρεση από την φορολογία των βιοκαυσίμων και 
ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των εργοστασίων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. Τέλος από το 2003 εφαρμόζονται και τα «πράσινα» πιστοποιητικά, 
τα οποία πρέπει να αγοράζουν οι καταναλωτές και αντιστοιχούν σε μια καθορισμένη 
ποσότητα ενέργειας που πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.   Το 2003 το 
ποσοστό αυτό ήταν 7,4% με στόχο το 2010 να φτάσει το 16,9% της καταναλούμενης 
ενέργειας.  

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της η Σουηδία εφαρμόζει και μια 
σειρά άλλων φόρων στα απόβλητα, στα σκουπίδια, στις συσκευασίες, στις μπαταρίες 
κ.λ.π. Έτσι οι φόροι στο νερό, στην αποχεύτεση και στα σκουπίδια επιβάλλονται από 
τους δήμους. Όσον αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών το 2003 ο κύριος όγκος 
(45%) καίγεται με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, το 31% ανακυκλώνεται και το 
υπόλοιπο πηγαίνει στις χωματερές. Μάλιστα από το 2002 απαγορεύεται να 
καταλήγουν στις χωματερές υλικά που μπορούν να καούν. Επίσης για να αυξηθεί το 
ποσοστό των υλικών που ανακυκλώνονται ώστε να μην καίγονται υπάρχει σκέψη για 
φορολόγηση της καύσης. Θα πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχει φόρος και στην ταφή 
των σκουπιδιών.  

Επιπρόσθετα τα αλουμινένια και πλαστικά μπουκάλια μπορούν να επιστραφούν 
στον παραγωγό ο οποίος τα αγοράζει έναντι τιμήματος. Όσον αφορά τις μπαταρίες 
υπάρχει χρέωση η οποία καλύπτει το κόστος διαχείρισης των χρησιμοποιημένων 
μπαταριών καθώς και συλλογή αυτών με το ποσοστό να φτάνει το 65% το 2004.Το 
ίδιο συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα στα οποία υπάρχει χρέωση κατά την αγορά για 
το κόστος διαχείρισης του αυτοκινήτου μετά το τέλος της ζωής του και αποζημίωση 
του τελευταίου κατόχου όταν το παραδίδει για απόσυρση. Όσον αφορά τον άχρηστο 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο αγοραστής μπορεί να παραδίνει χωρίς 
χρέωση τις παλιές συσκευές του. Επίσης από το 1984 υπάρχει ο φόρος στο άζωτο και 
στον φώσφορο στα λιπάσματα. Ο φόρος στον φώσφορο αντικαταστάθηκε αργότερα 
από ένα φόρο στο κάδμιο. Από το 1984 υπάρχει φόρος και στα φυτοφάρμακα. Τέλος 
όσον αφορά τα αυτοκίνητα δεν υπάρχουν τέλη ταξινόμησης. Τα τέλη κυκλοφορίας 
εξαρτώνται από τον τύπο του καυσίμου και το βάρος του αυτοκινήτου με τα 
πετρελαιοκίνητα και τα βαρύτερα αυτοκίνητα να πληρώνουν υψηλότερα τέλη 
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κυκλοφορίας. Ας εξετάσουμε όμως τις συνέπειες των «πράσινων» φόρων της 
Σουηδίας 

Ο βασικός στόχος συνήθως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Οι εκπομπές 
λοιπόν των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του CO2 από το 1998 και μετά 
βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα του 1990 σύμφωνα με μια έκθεση του 2004 της 
Σουηδικής EPA( Swedish Environmental Protection Agency). Δεδομένου του ρυθμού 
ανάπτυξης ο οποίος κατά μέσο όρο ήταν γύρω στο 3% οι σταθμισμένες ως προς την 
ανάπτυξη εκπομπές CO2 έχουν μειωθεί. Επίσης μια έκθεση του υπουργείου 
περιβάλλοντος εκτιμά ότι οι εκπομπές του  CO2 ήταν το 2000 κατά 5000 τόνους 
χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που θα ήταν εάν δεν είχαν ληφθεί στη δεκαετία του 
’90 οι φόροι ενέργειας και CO2. Αποτέλεσμα αυτών των φόρων ήταν και η 
υποκατάσταση του πετρελαίου με βιοκαύσιμα στην θέρμανση (SEPA 2004). Είναι 
ενδεικτικό ότι ενώ τα βιοκαύσιμα προ φόρων είναι ακριβότερα από το πετρέλαιο, 
μετά τους φόρους έχουν σχεδόν την μίση τιμή όταν χρησιμοποιούνται για θέρμανση 
και είναι λίγο φθηνότερα στην βιομηχανική χρήση (SEPA 1997). Όσον αφορά τα 
χρησιμοποιημένα υλικά μια αύξηση της τιμής τους μειώνει την ποσότητα που 
παράγεται κατά 20 με 30 κιλά ετησίως και ανά άτομο. Αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν 
τον τρόπο αντί να πετάς σκουπίδια που κοστίζει τα ανακυκλώνεις (SEPA 2001)22.  

