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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα αποτελεί διαχρονικό γεγονός, το
οποίο είναι απολύτως συνυφασμένο με την ευημερία και την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
δομής κάθε οικονομίας είναι εκείνα που κάνουν την εκάστοτε χώρα να
έχει διαφορετική σύνθεση παραγωγής και ως άμεση συνέπεια γεννάται
η ανάγκη της διεθνής οικονομικής δραστηριότητος, δηλαδή του
διεθνούς εμπορίου. Από την άλλη πλευρά η ευημερία του ανθρώπου
εξαρτάται όχι μόνον από την δυνατότητα κατανάλωσης, αλλά και από
την ποιότητα του περιβάλλοντος , καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην
υγεία του επομένως στην ποιότητα ζωής του.
Εξαιτίας της έκρηξης της διεθνούς παραγωγής, εκφράζεται η άποψη πως
το διεθνές εμπόριο έρχεται σε ρήξη με την διατήρηση ενός καθαρού
περιβάλλοντος σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Ακόμη ισχυρότερη
είναι η άποψη πως τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη επωμίζονται ,λόγω
έλλειψης αυστηρής νομοθεσίας, το μεγαλύτερο ποσοστό της
παγκόσμιας ρύπανσης άρα και ένα σημαντικό τμήμα του ποσού που
αναλογεί στους πολίτες των ευκατάστατων χωρών.
Σκοπός, επομένως αυτής της εργασίας είναι μέσω θεωρητικής αλλά και
εμπειρικής προσέγγισης να εξεταστεί κατά πόσον όντως η οικονομική
μεγέθυνση που συνοδεύεται από διεθνή οικονομική δραστηριότητα,
είναι επιζήμια για το περιβάλλον, υπό ποιες περιπτώσεις, και αν μπορεί
να υπάρξει παράλληλη άνθηση και των δύο μεγεθών για την μέγιστη
ευημερία των ανθρώπων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο να προσεγγίσει το
επίκαιρο ζήτημα της επίδρασης της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας στην
ποιότητα του περιβάλλοντος, το οποίο μεταβάλλεται και εξελίσσεται διαρκώς. Το
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί τις δυο τελευταίες
δεκαετίες αναμφισβήτητα έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων καθώς
έχει αυξήσει σημαντικά το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών για τους
καταναλωτές. Η διαρκής και εκθετικά αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία σε συνδυασμό
με την άρση εμπορικών φραγμών , έχουν αυξήσει κατά πολύ την ταχύτητα με την
οποία πραγματοποιείται τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση των προϊόντων ,
στην παγκόσμια πλέον οικονομία. Επίσης εκ των πραγμάτων η δυνατότητα
οικονομικής αυτάρκειας για κάθε χώρα , δηλαδή η έλλειψη οποιασδήποτε
εμπορικής εξάρτησης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αδύνατη, καθώς κάθε
χώρα λόγω γεωγραφικής θέσης, κλίματος, και λοιπών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, έχει ξεχωριστή σύνθεση παραγωγής η οποία στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν δύναται να καλύπτει όλες τις ανάγκες των πολιτών της.
Επομένως εύκολα γίνεται αντιληπτό πως οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις δεν
αποτελούν μια σημερινή κατάσταση. Το διεθνές εμπόριο είναι αποτέλεσμα των
πολλών διαφορετικών αναγκών των καταναλωτών κάθε χώρας και αυτό
συνεπάγεται πως αποτελεί μια λειτουργία επωφελή για την παγκόσμια ευημερία.
Διατυπώνεται από πολλούς περιβαλλοντολόγους ωστόσο η άποψη πως η
πλήρης άρση των εμποδίων του διεθνούς εμπορίου θα οδηγήσει σε
περιβαλλοντική επιδείνωση τόσο τοπικά όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Υποστηρίζουν επίσης ότι το διεθνές εμπόριο υπονομεύει την κυριαρχία και τους
νόμους των κρατών , και πως η παραγωγή των προϊόντων που προκαλεί την
περισσότερη μόλυνση μετατοπίζεται εξαιτίας του διεθνούς εμπορίου προς τις
φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Καταλογίζουν επομένως εις βάρος της
διεθνούς οικονομικής δραστηριότητος ένα σύνολο περιπτώσεων περιβαλλοντικής
υποβάθμισης και την συνδέουν άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση , καθώς η
τελευταία αποτελεί το μέσο για τις εξαγωγές και άρα για εμπόριο. Επιπροσθέτως
χρησιμοποιείται το επιχείρημα πως η αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας, άρα η
ύπαρξη οικονομικής μεγέθυνσης και επομένως με την σειρά της η αύξηση του
εισοδήματος θα ζημιώνει διαχρονικά την ποιότητα του περιβάλλοντος με τελικό
5
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αποτέλεσμα στον παγκόσμιο χάρτη την μετακίνηση της ρυπογόνου βιομηχανίας
στις αναπτυσσόμενες και νομικά ανίσχυρες χώρες.
Μολονότι υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα του περιβάλλοντος μεταξύ
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, όπως και στην αυστηρότητα της
νομοθεσίας, ενδιαφέρον εγείρει το γεγονός ότι οι πρωτεύουσες των πλέον
αναπτυγμένων χωρών έχουν υπολογισθεί ως πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά
μέσω μετρήσεων και εμπειρικών δεδομένων τα οποία αναγράφονται στην
αντίστοιχη ενότητα της εργασίας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι με την βοήθεια
κυρίως του συγγράμματος Trade and Environment των Copeland and Taylor(1994),
να αποσαφηνιστεί από ποια μεγέθη κρίνεται η ευημερία των καταναλωτών , ποιες
επιδράσεις είναι θετικές και ποιες αρνητικές στο περιβάλλον από τις εμπορικές
δραστηριότητες και την οικονομική μεγέθυνση, σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει
συσσώρευση ρυπογόνου παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και επίσης α) σε
τι συχνότητα πράγματι επιβαρύνονται τα πτωχότερα κράτη και β) αν όντως
ευθύνεται το διεθνές εμπόριο για αυτό ή οι κυβερνήσεις και η γενικότερη
διάρθρωση των χωρών αυτών.
Επίσης δεν είναι λίγοι οι οικονομολόγοι που θεωρούν ότι με <<δούρειο ίππο>> τις
περιβαλλοντικές ευαισθησίες ορισμένες επιχειρήσεις και κράτη κινούνται στην
κατεύθυνση του προστατευτισμού, υποβαθμίζοντας και εμποδίζοντας κατά το
δυνατόν το άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο, που πολλές φορές λόγω της διάχυσης
τεχνογνωσίας αλλά και νομοθεσίας είναι σε θέση να βελτιώσει εκείνες τις χώρες οι
οποίες πιθανόν να παράγουν με λιγότερο προηγμένη τεχνογνωσία.
Επιπροσθέτως ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος του κατά κεφαλήν εισοδήματος .
Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος προέρχεται από την ολοκλήρωση του
διεθνούς εμπορίου, ωστόσο η αύξηση του αναμένεται να αυξήσει παράλληλα με
την κατανάλωση και την απαίτηση των καταναλωτών για καλύτερη ποιότητα
περιβάλλοντος, (πέρα από ένα κομβικό ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος) , το
οποίο δημιουργεί δύο αντίρροπες δυνάμεις, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης
οδηγεί σε αύξηση της μόλυνσης, αλλά η απαίτηση για καλύτερη ποιότητα
περιβάλλοντος δρα ανασταλτικά στο μέγεθος της ρύπανσης, το οποίο συμβαίνει
όταν οι καταναλωτές αισθάνονται σχετικά πλήρεις από οικονομικής απόψεως και
τους προσφέρει πλέον περισσότερη ευημερία η ποιότητα του περιβάλλοντος.
Επομένως το επιχείρημα των περιβαλλοντολόγων πως αναμφισβήτητα η αύξηση
6
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του εισοδήματος , που προκύπτει από το διεθνές εμπόριο, προκαλεί την
περιβαλλοντική επιδείνωση δεν είναι πλέον ισχυρό.
Αναμφισβήτητα η ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη καθορίζεται από
ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον σε όλες τις διαστάσεις (αέρας, νερό ) , όπως
επίσης η κατανάλωση αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα ευημερίας. Ένας
επιπρόσθετος στόχος αυτής της εργασίας αποτελεί η επιβεβαίωση των
περιπτώσεων όπου έρχονται σε ρήξη οι δύο παράγοντες αυτοί και σε συνδυασμό
με τα εμπειρικά δεδομένα να επιβεβαιωθούν οι προσεγγίσεις του debate trade
and environment που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι ενότητες που αναλύονται στο κύριο μέρος της εργασίας είναι:
1) Περιγραφή του υποδείγματος της οικονομίας
2) Σχέση κατά κεφαλήν εισοδήματος και ρύπανσης( Environmental Kuznets
Curve)
3) Στόχοι περιβαλλοντικής πολιτικής
4) Pollution havens hypothesis and factor endowments
5) Διεθνείς συμφωνίες
6) Εμπειρικά δεδομένα
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1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ DEBATE TRADE - ENVIRONMENT
1.1.1 Υπόδειγμα οικονομίας
Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να οριστεί η βέλτιστη ποσότητα του μεγέθους της
ρύπανσης , υιοθετούμε το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας το οποίο εμπεριέχει τις
εξής παραδοχές1 :
• Η εξετάζουσα οικονομία είναι μικρή, δεν επηρεάζει την διεθνή τιμή, και
παράλληλα είναι ανοικτή στο εμπόριο.
• Οι βιομηχανίες είναι δύο, η μια παράγει τα αγαθά που δεν περιέχουν
ρύπους ( clean industry) σε αντίθεση με την παραγωγική διαδικασία της
δεύτερης ,που εκπέμπει ρύπους (dirty industry) και οι παραγωγικοί
συντελεστές είναι επίσης δύο.

• Ο ρόλος του εισοδήματος (income) που, αντιπροσωπεύει την πλευρά της
προσφοράς στο υπόδειγμα της γενικής ισορροπίας, είναι ιδιαιτέρως
σημαντικός στην ανάλυση γενικής ισορροπίας.

Εκ των πραγμάτων η παραγωγή ενός αγαθού που εκπέμπει ρύπους αποτελεί μια
αρνητική εξωτερικότητα, επομένως είναι απαραίτητο να οριστεί εκείνο το
κατάλληλο μέγεθος ρύπανσης για το οποίο ισχύει πως η οριακή ζημία ισούται με
το οριακό όφελος.
Υπό αυτήν την προϋπόθεση μπορεί να οριστεί η βέλτιστη ποσότητα της ρύπανσης

1

Pethig 1976 , McGuire 1982, Copeland and Taylor 1994
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1.1.2 Abatement technology
Η οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ, Υ. Το αγαθό Χ κατά την παραγωγή του,
προκαλεί ρύπανση, ενώ το αγαθό Υ όχι. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι:
1.κεφάλαιο (capital) και 2. εργασία (labor) Κ και L αντίστοιχα με τις αποδόσεις τις
αγοράς να είναι αντιστοίχως r και w. (both are inelastically supplied)2 ,
επιπρόσθετα το αγαθό Χ είναι εντάσεως κεφαλαίου, και το αγαθό Υ εντάσεως
εργασίας. Το οποίο σημαίνει πως:
>

Αμφότερα τα αγαθά παράγονται με σταθερές αποδόσεις κλίμακας.
Η συνάρτηση παραγωγής για το αγαθό Υ είναι
=

,

Υποθέτοντας ότι η Η είναι αύξουσα και κοίλη( ως προς τις εισροές)
Παράλληλα η επιχείρηση Χ παράγει 2 outputs, το αγαθό Χ και εκπομπές ρύπων τις
οποίες θέτουμε ως Ζ. Εν τούτοις , η μείωση της παραγωγής αποτελεί μια επιλογή,
επομένως η ένταση της εκπομπής των ρύπων είναι μια μεταβλητή επιλογή. Η
επιχείρηση ωστόσο έχει την δυνατότητα να προτιμήσει να δεσμεύσει πόρους,
συντελεστές παραγωγής προκειμένου να δημιουργήσει καθαρές τεχνολογίες
παραγωγής, το οποίο θα σημαίνει λιγότερο παραγόμενο Χ αλλά και Ζ. Πρόκειται
για την έννοια του abatement technology.Επομένως έστω οι παρακάτω εξισώσεις:
= 1−

