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Η αρχή της αειφορίας
Η έννοια της “βιώσιµης” ή “αειφόρου ανάπτυξης”[1]
διατυπώθηκε επίσηµα για πρώτη φορά το 1987,στην έκθεση «το
µέλλον όλων µας», της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ. Η έκθεση αυτή, πιο γνωστή ως έκθεση
Brundtland, όρισε τη βιώσιµη
Το περιβάλλον ανάπτυξη ως «την ανάπτυξη που
δεν το κληρονοµήσαµε ικανοποιεί τις ανάγκες της
από τους προγόνους µας, παρούσας γενιάς χωρίς να
το δανειστήκαµε διακινδυνεύει τη δυνατότητα των
από τους απογόνους µας µελλοντικών γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες». Η «αειφορία»
αναγορεύτηκε ως παγκόσµια βασική αρχή µε τη δήλωση της
Συνόδου Κορυφής της Γης στο Ρίο το 1992, κατά τη ∆ιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η αρχή της
αειφορίας ή βιωσιµότητας έχει καθιερωθεί πλέον και χρησιµοποιείται
για ν’ αποδώσει την έννοια µιας διαφορετικής αναπτυξιακής
στρατηγικής.
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Το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτής της αρχής είναι ότι οι φυσικοί πόροι,
συµπεριλαµβανόµενης και της βιοποικιλότητας, δεν πρέπει να
αναλώνονται σε σηµείο που να µην επιτρέπεται η µέσοµακροπρόθεσµη φυσική ανανέωση ή αναπαραγωγή τους, αλλά
πρέπει να διαφυλάσσονται στο διηνεκές. Με άλλα λόγια, οι
αναπτυξιακές δραστηριότητες δεν πρέπει να διακυβεύουν την
ποιότητα της ζωής των επερχόµενων γενιών από την άποψη του
φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων που δεν είναι
ανεξάντλητοι. Είµαστε επίσης υποχρεωµένοι να παραδώσουµε στα
παιδιά µας τον κόσµο, όπως τον παραλάβαµε από τους γονείς µας.
Η αειφορία υπονοεί τη δίκαιη κατανοµή των αγαθών και των πόρων,
όπως και την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής ανάµεσα στις
σηµερινές και µελλοντικές γενιές.
Το ζήτηµα που ανακύπτει µε την αειφορία ως αρχή, είναι η στάθµιση
µεταξύ των αναγκών του παρόντος και των αναγκών του µέλλοντος.
Μάλιστα σε περίπτωση σύγκρουσης οφείλει να αίρεται υπέρ του
περιβάλλοντος, ως διαχρονικού παγκόσµιου αγαθού.

Η αρχή της αειφόρου ή
βιώσιµης ανάπτυξης,
αναγορεύτηκε και
σε Καταστατική Αρχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αρχή της αειφόρου ή
βιώσιµης ανάπτυξης,
αναγορεύτηκε πανηγυρικά και
σε Καταστατική Αρχή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
Συνθήκη του Άµστερνταµ
το1999.

Οι κοινοτικές πολιτικές έδωσαν µια παραπέρα ώθηση στην αρχή της
αειφορίας µε την αρχή της ενσωµάτωσης [2]. Η αρχή επιτάσσει την
υπαγωγή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, στις άλλες τοµεακές
πολιτικές και δράσεις της Κοινότητας που έχουν προφανώς
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Θεωρήθηκε ότι ο στόχος της αειφορίας, στο σύνολό του, δεν µπορεί
να επιτευχθεί, αν τα επί µέρους τµήµατά του δεν καταστούν
προηγουµένως αειφόρα, βιώσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι πολιτικές που
συνεπάγονται ανάλωση φυσικών πόρων, (π.χ. ενέργεια, µεταφορές)
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και ρυπαίνουν το περιβάλλον, (π.χ. βιοµηχανία, γεωργία, τουρισµός),
πρέπει να µετεξελιχθούν σε πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον µε
τη χρησιµοποίηση, π.χ. ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, πρώτων
υλών ή συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον ή τον περιορισµό
των εκποµπών ή της ρύπανσης κτλ.
Το περιβάλλον πλέον άρχισε να
αντιµετωπίζεται «πολυδιάστατα»,
καθώς συσχετίζεται µε όλες τις
τοµεακές πολιτικές και
επηρεάζεται άµεσα από αυτές.
Η παραδοχή σήµερα ότι η
ανάπτυξη θα µπορεί να είναι
βιώσιµη µόνον όταν οι επί µέρους
συνιστώσες της –οικονοµική,
κοινωνική, περιβαλλοντικήβρίσκονται σε ισορροπία και είναι
και αυτές βιώσιµες, αποτελεί µια σηµαντική πρόοδο στην πολιτική.