Τώρα ως προς τις επιπτώσεις στην διανομή του εισοδήματος και στην Σουηδία οι 
μελέτες έδειξαν ότι τα νοικοκυριά που είναι εγκατεστημένα σε αγροτικές περιοχές 
επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που κατοικούν σε αστικά 
κέντρα εξαιτίας της ανάγκης μεγαλύτερων μετακινήσεων προς τα κέντρα που είναι 
συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες. Επίσης η αντίστροφη προοδευτικότητα των 
«πράσινων» φόρων αντισταθμίζεται από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου. 

Το κόστος εφαρμογής του φόρου στις εκπομπές  CO2 υπολογίστηκε για τον 
δημόσιο τομέα σε 2 με 3 εκ. SEK. Αν το κόστος για τον ιδιωτικό τομέα ήταν 
αντίστοιχο τότε ο φόρος είναι οικονομικά αποτελεσματικός γιατί το κόστος είναι 
μικρότερο από το 0,1% των εσόδων.  

Τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους από το 1995 έως το 2003 ως 
απόλυτα νούμερα αυξάνονται αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν σταθερά γύρω 
στο 2,9%  

Πρόσφατα ένα δελτίο τύπου της SEPA(19/6/2007) αναφέρει τα αποτελέσματα 
μιας έρευνας που είχε παραγγείλει ως προς τις επιπτώσεις τριών μέτρων πολιτικής 
στον τομέα των μεταφορών για την μείωση των ρύπων. Μεταξύ των μέτρων ήταν και 
η αύξηση του φόρου των καυσίμων και ένας φόρος ανάλογα με τα χιλιόμετρα που 
διανύουν τα φορτηγά. Τα μέτρα αυτά έχουν ως συνέπεια να γίνονται ακριβότερες οι 
                                                 
22 Παράθεση στο “The Use of Economic Instruments in Nordic and Baltic Environmental 
Policy 2001-2005”
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οδικές μεταφορές. Ο φόρος δημιουργεί αυξημένα έσοδα στην κυβέρνηση και αρχικά 
μειώνει την βιομηχανική παραγωγή κατά 0,1 του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά τα οφέλη 
μακροπρόθεσμα είναι μεγαλύτερα καθώς δημιουργούνται περίπου 5000 θέσεις 
εργασίας καθώς οι μεταφορές εμπορευμάτων αντικαθίστανται από εργασία. Η 
απασχόληση αυξάνεται κυρίως στον τομέα των τροφίμων, ενώ μειώνεται στις 
χαρτοβιομηχανίες. Παράλληλα με αυτά τα μέτρα οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου μειώνονται από τις εμπορευματικές μεταφορές κατά 477.000 τόνους ή 
0,5% και κατά 1.360.000 τόνους ή περίπου 2% από τις επιβατικές μεταφορές.23

 
 