,

=

,

Όπου η F είναι αύξουσα, και κοίλη:
0≤
2

≤1

Fullerton and Metcalf 1998
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φ(0)=1, φ(1)=0 και dφ/dθ<0.
Εάν θ=0 αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καθόλου μείωση της παραγωγής, και
κάθε παραγόμενη μονάδα δημιουργεί μια μονάδα ρύπανσης. Επομένως με
μηδενικό abatement activity έχουμε x= F(Κx, Lx) , z=x.
Στην περίπτωση όπου οι επιχειρήσεις επιλέξουν θ>0 , τότε ορισμένοι πόροι θα
κατανεμηθούν, όπως επισημάναμε προηγουμένως προς την δραστηριότητα του
abatement.
Επομένως υπό την οπτική γωνία πως οι επιχειρήσεις παράγουν ένα εν δυνάμει
προϊόν μέσω της συνάρτησης παραγωγής F(Kx,Lx) και χρησιμοποιώντας παράλληλα
το θ σαν μια εισροή κατευθυνόμενη για abatement activity, αυτή η αλλαγή αφήνει
στην επιχείρηση net output ίσο με (1-θ) F(Kx, Lx), το οποίο είναι διαθέσιμο για
κατανάλωση και εξαγωγή.
Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι επιχειρήσεις επιλέγουν τεχνικές παραγωγής ώστε
να ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής τους. Εξ αιτίας της ύπαρξης
περιβαλλοντικής μόλυνσης, επιβάρυνσης, το κόστος παραγωγής εξαρτάται από την
ρυθμιστική πολιτική που το κράτος θεσπίζει. Στην περίπτωση πλήρους έλλειψης
περιβαλλοντικής πολιτικής δεν έχει λόγο η επιχείρηση να στραφεί προς την
διαδικασία του abatement, επομένως στην εν λόγω περίπτωση το θ ισοδυναμεί με
μηδέν.
Στην αντίθετη περίπτωση όπου υπάρχει νομοθεσία, και περιορισμοί, δηλαδή το
θ>0 , τότε η επιχείρηση θα πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιήσει περιορισμούς
προερχόμενοι τόσο από την πλευρά του ρυθμιστή-κράτος- όσο και από την
πλευρά των περιορισμών που δημιουργεί η αγορά.
Στην ανάλυση μας θα θεωρήσουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν ένα
τέλος για κάθε μονάδα των εκπομπών που προκαλούν , το τέλος ενδέχεται να
είναι είτε υπό την μορφή φόρου εκπομπής ρύπων, είτε μέσω της τιμής αγοράς για
την άδεια εκπομπής ρύπων.
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Η ένταση της εκπομπής ρύπων μειώνεται, όταν οι φόροι εξαιτίας της ρύπανσης
αυξάνουν, επειδή η φορολογική αλλαγή αυτή κοστίζει επιπλέον στην επιχείρηση.
Αντίθετα η ένταση των ρύπων αυξάνει όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού που
προκαλεί ρύπανση καθώς οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για abatement
activity έχουν γίνει πιο ακριβοί.

1.1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ –Marginal Abatement Cost
Το εθνικό εισόδημα G προσδιορίζεται από τις εξής μεταβλητές:Px, Py, K,L,z : G(Px,
Py, K,L,z )
και ισχύει ότι
Marginal Abatement Cost=

=
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Εάν μειωθούν οι εκπομπές των ρύπων (z), τότε η μείωση του εθνικού εισοδήματος
εξαιτίας της μείωσης του επιτρεπτού ορίου εκπομπής των ρύπων είναι ίσο με
Μειωμένες εκπομπές ρύπων επιτυγχάνονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με δυο
τρόπους. α) με περισσότερη επένδυση στο abatement activity, και β) με το να
παράγουν λιγότερο Χ και περισσότερο Υ. Επομένως η παράγωγος του G ως προς z
μετρά το κόστος ως προς την οικονομία από την μείωση των εκπομπών ρύπων
όταν η εν λόγω μείωση έχει επιτευχθεί στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Η καμπύλη ζήτησης στην αγορά ρύπων , έχει στον κάθετο άξονα τις τιμές τ που
δηλώνουν το ποσό που πληρώνει η κάθε επιχείρηση για κάθε δεδομένη ποσότητα
ρύπων z που οι ποσότητες των ρύπων τους αποτελούν τον οριζόντιο άξονα του
διαγράμματος της καμπύλης ζήτησης της ρύπανσης. Η καμπύλη όπως είναι
αναμενόμενο έχει αρνητική κλίση καθώς όσο αυξάνεται το τ μειώνεται το z.
Η αύξηση στην τιμή ενός ρυπογόνου αγαθού <<dirty good>> , θα αυξήσει το οριακό
όφελος της ρύπανσης (marginal benefit of polluting) διότι η αξία του οριακού
προϊόντος των εκπομπών των ρύπων είναι υψηλότερη. (marginal product of
emissions).
H συσσώρευση κεφαλαίου, αυξάνει το οριακό όφελος της ρύπανσης διότι μια
χώρα που έχει αφθονία σε κεφάλαιο,
είναι σχετικά πιο παραγωγική στην
ρυπογόνο βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά η συσσώρευση ανθρώπινου
κεφαλαίου μειώνει , το οριακό όφελος της ρύπανσης καθώς η εν λόγω
συσσώρευση, ωθεί την οικονομία να γίνει πιο παραγωγική στην βιομηχανία των μη
ρυπογόνων αγαθών.
Η καμπύλη προσφοράς της ρύπανσης εμπεριέχει την έννοια του marginal damage,
δηλαδή της οριακής ζημίας. Υποθέτοντας πως όλοι οι καταναλωτές είναι όμοιοι, η
κυβέρνηση(κράτος) ορίζει την βέλτιστη πολιτική με το να επιλέγει εκείνα τα
επίπεδα ρύπανσης που μεγιστοποιούν την χρησιμότητα του αντιπροσωπευτικού
καταναλωτή.
Υπό την οπτική γωνία πως η περιβαλλοντική ποιότητα αποτελεί δημόσιο αγαθό,
(pure public good), και ισοδύναμα η περιβαλλοντική ρύπανση-μόλυνση αποτελεί
pure public bad, τότε το κράτος επιλέγει το επίπεδο της ρύπανσης έτσι ώστε οι
12
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επιχειρήσεις να πρέπει να πληρώσουν τ ισοδύναμο με το άθροισμα των οριακών
ζημιών κάθε καταναλωτή ,με άλλα λόγια θα πρέπει η τιμή τ να ισοδυναμεί με το
άθροισμα των οριακών ζημιών, ώστε να αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

Άρα προκύπτει ότι:

=

×

,

όπου τ= η τιμή που βάζει το κράτος στις βιομηχανίες μιας μικρής οικονομίας, Ν
=αριθμός όμοιων καταναλωτών, και MD=οριακή ζημία. Επομένως η λύση γενικής
ισορροπίας που προσδιορίζει την βέλτιστη ποσότητα ρύπανσης είναι η εξής:
, , ,

=

×

Η κλίση της καμπύλης ζήτησης εν προκειμένω, είναι καθοδική, αρνητική καθώς όσο
μειώνεται η τιμή για τις εκπομπές ρύπων , αυξάνει η εκπομπή ρύπων, διότι το
μέγεθος του abatement μειώνει και παράλληλα υπάρχει μετατόπιση του
ρυπογόνου τομέα προς τον καθαρό , μη –ρυπογόνο τομέα.
.
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Τρεις διαφορετικές καμπύλες προσφοράς παρουσιάζονται στο ανωτέρω
διάγραμμα. Η S1 είναι οριζόντια και αντιπροσωπεύει την σταθερή φορολογία,
όπου εάν η καμπύλη ζήτησης μετακινηθεί προς τα έξω, το μέγεθος των εκπομπών
των ρύπων θα αυξηθεί καθώς η S1 είναι οριζόντια. Στην περίπτωση της S2 , όπου η
καμπύλη προσφοράς είναι κάθετη, τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα αντίθετα
από πριν, δηλαδή εάν η καμπύλη ζήτησης μετακινηθεί προς τα έξω, τότε θα
αυξηθεί η σκιώδης τιμή τ, με την ρύπανση ωστόσο να μένει σταθερή. Η καμπύλη
προσφοράς S3, υποδηλώνει την efficient policy, έχει ανοδική , θετική κλίση,
επομένως η μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης προς τα έξω, θα έχει ως
αποτέλεσμα μια πιο σφιχτή πολιτική με το τ, να αυξάνει. Η κλίση της καμπύλης
προσφοράς S3 είναι ανοδική διότι το μέγεθος marginal damage αυξάνει με την
αύξηση της ρύπανσης, και επειδή η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί
κανονικό αγαθό, η αύξηση του Ζ οδηγεί σε αύξηση του τ, ως αποζημίωση προς
τους καταναλωτές για την επιβάρυνση στην ποιότητα του περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση την οποία το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί στην μείωση της τιμής του
μη-καθαρού προϊόντος το οποίο έστω πως εισάγεται τότε το marginal benefit της
ρύπανσης μειώνεται επομένως η καμπύλη ζήτησης μετακινείται προς τα μέσα. Η
μετακίνηση της καμπύλης προσφοράς ωστόσο είναι αμφιλεγόμενη. Μια ικανή
προϋπόθεση ώστε το ελεύθερο εμπόριο να οδηγήσει σε μείωση της μόλυνσης
είναι η επίδραση της υποκατάστασης στο marginal damage να είναι μικρότερη
της επίδρασης του εισοδήματος. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην μακροχρόνια κυρίως
περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης όπου για την χρησιμότητα των καταναλωτών
πλέον η οριακή ζημία που προκαλεί η ρύπανση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την
αύξηση του εισοδήματος. Επιπροσθέτως εάν ο τομέας των εξαγωγών είναι εκείνος
που ρυπαίνει, τότε θα επέλθει αύξηση της μόλυνσης εκτός και εάν το income effect
στο marginal damage είναι αρκετά ισχυρό.
Το σημείο κλειδί στην προσέγγιση αυτή είναι το μέγεθος του income elasticity of
marginal damage. 3 Εάν το εν λόγω μέγεθος είναι μικρότερο του 1 , τότε το
ελεύθερο εμπόριο θα αυξήσει την ρύπανση στην χώρα που εξάγει το μη καθαρό
αγαθό. Συμπερασματικά , η επίδραση του ελευθέρου εμπορίου στην ποιότητα του
περιβάλλοντος εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των δυνάμεων που
3

COPELAND AND TAYLOR (2003)
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απορρέουν από την αγορά καθώς και από την αποτελεσματικότητα της
ασκούμενης πολιτικής. Επομένως στο ελεύθερο εμπόριο, χώρες με συγκριτικό
πλεονέκτημα στην παραγωγή μη-καθαρών προϊόντων , θα διέπονται από αυξημένα
ποσά ρύπανσης, εκτός και αν τα income effects (επιδράσεις εισοδήματος) τα
οποία επηρεάζουν την περιβαλλοντική πολιτική , είναι αρκετά ισχυρά , ενώ οι
χώρες με συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή των καθαρών αγαθών
αναμφισβήτητα θα χαρακτηρίζονται από μείωση της ρύπανσης.(ρύπανση
προερχόμενη εκ της παραγωγής)
Scale , Composition and Technique effects
Εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση αμφότερα ενεργοποιούν την οικονομική
δραστηριότητα , και αυξάνουν την κλίμακα παραγωγής της οικονομίας.
Scale effect: Για να απομονώσουμε το scale effect, δηλαδή την επίδραση στην
ρύπανση εξαιτίας μιας αύξησης στην ποσότητα ή στην αποδοτικότητα των
συντελεστών παραγωγής , θεωρούμε ότι η σύνθεση της παραγωγής αλλά και οι
τεχνικές παραγωγής παραμένουν σταθερές, το οποίο συμβαίνει στην πράξη στην
περίπτωση όπου η κυβέρνηση είχε σταθερό φόρο ως προς την ρύπανση. Οπότε
έστω ότι οι μεταβλητές capital και labor αυξήθηκαν κατά τον συντελεστή λ .
Κρατώντας σταθερά τα άλλα 2 effects η επίδραση του scale effect στην αύξηση της
ρύπανσης είναι θετική. Επομένως η επίδραση του scale effect στο μέγεθος της
ρύπανσης είναι θετική, άρα η ρύπανση αυξάνει με την αύξηση της κλίμακας της
οικονομίας.
Composition effect :
Στην επίδραση της σύνθεσης της παραγωγής, διατηρούμε σταθερό το scale effect,
καθώς και τις τεχνικές παραγωγής που προσδιορίζουν τον βαθμό της έντασης των
ρύπων, και παρατηρούμε ότι το μέγεθος της ρύπανσης θα εξαρτηθεί από τον
προσανατολισμό της παραγωγής των επιχειρήσεων της οικονομίας. Δηλαδή εάν οι
επιχειρήσεις τείνουν να αξιοποιούν λόγω συγκριτικού πλεονεκτήματος της
οικονομίας πόρους που στρέφουν την παραγωγή προς τα dirty goods,το
αποτέλεσμα για την ρύπανση είναι ότι θα αυξηθεί. Με άλλα λόγια το composition
effect συνδέεται με το ποσοστό των clean goods vs dirty goods / GDP.
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Technique effect: A change in Emission Intensity
Σε αυτήν την περίπτωση , μελετάμε τις συνέπειες της αλλαγής στην περιβαλλοντική
πολιτική, η οποία μέσω της φορολογίας και της νομοθεσίας επηρεάζει, την ζήτηση
των επιχειρήσεων για αγορά ρύπων, άρα εν τέλει και το ίδιο το μέγεθος της
ρύπανσης.
Έστω, λοιπόν ότι υπάρχει εξωγενής αύξηση του φόρου των εκπομπών των ρύπων.
Αύξηση του φόρου, οδηγεί άμεσα σε αύξηση του abatement activity,για να μειώσει
το κόστος της η επιχείρηση που καλείται να πληρώσει περισσότερο φόρο για κάθε
παραγόμενη μονάδα καθώς αυτή συνδυάζεται και από μονάδα εκπομπής ρύπων .
Επομένως το technique effect υποδεικνύει ότι υψηλότερη φορολογία οδηγεί σε πιο
καθαρές τεχνικές παραγωγής, και με τα άλλα 2 effects σταθερά ,επέρχεται η
μείωση των ποσοστών ρύπανσης.

