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Οικονοµικά του Περιβάλλοντος 

και των Υδατικών Πόρων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

∆ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Νερό:
Κοινωνικό ή Οικονοµικό αγαθό;
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Βασικά δεδοµένα

• Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό

• Πρέπει να είναι διαθέσιµο σε 

όλους

Τι ισχύει στην πραγµατικότητα;

Βασικά δεδοµένα

Αναπτυσσόµενες χώρες

• Αδυναµία πρόσβασης σε πόσιµο νερό

• Αδυναµία δηµιουργίας υποδοµών ύδρευσης από το κράτος

• Μέση ηµερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο: 10 lt

Αναπτυγµένες χώρες

• Μέση ηµερήσια κατανάλωση 

ανά κάτοικο: 200 lt
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Η κατάσταση σήµερα…

• 17% πληθυσµού γης (1,1 δισ.) δεν έχει
πρόσβαση σε νερό

• 42% πληθυσµού γης (2,6 δισ.) ζει σε 
ελλιπείς συνθήκες υγιεινής

• 2 δισ. άνθρωποι υποφέρουν από φυσικές 
καταστροφές σχετικές µε το νερό

• 3,8 εκατ. πεθαίνουν από ασθένειες σχετικές 
µε το νερό

Πηγή: W.H.O., (2002), 2008 & W.I.S.A., 2008

Η «λύση»:

Ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης
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«Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 
Τοµέα» – Σ.∆.Ι.Τ.

Μορφές συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε 

επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 

χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, 

της διαχείρισης ή της συντήρησης µιας υποδοµής ή 

στην παροχή µιας υπηρεσίας

Προσδοκώµενα οφέλη

• Συνολική και ενιαία αντιµετώπιση του έργου 

• Παροχή υπηρεσιών µε συνολικά χαµηλότερο 

κόστος

• Μεταφορά τεχνογνωσίας

• Επιµερισµός κινδύνων
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Προσδοκώµενα οφέλη

• Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης

• Ευελιξία 
• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης περισσότερων 
έργων

• Εξοικονόµηση χρόνου/χρήµατος

• ∆υνατότητα υλοποίησης νέων έργων – Σ∆ΙΤ 

• Ευρύτερα οικονοµικά οφέλη
• Συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης και 
στην ανάπτυξη της οικονοµίας

• Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Συµβάσεις ∆ηµοσίου Συµβάσεις Σ∆ΙΤ

0      5 10        15         20

ΕΤΗ

Κατασκευαστική
περίοδος

Περίοδος Λειτουργίας & 
Συντήρησης

0      5 10        15         20

ΕΤΗ

Κατασκευαστική
περίοδος

Περίοδος Λειτουργίας & Συντήρησης

Πλεονεκτήµατα Συµβάσεων Σ∆ΙΤ ως προς το χρόνο 
και το κόστος

Πληρωµές χρήσης

Υπερβάσεις

κόστους

Υ
π
ερ

β
ά
σ
ει
ς
χ
ρ
ό
ν
ο
υ

Υπερβάσεις

συντήρησης/λειτουργίας

Π
ρ
ο
ϋ
π
ο
λ
ο
γ
ισ
θ
έν

κ
ό
σ
το

ς
 

επ
έν

δ
υ
σ
η
ς

Προϋπολογισθέντα

λειτουργικά κόστη

Μ
η
κ
α
τα

β
ο
λ
ή
 π

λ
η
ρ
ω
µ
ώ
ν
 µ
έχ

ρ
ι 
τη

ν
 

ο
λ
ο
κ
λ
ή
ρ
ω
σ
η
 τ
ο
υ
 έ
ρ
γ
ο
υ

IFS / PWC, 2004 

Πληρωµές διαθεσιµότητας



6

µε Σ∆ΙΤ

χωρίς Σ∆ΙΤ εντός χρόνου
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∆ιεθνής εµπειρία

Υποστηρικτές

Οι ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων υπηρεσιών:

• παρέχουν αγαθά στο κοινωνικό σύνολο, ενώ το 

κράτος αδυνατεί

• µειώνουν τα ελλείµµατα και αποφέρουν έσοδα στο 

δηµόσιο

• αυξάνουν τον ανταγωνισµό οδηγώντας σε µείωση 

των τιµών και σε βελτίωση της  ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών

• δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας

• συνδυάζουν µε τον καλύτερο τρόπο τα δυνατά σηµεία 

του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα
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Ιδιωτικοποίηση υδατικών πόρων

Η άλλη όψη

Βασικά οικονοµικά…

• Πρωταρχικός στόχος κάθε εταιρείας είναι η 

µεγιστοποίηση του κέρδους

• Ρόλος µίας εταιρείας δεν είναι να ασκεί κοινωνική 

πολιτική, δεν δρα σύµφωνα µε το ευρύτερο κοινωνικό 

συµφέρον

• Το νερό είναι αγαθό µε µηδενική ελαστικότητα 

ζήτησης
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Η πραγµατικότητα

• Τα έργα υδροδότησης κατασκευάζονται µόνο στις 

σχετικά πλούσιες κοινότητες που µπορούν να 

πληρώσουν

• Οι φτωχοί κάτοικοι που υδρεύονταν δωρεάν ή µε 

επιδοτούµενα τιµολόγια δεν έχουν πλέον πρόσβαση 

στο νερό

• Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής ύδατος 

οδηγεί σε υψηλότερες τιµές και µε αµφίβολη βελτίωση 

των υπηρεσιών

Παραδείγµατα

• Βολιβία: Το 1998 το ∆ΝΤ εγκρίνει δάνειο για τη χώρα 

υπό την προϋπόθεση της ιδιωτικοποίησης όλων των 

δηµόσιων υπηρεσιών. Το 1999 µε µυστικές 

διαβουλεύσεις παραχωρεί το δίκτυο ύδρευσης σε 

πολυεθνική υπό την ηγεσία της αµερικανικής Bechtel.

Το 2000 οι αυξήσεις στα τιµολόγια του νερού οδηγούν 

σε διαµαρτυρίες που κλιµακώνονται και αποκτούν 

χαρακτήρα επανάστασης µε 7 νεκρούς. Η κυβέρνηση 

αποφασίζει τη διακοπή της συνεργασίας. Η Bechtel

αξιώνει αποζηµιώσεις 25 εκατ. USD. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα αποθεµατικά της τότε ήταν 14 δισ. 

USD, ενώ της Βολιβίας µόνο 2,5 δισ. USD.
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Παραδείγµατα

• Αργεντινή: Το 1993 ιδιωτικοποιείται το σύστηµα 

ύδρευσης – αποχέτευσης του Μπουένος Άιρες. Τους 

πρώτους µήνες η εταιρεία πέτυχε µείωση των εξόδων 

αφού υποχρέωσε σε «εθελοντική» παραίτηση περίπου 

το 50% των εργαζοµένων. Μετά από 4 χρόνια 

διαπιστώθηκε ότι η πολυεθνική πληρούσε µόνο το 45% 

των συµβατικών της υποχρεώσεων (νέες συνδέσεις, 

κλπ.) ενώ ζητούσε αλλαγές στη σύµβαση για να αυξήσει 

τις τιµές. Το 2003 διαπιστώθηκε ότι µόνο το 12% των 

λυµάτων περνούσαν από επεξεργασία ενώ το 88% 

χύνονταν στον ποταµό Ρίο Ντε Λα Πλάτα προκαλώντας 

µεγάλη καταστροφή.

Παραδείγµατα

• Νιγηρία: Μετά την ιδιωτικοποίηση του δικτύου 

ύδρευσης µόνο το 60% του πληθυσµού έχει πρόσβαση 

σε πόσιµο νερό. Ακόµη και σε περιοχές που υπάρχει 

δίκτυο διαπιστώθηκαν υψηλές περιεκτικότητες φθορίου 

στα οστά των παιδιών λόγω κακής επεξεργασίας από 

το φορέα.

• Φιλιππίνες: Μέσα σε 5 χρόνια από την ιδιωτικοποίηση 

του δικτύου ύδρευσης  οι τιµές αυξήθηκαν κατά 500%. 

Το 2003 παρουσιάστηκαν κρούσµατα χολέρας και 

δυσεντερίας λόγω κακής επεξεργασίας και έλλειψης 

συντήρησης του δικτύου, προκειµένου να περιοριστεί το 

κόστος των εταιρειών. 
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Ιδιωτικοποίηση και 

Ανεπτυγµένες χώρες

Παραδείγµατα

• Βρετανία: Το 1989 ιδιωτικοποιείται ο φορέας 

ύδρευσης της Αγγλίας και Ουαλίας, ενώ στη Σκωτία 

παραµένουν δηµόσιες. Σε 10 χρόνια αυξάνεται το 

µέσο κόστος του λογαριασµού κατά 43%, στις 221 

GBP, ενώ στη Σκωτία φτάνει στις 170 GBP.