5.5. «Πράσινοι» φόροι στην Ελλάδα 
 

Η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη «πράσινη» φορολογική 
μεταρρύθμιση. Υπάρχουν διάφοροι φόροι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
περιβαλλοντικοί, αλλά αυτοί εφαρμόζονται για καθαρά εισπρακτικούς και όχι για 
περιβαλλοντικούς λόγους. Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποιους από 
αυτούς. Οι βασικοί φόροι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περιβαλλοντικοί 
είναι ο φόρος ενέργειας μέσω της φορολόγησης των καυσίμων και τα τέλη 
κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων. Έτσι τα τέλη κυκλοφορίας εξαρτώνται 
από τα κυβικά της μηχανής και ο φόρος στα καύσιμα από το είδος τους. Το φυσικό 
αέριο και το πετρέλαιο φορολογούνται με 28 λεπτά ανά λίτρο, η κηροζίνη με 30 
λεπτά, η απλή αμόλυβδη με 33 και η σούπερ αμόλυβδη βενζίνη με 34 λεπτά. Την 
μικρότερη φορολογία την έχει το μαζούτ με 2 λεπτά το κιλό και το υγροποιημένο 
φυσικό αέριο για σκοπούς θέρμανσης με 1 λεπτό το κιλό24.  Οι φόροι για την χρήση 
του νερού και την διαχείριση των αποβλήτων και των σκουπιδιών εξαρτώνται από 
τους κατά τόπους δήμους και σκοπό έχουν να καλύψουν το κόστος παροχής των 
υπηρεσιών και όχι την ορθολογικότερη χρήση ή την υποκίνηση συμπεριφορών 
φιλικότερων προς το περιβάλλον όπως η ανακύκλωση.  
  
   
 
 
  
 
 
          

                                                 
23 /www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Climate-policy-instruments-
create-more-jobs/ 
24 www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm 
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6. Συμπεράσματα 
 

Κάθε μέρα διαπιστώνουμε πως το υπάρχων μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο κατά 
κύριο λόγο βασίζεται στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και την επιδίωξη του 
κέρδους με κάθε δυνατό μέσο, οδηγεί σε αδιέξοδα. Αδιέξοδα κοινωνικά με την 
ανισοκατανομή του πλούτου, αλλά και περιβαλλοντικά με την συνεχή υποβάθμιση 
του φυσικού περιβάλλοντος. Τα αδιέξοδα αυτά έδωσαν χώρο για την σχηματισμό 
μιας διαφορετικής ιδεολογικής προσέγγισης της ανάπτυξης, την λεγόμενη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης υπονοεί την διατήρηση της ικανότητας 
της γης να συντηρεί την βιοποικιλότητα και να ικανοποιεί τις ανάγκες των επομένων 
γενεών και περιλαμβάνει όρους όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η 
προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.  

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ικανότητας της γης να συντηρεί την 
ζωή προϋποθέτει την προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι και τα τέλη τις δεκαετίας 
του ’80 το κύριο μέσο προστασίας του περιβάλλοντος ήταν τα μέτρα ρύθμισης και 
ελέγχου. Τα μέτρα αυτά είχαν την ικανότητα να επιτυγχάνουν τους στόχους  που κάθε 
φόρα τίθονταν, αλλά δεν έδιναν κίνητρα για περαιτέρω μείωση των ρύπων και δεν 
πετύχαιναν τον στόχο με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Τα μειονεκτήματα αυτά 
άρχισαν να αντιμετωπίζονται με την χρήση εργαλείων πολιτικής που βασίζονται στην 
αγορά όπως οι άδειες ρύπανσης και οι φόροι. Με αυτά τα μέσα επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη ευελιξία καθώς λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτέρες συνθήκες της κάθε 
επιχείρησης. Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση έχει μικρότερο κόστος μείωσης των 
ρύπων θα προχωρήσει σε μεγαλύτερη μείωση ρύπων σε σχέση με κάποια που έχει 
μεγαλύτερο κόστος μείωσης  και έτσι ο στόχος επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό 
κόστος. Επίσης δεν θα χρειαστεί να κλείσει άμεσα κάποια επιχείρηση όπως με τα 
μέτρα ελέγχου και ρύθμισης καθώς υπάρχει η δυνατότητα βραχυχρόνια να πληρώσει 
για τους ρύπους πάνω από το επιτρεπτό και μακροχρόνια να προχωρήσει σε 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της διαδικασίας.  

Τα μέσα αυτά και κυρίως οι περιβαλλοντικοί φόροι που αποτελούν το αντικείμενο 
μελέτης αυτής της εργασίας είναι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που 
έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και ενσωματώνουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές 
εξωτερικότητες που δημιουργεί η παραγωγή των προϊόντων. Όταν λέμε αρνητικές 
εξωτερικότητες εννοούμε το κόστος που προκαλείται από την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος (καυσαέριο, θόρυβος, ασθένειες κ.λ.π.) και το οποίο δεν λαμβάνεται 
υπόψη κατά την τιμολόγηση του προϊόντος. Επίσης με την χρήση ενός συνδυασμού 
φόρων μπορούμε να επιτύχουμε εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και 
άλλες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης όπως η διανομή του εισοδήματος. 