1.2 ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE
Αρχικά, η περιβαλλοντική ποιότητα συχνά αναφέρεται ως κανονικό αγαθό, αν όχι
ένα αγαθό πολυτελείας.4 Με άλλα λόγια, η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για
περιβαλλοντική ποιότητα είναι μεγαλύτερη του μηδενός, και πολύ πιθανόν
μεγαλύτερης και της μονάδας. Επιπροσθέτως, είναι πολύ πιθανό η οικονομική
μεγέθυνση, να αυξήσει την δυνατότητα χρήσης νεότερων τεχνολογιών οι οποίες
προκαλούν λιγότερη ρύπανση, πιο φιλικές με άλλα λόγια προς το περιβάλλον.5
Επιπλέον, όσο η ρύπανση ανά μονάδα προϊόντος μειώνει , η ρύπανση σε
απόλυτες τιμές ενδέχεται να αυξάνει όσο μεγεθύνεται η οικονομία. Ως εκ τούτου, η
επίδραση της τεχνολογίας στην ρύπανση εν τέλει είναι αμφιλεγόμενη.6
Όσο η οικονομική ανάπτυξη προοδεύει και το εισόδημα αυξάνει, το μερίδιο της
βιομηχανίας μειώνεται, καθώς αυξάνονται οι υπηρεσίες, έτσι οι τομεακές αλλαγές
ενδέχεται να ευνοήσουν τους καθαρούς τομείς παραγωγής .7
Ξεκινώντας από χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην
οικονομία, είναι πολύ πιθανόν να έχουν επιζήμιες επιδράσεις στο περιβάλλον. Η
4

James Van Alstine and Eric Neumayer

5

Grossman and Krueger ,1995
6
Lopez 1992
7

Jänicke, Binder, & Mönch, 1997.
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ρύπανση θα αυξηθεί από
ό τη
την στιγμή που το μερίδιο της γεωργ
ωργίας μικρύνει και
αυξηθεί της βιομηχανίας.
Τυπικά οι περισσότερες αναλύσεις,
αν
μελέτες, καταλήγουν στο
το ότι
ό η μορφή της
εξίσωσης που περιγράφειι την EKC είναι, της ακόλουθης μορφής:
!"

= # $ %& '! $ ( )& $ * )&

+

$ ," + -!" (i)

Ε= δείκτης περιβάλλοντος
Y= per capita income
F= country-specific effects
k= year specific dummie

Στην εν λόγω εξίσωση , όταν
ότα το δ είναι αρνητικό, και ταυτοχρ
τοχρόνως στατιστικά
σημαντικό αλλά το φ στατι
τατιστικά μη σημαντικό τότε το αποτέλ
οτέλεσμα είναι πως
βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο
εκε
της καμπύλης όπου αρχίζει η αύξηση
α
του κατά
κεφαλήν εισοδήματος να οδηγεί
οδ
σε αύξηση μεν της περιβαλλοντ
λοντικής ζημίας αλλά
με φθίνοντα ρυθμό. Στηνν περίπτωση
πε
όμως θετικού δ στατιστικά
τικά σημαντικού και
ταυτόχρονης μη στατιστικά
ικά σημαντικότητας του φ, βρισκόμαστε
αστε στο σημείο της
καμπύλης όπου η αύξηση
η του
το κατά κεφαλήν εισοδήματος οδηγεί
γεί σε μείωση πλέον
της περιβαλλοντικής επιβάρυ
άρυνσης.
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Όπως απεικονίζει το διάγραμμα, ξεκινώντας από τα χαμηλά κατά κεφαλήν
εισοδήματα, στην αρχή της οικονομικής μεγέθυνσης, λόγω αδύναμου νομοθετικού
πλαισίου αλλά και πιο ρυπογόνων τεχνολογιών, η οικονομική μεγέθυνση οδηγεί σε
αύξηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης με αύξοντα ρυθμό.
Στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες πλέον οικονομίες όμως οι καταναλωτές αρχίζουν
να φαίνονται πιο ανήσυχοι για την υγεία τους, και για την καλή κατάσταση εν γένει
του περιβάλλοντος, παρά για την καταναλωτική τους δύναμη, οπότε πέρα από ένα
κομβικό σημείο ξεκινάει η περιβαλλοντική υποβάθμιση να εξελίσσεται με φθίνοντα
ρυθμό και από ένα άλλο να φθίνει, επομένως με την βοήθεια πιο καθαρών
τεχνολογιών αλλά και την στροφή προς την παροχή υπηρεσιών και όχι τόσο
παραγωγής προϊόντος καταλήγουμε μακροπρόθεσμα, και μέσω των κατάλληλων
νομοθετικών πολιτικών, στην μείωση της περιβαλλοντική υποβάθμισης εν
συγκρίσει με την αύξηση του πλούτου, που υπολογίζεται, μέσω του κατά κεφαλήν
εισοδήματος.
Στις αρχές του 1990, οι Grossman και Krueger, μελετώντας την σχέση μεταξύ
εθνικού εισοδήματος και ρύπων όπως του διοξειδίου του θείου κατέληξαν στο ότι
μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της περιβαλλοντικής ζημίας υφίσταται
σχέση της μορφής του ανεστραμμένου U γνωστή και ως Environmental Kuznets
Curve8. Με άλλα λόγια το διοξείδιο του θείου αποτελώντας τον πιο σύνηθες ρύπο ,
αποδείχθηκε από τους ανωτέρω πως από ένα οριακό σημείο του κατά κεφαλήν
εισοδήματος η περιβαλλοντική ζημία κατέρχεται , το οποίο αποδεικνύει ότι
επέρχεται κορεσμός για εισόδημα από ένα σημείο και έπειτα και γίνεται πιο
σημαντική για τον αντιπροσωπευτικό καταναλωτή η περιβαλλοντική ποιότητα.
Ωστόσο η ύπαρξη της ΕΚC δεν αποτελεί το απόλυτο εχέγγυο πως η
παγκοσμιοποίηση επιδρά απαραιτήτως θετικά στο περιβάλλον.

8

Grossman and Krueger
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1.3 Κοινωνική ευημερία και περιβαλλοντική πολιτική
Έστω τώρα, ότι υπάρχουν δύο ομάδες(groups) στην κοινωνία οι οποίες διαφέρουν
μόνο στην κατοχή συντελεστών παραγωγής. Οι δύο ομάδες είναι
κατηγοριοποιημένες ως οι Green και οι Browns. Οι Browns κατέχουν κεφάλαιο,
ενώ οι Greens κατέχουν ανθρώπινο κεφάλαιο.
Υποθέτουμε παράλληλα ότι η κυβέρνηση επιλέγει το επίπεδο της ρύπανσης το
οποίο όντας το βέλτιστο μεγιστοποιεί ένα άθροισμα χρησιμοτήτων , το οποίο η
ίδια(κυβέρνηση) σταθμίζει ως προς τις δυο προαναφερθείσες διαφορετικές
ομάδες.
Επομένως η αντικειμενική συνάρτηση που αναλαμβάνει η κυβέρνηση να
μεγιστοποιήσει είναι
. = /01 $ 2 − / 03
Όπου λ είναι το βάρος που τοποθετούμε στους green και αντίστοιχα το (1-λ)
Επίσης ισχύει ότι

= 41

1

$

3

3

9

,

Οι καταναλωτές στο υπόδειγμα είναι δύο κατηγοριών, επομένως διαφορετική
οριακή ζημία , marginal damage, αντιμετωπίζει η κάθε μια, το άθροισμα ωστόσο
των διαφορετικών γινομένων N×MD θα πρέπει να ισούται με τον έναν φόρο που
είναι υποχρεωμένη να θέσει η κυβέρνηση (σταθμισμένος).
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η κυβέρνηση επιλέγει τα ποσοστά της ρύπανσης , με
τέτοιο τρόπο ώστε ο φόρος να είναι ισοδύναμος με το άθροισμα των οριακών
ζημιών μεταξύ των καταναλωτών.
Μια κυβέρνηση που δραστηριοποιείται με πολιτικά κίνητρα, και οφέλη, θα πρέπει
να σταθμίζει τόσο τα οφέλη όσο και τα κόστη των πολιτικών αναδιανομής
εισοδήματος. Συνεπώς μια τέτοια κυβέρνηση επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει το
κόστος της αύξησης του εισοδήματος της ευνοημένης ομάδας. Εάν η κυβέρνηση
διατηρήσει την χρησιμότητα των Green , σε ένα δεδομένο σταθερό επίπεδο, τότε
είναι σε θέση να αυξήσει την χρησιμότητα των Browns, σε υψηλότερο βαθμό

9

Samuelson rule
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στηριζόμενη σε lump-sum μεταβιβάσεις, από ότι μέσω της χειραγώγησης της
περιβαλλοντικής πολιτικής προς όφελος των Browns.10
Συμπερασματικά ως εδώ έχει αναλυθεί το βασικό υπόδειγμα με το οποίο γίνεται η
προσέγγιση του debate trade and environment, όπως επίσης έχει αναλυθεί η
βασική εξίσωση γενικής ισορροπίας , η λύση της οποίας δίνει την βέλτιστη
ποσότητα ρύπανσης μιας οικονομίας , καθώς επίσης, έχει επισημανθεί η
θεωρητική σχέση κατά κεφαλήν εισοδήματος και ρύπανσης μέσω της EKC, όπως
επίσης επισημάνθηκε και η σημασία του είδους της περιβαλλοντικής πολιτικής
που ακολουθείται για την ευημερία των καταναλωτών.
Στο υπόλοιπο τμήμα της θεωρητικής προσέγγισης έπεται η αναφορά σε δύο
κάθετα τεμνόμενες θεωρίες που στόχο έχουν την επεξήγηση των αιτιών της
συγκέντρωσης της παραγωγής των αγαθών σε ένα πλούσιο ή φτωχό μέρος του
πλανήτη. Οι δύο εκ διαμέτρου, αντίθετες αυτές θεωρίες είναι η pollution haven
models και η θεωρία των factor endowments.

1.4.1 Pollution Haven Models
Σκοπός αυτής της ενότητας αποτελεί ,η ανάλυση των αιτιών στις οποίες
στηρίζεται η υπόθεση των pollution haven models, δηλαδή η λογική που στηρίζει
την άποψη πως οι φτωχότερες χώρες συσσωρεύουν την παραγωγή των μηκαθαρών προϊόντων του πλανήτη, λόγω της ανάγκης εργασίας , λόγω έλλειψης
νομοθεσίας, αλλά επίσης και λόγω έλλειψης δυνατότητας εφαρμογής νομοθεσίας
προστασίας του περιβάλλοντος στις προαναφερθείσες χώρες.
Οι υποθέσεις που πραγματοποιούνται στο υπόδειγμα είναι οι εξής: α) εξωγενείς
διαφορές ως προς την περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα στις χώρες
β) χωρίζουμε τον κόσμο σε 2 ευρύτερες περιοχές, Βορρά και Νότο, οι οποίες από
κοινού καθορίζουν τις παγκόσμιες τιμές
γ) Κάθε περιοχή αποτελείται από πανομοιότυπες χώρες, με όμοιους συντελεστές
παραγωγής, προτιμήσεις, τεχνολογία. Το απλό αυτό υπόδειγμα είναι χρήσιμο,
καθώς έτσι η μόνη διαφορά που εξετάζεται είναι η διαφορά της περιβαλλοντικής
πολιτικής.
10