Το περιβάλλον πλέον
αντιµετωπίζεται
«πολυδιάστατα»,
καθώς συσχετίζεται
µε όλες τις τοµεακές
πολιτικές και
επηρεάζεται άµεσα
από αυτές

Μια νέα αντίληψη για το περιβάλλον
Για µια µακρά περίοδο, η σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον
του περιοριζόταν στην εκµετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων.
Εξ αιτίας της γρήγορης ανάπτυξης της βιοµηχανικής κοινωνίας
µεταπολεµικά, το περιβάλλον χρησιµοποιήθηκε για εκµετάλλευση σε
µια µεγαλύτερη κλίµακα, µε την εντατικοποίηση της γεωργίας, τη
βιοµηχανική και τουριστική µεγέθυνση.
Καθώς εντάθηκαν οι πιέσεις από αυτές τις δραστηριότητες και
επιδεινώθηκε η περιβαλλοντική κρίση, αυξήθηκε και η
ευαισθητοποίηση πολιτών και συνακόλουθα των πολιτικών και των
κυβερνήσεων, σχετικά µε τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που απειλούν το µέλλον κάθε περιοχής αλλά και του πλανήτη. Η
παραδοσιακή αντίληψη για τη φύση ως ανεξάντλητης και ,
εποµένως, εκµεταλλεύσιµης έχει αρχίσει σταδιακά να αντικαθίσταται
µε πιο ολοκληρωµένες απόψεις, που λαµβάνουν υπόψη τη δυναµική
της σχέσης φύσης - κοινωνίας. Έτσι, σιγά σιγά, συνειδητοποιήθηκε η

Γ. Αγ-ης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9

αξία και η ανάγκη της «βιώσιµης ανάπτυξης» έναντι της
«ανάπτυξης» µε την έννοια της µεγέθυνσης, της διαδικασίας δηλαδή
αύξησης των οικονοµικών µεγεθών µε υπερεκµετάλλευση και
εξάντληση των φυσικών πόρων.
Σταδιακά, αυτή η νέα αντίληψη κερδίζει έδαφος στις διαδικασίες
διαµόρφωσης των πολιτικών και στη λήψη των αποφάσεων και
εγκαταλείπονται οι παραδοσιακές και παγιωµένες «αναπτυξιακές»
λογικές.
Η νέα προσέγγιση αντιµετωπίζει τους
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους ως
µια πηγή από την οποία µπορούµε να
αντλούµε µε µέτρο και να
τροφοδοτούµε τις οικονοµικές
δραστηριότητες. Το περιβάλλον θεωρείται κοινό αγαθό, το οποίο ενώ
είναι ουσιαστικό σε ορισµένες οικονοµικές δραστηριότητες,
αναδεικνύεται συγχρόνως και σε παράγοντα στην ποιότητα της
ζωής, που πρέπει να προστατευθεί και για την ευηµερία των
µελλοντικών γενεών.