 58



Από τις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του ’90 κάποιες χώρες του ευρωπαϊκού βορρά 
εισήγαγαν στα φορολογικά τους συστήματα φόρους που σχετίζονται με το 
περιβάλλον. Μάλιστα η περίπτωση μιας ουδέτερης από πλευράς φορολογικών 
εσόδων «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης είχε προκαλέσει μια θεωρητική 
συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες που έχουν αυτοί οι φόροι και εάν μπορούν να 
επιτύχουν αύξηση της απασχόλησης ή με άλλα λόγια εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
το λεγόμενο διπλό μέρισμα των «πράσινων» φόρων. Στα περισσότερα μοντέλα 
ισορροπίας που χρησιμοποιήθηκαν παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση της 
απασχόλησης, περιβαλλοντικά οφέλη και αύξηση της ευημερίας. Θα πρέπει όμως να 
σημειώσουμε πως στην πράξη δεν επιτυγχάνονται πάντα όλα αυτά τα θετικά οφέλη 
εξαιτίας των περιοριστικών υποθέσεων που χρησιμοποιούνται από τα υποδείγματα 
και οι οποίες είναι δύσκολο να υπάρξουν σε πραγματική οικονομία.    

Ποιο όμως είναι το άριστο ύψος περιβαλλοντικών φόρων ώστε να μεγιστοποιηθεί 
η ευημερία; Ο Pigou που πρώτος έκανε λόγο για περιβαλλοντικούς φόρους 
προσδιόρισε το ύψος τους στο επίπεδο εκείνο στο οποίο εξισώνεται το οριακό κόστος 
από την μείωση της ρύπανσης με το οριακό όφελος. Αυτή η ισότητα όμως ισχύει 
μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανάγκη για χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών 
και συνεπώς δεν υπάρχουν στην οικονομία στρεβλωτικοί φόροι όπως η φορολογία 
της εργασίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η μείωση των στρεβλωτικών φόρων 
κάτω από το επίπεδο που είχε ορίσει ο Pigou αυξάνει την ευημερία. Σύμφωνα με τον 
Bovenberg το εάν θα επιτευχθεί ή όχι το διπλό μέρισμα (αύξηση ευημερίας), στην 
περίπτωση που τα εισοδήματα προέρχονται μόνο από την εργασία και δεν υπάρχει 
ανεργία, εξαρτάται από το αρχικό επίπεδο των «πράσινων» φόρων και από την τιμή 
της ελαστικότητας υποκατάστασης μεταξύ ρυπογόνων και «καθαρών» αγαθών. 
Μεγάλο αρχικό ύψος περιβαλλοντικών φόρων και μεγάλη τιμή ελαστικότητας δεν 
ευνοούν την επίτευξη του διπλού μερίσματος. Επίσης σύμφωνα με τον Christiansen 
(1996) η υπόθεση του διπλού μερίσματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η 
κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλλει τους βέλτιστους φόρους από μη περιβαλλοντική 
σκοπιά. Αυτό όμως σπάνια συμβαίνει γιατί η βελτίωση του φορολογικού συστήματος 
και η εξάλειψη των στρεβλώσεων έχει δυσμενείς συνέπειες στην διανομή του 
εισοδήματος. Δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες θα επωμιστούν το κόστος και 
κάποιες άλλες τα οφέλη κάνοντας έτσι δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης σε θέματα 
περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Εάν τώρα, πάλι σύμφωνα με τον Bovenberg, υπάρχουν και εισοδήματα από 
συντάξεις τότε η εισαγωγή περιβαλλοντικών φόρων οδηγεί σε αύξηση της 
απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι οι συντάξεις παραμένουν σταθερές, γιατί στην 
ουσία υπάρχει μια αναδιανομή του εισοδήματος μεταξύ εργαζόμενων και 
συνταξιούχων υπέρ των εργαζομένων. Εάν ήδη υπάρχουν περιβαλλοντικοί φόροι τότε 
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μια περαιτέρω αύξηση τους θα οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης και το τελικό 
αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το ποια επίδραση θα επικρατήσει της άλλης. 