Dixit 1985
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Θεωρούμε πως ο Βορράς διέπεται από αυστηρότερη περιβαλλοντική πολιτική
συγκριτικά με τον Νότο. Επομένως οι εκπομπές ρύπων είναι υψηλότερες στον Νότο
από ότι στον Βορρά:
5 < 57
Ως εκ τούτου οι φόροι ρύπανσης θα είναι υψηλότεροι στον Βορρά από ότι στον
Νότο.
Το πρώτο υπόδειγμα-μοντέλο που προέβλεψε την υπόθεση των pollution haven
είναι του Pethig 1976. Χρησιμοποίησε ένα Ricardian trade model και παράλληλα
υπέθεσε ότι όλες οι χώρες είναι πανομοιότυπες με μοναδική διαφορά ότι η μια
είχε (εξωγενώς ορισμένη) πιο αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική από την άλλη.
Το υπόδειγμα προβλέπει επομένως πως η χώρα που διέπεται από πιο χαλαρή ,
αδύναμη περιβαλλοντική πολιτική θα εξάγει το polluting good.
Επιπροσθέτως οι Copeland and Taylor (1994) , δημιούργησαν ένα pollution heaven
model θεωρώντας ενδογενή την περιβαλλοντική πολιτική. Έστω λοιπόν δύο είδη
χωρών, Βορράς και Νότος, που διαφέρουν μόνο σε ένα χαρακτηριστικό, στο ότι ο
Βορράς είναι πιο πλούσιος από τον Νότο. Επειδή η περιβαλλοντική ποιότητα
αποτελεί ένα κανονικό αγαθό, και έχοντας πραγματοποιήσει την υπόθεση ότι η
πολιτική είναι αποτελεσματική, ο Βορράς επιλέγει πιο περιοριστική, αυστηρή
πολιτική έναντι του Νότου. Στο ελεύθερο εμπόριο ο Νότος εξάγει τα pollution
intensive goods , ενώ ο Βορράς εξάγει τα σχετικά καθαρά αγαθά. Του
συγκεκριμένου είδους τα υποδείγματα , προβλέπουν ( εκτός και εάν η
εισοδηματική ελαστικότητα της οριακής ζημίας είναι ιδιαίτερα υψηλή) , ότι το
ελεύθερο εμπόριο θα αυξήσει μέσω του global effect την παγκόσμια ρύπανση,
μετακινώντας και συσσωρεύοντας την παραγωγή των μη καθαρών προϊόντων ,
στις χώρες με συγκριτικά αδύναμη περιβαλλοντική πολιτική.
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Οι καμπύλες σχετικής ζήτησης και προσφοράς απεικονίζονται στο ανωτέρω
διάγραμμα, και προσδιορίζουν τα σημεία τους την ισορροπία μεταξύ των δύο
πλευρών. Οι καμπύλες σχετικής ζήτησης είναι ίδιες σε Βορρά και Νότο, γιατί οι
προτιμήσεις, είναι διακριτές ως προς την κατανάλωση των αγαθών και την
περιβαλλοντική ποιότητα, και πλήρως όμοιες ως προς την κατανάλωση.
Έστω ότι ο λόγος κεφαλαίου/εργασίας, είναι ίδιος ανάμεσα στις χώρες, οι
καμπύλες σχετικής προσφοράς του Βορρά και του Νότου, διαφέρουν μόνο δια της
επίδρασης των τιμών των emission prices , και δεδομένου ότι ο Βορράς διαθέτει
πιο περιοριστική πολιτική από τον Νότο, αυτό ωθεί την καμπύλη προσφοράς του
Βορρά προς τα πάνω και αριστερά από εκείνη του Νότου. (89: .
Με την απουσία του εμπορίου, η σχετική τιμή του μη καθαρού αγαθού είναι
υψηλότερη στον Βορρά συγκριτικά με τον Νότο, το οποίο σημαίνει ότι ο Βορράς
εξάγει το μη-καθαρό αγαθό και ο Νότος το καθαρό.11
Έστω τώρα ότι ο Βορράς είναι ταυτόχρονα και πιο πλούσιος και χαρακτηρίζεται
από αφθονία σε κεφάλαιο συγκριτικά με τον Νότο άρα

11

Pure pollution haven hypothesis (Copeland and Taylor 1994)
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Σε αυτήν την περίπτωση η σχετική αφθονία σε κεφάλαιο από την πλευρά του
Βορρά, ωθεί προς τα κάτω και δεξιότερα την σχετική καμπύλη προσφοράς. Το
καθαρό αποτέλεσμα επομένως θα εξαρτηθεί από το ποια εκ των δύο επιδράσεων
είναι πιο καθοριστική ως προς τα σχετικά κόστη, η αφθονία κεφαλαίου ή οι
νομοθετικές διαφορές. Εάν είναι η σχετική αφθονία κεφαλαίου τότε θα βρίσκεται
η σχετική καμπύλη προσφοράς δεξιότερα του Βορρά συγκριτικά με του Νότου, και
τότε ο Βορράς θα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή του pollution
intensive good συγκριτικά με τον Νότο ακόμη και εάν διαθέτει πιο αυστηρή
νομοθετική πολιτική. Το ελεύθερο εμπόριο θα οδηγήσει στην μετακίνηση της
παραγωγής του ρυπογόνου αγαθού στον Βορρά. Σε αυτήν την περίπτωση η
pollution haven hypothesis αποτυγχάνει.

1.4.2 Factor endowments
Μολονότι το υπόδειγμα pollution haven models, εξηγεί τους λόγους για τον
οποίους υπάρχουν περιπτώσεις συσσώρευσης της παραγωγής των dirty goods,
στις νομικά αδύναμες χώρες, αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου τα ρυπογόνα
αγαθά εν τέλει παράγονται στις χώρες με ιδιαιτέρως περιοριστική νομοθετική
πολιτική. Ο κύριος λόγος για τον οποίο παρατηρείται η συγκεκριμένη αντίφαση ,με
την προηγούμενη ανάλυση είναι πως το συγκριτικό πλεονέκτημα(comparative
advantage) καθορίζεται όχι μόνον από τις νομοθετικές διαφορές μεταξύ χωρών, ,
ως προς τις περιβαλλοντικές πολιτικές τις οποίες θεσπίζουν, αλλά στον ίδιο και
μεγαλύτερο βαθμό καθορίζεται από την κατανομή την ποσότητος
των
συντελεστών παραγωγής της κάθε χώρας, δηλαδή καθοριστικός παράγοντας είναι
η σχετική αφθονία της χώρας ως προς τον συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο ή
εργασία. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως αν στην παγκόσμια οικονομία η θέση των
factor endowments, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, τότε το συγκριτικό πλεονέκτημα
θα οδηγήσει τον πλούσιο Βορρά στην παραγωγή του μη-καθαρού προϊόντος,
παρόλη την αυστηρή νομοθεσία, και έτσι ο Νότος θα στραφεί στην παραγωγή του
καθαρού προϊόντος . Η παραγωγή των ρυπογόνων αγαθών είναι εφικτό να
παραμείνει σε χώρες υψηλού εισοδήματος, παρόλη την περιοριστική νομοθεσία
που τις διακρίνει (< > =>), εάν τα μειονεκτήματα που επιφέρει το υψηλό κόστος
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παραγωγής εκτοπίζονται από παράγοντες όπως η αφθονία των συντελεστών
παραγωγής. Επιπρόσθετα ο Νότος δεν έχει λόγους ανησυχίας για την συσσώρευση
της παραγωγής της ρυπογόνου βιομηχανίας ,διότι ο πλούσιος Βορράς τείνει να
βρίσκεται σε κατάσταση σχετικής αφθονίας ως προς τον παράγοντα ο οποίος
χρησιμοποιείται στην παραγωγή των ρυπογόνων αγαθών , δηλαδή το κεφάλαιο.
Ειδικότερα σε αυτήν την περίπτωση το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί παράλληλα σε
καθαρότερο περιβάλλον στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες, και σε χαμηλότερο
ποσοστό ρύπανσης σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως ο Νότος επωφελείται από το
διεθνές εμπόριο υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα και ο Βορράς κερδίζει.
Επιπλέον μόνο με την ύπαρξη απόκλισης ως προς τις περιβαλλοντικές πολιτικές ,
δεν είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε με βεβαιότητα πως θα υπάρξει μετατόπιση
της παραγωγής των ρυπογόνων αγαθών προς τις νομικά αδύναμες χώρες.
Συμπερασματικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν επιβεβαιώνεται η
pollution haven hypothesis , διότι σε μια ανάλυση όπου το βάρος στρέφεται προς
την σχετική αφθονία των πρώτων υλών, και των συντελεστών παραγωγής , η
παραγωγή των ρυπογόνων προϊόντων καταλήγει στον Βορρά επειδή εκεί βρίσκεται
σε αφθονία ο συντελεστής κεφάλαιο , που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των
εν λόγω προϊόντων , επομένως το συγκριτικό πλεονέκτημα καθορίζεται, τις
περισσότερες των περιπτώσεων, με βάση την αφθονία των συντελεστών
παραγωγής και όχι με βάση την διαφορά στην αυστηρότητα της πολιτικής , και για
αυτό τον λόγο κυριαρχεί το factor endowment motive, με όφελος για τις νομικά
ανίσχυρες, χώρες οι οποίες ως επί το πλείστον ανήκουν στις αναπτυσσόμενες
οικονομικά χώρες, με σχετική αφθονία στην εργασία , αφθονία η οποία θα
οδηγήσει τον Νότο στην παραγωγή τελικά των σχετικά καθαρών αγαθών.
Επομένως η εικόνα που παίρνει κανείς από τον παγκόσμιο χάρτη σχετικά με την
διάρθρωση του εμπορίου αποτελεί ουσιαστικά την απεικόνιση της σχετικής
διαθεσιμότητας πόρων σε κάθε χώρα, με αποτέλεσμα οι χώρες που εξάγουν
εργατικό δυναμικό να είναι πιο καθαρές και να διέπονται από υψηλότερη
περιβαλλοντική ποιότητα. Επίσης το διεθνές εμπόριο τείνει να πριμοδοτεί εν τέλει
τον συντελεστή παραγωγής που βρίσκεται σε αφθονία επομένως ισχυροποιούνται
περαιτέρω τα οφέλη των αναπτυσσόμενων κρατών καθώς η αμοιβή των
εργαζομένων αυξάνει.
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1.5 Ανανεώσιμες πηγές
Υπάρχουν παραδείγματα παραγωγής που προκαλούν αρνητικές εξωτερικότητες .
Διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη περίπτωση, η παραγωγή του ενός
τομέα μειώνει το φυσικό κεφάλαιο , του ιδίου τομέα, ενώ στην δεύτερη
περίπτωση μειώνει το φυσικό κεφάλαιο άλλων τομέων. Επομένως στην πρώτη
περίπτωση γίνεται λόγος , για τις renewable resources, ενώ στην δεύτερη
περίπτωση αναφερόμαστε στις cross-sectoral production externalities.
Περίπτωση 1.
Οι αρνητικές εξωτερικότητες είναι εσωτερικές ως προς την βιομηχανία αλλά
εξωτερικές ως προς τον παραγωγό.
Υπόδειγμα των Brander and Taylor. Περιλαμβάνει 2 προϊόντα
a)manufacturing(Μ)
b)harvested(Η)
και αντιπροσωπευτικό καταναλωτή με συνάρτηση χρησιμότητας U(H,M)
Οι συντελεστές παραγωγής είναι η εργασία L και το απόθεμα του φυσικού
κεφαλαίου S. Μια μονάδα εργασίας παράγει μια μονάδα Μ.
Μ=Lm

H συνάρτηση παραγωγής για Η είναι :
? = # @;
Βραχυπρόθεσμα το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου, S, είναι δεδομένο αλλά
μακροπρόθεσμα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με την διαφορά
του εθνικού συντελεστή <<αναγέννησης>> G(S) και του harvest rate επομένως
έχουμε:
;
=
"

;
; − A = B; C2 − D − A

Με r το εγγενές ποσοστό αύξησης του αποθέματος, και Κ την φυσική ικανότητα
που φέρει το περιβάλλον.
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Σε ένα υπόδειγμα που παρατηρούνται στρεβλώσεις είναι πολύ πιθανό το ελεύθερο
εμπόριο να οδηγήσει σε μείωση της ευημερίας. Εφόσον οι εξωτερικότητες δεν
εσωτερικεύονται πλήρως, τότε η μείωση των πηγών που προκαλείται από το
εμπόριο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μείωση του πραγματικού εισοδήματος.
Παρόλο
που
βραχυπρόθεσμα,
υπάρχει
ένα
trade
off
μεταξύ
εισοδήματος(κατανάλωσης) και αυστηρής νομοθεσίας, προκειμένου να
διαφυλαχτεί το φυσικό κεφάλαιο, μακροπρόθεσμα, παρατηρείται μείωση τόσο
στο πραγματικό εισόδημα όσο και στο απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου. Στην
περίπτωση όπου το εμπόριο οδηγεί σε μείωση του πραγματικού εισοδήματος,
τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα μιας καθοδικούς σπειροειδούς
συνέχειας όπου την αδύναμη περιβαλλοντική πολιτική διαδέχεται μέσω του
ελευθέρου εμπορίου η μείωση του πραγματικού εισοδήματος, η οποία
αναζωπυρώνει την αδύναμη περιβαλλοντική πολιτική , η οποία
επαναλαμβανόμενα οδηγεί σε χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα , κ.ο.κ.
Στην δεύτερη περίπτωση η παραγωγή ενός προϊόντος μειώνει το απόθεμα φυσικού
κεφαλαίου εις βάρος άλλων τομέων παραγωγής. Παραδείγματος χάρη η όξινη
βροχή, μειώνει όπως είναι αναμενόμενο , την παραγωγικότητα στον αγροτικό
τομέα. Η μόλυνση στον αέρα και στο νερό πολύ πιθανόν να βλάψουν τον τουρισμό,
αλλά και το ποσοστό θνησιμότητας των ψαριών.(cross –sectoral externality)
Θεωρούμε και πάλι 2 τομείς manufacturing (M) , και agriculture(Α) (natural capital
intensive sector), και 2 συντελεστές παραγωγής, την εργασία(L) και το απόθεμα
φυσικού κεφαλαίου(N). Η συνάρτηση παραγωγής για το Μ είναι:
M=