Το περιβάλλον
θεωρείται κοινό αγαθό

Η βιώσιµη ανάπτυξη ως έννοια, υπερβαίνει µια αµιγώς
περιβαλλοντική έννοια και θέτει το ζήτηµα της ποιότητας ζωής µέσα
από το συνδυασµό της δυναµικής οικονοµίας και της κοινωνίας για
όλους, µε την διατήρηση του περιβάλλοντος.
Η βαθµιαία συνειδητοποίηση των προβληµάτων του περιβάλλοντος
οδήγησε στη θέσπιση πιο αυστηρών µεν, αλλά πιο περίπλοκων
διατάξεων και κανονισµών προστασίας του, µε αποτέλεσµα να είναι
δύσκολη η εφαρµογή τους.

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές
Οι πολιτικές και το κανονιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον,
εκπορεύονται σήµερα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στην Ελλάδα οι
περιβαλλοντικές αρµοδιότητες συγκεντρώνονται λίγο πολύ, σε

Γ. Αγ-ης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10

κεντρικό επίπεδο, αντί ν’
αποκεντρώνονται. Οι
δηµόσιες αρχές διατηρούν
και δεν εγκαταλείπουν το
µονοπώλιό τους στην
περιβαλλοντική
διαχείριση. Οι
ξεπερασµένες διοικητικές µέθοδοι και η ανυπαρξία µηχανισµών
εφαρµογής και διαχείρισης συντηρούν ανενεργό ένα µέρος αυτής της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Τα προγράµµατα που εφαρµόζονται θίγουν µια σειρά
περιβαλλοντικών θεµάτων: όπως µεταβολή του κλίµατος, η όξινη
βροχή και ρύπανση του αέρα, εξάντληση των φυσικών πόρων και
µείωση της βιοποικιλότητας, εξάντληση των υδατικών πόρων και
ρύπανση των υδάτων, υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος,
υποβάθµιση των παράκτιων ζωνών, παραγωγή αποβλήτων κτλ.

Οι πολιτικές και
το κανονιστικό πλαίσιο
για το περιβάλλον,
εκπορεύονται σήµερα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Προτεραιότητα σήµερα στους στόχους της πολιτικής για τη
διατήρηση, και την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος,
δίνεται:
-

Στον ολοκληρωµένο έλεγχο της ρύπανσης και στη µείωση της
ποσότητας των αποβλήτων που πηγαίνουν για τελική διάθεση
όπως και του όγκου των παραγοµένων επικίνδυνων αποβλήτων.
Στην προστασία της υγείας του ανθρώπου
Στη σωστή και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων:
έδαφος, νερό, φυσικές περιοχές και παράκτιες ζώνες.
Στην αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής

Οι πολιτικές αποσκοπούν στη διεύρυνση του φάσµατος των µέσων
περιβαλλοντικής πολιτικής, ώστε να περιληφθούν π.χ. οι φόροι και οι
επιδοτήσεις, καθώς και οι εκούσιες συµφωνίες.
Ειδική προσοχή δίνεται σε πέντε τοµείς παρέµβασης .Έχουν
επιλεγεί, η βιοµηχανία, η ενέργεια, οι µεταφορές, η γεωργία και ο
τουρισµός λόγω των ιδιαίτερα σηµαντικών επιπτώσεων τις οποίες
έχουν ή θα ήταν δυνατόν να έχουν στο φυσικό περιβάλλον και λόγω
του γεγονότος ότι από τη φύση τους ο ρόλος τους θα είναι
σηµαντικός για την επίτευξη της επιζητούµενης βιώσιµης ανάπτυξης.
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Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτής της επιλογής είναι ότι δεν
αποβλέπει µόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στο
όφελος και την αειφορία των ίδιων των τοµέων αυτών καθ’ εαυτών.