Επίσης εάν υπάρχει και ανεργία στην οικονομία τότε μια φορολογική 
μεταρρύθμιση που αυξάνει τους «πράσινους» φόρους και περιορίζει τα επιδόματα 
ανεργίας θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης γιατί μεταφέρει το φορολογικό 
βάρος από τους εργαζόμενους στους ανέργους ωθώντας τους έτσι στην αγορά 
εργασίας. 

Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις όπως αυτή των Upmann και Raith, οι 
οποίοι υποστηρίζουν πως η αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος οδηγούν 
σε αύξηση της κατανάλωσης τόσο των «καθαρών» όσο και των ρυπογόνων αγαθών 
με αποτέλεσμα να μην βελτιώνεται η ποιότητα του περιβάλλοντος. Στο ίδιο περίπου 
συμπέρασμα καταλήγουν και οι  Glomm, Kawaguchi και Sepulveda που εξέτασαν 
την μείωση όχι των φόρων εργασίας αλλά των φόρων κεφαλαίου.  

Στην περίπτωση που η αγορά είναι ολιγοπωλιακή το εάν θα μειωθεί ή όχι η 
ρύπανση εξαρτάται από τις διαφορετικές παραγωγικές τεχνολογίες που έχουν οι 
επιχειρήσεις. Έτσι εάν επιβληθούν περιβαλλοντικοί φόροι οι επιχειρήσεις που 
μολύνουν λιγότερο μπορεί να αυξήσουν την παραγωγή τους παρά το γεγονός ότι η 
συνολική παραγωγή μπορεί να μειωθεί και επομένως να μειωθεί και η ρύπανση.    

Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα επιβαρυνθούν τον φόρο οι παραγωγοί 
ή οι καταναλωτές; Αυτό  εξαρτάται από τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης. Η 
ελαστικότητα της προσφοράς με τη σειρά της εξαρτάται από τον βαθμό 
κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής. Μακροχρόνια το κεφάλαιο έχει 
ικανοποιητική κινητικότητα και μπορεί να αποφύγει περιβαλλοντικούς φόρους 
μετακινούμενο σε άλλες χώρες. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για 
συντονισμένη δράση των χώρων στα πλαίσια διεθνών οργανισμών ώστε τα μέτρα που 
λαμβάνονται να οδηγούν σε πραγματική βελτίωση του περιβάλλοντος και όχι σε απλή 
μετατόπιση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων από χώρα σε χώρα. Οι μετακινήσεις 
αυτές είναι αποτέλεσμα της απώλειας ανταγωνιστικότητας εξαιτίας του υψηλότερου 
κόστους λόγω της επιβολής των περιβαλλοντικών φόρων. Κάποιες χώρες λαμβάνουν 
μέτρα για να μειώσουν αυτό το φαινόμενο, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά 
αυτό δεν είναι πάντα εύκολο γιατί κάποια μέτρα θεωρούνται ως επιδοτήσεις και 
οργανισμοί όπως  η Ε.Ε,  ή ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου τα απαγορεύουν. 
Επιπρόσθετα η εξαίρεση των βιομηχανιών που πλήττονται περισσότερο δεν οδηγεί σε 
ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 
Αντίθετα η εισαγωγή περιβαλλοντικών φόρων σε πολύ χαμηλά επίπεδα χωρίς 
εξαιρέσεις και με διαδοχικές αυξήσεις, θα  είχε ως αποτέλεσμα την λήψη μέτρων για 
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την αποτελεσματικότερη μείωση 
της ρύπανσης.   
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Η βελτίωση της τεχνολογίας είναι μια άλλη θετική επίδραση των «πράσινων» 
φόρων. Μάλιστα οι Kneese και Schulze θεώρησαν τον βαθμό στον οποίο 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ως το σημαντικότερο κριτήριο για την 
μέτρηση της αποτελεσματικότητα τους. Η μέτρηση της βελτίωσης γίνεται με έμμεσο 
τρόπο μέσω της παρακολούθησης δεικτών όπως ο αριθμός των ευρεσιτεχνιών, ο 
αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 
κ.λ.π. Γενικά οι περιβαλλοντικές πολιτικές έχουν θετικό αντίκτυπο στην τεχνολογική 
πρόοδο. Επομένως όταν σχεδιάζεται μια «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μακροχρόνιες συνέπειες που θα έχουν τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν στην τεχνολογική πρόοδο, γιατί αυτή είναι από τους 
σημαντικότερους παράγοντες μείωσης των ρύπων. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των περιβαλλοντικών φόρων, το οποίο θα πρέπει να 
προσεχθεί όταν σχεδιάζεται η εφαρμογή τους, είναι οι συνέπειες τους στην διανομή 
του εισοδήματος. Οι «πράσινοι» φόροι στην ουσία είναι αντίστροφα προοδευτικοί 
όπως όλοι οι έμμεσοι φόροι, με αποτέλεσμα τα φτωχότερα νοικοκυριά να πληρώνουν 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους για φόρους σε σχέση με τα πλουσιότερα. 
Αυτό θεωρείται κοινωνικά άδικο και προκαλεί πολιτικό κόστος στις κυβερνήσεις με 
αποτέλεσμα οι τελευταίες να μην προχωρούν σε τολμηρά βήματα προς την 
κατεύθυνση υιοθέτησης περιβαλλοντικών φόρων. Επομένως η εισαγωγή των 
«πράσινων» φόρων θα πρέπει να συνδυαστεί με μια γενικότερη φορολογική 
μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μην 
επιβαρύνονται τα φτωχότερα νοικοκυριά. Τέλος η σχέση μεταξύ κοινωνικής 
«δικαιοσύνης» και αποτελεσματικότητας του οικονομικού συστήματος είναι 
αντίστροφη. Δηλαδή μια μείωση των φόρων κεφαλαίου είναι προτιμότερη γιατί 
αυξάνει περισσότερο η ευημερία σε σχέση με την μείωση των φόρων εργασίας, αλλά 
αυτό θα έχει ως συνέπεια το φορολογικό σύστημα να χάσει ένα μέρος της 
προοδευτικότητας του και να μεταβληθεί η διανομή του εισοδήματος εις βάρος των 
φτωχότερων νοικοκυριών.  