E

Η συνάρτηση παραγωγής για το Α είναι :
F = GHI

J

Το φυσικό κεφάλαιο αποτελεί δημόσιο αγαθό, επομένως η παραγωγικότητα σε
οποιαδήποτε επιχείρηση, στον τομέα Α, εξαρτάται από το συνολικό απόθεμα του
φυσικού κεφαλαίου Ν.
Στην βραχυχρόνια περίοδο, το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου, είναι δεδομένο,
αλλά μακροπρόθεσμα εξαρτάται από, την διαφορά μεταξύ του national
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regeneration rate , και της μείωσης προκαλούμενη από την μόλυνση από την
παραγωγή (M).
KH
N − H − OP
=M H
KL

Ο καλύτερος τρόπος για να διαχωριστούν το υπόδειγμα των cross-sectoral
production externalities και το υπόδειγμα ανανεώσιμων πηγών είναι η
επισήμανση πως :

Στο υπόδειγμα των ανανεώσιμων πηγών , αυξημένη παραγωγή του (Η) μειώνει το
φυσικό απόθεμα, το οποίο μειώνει την παραγωγικότητα, καταλήγοντας σε
μακροπρόθεσμες φθίνουσες αποδόσεις. Στο υπόδειγμα των cross sectoral
externality, αυξημένη παραγωγή οδηγεί σε καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος. Συνεπάγεται μείωση στην παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα η
οποία προκαλεί περαιτέρω μείωση εργατών στον τομέα (Α) με τελικό αποτέλεσμα,
η αυξημένη παραγωγή στον τομέα(Μ) να οδηγεί την παραγωγικότητα στο τομέα
(Μ) να αυξάνει συγκριτικά με του τομέα (Α) .
Υποθέτουμε και πάλι την ύπαρξη 2 χωρών Βορρά και Νότου, και πως ο Νότος
διαθέτει ένα ελαφρύ συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα (Μ). Το εμπόριο σε
αυτήν την περίπτωση θα ωθήσει τον Νότο να εξάγει το προϊόν (Μ) και θα ενισχύσει
το συγκριτικό πλεονέκτημα του Νότου.
Υψηλή παραγωγή σε (Μ) ζημιώνει το φυσικό κεφάλαιο μετατρέποντας τον τομέα
(Α) σε λιγότερο παραγωγικό. Χώρες οι οποίες αρχικά είναι ελαφρώς διαφορετικές
σε προτιμήσεις και σε συντελεστές παραγωγής ενδέχεται να δείχνουν τελείως
διαφορετικές μακροπρόθεσμα εξαιτίας των επιδράσεων του εμπορίου στην
εξέλιξη του φυσικού κεφαλαίου.
Όταν ο Βορράς και ο Νότος είναι πανομοιότυποι με μόνη διαφορά την παρουσία
πιο αυστηρής, περιοριστικής περιβαλλοντικής πολιτικής στον Βορρά, το απόθεμα
φυσικού κεφαλαίου είναι υψηλότερο στον Βορρά παρά στον Νότο. Η επίδραση
αυτή δίνει στον Βορρά συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή του καθαρού
αγαθού (Α), το οποίο συνεπάγεται πως ο Βορράς θα εξάγει το (Α) ενώ ο Νότος θα
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εξάγει το (Μ). Μέσω του lock-in effect, οι δυνάμεις που μετατρέπουν τον Νότο σε
pollution haven ενισχύονται μέσω του εμπορίου όσο η επέκταση του ρυπογόνου
τομέα καταστρέφει όλο και περισσότερο μέρος του φυσικού κεφαλαίου. Συνοπτικά
στο renewable resource model, η οξεία μείωση του φυσικού κεφαλαίου δίνει στον
Νότο, συγκριτικό μειονέκτημα στην παραγωγή του (Η) αγαθού, το οποίο θα
επέτρεπε στο φυσικό κεφάλαιο να ανακάμψει. Στο cross sectoral model όμως η
αντίστοιχη μείωση του φυσικού κεφαλαίου οδηγεί σε ευρύτερη και εντονότερη
ζημία του καθώς προκύπτει συγκριτικό πλεονέκτημα στο ρυπογόνο προϊόν .

2. Εμπειρική Προσέγγιση
Στην δεύτερη ενότητα , γίνεται αναφορά σε εμπειρικά δεδομένα τα οποία θα
επιβεβαιώσουν τις επιδράσεις που ασκεί το ελεύθερο εμπόριο στην ποιότητα του
περιβάλλοντος μέσω των τριών καναλιών που έχουν αναφερθεί στην θεωρητική
προσέγγιση , scale, composition, technique effect, καθώς και έλεγχος για το κατά
πόσο ισχύει η προσέγγιση της Environmental Kuznets Curve. Επιπρόσθετα με την
αρωγή των εμπειρικών δεδομένων θα συγκριθεί η ισχύς της pollution haven
hypothesis και των factor endowment καθώς και αν τα gains from trade
υπερισχύουν της race to the bottom hypothesis .Η συλλογή εμπειρικών
δεδομένων βασίζεται κυρίως στην μελέτη των Copeland and Taylor(1994) , Frankel
(2009)
Εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν πως άνω του 90% των εξαγωγών των dirty
goods, προέρχονται από χώρες που δεν είναι εξαιρετικά φτωχές, ή ιδιαιτέρως
αδύναμες νομικά , αντιθέτως ορισμένες εξ αυτών είναι εύπορες. Καταλήγουμε στις
εξής χώρες εξαγωγής των dirty goods , Καναδάς, Φινλανδία, Βενεζουέλα, Βραζιλία,
Νορβηγία.12

12

Low and Yeats (1992, 95)
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2.1 Εμπειρικά δεδομένα ως προς Scale, Composition και Technique effects
Στην προσπάθεια στοιχειοθέτησης εμπειρικών δεδομένων απαραίτητη είναι η
ύπαρξη χρονολογικών σειρών. Το διοξείδιο του θείου ;Q+ ,αποτελεί ιδανικό ρύπο
για την μελέτη μας, διότι αποτελεί υποπροϊόν, της παραγωγής των αγαθών,
εκπέμπεται σε μεγάλες ποσότητες ανά μονάδα output , έχει ισχυρή επίδραση
τοπικά, και αποτελεί αντικείμενο νομικής ρύθμισης καθώς είναι ιδιαίτερα
επιβλαβής ρύπος, και τέλος η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου αποτελεί
στοιχείο, δεδομένο, που ευρίσκεται τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε
αναπτυσσόμενες χώρες ανοικτές ή κλειστές ως προς το εμπόριο. Εξαιτίας αυτών
των λόγων χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικός ρύπος.
Το Global Environment Monitoring Systems, έχει καταγράψει τις συγκεντρώσεις
του διοξειδίου του θείου, στις μεγάλες αστικές περιοχές σε αναπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες χώρες στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τα δεδομένα
αποτελούνται από 2555 παρατηρήσεις, από 290 διαφορετικές θέσεις
παρατηρήσεως, τοποθετημένες σε 108 πόλεις αντιπροσωπεύοντας 43 χώρες
ανάμεσα στα έτη 1971-1996.
Προκύπτει ότι οι 7 από τις 12 πλέον πιο εκτεθειμένες πόλεις του δείγματος στην
ρύπανση βρίσκονται σε ανεπτυγμένες χώρες. Ρώμη, Μιλάνο, Μαδρίτη, Βιέννη,
Βρυξέλλες, Λονδίνο, και Τόκυο. Το ουσιαστικότερο κοινό σημείο των πόλεων
αυτών είναι η υψηλής κλίμακας οικονομική δραστηριότητα που τις
χαρακτηρίζει.(scale effect)
Επιπροσθέτως η αναλογία στο δείγμα , τείνει να αντιπροσωπεύει περισσότερο τις
ανεπτυγμένες οικονομίες, παρόλη την παρουσία αναπτυσσόμενων χωρών , το
εύρος δεν είναι το ιδανικότερο. Μεγάλο εύρος εκ των παρατηρήσεων ανήκει στις
Η.Π.Α, ακολουθούν ως προς το μερίδιο παρατηρήσεων η Κίνα, ο Καναδάς, η
Ιαπωνία.
Αξιοσημείωτη είναι η απόκλιση μεταξύ της συγκέντρωσης του ρύπου στην
υψηλότερη τιμή από την χαμηλότερη για την ίδια πόλη. Είναι λογικό να
αποκλειστεί η υπόθεση ότι η μεγάλη απόκλιση ισοδυναμεί με διαφορές σε
economic fundamentals, καθώς πρόκειται για την ίδια πόλη . Επομένως σύμφωνα
με τους Copeland and Taylor , καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω απόκλιση
διαδραματίζουν μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με τον καιρό.
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Προς διευκόλυνση χρησιμοποιείται ο λογάριθμος log of median της συγκέντρωσης
του διοξειδίου του θείου , ετησίως, ως εξαρτημένη μεταβλητή, επειδή η απόκλιση
των ετησίων στατιστικών για το 9RS , εμφανίζονται ως log normal.13
Η εξίσωση η οποία περιγράφει συνοπτικά την σύνδεση των εκπομπών των ρύπων,
με ορισμένους οικονομικούς παράγοντες είναι η εξής :
V $ U\ X − U] ^
V $ U+ W
V $ U[ (
V
X − UY Z
T = U2 ;
S= scale of economy

δ=1+ρ

κ=capital endowment

P=price of dirty good

R= income

T= pollution tax

Εάν ισχύει ότι _` > _a και _b > 0, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το
ελεύθερο εμπόριο αυξάνει την ρύπανση για έναν εξαγωγέα του ρυπογόνου
αγαθού. Τα Scale effects κυριαρχούν επί των technique effects και το composition
effect είναι θετικό.
Σύμφωνα με την έρευνα και τα εμπειρικά δεδομένα το composition effect ,
προερχόμενο από αύξηση στην αφθονία του συντελεστή κεφάλαιο, capital
accumulation, έχει θετική επίδραση ως προς την περιβαλλοντική ρύπανση και
αυξάνει την μόλυνση που προέρχεται από τον ρύπο 90S . 14
Τα technique effects , βρέθηκαν σε υψηλή συσχέτιση με τα composition effects ,
και για το μέσο κράτος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε, το ελεύθερο εμπόριο
επιδρά ελαφρώς αρνητικά στο μέγεθος της ρύπανσης που προκύπτει από τον
ρύπο 90S . Ωστόσο η καθαρή επίδραση των scale και technique effects για τους
ρύπους 4cd και eQ+ είναι θετική, προτείνοντας πως η περιβαλλοντική πολιτική
δεν ήταν τόσο ισχυρή, επιθετική ώστε να πετύχει τους στόχους που πέτυχε με τον
ρύπο του διοξειδίου του θείου 90S .

13
14

World Health Organization 1984
Antweiler, Copeland and Taylor(2001)
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Η ρύπανση αυξάνει όταν αυξάνει η κλίμακα παραγωγής, αυξάνονται οι εκπομπές
των ρύπων, καθώς και όταν το μερίδιο του μη καθαρού τομέα αυξάνει. Οι
Antweiler, Copeland and Taylor(2001) υπολόγισαν με εκτιμώμενο ρύπο το διοξείδιο
του θείου (SO2) χρησιμοποιώντας ένα διεθνές panel data ορισμένες επιδράσεις.
Διασπούν το composition effect, σε εκείνο το ποσοστό που προέρχεται από το
άνοιγμα ως προς το εμπόριο, και σε εκείνο το ποσοστό που προέρχεται από
μεταβολές στην σχετική αφθονία κεφαλαίου. Βρήκαν ότι η αύξηση της κλίμακας
παραγωγής οδηγεί σε αύξηση της ρύπανσης. Επιπρόσθετα, αυξήσεις στο κατά
κεφαλήν εισόδημα οδηγούν σε μείωση της μόλυνσης, με όλα τα υπόλοιπα μεγέθη
να παραμένουν σταθερά. Το composition effect ,εξαιτίας αυξήσεων στην αφθονία
του κεφαλαίου είναι θετικό και αυξάνει την ρύπανση που προέρχεται από το 9RS .
Πλέον ανοικτές οικονομίες(ως προς το εμπόριο) ευρέθησαν με χαμηλά επίπεδα
ρύπανσης-μόλυνσης(9RS ). 15
Στην Κίνα, με την μελέτη πολλών ειδών ρύπων, η καθαρή επίδραση, των scale and
technique effects είναι ως προς την μόλυνση του αέρα, θετική, αλλά ως προς τους
ρύπους: αρσενικό και κάδμιο ήταν αρνητική. Το composition effect εξαιτίας του
αυξημένου ανοίγματος ως προς το εμπόριο, είναι θετικό ως προς την μόλυνση του
αέρα, αλλά αρνητικό για άλλους ρύπους. 16
Συμπερασματικά η προσέγγιση της θεωρίας ως προς τα τρία κανάλια μέσω των
οποίων επιδρά το ελεύθερο εμπόριο στην ποιότητα του περιβάλλοντος, δηλαδή τα
scale, composition, technique effects , επιβεβαιώνονται εμπειρικά.