Επικεντρώνοντας … στο φυσικό περιβάλλον
Η πρόνοια για την προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας [3], δεν αποτελεί έναν τοµέα που ενδιαφέρει
αποκλειστικά τους οικολόγους ή τους φυσιολάτρες. Έχει σχέση µε τη
διασφάλιση ότι τα φυσικά συστήµατα, συστήµατα που µας παρέχουν
αέρα, τροφή και νερό, θα συνεχίσουν να λειτουργούν και µάλιστα
σωστά.
Εντούτοις, στην Ευρώπη µόνο
…τα µισά των ειδών και παρά τις προσπάθειες που
των θηλαστικών και καταβάλλονται µε τις πολιτικές
το ένα τρίτο των ειδών σχετικά µε τη διαφύλαξη της
των ερπετών, πτηνών και φύσης, πολλά από τα είδη
ψαριών βρίσκονται συρρικνώνονται πολύ γρήγορα.
σε κίνδυνο Σήµερα τα µισά είδη των
θηλαστικών και το ένα τρίτο των
ειδών των ερπετών, πτηνών και
ψαριών βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν 3 000 φυτικά είδη που
κινδυνεύουν και για ορισµένα µάλιστα υπάρχει πιθανότητα άµεσης
εξαφάνισης.
5
Πολλά από τα ως άνω είδη αντιµετωπίζουν κινδύνους λόγω της
απώλειας των φυσικών ενδιαιτηµάτων τους. Κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία και ο
τουρισµός απορρόφησαν τεράστιες εκτάσεις γης, αποµακρύνοντας
τις αυτόχθονες µορφές άγριας ζωής ή περιορίζοντάς τις σε ελάχιστα
ή ακατάλληλα εδάφη. Τα ποτάµια οικοσυστήµατα και οι παράκτιες
περιοχές - όπου ευδοκιµούν πολλές ποικιλίες της χλωρίδας και της
πανίδας- υπέστησαν σοβαρότατες ζηµιές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μαζί εξαφανίζονται σταδιακά και άλλα σηµαντικά ενδιαιτήµατα. Οι
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στέπες, τα έλη, οι αµµοθίνες εξαφανίστηκαν κατά 60 έως 90 %,
στις µεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες.
Επί αιώνες οι παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές εξασφάλιζαν ένα
ισορροπηµένο περιβάλλον για την άγρια ζωή. Οι µέθοδοι αυτές όµως
αντικαταστάθηκαν από εντατικές και αποµάκρυναν ή κατέστρεψαν
πτηνά, ζώα και άγρια φυτά.
Οι παράκτιες ζώνες φιλοξενούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα µερικά από τα πλέον
πλούσια και εύθραυστα οικολογικά ενδιαιτήµατα. Η απώλεια των
ενδιαιτηµάτων αυτών µέσω της υπέρµετρης ανάπτυξης επηρεάζει
επίσης την βιωσιµότητα των τοπικών κοινοτήτων.
Ένας από τους πιο πρόσφατους τοµείς κοινοτικής περιβαλλοντικής
δράσης είναι η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου
Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης που προβλέπεται από την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ του 1992 “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας”.
Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού διαπιστώθηκε ότι η
γενική κατάσταση ενός µεγάλου αριθµού οικοτόπων και ειδών,
επιδεινώθηκε προοδευτικά, µε κίνδυνο να δηµιουργηθούν µη
αναστρέψιµες καταστάσεις και προκειµένου να προληφθεί αυτός ο
κίνδυνος, αποφασίστηκε η ίδρυση ενός οικολογικού συνεκτικού
δικτύου προστατευόµενων περιοχών, στους οποίους θα
διασφαλίζονται οι οικότοποι και τα απειλούµενα είδη. Αυτό είναι το
δίκτυο “NATURA 2000” [4].