Όπως είδαμε σε θεωρητικό επίπεδο η πλειοψηφία των ερευνητών συμφωνεί πως η  
εισαγωγή των περιβαλλοντικών φόρων βελτιώνει το περιβάλλον, συντελεί στην 
βελτίωση της τεχνολογίας και όταν είναι ουδέτερη ως προς το ύψος των εσόδων 
αυξάνει την ευημερία μέσω της μείωσης προϋπάρχοντων στρεβλωτικών φόρων. Ως 
προς την αύξηση της απασχόλησης αυτή είναι δύσκολη να επιτευχθεί και όταν 
συμβαίνει  είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Τέλος η διανομή του εισοδήματος χειροτερεύει 
γιατί οι «πράσινοι» φόροι είναι αντίστροφα προοδευτικοί Τα συμπεράσματα αυτά 
φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες που 
εφαρμόζουν τέτοιου είδους φόρους. 

Έτσι η «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση το 1999 στη Γερμανία σχεδιάστηκε 
με στόχο να προστατέψει το περιβάλλον και να αυξήσει την απασχόληση. Τα κύρια 
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συστατικά της ήταν η εισαγωγή του φόρου στον ηλεκτρισμό και η αύξηση της 
φορολογίας των καυσίμων. Για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα υπήρξαν 
μειωμένοι συντελεστές φορολόγησης και επιστροφή των φόρων που είχαν πληρωθεί 
εάν αυτοί ξεπερνούσαν ένα συγκεκριμένο όριο. Η εισαγωγή των περιβαλλοντικών 
φόρων στη Γερμανία μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχημένη αφού και οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν και η απασχόληση αυξήθηκε. Επίσης το συνολικό 
πακέτο φορολογικών ρυθμίσεων που υιοθετήθηκε είχε ως αποτέλεσμα οι αρνητικές 
συνέπειες στη διανομή του εισοδήματος να περιοριστούν  μόνο σε μερικές 
μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες.        