15
16

Frankel and Rose (2005)
Frankel and Rose (2005)
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2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για Environmental Kuznets Curve
Με βάση την δημοσίευση στην International Society for Ecological Economics17
Το μοντέλο παλινδρόμησης για την ΕΚC είναι:
ln hikjl = Go $ pq $ r` ln st>jkj u $ rS ln st>jkj u
mn

oq

S

oq

$ 5oq

Όπου Ε αντιστοιχεί στις εκπομπές των ρύπων, η μεταβλητή P ισοδυναμεί με τον
πληθυσμό. Η βασική υπόθεση στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι πως παρόλο που οι
εκπομπές ανά άτομο διαφέρουν μεταξύ των χωρών σε οποιοδήποτε εισόδημα, η
εισοδηματική ελαστικότητα είναι η ίδια για όλες τις χώρες σε οποιοδήποτε
εισόδημα. Ως προς το Fixed Effect model : #! και v" αποτελούν παραμέτρους της
παλινδρόμησης ενώ, και μόνο με αυτό τα αποτελέσματα μας είναι consistent.
Μέσω του Hausman test , γίνεται ο έλεγχος για inconsistency στα random effects. Η
ύπαρξη σημαντικής στατιστικά διαφοράς δηλώνει ότι το random effect είναι μη
συνεπώς, inconsistently, υπολογισμένο , εξαιτίας συσχέτισης μεταξύ των variables
και των error components. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επιπρόσθετα στατιστικά
προβλήματα, το fixed effect model , μπορεί να υπολογιστεί με συνέπεια, ωστόσο
οι υπολογισθέντες παράμετροι σχετίζονται άρρηκτα με την επιλογή των data ,
επομένως εάν υπολογισθούν τα fixed effects για τις ανεπτυγμένες χώρες, πολύ
πιθανόν να μην έχουμε σημαντικά στοιχεία για το μέλλον των αναπτυσσόμενων
χωρών. Συνεπώς με την βοήθεια του Hausman test οι regressor απεδείχθησαν να
έχουν συσχέτιση με παραλειπόμενες μεταβλητές, άρα υπάρχουν ισχυρές σχέσεις
μεταξύ των αποτελεσμάτων και του είδους του δείγματος. Συνοψίζοντας τα
εμπειρικά δεδομένα δεν συμφωνούν με το ανεστραμμένο U , επομένως παραμένει
μια θεωρητική προσέγγιση.

17

David I.Stern June 2003
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2.3 Εμπειρικά δεδομένα για factor endowment
Πολλοί ερευνητές υποστήριξαν ,και επαληθεύθηκαν, ότι η συσσώρευση του
συντελεστή παραγωγής αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος είναι σε θέση να
εκτοπίσει την ισχύ της διαφοράς στην περιβαλλοντική πολιτική και να αντιστρέψει
την θεωρία των pollution havens model εξ ολοκλήρου. 18
Οι Ederington, Levinson, Minier (2004) μελετώντας την περίοδο 1972-1994 τις
εισαγωγές και τις εξαγωγές(ως προς το περιεχόμενο ρύπων) παρατήρησαν ότι οι
εισαγωγές των Η.Π.Α μετετράπησαν σε λιγότερο pollution intensive, από τις
αντίστοιχες εξαγωγές της ίδιας περιόδου. Επομένως τα εμπειρικά δεδομένα
έρχονται σε πλήρη ρήξη με την υπόθεση της συγκέντρωσης της ρύπανσης στις
αναπτυσσόμενες χώρες λόγω ελλιπούς νομοθεσίας. Επίσης οι Antweiler, Copeland
and Taylor(2001) υπολόγισαν την ελαστικότητα του περιβάλλοντος στον ρύπο 9RS
ως προς την αυξημένη έκθεση στο εμπόριο.
Τα εμπειρικά τους δεδομένα έδειξαν ότι η εν λόγω ελαστικότητα, αυξάνεται
αναλογικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το εμπόριο τείνει να αυξάνει την
ρύπανση που προέρχεται από το διοξείδιο του θείου, μέσω του composition effect
περισσότερο στις πλούσιες χώρες παρά στις φτωχές, και η ελαστικότητα σε
ορισμένες φτωχές χώρες βρέθηκε αρνητική.
Συμπερασματικά η υπόθεση στην θεωρητική προσέγγιση πως η συσσώρευση του
συντελεστή παραγωγής διαδραματίζει πιο ουσιώδη ρόλο από ότι η διαφορά της
πολιτικής μεταξύ Βορρά και Νότου επαληθεύεται και κατά το εμπειρικό σκέλος,
γεγονός το οποίο αναχαιτίζει το βασικό επιχείρημα των <<πολέμιων>> του
ελευθέρου εμπορίου πως αναπόφευκτα θα επωφεληθεί ο Βορράς από την ύπαρξη
του συσσωρεύοντας τον αντίκτυπο της ρυπογόνου παραγωγής στον νομικά
ανίσχυρο Νότο. Συνεπώς επιβεβαιώνεται και εμπειρικά πως η θεωρία των factor
endowment υπερισχύει της pollution haven models

18

Ederington, Levinson,Minier (2005)
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2.4 Αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων του εμπορίου στο περιβάλλον

Στατιστικά, ορισμένα μέτρα της περιβαλλοντικής ποιότητας συσχετίζονται θετικά
με το επίπεδο του εμπορίου. Για παράδειγμα, οι χώρες που είναι πιο ανοικτές στο
διεθνές εμπόριο κατά μέσο όρο διέπονται από χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης
Μια σειρά από μελέτες έχουν προσπαθήσει να απομονώσουν την ανεξάρτητη
επίδραση του ανοίγματος προς το διεθνές εμπόριο. Καμία από αυτές τις μελέτες
δεν καταδεικνύει την πιθανότητα το εμπόριο να αποτελεί το αποτέλεσμα άλλων
παραγόντων και όχι την αιτία. 19
Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξωγενή μεταβολή στο εμπόριο μεταξύ των χωρών
η οποία οφείλεται σε παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση. 20Βρίσκει συνέπειες
του εμπορίου σε αρκετές μετρήσεις της ρύπανσης του αέρα (κυρίως εκπομπές 9RS
και NOx emissions), για ένα δεδομένο επίπεδο εισοδήματος, που είναι πιο καλό
παρά κακό. Αυτό υποδηλώνει ότι οι «gains from trade" συνέπειες μπορεί να είναι
τουλάχιστον τόσο ισχυρές όσο οι συνέπειες εκ του "race to the bottom" .
Τα εμπειρικά δεδομένα είναι διαφορετικά για τις εκπομπές του διοξειδίου του
άνθρακα, που εμφανίζονται , να επιδεινώνονται από το εμπόριο.
Δεν είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί γιατί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
αυξάνονται συνεχώς με το εμπόριο και την ανάπτυξη, ενώ ακόμη και τα τοπικά
μέτρα της ρύπανσης βελτιώνονται. Οι εθνικές κυβερνήσεις, δεδομένης της θέλησης
και των χρημάτων, μπορεί να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την τοπική ρύπανση,
επειδή ακόμα κι αν είναι έξω από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση, είναι στο
εσωτερικό της χώρας.
Ένα διασυνοριακό περιβαλλοντικό πρόβλημα, όπως η παγκόσμια κλιματική
αλλαγή, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις επιμέρους χώρες . Σε αυτήν
την περίπτωση η πολυμερής συνεργασία κρίνεται απαραίτητη.

19
20

Antweiler
Frankel and Rose (2003)
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2.6 Εμπειρικά δεδομένα των Frankel-Rose
Σε αυτήν την υποενότητα παρουσιάζονται εμπειρικά δεδομένα βασισμένα στις
πλέον πρόσφατες αναλύσεις των Frankel-Rose21 . Στόχος είναι να επεξηγηθεί η
εξαρτημένη μεταβλητή , η οποία λαμβάνει την μορφή, διαφόρων μέτρων της
περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Εκ των ανεξάρτητων μεταβλητών ιδιαίτερο
ενδιαφέρον εγείρει η περιβαλλοντική επίδραση του εμπορίου. Οικονομετρικές
τεχνικές επιτρέπουν, τον έλεγχο των επιδράσεων του εισοδήματος, της ύπαρξης
δημοκρατικής κυβέρνησης, καθώς και της πληθυσμιακής πυκνότητας.
Οι πίνακες 1 και 2 αφορούν το 1990 , και εν γένει ανατροφοδοτούν τα
προγενέστερα δεδομένα. Η καμπύλη Environmental Kuznets Curve,
επιβεβαιώνεται ως προς τις εκπομπές των ρύπων των wxS , PM , με άλλα λόγια
πράγματι η ρύπανση αρχίζει σταδιακά να μειώνεται όταν το εισόδημα γίνεται
επαρκώς υψηλό . Επιπροσθέτως η ύπαρξη δημοκρατικού πολιτεύματος, αποτελεί
μια θετική επίδραση , ταυτοχρόνως στατιστικά σημαντική.
Ακόμη τα αποτελέσματα ως προς τον ρύπο του διοξειδίου του άνθρακα είναι
αρκετά ισχυρά. Μια καμπύλη Kuznets έχει πλέον εμφανιστεί, κάτι το οποίο
ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την θεωρία πως η ρύπανση μειώνει σε υψηλά
επίπεδα εισοδήματος, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο του Κιότο το 1997,
τοποθέτησε τις βάσεις της πολυμερούς διακυβέρνησης, το εμπόριο ωστόσο
συνεχίζει να εμφανίζεται ως ο λόγος επιδείνωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας
από την αύξηση των εκπομπών του yRS .

21
21

J. Frankel Environmental effects of international trade(2009)
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Table 1: Determination of Environmental Degradation, 1990, OLS
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

VARIABLES

CO2, F-R2004 CO2, 2008

SO2, F-R 2004 SO2,2008 PM, F-R'04

PM10, 2008

Trade/GDP

0.017**

0.001

-0.306***

0.002

-0.374

0.001

(0.008)

(0.002)

(0.079)

(0.002)

(0.337)

(0.001)

Log real GDP per capita

Log real GDP p/c squared

Polity (democracy)

Log of Area per capita

Observations

-17.879*** 2.492**

287.250** 0.363

566.651

0.967

(4.365)

(1.051)

(118.806)

(0.919)

(336.189)

(0.720)

1.329***

-0.063

-16.584**

0.032

-35.566* -0.075*

(0.284)

(0.062)

(6.781)

(0.055)

(19.056)

(0.042)

-0.016*

-0.010** -6.579***

0.001

-6.697*

-0.001

(0.009)

(0.004)

(2.049)

(0.002)

(3.416)

(0.005)

0.155

-0.068

-2.921**

0.146** -13.024** -0.021

(0.155)

(0.099)

(1.394)

(0.064)

(6.292)

(0.039)

102

132

41

134

38

133
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Table 2: Determination of Environmental Degradation, Panel

VARIABLES

(1) CO2

(2) SO2

(3) PM10

(4) Water

0.002*** -0.000

-0.000

-0.001

(0.000)

(0.000)

(0.000)

Random Effects

Trade/GDP

Log real GDP per capita

Log real GDP p/c squared

Polity (democracy)

Log of Area per capita

(0.001)

1.797*** -0.240

0.891*** 3.027***

(0.131)

(0.144)

(0.628)

(0.309)

-0.060*** 0.059

-0.071*** -0.154***

(0.008)

(0.038)

(0.009)

(0.018)

-0.000

0.001

-0.000

-0.001

(0.000)

(0.002)

(0.000)

(0.001)

-0.363*** 0.102* 0.504*** -0.000
(0.020)

(0.053)

(0.027)

(0.036)

Observations

5371

443

2149

1952

Number of cid

157

158

158

136
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Table 3: Determination of Environmental Degradation, 5-year Panel

VARIABLES

(1) CO2

(2) SO2

(3) PM10

(4) Water

0.002*** 0.001

-0.001

-0.001

(0.001)

(0.001)

(0.001)

2.260*** 0.982

0.915**

3.104***

(0.307)

(0.395)

(0.571)

Random Effects

Trade/GDP

Log real GDP per capita

Log real GDP p/c squared

Polity (democracy)

Log of Area per capita

(0.001)

(0.771)

-0.077*** -0.015

-0.073*** -0.147***

(0.018)

(0.046)

(0.024)

(0.034)

0.001

0.002

-0.001

-0.001

(0.001)

(0.003)

(0.001)

(0.002)

-0.195*** 0.109** 0.124*** -0.078*
(0.035)

(0.054)

(0.037)

(0.044)

Observations

1118

463

463

494

Number of cid

157

158

158

136

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Notes: Robust standard errors in parentheses.