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
Η παγκοσµιοποίηση στις µέρες µας επιτείνει τον ανταγωνισµό, λόγω
του µεγαλύτερου βαθµού ολοκλήρωσης των αγορών, µε τη
διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών, την κινητικότητα του κεφαλαίου
και της εργασίας σε διεθνές επίπεδο, τη µείωση της εθνικής µαζικής
παραγωγής και την αύξηση της πολυεθνικής και ευέλικτης
παραγωγής.
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Τούτο εµφανίζεται ως στροφή από την εθνική βιοµηχανική ανάπτυξη
προς µια αποκεντρωµένη περιφερειακή πολυτοµεακή ανάπτυξη. Η
παραγωγή νέων, καινοτοµικών και ποιοτικών προϊόντων και
υπηρεσιών αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για την περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα.
Σήµερα διαπιστώνεται
…έχοµε µια µετάβαση µια µετάβαση από µια
από µια εθνική «οικονοµία εθνική «οικονοµία
κλίµακας» σε µια περιφερειακή κλίµακας» σε µια
περιφερειακή
«οικονοµία σκοπού»,
«οικονοµία σκοπού»
που βασίζεται που βασίζεται
στο ανθρώπινο δυναµικό και περισσότερο στο
στο «τοπικό κεφάλαιο» ανθρώπινο δυναµικό στη γνώση και τη
χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών- όπως και στο «τοπικό
κεφάλαιο», που αντιπροσωπεύει το σύνολο των υλικών και άϋλων
στοιχείων που διαθέτει µια περιοχή και αποτελούν τα συγκριτικά της
πλεονεκτήµατα.
Οι σύγχρονες αναπτυξιακές πολιτικές είναι κατεξοχήν περιφερειακές
χωρικές πολιτικές και ο αναπτυξιακός σχεδιασµός έχει περιφερειακή
διάσταση και εµβέλεια. Αποσκοπούν την αύξηση της αυτοδυναµίας
των περιφερειών και τη µείωση της εξάρτησής τους από τα µεγάλα
κέντρα. Κάθε περιοχή έχει ή προσπαθεί να διαµορφώσει το δικό της
"σχέδιο χωρικής ανάπτυξης", µε στόχο την επίτευξη της "χωρικής
ανταγωνιστικότητας".
Με την τρέχουσα έννοια, ο όρος «ανταγωνιστικός» δηλώνει την
ικανότητα αντοχής στον ανταγωνισµό της αγοράς. Η «χωρική
ανταγωνιστικότητα» δεν έχει µια αυστηρά οικονοµική έννοια, αλλά
µία ευρύτερη έννοια από αυτήν της «ανταγωνιστικότητας», η οποία
εκφράζεται µε τον όρο: µια περιοχή γίνεται ανταγωνιστική, εάν
µπορεί να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό της αγοράς (οικονοµική)
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική, οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική της βιωσιµότητα.
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Η ανταγωνιστικότητα
µε την οικονοµική έννοια και
το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα µιας περιοχής
που στηρίζεται αποκλειστικά
στο κόστος παραγωγής,
έχει ξεπεραστεί