• Γαλλία: ιδιωτικοποιείται επί Σιράκ το 77% του δικτύου 

ύδρευσης της χώρας. Η ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 

διαπιστώνει σύντοµα ότι όσοι υδρεύονται από 

ιδιωτικά δίκτυα πληρώνουν 14% παραπάνω, χωρίς 

βελτίωση των υπηρεσιών. Μάλιστα, το 53% δηλώνει 

ότι δεν πίνει νερό βρύσης λόγω της κακής του 

ποιότητας
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Ορισµένα στοιχεία…

• Υπάρχουν 10 µεγάλες εταιρείες (οι 2 µεγαλύτερες είναι 
Γαλλικές) που παρέχουν υπηρεσίες ύδατος και 
αποχέτευσης σε περισσότερες από 150 χώρες.

• Οι τέσσερις εταιρείες κολοσσοί είναι οι «Suez RWE», 
«Vivendi Enviroment», «Thames Water» και «Wessex
Water»

• Η «Vivendi» δραστηριοποιείται σε 90 χώρες και η 
«Suez» σε 130, ενώ µαζί ελέγχουν πάνω από το 70% 
της αγοράς

Άρα ολιγοπώλιο…

Ορισµένα στοιχεία…

• Τα ετήσια κέρδη των εταιρειών ύδατος ανέρχονται στο 
40% αυτών του πετρελαϊκού τοµέα, ενώ είναι 
υψηλότερα από αυτά του φαρµακευτικού.

• Οι εταιρείες αναµένουν περαιτέρω κερδοφορία, αφού 
σήµερα µόλις το 5% των σχετικών υπηρεσιών ανήκει σε 
ιδιώτες, ενώ υπάρχει σαφής τάση να αυξηθεί.
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Ορισµένα στοιχεία…

• Μόνο στην Αµερική το 2000, οι εταιρείες ύδατος είχαν 

κέρδη 15 δισ. USD.

• Ο τοµέας του εµφιαλωµένου νερού είναι επίσης ταχέα 

αναπτυσσόµενος. Το 2007 περίπου 90 δισ. lt 

εµφιαλωµένου νερού πουλήθηκαν ανά τον κόσµο, 

αποφέροντας κέρδη 22 δισ. USD σε µια ρυπογόνο 

δραστηριότητα.

Ορισµένα στοιχεία…

• Πολυεθνικές εµπλέκονται στην κατασκευή µεγάλων 

αγωγών φρέσκου νερού και στην κατασκευή γιγάντιων 

δεξαµενόπλοιων. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια τράπεζα 

«… µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο το νερό θα 

µεταφέρεται σύντοµα ανά τον κόσµο όπως συµβαίνει 

και µε το πετρέλαιο…».

• Εταιρείες όπως η Nestle, η Coca Cola και η Pepsi

αναζητούν και υφαρπάζουν κοιτάσµατα νερού, ιδιαίτερα 

στον Τρίτο Κόσµο, προκαλώντας βίαιες αντιπαραθέσεις.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά κάποιο µεγάλο στέλεχος 

«…το νερό αποτελεί πια ένα αναγκαίο αγαθό εν 

ανεπαρκεία και µπορεί να παρθεί δια της βίας».
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Ορισµένα στοιχεία…

• Αρωγοί στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης είναι η 

Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 

αφού θέτουν ως προϋπόθεση τη σύναψη συµβολαίων 

µε ιδιωτικές εταιρείες για να παράσχουν οικονοµική 

βοήθεια για τη δηµιουργία των υποδοµών.