1.

New CO2 country emission data from WB WDI ---- National CO2 emissions (metric tons per capita)
2 New SO2 country emission data: from WRI and EDGAR ---- National SO2 emissions (metric tons p.c.)
3 New PM10 country level data: from WB WDI ---- PM10 country level (micrograms per cubic meter)
4. Water Pollution: from WB WDI Organic water pollutant emissions (kg per day per capita)
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Table 4: Determination of Environmental Degradation, 1990, IV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

VARIABLES

CO2, F-R2004 CO2, 2008

SO2, F-R 2004 SO2,2008 PM, F-R'04

PM10, 2008

Trade/GDP

-0.011

0.025*

-0.220

0.006

-1.311

0.005

(0.022)

(0.013)

(0.394)

(0.008)

(1.012)

(0.006)

-15.201*** 0.218

245.369

-0.693

578.784** 0.374

(3.462)

(2.053)

(186.551)

(1.287)

(251.316)

0.059

-14.335

0.093

-35.826** -0.041

(0.215)

(0.120)

(10.287)

(0.075)

(14.590)

-0.022

0.004

-6.265***

0.002

-7.242** 0.001

(0.018)

(0.011)

(2.148)

(0.007)

(2.674)

0.032

0.069

-0.748

0.202*** -16.548* 0.015

(0.234)

(0.110)

(7.760)

(0.070)

(9.447)

(0.050)

97

117

38

118

35

118

Log real GDP per capita

Log real GDP p/c squared 1.165***

Polity (democracy)

Log of Area per capita

Observations

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(0.916)

(0.053)

(0.005)

Robust standard errors in parentheses.

1. F-R'04: the Frankel & Rose (2004) result
2. F-R’08: update with Penn World Table 6.2, and new environmental data:
3. New CO2 country emission data from WB WDI ---- National CO2 emissions (metric tons per capita)
4. New SO2 country emission data: from WRI and EDGAR ---- National SO2 emissions (metric tons p.c.)
5. New PM10 country level data: from WB WDI ---- PM10 country level (micrograms per cubic meter)
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2.7 Εμπειρικά δεδομένα σχετικά με
κατανάλωση

την

ρύπανση από την

Οι περισσότερες προσεγγίσεις του trade and environment debate
γίνονται θεωρώντας την ρύπανση προερχόμενη από την παραγωγή ,
ωστόσο τα τελευταία χρόνια σημασία δίνεται στην ρύπανση που
προέρχεται από την πλευρά της κατανάλωσης. Τα κάτωθι εμπειρικά
δεδομένα βασίζονται στην έρευνα του Scot Holladay (Απρίλιος 2008).
Για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διάσταση του μεγέθους της
ρύπανσης , θα πρέπει να μετρηθεί και η ρύπανση προερχόμενη από την
πλευρά της κατανάλωσης των προϊόντων. Με βάση τα στοιχεία του
Inventory of New York City Greenhouse Gas Emissions (2007),
προκύπτει πως ως προς το διοξείδιο του άνθρακα, σχεδόν το 50% των
εκπομπών προέρχεται από την πλευρά της κατανάλωσης , στην Νέα
Υόρκη. Στην Βόρεια Καρολίνα μεταξύ 35-54% των εκπομπών του
υδράργυρου προέρχονται από την κατανάλωση σύμφωνα με το Local
Program Emissions Inventories.
Ως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες τα εμπειρικά δεδομένα
καταδεικνύουν πως στην Καλκούτα(Ινδία) η ρύπανση στον αέρα
προερχόμενη από την πλευρά της κατανάλωσης ανέρχεται στο ποσοστό
34-52%.
Επιπροσθέτως το ποσοστό της ρύπανσης, προερχόμενο εκ της
κατανάλωσης, ως προς τον ρύπο του διοξειδίου του άνθρακα ,για το
χρονικό διάστημα 1966-1992 έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ολλανδία.
Επίσης οι αυξήσεις των εκπομπών των ρύπων από την πλευρά της
κατανάλωσης αντισταθμίζονται μερικώς από την μείωση των εκπομπών
από την πλευρά της παραγωγής. Επιπλέον στηριζόμενοι στο paper του
Scot Holladay (Απρίλιος 2008) ,όταν το composition effect είναι
ισχυρότερο των scale και technique effect αυτό θα οδηγήσει σε
αντίθετες μεταβολές στην ρύπανση από την παραγωγή σε σχέση με την
ρύπανση που προέρχεται από την πλευρά της κατανάλωσης. Αυτό
συμβαίνει όταν υφίσταται ελεύθερο εμπόριο μεταξύ χωρών οι οποίες
είναι αρκετά διαφορετικές. Οι εμπορικοί φραγμοί στις ανεπτυγμένες
χώρες είναι πολύ χαμηλοί, έτσι θα μπορούσε εύκολα να προβλέψει
κανείς πως το εμπόριο θα πραγματοποιείται μεταξύ του αναπτυγμένου
και αναπτυσσόμενου κόσμου στο κοντινό μέλλον.
Στην περίπτωση την οποία, η ρύπανση παράγεται από το capital
intensive good Y, το ελεύθερο εμπόριο θα οδηγήσει σε μία αύξηση
40
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στην ρύπανση προερχόμενη από την παραγωγή του Υ , και αντίστοιχη
μείωση στον Νότο. Αν όμως η ρύπανση προέρχεται από την
κατανάλωση του Υ , τότε στον Νότο θα παρατηρηθεί αύξηση της
ρύπανσης και μείωση στον Βορρά . Η ρύπανση προερχόμενη από την
παραγωγή τείνει να αποκλίνει μεταξύ των Βορρά-Νότου, όσο οι χώρες
εξειδικεύονται στα αγαθά που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
(comparative advantage)
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3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Η λειτουργία των Process and Production Methods (PPMs)
Με τον όρο PPMs αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο ένα προϊόν
παρασκευάζεται . Πολλά προϊόντα περνούν από διάφορα στάδια
παρασκευής και ως εκ τούτου από έναν αριθμό PPMs , προτού να
βρεθούν στην αγορά. Ένα σύνηθες παράδειγμα αποτελεί η παρασκευή
χαρτιού, η οποία προϋποθέτει την καλλιέργεια των δέντρων , που θα
κοπούν, το ξύλο που θα υποβληθεί σε επεξεργασία, κ.τ.λ. Οι διάφορες
διαδικασίες θα έχουν και διαφορετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του
περιβάλλοντος. Επίσης υπάρχουν προϊόντα που σχετίζονται με τα PPMs
και εκείνα που δεν σχετίζονται.
Ακόμη και η περίπτωση της τοπικής περιβαλλοντικής επιδείνωσης,
όπως η αποψίλωση των δασών, μετατρέπεται σε ζήτημα διεθνούς
ανησυχίας και ενδιαφέροντος. Υφίσταται διαχρονική διάκριση μεταξύ
των μέτρων που αφορούν το εμπόριο, τα οποία στοχεύουν σε
ανεπιθύμητα προϊόντα όπως ο αμίαντος, και σε αυτά τα οποία
στοχεύουν σε Processes and Production Methods (PPMs).
Είναι ξεκάθαρο πως μια χώρα η οποία ενδιαφέρεται για την δικιά της
υγεία ή την ποιότητα του περιβάλλοντός της έχει το δικαίωμα να
φορολογεί προϊόντα τα οποία θεωρεί επιβλαβή, δίχως όμως να κάνει
διακρίσεις εις βάρος των παραγωγών που προέρχονται από χώρες του
εξωτερικού.
Συχνά μια διεθνής εξωτερικότητα, είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Τα
δάση απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα με συνέπεια η υλοτομία να
συμβάλλει στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Τα είδη τα οποία
βρίσκονται σε κίνδυνο ενδέχεται να διέπονται από συγκεκριμένα και
μοναδικά γονιδιακά στοιχεία, τα οποία στο μέλλον να χρειαστούν προς
όφελος της επιστήμης.
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Η πιθανότητα ερημοποίησης είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε
κοινωνική αστάθεια, και πολιτικές διαμάχες, που ενδέχεται με την
σειρά τους να οδηγήσουν σε προβλήματα στην διεθνή ασφάλεια. Ως εκ
τούτου η περιβαλλοντική επιβάρυνση, επιδείνωση σε μια χώρα μπορεί
να έχει έμμεσα αποτελέσματα σε άλλες.
Η λειτουργία των WTO panel
Στη μεταπολεμική περίοδο, το όχημα για τη διεξαγωγή των πολυμερών
διαπραγματεύσεων που κατόρθωσαν να μειώσουν τα εμπόδια στο
εμπόριο σε πολλές χώρες ήταν η Γενική Συμφωνία Δασμών και
Εμπορίου (GATT). Το 1995 η οργάνωση της GATT αντικαταστάθηκε με
έναν πιο ρεαλιστικό θεσμό , τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(WTO). Ένας λόγος για τον οποίο η αλλαγή ήταν σημαντική είναι ότι ο
νέος θεσμός δημιούργησε έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών, τα
πορίσματα της οποίας ήταν πλέον δεσμευτικά για τα κράτη μέλη.
Προηγουμένως, ένα κόμμα που δεν του άρεσε η απόφαση μιας ομάδας
της GATT θα μπορούσε να την απορρίψει.
Πολλοί οικολόγοι προφανώς αισθάνονται ότι ο ΠΟΕ είναι μια εχθρική
δύναμη. Ο ισχυρισμός ότι η GATT και ο ΠΟΕ είναι εχθρικές προς τα
περιβαλλοντικά μέτρα θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν από
τις βασικές διατάξεις της GATT, οι οποίες απαγορεύουν μια χώρα μέλος
να προβεί σε διακρίσεις εις βάρος των εξαγωγών του άλλου, υπέρ του
"like products" γίνεται είτε από μια τρίτη χώρα ή από εγχώριους
παραγωγούς . Αλλά το άρθρο ΧΧ επιτρέπει εξαιρέσεις από την αρχή της
μη διάκρισης για περιβαλλοντικούς λόγους (μεταξύ άλλων), υπό την
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αποτελούν «μέσο αυθαίρετων ή
αδικαιολόγητων διακρίσεων» ή «συγκεκαλυμμένο περιορισμό του
διεθνούς εμπορίου».
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Σύμφωνα με την GATT, υπήρχε ασάφεια της ερμηνείας ως προς το τι
επρόκειτο να συμβεί, όταν το άρθρο XX ερχόταν σε σύγκρουση με το
άρθρο περί μη διακρίσεων. Προκειμένω να διευθετηθεί το ζήτημα, στο
προοίμιο των άρθρων που συμφωνήθηκαν στο Μαρακές για την ίδρυση
του ΠΟΕ, προστέθηκαν οι εξής στόχοι,
1)η βέλτιστη χρήση των πόρων του κόσμου,
2) η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος και
3)η Doha του 2001 που προσπάθησε να ξεκινήσει ένα νέο γύρο
διαπραγματεύσεων .
Περιβαλλοντικοί στόχοι αναγνωρίζονται επίσης ειδικά στις συμφωνίες
του ΠΟΕ που ασχολούνται με τα πρότυπα των προϊόντων, την ασφάλεια
των τροφίμων, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.λπ.
Τα panel δρουν ως οιονεί δικαστικές διαδικασίες, των οποίων η
αποστολή είναι να αποφανθούν επί των διαφορών είτε ως προς την
τήρηση των κανόνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Oι αποφάσεις των panel μέχρι σήμερα δεν δείχνουν ένα μοτίβο που να
κυριαρχείται από κάποια συγκεκριμένη χώρα ή ομάδα συμφερόντων.
Υπήρξαν τρείς ή τέσσερις αρκετά εξέχοντες αποφάσεις της ειδικής
ομάδας του ΠΟΕ που αφορούσαν το περιβάλλον με οποιοδήποτε
τρόπο. Πολλοί παρατηρητές εκ των περιβαλλοντολόγων και της
κοινότητας των ΜΚΟ έχουν σε κάποιο σημείο αποκτήσει την πεποίθηση
ότι αυτές οι αποφάσεις καθορίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και
ότι οι προσπάθειές τους για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει
να καταργηθούν.
Υποστηρίζεται η άποψη πως οι περιβαλλοντολόγοι αποτυγχάνουν να
συνειδητοποιήσουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει σε πρόσφατες
περιπτώσεις οι κανονισμοί του ΠΟΕ, και ως εκ τούτου μπορεί να χαθεί
η ευκαιρία να ενοποιηθούν τα εν λόγω οφέλη.
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Δεν είναι μόνο ορισμένοι περιβαλλοντολόγοι οι οποίοι έχουν την
εντύπωση ότι οι κανόνες της GATT / ΠΟΕ δεν επιτρέπουν PPMs22 .
Ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες υποστηρίζουν επίσης ότι τα PPMs
παραβιάζουν τον ίδιον τον ΠΟΕ. (Το κίνητρο της πρώτης ομάδας είναι
να πολεμήσει τον ΠΟΕ, ενώ το κίνητρο της δεύτερης ομάδας είναι να
καταπολεμήσουν τα μέτρα PPM).