Ανάλογα μέτρα εφαρμόστηκαν και στη Δανία. Σε μια προσπάθεια της Δανικής 
κυβέρνησης να διευρύνει την φορολογική βάση και να μειώσει την φορολογία του 
εισοδήματος φορολογήθηκαν μια σειρά ρύπων όπως μπαταρίες, ελαστικά καθώς 
επίσης τα καύσιμα, ο ηλεκτρισμός κ.α. Τα μέτρα και σε αυτήν την περίπτωση 
θεωρήθηκαν επιτυχημένα καθώς διαχρονικά τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους 
αυξάνονταν, οι  ρύποι μειώνονταν και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν 
επηρεάστηκε. Επίσης και η διανομή του εισοδήματος δεν επιδεινώθηκε, με εξαίρεση 
τα νοικοκυριά που κατατάσσονται στην κλίμακα με τα χαμηλότερα εισοδήματα, γιατί 
η αντίστροφη προοδευτικότητα των φόρων στην ενέργεια σχεδόν αντισταθμίζονταν 
από την προοδευτικότητα των φόρων στις μεταφορές όπως τα τέλη ταξινόμησης και 
κυκλοφορίας. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2000 επιβλήθηκε φόρος στην ενέργεια που 
καταναλώνουν οι βιομηχανίες. Και σε αυτήν την περίπτωση οι εκπομπές CO2 

μειώθηκαν αλλά υπήρξαν πολλές ενστάσεις από την πλευρά των βιομηχάνων σε 
σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα πολλές επιχειρήσεις μετέφεραν κομμάτια 
της παραγωγικής τους δραστηριότητας σε άλλες χώρες λόγω του αυξημένου κόστους. 
Τέλος και στο Η.Β. όπως και στη Δανία εφαρμόστηκαν εθελοντικές συμφωνίες. Με 
βάση αυτές οι βιομηχανίες δεσμεύονταν για λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
τους αποδοτικότητας και σε αντάλλαγμα επωφελούνταν από μειωμένους 
φορολογικούς συντελεστές σε φόρους που αφορούσαν το περιβάλλον. 

Τέλος και στη Σουηδία εφαρμόστηκαν φόροι στην ενέργεια και τις εκπομπές CO2  

καθώς και σε άλλους ρύπους όπως στα λιπάσματα, στις μπαταρίες, στην απόρριψη 
σκουπιδιών κ.α. με στόχο να προστατευθεί το περιβάλλον και να μειωθεί η 
φορολογία στην εργασία. Και στην Σουηδία υπήρξαν ειδικές ρυθμίσεις για τις 
βιομηχανίες έτσι ώστε να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα. Ως αποτελέσματα των 
περιβαλλοντικών φόρων μειώθηκαν οι ρύποι που φορολογήθηκαν. Επίσης η αύξηση 
των αφορολόγητων ορίων είχε ως αποτέλεσμα να μην πληγούν τα φτωχότερα 
νοικοκυριά. Επιπρόσθετα η αύξηση του κόστους των μεταφορών μακροπρόθεσμα 
έχει ως αποτέλεσμα μια οριακή αύξηση της απασχόλησης καθώς η παραγωγή σε 
μεγάλη κλίμακα και η μεταφορά των προϊόντων υποκαθίστανται από περισσότερες 
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και μικρότερες παραγωγικές μονάδες, οι οποίες όμως βρίσκονται κοντά στα κέντρα 
κατανάλωσης. 

Η εφαρμογή των φόρων ενέργειας στην Ελλάδα δεν έχει ενταχθεί στα πλαίσια 
κάποιας «πράσινης» φορολογικής μεταρρύθμισης με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος ή την μείωση της φορολογίας της εργασίας. Αντίθετα οι αυξήσεις των 
φόρων στην ενέργεια ή τις μεταφορές (τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας) τις 
περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα κοινοτικών οδηγιών ή γίνονται για την 
συμπλήρωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.   
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Κάθε μέρα που περνάει το περιβάλλον επιβαρύνεται όλο και περισσότερο και 
σύντομα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. 
Μάλιστα τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν μέσα στα πλαίσια διεθνών οργανισμών από 
όλες τις χώρες μαζί ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ των 
χωρών και μετακινήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων από χώρα σε χώρα, γιατί τότε 
δεν θα υπάρξει όφελος για το περιβάλλον σε διεθνή κλίμακα και θα πληγεί η 
ανταγωνιστικότητα των χώρων που τα εφάρμοσαν.  