Η ανταγωνιστικότητα µε την
οικονοµική έννοια και το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
µιας περιοχής που στηρίζεται
αποκλειστικά στο κόστος
παραγωγής (ιδίως το κόστος
εργασίας), έχει ξεπεραστεί.
Είναι ένα πλεονέκτηµα που
µπορεί τάχιστα ν’ απαξιωθεί σε µία παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.
Η ανάπτυξη δεν έχει τη µονοσήµαντη έννοια της οικονοµικής
µεγέθυνσης και δε µετριέται µόνο µε ποσοτικούς οικονοµικούς
στόχους (όπως ακαθάριστο προϊόν). Σηµαντικό ρόλο έχουν οι
ποιοτικές διαστάσεις, όπως η διαχείριση των κοινωνικών,
οικονοµικών, περιβαλλοντικών πόρων, η ποιότητα ζωής των
κατοίκων κτλ.
Οι περιφέρειες στηρίζονται περισσότερο στα στοιχεία εκείνα που τα
αναδεικνύουν σε πλεονεκτήµατα, ενώ είναι µειονεκτήµατα για τις
άλλες περιοχές. Βασίζονται επίσης στις δυνάµεις τους για το
αναπτυξιακό σχεδιασµό και την υλοποίησή του.
Οι τοπικοί φορείς και οι θεσµικές οργανώσεις κάθε περιφέρειας
πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν τα
πλεονεκτήµατά τους, να δρουν από κοινού, να δηµιουργούν
διασυνδέσεις ανάµεσα στους διαφόρους τοµείς, κατά τρόπο ώστε να
δηµιουργείται και να διατηρείται επιτόπου η µέγιστη δυνατή
προστιθέµενη αξία και όχι να την επικαρπώνονται άλλες περιοχές.
Είναι προφανές από τα προηγούµενα ότι στην τοπική και
περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία, τον προγραµµατισµό και
στους στόχους σήµερα, ενσωµατώνονται «άυλοι και ποιοτικοί
παράγοντες» µεταξύ των οποίων είναι και εκείνοι που έχουν να
κάνουν µε την ικανότητα των τοπικών κοινωνιών να επιτυγχάνουν
την συνολική ανταγωνιστικότητα της περιοχής τους.
Αυτές οι ικανότητες αντιστοιχούν στις "συνιστώσες" της χωρικής
ανταγωνιστικότητας, οι οποίες θα συναρθρώνονται µεταξύ τους µε
ιδιαίτερο τρόπο σε κάθε περιοχή και είναι:
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η "οικονοµική ανταγωνιστικότητα": είναι η ικανότητα των
τοπικών φορέων να παράγουν και να διατηρούν τη µέγιστη δυνατή
προστιθέµενη αξία στην περιοχή τους, καθιστώντας τον συνδυασµό
των τοπικών πόρων πλεονέκτηµα για την αξιοποίηση των τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
η "ανταγωνιστικότητα σε παγκόσµια κλίµακα": είναι η
ικανότητα των τοπικών φορέων να εξασφαλίζουν για την περιοχή
τους τη θέση που της αρµόζει σε σχέση µε άλλες περιοχές και
γενικότερα τον εξωτερικό κόσµο, κατά τρόπο που να αναδεικνύεται η
περιοχή τους και να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητά της στο πλαίσιο
της παγκοσµιοποίησης.
η "κοινωνική ανταγωνιστικότητα": είναι η ικανότητα των
τοπικών φορέων να δρουν αποτελεσµατικά από κοινού, βάσει µιας
κοινής αντίληψης για ένα αναπτυξιακό σχέδιο, ικανότητα η οποία
ενθαρρύνεται από τη συνεργασία ανάµεσα στα διάφορα θεσµικά
επίπεδα
η "περιβαλλοντική
η "περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα": είναι η
ανταγωνιστικότητα": ικανότητα των τοπικών φορέων να
είναι η ικανότητα αξιοποιούν το περιβάλλον τους,
των τοπικών φορέων ανάγοντάς το σε "διακριτό"
να αξιοποιούν στοιχείο της περιοχής τους και
το περιβάλλον τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη
ανάγοντάς το διατήρηση και την ανανέωση των
φυσικών πόρων και της
σε "διακριτό" στοιχείο κληρονοµιάς.

της περιοχής τους

Η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα
Σήµερα, το περιβάλλον θεωρείται ότι είναι ένας πόρος και ένας
βασικός παράγοντας στην ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα των
αγροτικών περιοχών. Η διατήρηση και η αξιοποίηση του
περιβάλλοντος είναι συνώνυµη µε τη διατήρηση του ιδιαίτερου
χαρακτήρα µιας περιοχής. Αυτή η τάση γίνεται στόχος από πολλές
περιοχές και θα γίνει ακόµα ισχυρότερη µέσα στο πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης δεδοµένου ότι, παράλληλα µε την αγορά,
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αυξάνεται το ενδιαφέρον για τα ξεχωριστά στοιχεία ταυτότητας, το
πρώτο από τα οποία είναι το περιβάλλον.
Ο όρος "αξιοποίηση" πρέπει να εκληφθεί υπό την ευρεία έννοιά του:
η αξιοποίηση του περιβάλλοντος µπορεί να είναι όχι µόνο οικονοµική
αλλά και οικολογική, κοινωνική, πολιτιστική και αισθητική.
Με τη διεύρυνση της έννοιας της αξιοποίησης πέρα από την
καθαρώς οικονοµική σφαίρα, το περιβάλλον αναδεικνύεται και ως
προϊόν και ως κινητήρια δύναµη της τοπικής ανάπτυξης, και ένα
ουσιαστικό συστατικό του "τοπικού κεφαλαίου" . Σύµφωνα µε αυτή
την προσέγγιση, η συντήρηση και η αξιοποίηση συνδέονται άρρηκτα
και καλύπτονται µέσα από τη προοπτική της ανταγωνιστικότητας και
της βιωσιµότητας.
Οι αγροτικές περιοχές
είναι σε θέση να
αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους
µε την υπογράµµιση των
διακριτικών ιδιοτήτων
τους.
Το περιβάλλον και η σχέση που διατηρούν µαζί του οι τοπικοί φορείς
και οι κάτοικοι είναι συχνά ένα βασικό στοιχείο τέτοιας
διακριτικότητας, αν και µπορεί να µην αξιοποιείται αρκετά.
Γεγονός είναι ότι οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι έχουν αποκτήσει
αξία σε τοµείς που µέχρι σήµερα αγνοούνταν. Λόγω της εικόνας που
δηµιουργούν, αυτοί οι πόροι συµβάλλουν στην ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτού είναι ο τρόπος µε
τον οποίο οι παραγωγοί και οι διανοµείς προσπαθούν να
εκµεταλλευτούν διεθνώς την εικόνα ενός υγιούς και φυσικού
περιβάλλοντος για να προβάλουν την ποιότητα των προϊόντων και
των υπηρεσιών τους στους καταναλωτές.