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΓΥΡΟΣ Doha23
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «χάρτη», στον οποίο
περιλαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται λόγω της
αύξησης των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται
να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη
περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012) κατά ένα συγκεκριμένο
στόχο σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για ορισμένα
αέρια).
Αυτό επιχειρείται να γίνει με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε
να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια οικονομία. Έτσι, το Πρωτόκολλο του
Κιότο περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς:
1. την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών,
2. την κοινή εφαρμογή, και
3. το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης.
Ο πρώτος μηχανισμός προβλέπει την αγοραπωλησία δικαιωμάτων
εκπομπών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (όπως για παράδειγμα
κράτη και υπόχρεες εγκαταστάσεις)
Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν
σκληρές, καθώς οι διάφορες χώρες είχαν διαφορετικά συμφέροντα στην

22

Charnovitz and Weinstein (2001)
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διεθνή προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της αύξησης της
παγκόσμιας θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, περιοχές που είχαν
χαρακτηριστικά ψυχρό κλίμα θα ωφελούνταν από την τάση ανόδου της
μέσης θερμοκρασίας, ενώ άλλες περιοχές, οι οποίες ήταν σχετικά
άνυδρες, ήταν δυνατόν να δουν την οριακά καλλιεργήσιμη γη τους να
μετατρέπεται σε έρημο, γεγονός που θα είχε ως συνέπεια να μειωθεί η
ικανότητά τους να παράγουν τρόφιμα.
Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκαν πολλά αντίπαλα στρατόπεδα με
αποκλίνουσες απόψεις που προσπαθούσαν να τις επιβάλλουν και στα
υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη, κάνοντας το όλο εγχείρημα να φαντάζει
αδύνατο να λυθεί.
Ωστόσο στις 11 Δεκεμβρίου 1997, και υστέρα από μαραθώνιες
διαπραγματεύσεις που κράτησαν 11 ήμερες, υιοθετήθηκε στη διεθνή
διάσκεψη του Κιότο στην Ιαπωνία σχέδιο Πρωτοκόλλου για τις
κλιματικές αλλαγές.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι βιομηχανικές
χώρες συνολικά υποχρεούνται να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων
του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 5,2% κατά μέσο όρο σε σχέση
µε τα επίπεδα του 1990, κατά τη διάρκεια της πρώτης «περιόδου
δέσμευσης», η οποία καλύπτει τα έτη 2008 έως 2012.

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ DOHA ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
Η υπουργική διάσκεψη της Ντόχα της 14ης Νοεμβρίου 2001 θέσπισε
ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο,
η υπουργική διάσκεψη του Μπαλί του Δεκεμβρίου 2013 ενέγραψε
μερικά γεωργικά ζητήματα, για να ετοιμάσει κάποιες επί μέρους
συμφωνίες πριν από την ολοκλήρωση του Κύκλου.
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 207 παράγραφος 3 και άρθρο 218 ΣΛΕΕ.
Το πλαίσιο των υπό εξέλιξη γεωργικών διαπραγματεύσεων ορίστηκε
από το άρθρο 20 της συμφωνίας του Μαρακές για τη γεωργία . Δυνάμει
του εν λόγω άρθρου, τα μέλη του ΠΟΕ επιβεβαιώνουν ότι η μείωση των
γεωργικών ενισχύσεων και της γεωργικής προστασίας είναι μια διαρκής
διεργασία με σταδιακή εφαρμογή.
Αφετέρου, το εδάφιο δ) του άρθρου 20 διευκρινίζει ότι οι
διαπραγματεύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλα ζητήματα
πέρα από τα εμπορικής φύσεως (όπως είναι η προστασία του
περιβάλλοντος, η επισιτιστική ασφάλεια, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η
καλή μεταχείριση των ζώων, κ.λπ.) καθώς και την ειδική και
διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών .
ΣΤΟΧΟΙ
Η τέταρτη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που έγινε στην Doha (Κατάρ)
το Νοέμβριο 2001 δρομολόγησε τη νέα διεργασία διαπραγματεύσεων
για τη γεωργία. Η τελική δήλωση της διάσκεψης επιβεβαίωσε τους
στόχους των αρχικών εργασιών, αποσαφήνισε το γενικό πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων και έθεσε νέο χρονοδιάγραμμα. Τα μέλη ανέλαβαν
να συζητήσουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην πρόσβαση στην αγορά,
μείωση κάθε μορφής εξαγωγικών επιδοτήσεων, εν όψει της σταδιακής
κατάργησής τους, και σημαντικές μειώσεις της εγχώριας στήριξης που
προκαλεί στρεβλώσεις στο εμπόριο, εντάσσοντας στα προς
διαπραγμάτευση στοιχεία την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση
των αναπτυσσόμενων χωρών και λαμβάνοντας υπόψη τις μη εμπορικές
πτυχές που περιλαμβάνονται στις προτάσεις διαπραγμάτευσης που
έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη του ΠΟΕ. Οι δασμοί θα μειωθούν
σύμφωνα με τύπο που θα καθορίσει τις σημαντικότερες μειώσεις για
τους υψηλούς δασμούς. Για τις ανεπτυγμένες χώρες, οι μειώσεις θα
είναι κατά 50% για τους δασμούς κάτω του 20%, κατά 66-73% για τους
δασμούς άνω του 75%, με ελάχιστη μέση μείωση κατά 54% για τις
ανεπτυγμένες χώρες και κατά 33,3 έως 44-48% για τις αναπτυσσόμενες.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αναμφισβήτητα η οικονομία κάθε χώρας πλέον δεν είναι ανεξάρτητη
από την οικονομία των υπολοίπων χωρών στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης . Ένα από τα πλέον επίκαιρα και άμεσης σημασίας
ζητήματα αποτελεί το debate μεταξύ διεθνούς εμπορίου και ποιότητας
του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν είναι λίγοι οι επικριτές της διεθνούς
οικονομικής δραστηριότητας ως άμεση αιτία για την παγκόσμια
υποβάθμιση της ποιότητος του περιβάλλοντος. Πολλοί συνδέουν την
εξέλιξη της τεχνογνωσίας και την άρση των εμπορικών φραγμών με την
άμεση περιβαλλοντική επιδείνωση τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Από την άλλη πλευρά είναι αρκετοί αναλυτές που
αμφισβητούν με στοιχεία την άποψη πως το διεθνές εμπόριο αποτελεί
την απαρχή οποιασδήποτε οικολογικής επιδείνωσης. Σίγουρα δεν
μπορεί να απαντηθεί μονολεκτικά ποιος εκ των δύο παραγόντων είναι
σημαντικότερος για την ευημερία των ανθρώπων όπως και αν πράγματι
έρχονται πάντοτε σε σύγκρουση το διεθνές εμπόριο με την διαφύλαξη
της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ωστόσο με την αρωγή της
βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας
αυτής, εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.
Μια απαραίτητη συνιστώσα για την ύπαρξη διεθνούς οικονομικής
δραστηριότητος είναι η οικονομική μεγέθυνση. Το κοινό λάθος που
γίνεται είναι η ταύτιση της οικονομικής μεγέθυνσης με την
περιβαλλοντική επιδείνωση. Είναι αδιαμφισβήτητο πως η οικονομική
μεγέθυνση που προέρχεται από συσσώρευση κεφαλαίου θα οδηγήσει
πράγματι στην περιβαλλοντική επιδείνωση. Από την άλλη πλευρά όμως
στην περίπτωση της οικονομικής μεγέθυνσης που οφείλεται σε
συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου το περιβάλλον δεν επηρεάζεται
αρνητικά. Σε αυτήν την περίπτωση η ευημερία βελτιώνει.
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Οι επικριτές του διεθνούς εμπορίου υποστηρίζουν την υποβάθμιση της
εθνικής νομοθεσίας μέσω της παγκοσμιοποίησης και της προόδου του
διεθνούς εμπορίου, ωστόσο ακόμη και αν υπονοείται μια ευνοϊκότερη
μεταχείριση των πολιτών των πιο ανεπτυγμένων κρατών των οποίων
κάποιες επιχειρήσεις είναι Π.Ε και δραστηριοποιούνται και σε
αναπτυσσόμενες χώρες , δεν μπορούν να παραβλέπουν το γεγονός ότι
σε όλες τις χώρες υπάρχουν νομοθεσίες που αντιπροσωπεύουν την
environmental awareness, και το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των
πολιτών . Αυτό σημαίνει πως εάν και όποιες λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες πράγματι βλάπτονται από το διεθνές εμπόριο, κάτι τέτοιο δεν
στιγματίζει την λειτουργία του ίδιου του διεθνούς εμπορίου αλλά τις
κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Αναμφισβήτητα υπάρχουν περιπτώσεις
χωρών που έχουν ιδιαίτερα χαμηλή περιβαλλοντική ποιότητα, ωστόσο
αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από διεφθαρμένες κυβερνήσεις όπου η
δημοκρατία δεν λειτουργεί εύρυθμα, και που ενδεχομένως και χωρίς το
διεθνές εμπόριο πάλι να διέπονταν από χαμηλή περιβαλλοντική
ποιότητα.
Ακόμη εμπειρικά δεδομένα αποδεικνύουν πως για κάθε οικονομία ,
όταν το κατά κεφαλήν εισόδημα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο σημείο
τότε οι πολίτες πλέον ενδιαφέρονται περισσότερο για την υγεία , και το
περιβάλλον, ιεραρχώντας πλέον ως δεύτερο το εισόδημα καθώς έχουν
ήδη αρχίσει να βιώνουν την υλική ευμάρεια και δίνουν πλέον
προτεραιότητα στην διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Επομένως ακόμη και αν δεν επιβεβαιώνεται πλήρως η Environmental
Kuznets Curve και το σχήμα της, ωστόσο
το σημείο καμπής
επιβεβαιώνεται εμπειρικά κάτι το οποίο αποδεικνύει πως εκ των
πραγμάτων θα πιέσει η κοινωνία τις κυβερνήσεις για υψηλότερους
φόρους, και συνεπάγεται πως θα υπάρξει abatement activity σε
συνδυασμό με στροφή προς την παραγωγή των καθαρών προϊόντων
αλλά και την γενικότερη στροφή προς την παροχή υπηρεσιών .
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Η συνήθης άποψη της συσσώρευσης της παραγωγής των pollution
intensive προϊόντων στον Νότο, τις περισσότερες φορές καταρρίπτεται
και θεωρητικά και εμπειρικά , με αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτό πως
το ελεύθερο εμπόριο θα λειτουργήσει ευνοϊκά ως προς τον Νότο και
πως τελικά η διάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου θα γίνει με βάση
την αφθονία συντελεστών και όχι με βάση την διαφορά στην
αυστηρότητα της νομοθεσίας. Επομένως η επίδραση των Factor
endowments τελικά θα οδηγήσει μέσω του ελευθέρου εμπορίου τον
Νότο στην παραγωγή των καθαρών προϊόντων.
Τέλος, λιγότερη βάση είχε δοθεί στο παρελθόν στο τμήμα της ρύπανσης
από την πλευρά της κατανάλωσης, με βάση τα εμπειρικά δεδομένα
αποδεικνύεται πως είναι εξίσου σημαντικά τα ποσοστά της ρύπανσης
από την πλευρά της κατανάλωσης στην παγκόσμια ρύπανση.
Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η δραστηριότητα του
διεθνούς εμπορίου είναι συνυφασμένη με τις ανάγκες του ανθρώπου,
αποτελεί διαχρονική λειτουργία, και με την αρωγή των διεθνών
συμφωνιών γίνεται η προσπάθεια ώστε να μην υπονομεύεται η
ζωτικής σημασίας διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος για
όλους τους ανθρώπους, ωστόσο οι χώρες που πλήττονται
περιβαλλοντικά και είναι ταυτοχρόνως ανοικτές στο διεθνές εμπόριο,
δεν πλήττονται λόγω της εν λόγω δραστηριότητος αλλά λόγω έλλειψης
εφαρμογής των νόμων. Συνεπώς το διεθνές εμπόριο ωφελεί κατά μέσο
όρο τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων.
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