Οι «πράσινες» φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο 
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς σε όσες χώρες έχουν εφαρμοστεί είχαν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, όσο 
και ως προς την αύξηση της ευημερίας. Επίσης εάν σχεδιαστούν σωστά και 
συνδυαστούν με μια σειρά άλλων φορολογικών μέτρων τότε δεν θα επηρεάσουν 
αρνητικά ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ούτε την διανομή του 
εισοδήματος σε βάρος των φτωχών, όπως έχει δείξει η εφαρμογή τέτοιων μέτρων σε 
άλλες χώρες.  

Επομένως θα πρέπει και στην Ελλάδα να υπάρξει η πολιτική βούληση να 
εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα τέτοιου είδους μέτρα. Μάλιστα η χρησιμοποίηση 
της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των χωρών του Ευρωπαϊκού βορρά θα ήταν 
χρήσιμη έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη και να οργανωθεί ένα 
αποτελεσματικό πλέγμα νόμων κανονισμών και ρυθμίσεων. Μερικές προτάσεις που 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αναφέρονται παρακάτω. 

Σε όλες τις χώρες υπήρξαν εξαιρέσεις και μειωμένοι συντελεστές φορολογίας των 
ρύπων για τις βιομηχανίες που καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας και παράγουν 
πολλούς ρύπους για να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα τους, με συνέπεια να 
επιβαρύνονται κυρίως τα νοικοκυριά και οι μικρές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Αυτό 
βέβαια είναι σωστό βραχυχρόνια, αλλά έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ο 
«ρυπαίνων πληρώνει». Για αυτό το λόγο τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται σε 
μακροχρόνια βάση. Μια λύση θα ήταν να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι φόροι να 
εισαχθούν με πολύ μικρούς συντελεστές ώστε να μην επηρεάσουν την οικονομία. 
Παράλληλα η κυβέρνηση θα πρέπει να γνωστοποιήση την πρόθεση της για διαδοχικές 
αυξήσεις αυτών των φόρων ώστε να δώσει χρόνο στις βιομηχανίες να 
προσαρμοστούν και να προβούν στις κατάλληλες επενδύσεις που θα βελτιώσουν την 
τεχνολογία τους και θα μειώσουν τους παραγόμενους ρύπους. Επίσης θα μπορούσαν 
να υπάρξουν επιδοτήσεις των προσπαθειών βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, καθώς και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων 
πανεπιστήμιων και ερευνητικών κέντρων προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού 
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και της αποδοτικότερης  χρήσης της ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να 
γίνει πιο εύκολη η διάχυση των καινοτόμων ιδεών αφού η πρόσβαση σε αυτές θα 
είναι ελεύθερη. Άλλωστε οι περισσότερες βιομηχανίες στην Ελλάδα δεν έχουν την 
δυνατότητα να απασχολούν προσωπικό για έρευνα και ανάπτυξη και η αγορά της 
τεχνογνωσίας στοιχίζει ακριβά.   

Επίσης τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Δανίας, όπου το ύψος των τελών κυκλοφορίας είναι ανάλογο με το πόσα χιλιόμετρα 
μπορεί να διανύσει ένα αυτοκίνητο με ένα λίτρο βενζίνης. Όσο περισσότερα τα 
χιλιόμετρα τόσα μικρότερα τα τέλη κυκλοφορίας. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία 
των μέτρων είναι η εφαρμογή τους με βάση ένα μακροχρόνιο σχέδιο που θα 
επιτρέψει νοικοκυριά και βιομηχανίες να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους και 
τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι 
«πράσινοι» φόροι δεν είναι η λύση σε όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Είναι ένα 
αποτελεσματικό μέτρο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα 
μέτρα.             

Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια προικισμένη με φυσικές 
ομορφιές χώρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι προστατεύει ικανοποιητικά το 
φυσικό της περιβάλλον. Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές έφεραν το 
περιβάλλον και τις πολιτικές για την διαχείριση και την προστασία του στο επίκεντρο 
του δημόσιου ενδιαφέροντος. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ενδιαφέρον θα αποτελέσει 
ένα μέσο πίεσης προς τις κυβερνήσεις που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση 
περιβαλλοντικών φόρων και στην Ελλάδα, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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