Οι αγροτικές περιοχές είναι
σε θέση να αυξήσουν
την ανταγωνιστικότητά τους
µε την υπογράµµιση
των διακριτικών ιδιοτήτων τους

Σήµερα, γενικά, έχει γίνει δύσκολο να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη µιας
περιοχής χωρίς ένα κατώτατο επίπεδο περιβαλλοντικής
ανταγωνιστικότητας, δεδοµένου ότι οι καταναλωτές είναι πιο
απαιτητικοί σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών που αγοράζουν έτσι η περιβαλλοντική ποιότητα
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…οι καταναλωτές έχουν γίνει
πιο απαιτητικοί σχετικά
µε την ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών
που αγοράζουν, έτσι
η περιβαλλοντική ποιότητα
έχει γίνει ένα βασικό κριτήριο

αναδεικνύεται σε βασικό
κριτήριο. Τα
περιβαλλοντικά
προβλήµατα εύκολα
γίνονται γνωστά και είναι
αδύνατο για µια περιοχή
να κρύψει τις αδυναµίες
της.

Η αισθητική ποιότητα, η συντήρηση των τοπίων, η διατήρηση της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων είναι κοινές αξίες στις
σηµερινές κοινωνίες. Το περιβάλλον δεν περιορίζεται µόνον στους
φυσικούς πόρους, συνδέεται και µε τους πολιτιστικούς πόρους
(µνηµεία, ιστορικές περιοχές, κ.λ.π.) , µε µια ορισµένη ποιότητα της
ζωής (ηρεµία, καθαρός αέρας, οµορφιά τοπίων, κ.λ.π.).
Πίσω από ένα καλοδιατηρηµένο και αξιοποιηµένο περιβάλλον
υπάρχει πάντα ένα σχέδιο, µια κοινωνική στάση και δράση.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της περιβαλλοντικής
ανταγωνιστικότητας είναι το συµφωνηµένο γενικό πλαίσιο για το
περιβάλλον, το οποίο τηρούν και σέβονται οι τοπικοί φορείς και οι
κάτοικοι.
Στην Ελλάδα η συνήθης πρακτική είναι ο κατακερµατισµός του
περιβάλλοντος, µε κάθε φορέα, εταιρία ή κάτοικο να ενεργούν έξω
από τα όρια του τοµέα του οποίου έχουν την επικαρπία και ευθύνη,
και χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το γενικό πλαίσιο. Η θεωρούµενη
ατοµική και απεριόριστη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης των
πόρων στους οποίους έχει κανείς πρόσβαση µέσω της ιδιοκτησίας
επί του εδάφους, αποτελεί τη καρδιά του προβλήµατος στις
ελληνικές περιοχές.
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