• Τα 2/3 των προσφυγών των ιδιωτικών εταιρειών που 

ανήκουν σε χώρες της G8, ενάντια σε κυβερνήσεις 

αναπτυσσόµενων χωρών, καταλήγουν υπέρ των 

εταιρειών

Τελικά το νερό είναι 

κοινωνικό ή οικονοµικό 

αγαθό;
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Τα οικονοµικά στη διαχείριση των 

υδατικών πόρων

Πώς αξιολογείται η βιωσιµότητα…

• ….ενός λιµενικού έργου

• ….ενός εργοστασίου εµφιαλωµένου νερού;

• ….ενός δικτύου ύδρευσης;
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Πώς αξιολογείται …

• …. η αναγκαιότητα ενός βιολογικού καθαρισµού

• ….η επιλογή βέλτιστης λύσης για την εξυγίανση 
ενός υπόγειου υδροφορέα;

• ….το πραγµατικό κόστος ζηµιάς σε επιφανειακούς 
ή υπόγειους υδατικούς πόρους από τη ρύπανση;

• ….η αξία των υδατικών πόρων µιας λεκάνης 
απορροής στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60;

Η οπτική γωνία του ιδιώτη…
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Πώς βλέπει τα πράγµατα ο ιδιώτης…

• Πόσα χρήµατα θα επενδύσω;

• Πότε θα πάρω το κεφάλαιό µου πίσω;

• Τι απόδοση θα έχει η επένδυσή µου;

• Τελικά, τι θα µείνει στην τσέπη µου;

Απάντηση στα ερωτήµατα…

• Εκτίµηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας

• Εκτίµηση αναµενόµενων εσόδων

• Σύνταξη πίνακα ταµειακών ροών

• Αξιολόγηση του ρίσκου της επένδυσης για την 
επιλογή κρίσιµων παραµέτρων της ανάλυσης

• Χρήση χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων

Όλα υπολογίζονται στη βάση του ιδιωτικού κόστους και οφέλους
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Η οπτική γωνία της κοινωνίας…

Η οπτική γωνία της κοινωνίας…

• Πόσα χρήµατα πρέπει να επενδύσω;

• Τι κοινωνικό όφελος θα έχω;

• Ποια λύση είναι κοινωνικά βέλτιστη;
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Απάντηση στα ερωτήµατα…

• Εκτίµηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας

• Εκτίµηση αναµενόµενων εσόδων

• Σύνταξη πίνακα ταµειακών ροών

• ∆ιόρθωση των εξωτερικών οικονοµιών

• Χρήση κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων

Όλα υπολογίζονται στη βάση του κοινωνικού κόστους και οφέλους

Κρίσιµο ζήτηµα:
Αποτίµηση µη αγοραίων αγαθών και 

υπηρεσιών σε χρηµατικούς όρους
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Οικονοµικά του περιβάλλοντος 

και των υδατικών πόρων…

Περιβαλλοντική κρίση

Το 1970, η βασική ανησυχία αφορούσε στην

υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων και στα «όρια

της ανάπτυξης»

Το 1980 και 1990, η προσοχή στρέφεται στην

ικανότητα του περιβάλλοντος να υποδέχεται απόβλητα

(κυρίως στην αέρια ρύπανση – αρχικά σε τοπικό

επίπεδο και αργότερα σε παγκόσµιο, π.χ. φαινόµενο

του θερµοκηπίου)

Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον δεν λαµβάνει πάντα την ίδια

όψη:

Το περιβαλλοντικό κίνηµα «γεννιέται» στη δεκαετία του ’70 

και γιγαντώνεται αργότερα…
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Περιβαλλοντική κρίση

Αυξανόµενη ζήτηση για αγαθά που σχετίζονται µε την

ποιότητα ζωής (π.χ. αναψυχή)

Αυξανόµενη σπανιότητα των φυσικών πόρων

Υποβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων από το

περιβάλλον υπηρεσιών

Γενικά, η περιβαλλοντική κρίση σχετίζεται µε:

Περιβαλλοντική κρίση:

Ποιους αφορά;
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Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις... 

Μας αφορούν όλους, τουλάχιστον ορισµένες από αυτές

αλλά...

∆εν µας απασχολούν όλους

Το περιβάλλον είναι περισσότερο ή λιγότερο αγαθό 

«πολυτελείας» ή τουλάχιστον ευζωίας. ∆εν είναι τυχαία 

η κατάσταση στον ανεπτυγµένο κόσµο...

Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική βιοµηχανία

Ο συνολικός τζίρος της ευρωπαϊκής «περιβαλλοντικής»

βιοµηχανίας, το 1999, ανήλθε στο ποσό των

€183.000.000.000, περίπου 2,3% του συνολικού ΑΕΠ

των 15 χωρών-µελών

Στη βιοµηχανία αυτή απασχολήθηκαν άµεσα, την ίδια

χρονιά, 1.600.000 άτοµα
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Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική βιοµηχανία

Ένα ποσοστό 70% περίπου του συνολικού τζίρου των

περιβαλλοντικών δαπανών (€127.000.000.000), 

αφορούσε στις καθαρότερες τεχνολογίες και σε

τεχνολογίες διαχείρισης της ρύπανσης. Πιο αναλυτικά:

Οι τεχνολογίες διαχείρισης στερεών και υγρών

αποβλήτων κατέλαβαν την υψηλότερη θέση, µε ποσοστό

37% και 38%, του συνολικού τζίρου, αντίστοιχα. 

Οι τεχνολογίες πρόληψης της αέριας ρύπανσης

ακολούθησαν µε ποσοστό 12%. 

Τα άλλα περιβαλλοντικά θέµατα (εξυγίανση εδαφών, 

θόρυβος, δονήσεις, R&D στο περιβάλλον, κ.λπ.) 

αφορούσαν στο υπόλοιπο 13% των δαπανών.

Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική βιοµηχανία

Το υπόλοιπο 30% (€56.000.000.000) του τζίρου

προήλθε από τις τεχνολογίες διαχείρισης πόρων. Πιο

συγκεκριµένα:

το 59% αφορούσε σε συστήµατα παροχής νερού

το 25% σε ανακύκλωση υλικών και

το υπόλοιπο 16% στην προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος. 

Στα παραπάνω µεγέθη δεν συµπεριλαµβάνονται τα 

αποτελέσµατα του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας
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Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική βιοµηχανία

Η ανάπτυξη του τοµέα των περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών παρουσίασε, σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέση ετήσια αύξηση 

µεταξύ 1994 -1999 της τάξης του 5% (σε 

σταθερές τιµές), δηλ. διπλάσια σε σχέση µε την 

αύξηση του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ

Τις δαπάνες αυτές κάποιος τις πληρώνει...

Περιβάλλον και Οικονοµία

Το περιβάλλον προσφέρει τρεις λειτουργίες:

Παρέχει πρώτες ύλες

Υποδέχεται τα απόβλητα των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων

Παρέχει υπηρεσίες αναψυχής, κ.ά.

Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να αποτιµηθούν;

Είναι ηθικά αποδεκτό;
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«Αν µπει τιµή στο περιβάλλον σε λίγο θα µας 

χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουµε...»

Γιατί τα αγαθά και οι υπηρεσίες του 

περιβάλλοντος αποκτούν οικονοµική αξία;
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Νεοκλασική θεωρία

Ένα αγαθό αποκτά αξία όταν χαρακτηρίζεται από: 

Χρησιµότητα

Σπανιότητα (στενότητα)

«Ως κοινωνικό πλούτο θεωρώ όλα τα πράγµατα, υλικά ή 

άυλα, (...), που είναι σπάνια, που σηµαίνει, από τη µία 

µεριά, χρήσιµα σε εµάς και από την άλλη, διαθέσιµα σε εµάς 

µόνο σε περιορισµένη ποσότητα...»

L. Warlas

∆ιαµόρφωση τιµής
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Η περιβαλλοντική κρίση σε οικονοµικούς όρους

Ανεπάρκεια µηχανισµών αγοράς ως προς το περιβάλλον:

Αδιαιρετότητα στην κατανάλωση (δηµόσια αγαθά) σε

συνδυασµό µε την ύπαρξη πολλαπλών ανταγωνιστικών

χρήσεων του περιβάλλοντος

Ταύτιση αξίας – τιµής (µηδενική ή πολύ χαµηλή τιµή) 

Ο δηµόσιος χαρακτήρας των αγαθών

Το δίληµµα των φυλακισµένων...
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Ο δηµόσιος χαρακτήρας των αγαθών

Το πρόβληµα της δωρεάν κατανάλωσης (free-rider) για δύο 

ξενοδοχειακές µονάδες...

4,4

6,-2

Συµµετοχή

-2,6Συµµετοχή

-5,-5

Αποχή

Αποχή

Α Β

Η διαφορά αξίας και τιµής

Τιµή και πλεόνασµα καταναλωτή 
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Η διαφορά αξίας και τιµής

Το παράδοξο του Α. Smith…


