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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.1

Συστήματα ιδιοκτησίας
Οι ανεπάρκειες της ιδιωτικής ιδιοκτησίας
Η απουσία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Ατομική συμπεριφορά και κοινωνικό όφελος
Η αξία της πληροφόρησης
Το ενοίκιο σπανιότητας
Η ανάγκη κοινωνικής συμφωνίας

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.2

Ερωτήματα

Γενικά ερωτήματα:
Εγγυάται η ατομική ιδιοκτησία την αποδοτική χρήση 
των περιβαλλοντικών αγαθών;
Είναι τα δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά περισσότερο 
ασφαλή; 
Ποιες είναι οι συνέπειες της μη αποδοτικής χρήσης των 
φυσικών πόρων (δημόσιων ή ιδιωτικών); 

Ειδικά ερωτήματα:
Ιδιωτικές πλαζ ή ελεύθερες παραλίες; 
Εκ περιτροπής κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης; 
Στη διάρκεια απεργίας των συνεργείων καθαριότητας 
κατεβάζετε τα σκουπίδια στο δρόμο;
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.3

Ιδιωτικά και Δημόσια αγαθά 

Ιδιωτικά αγαθά: Κατανέμονται στα μέλη της κοινωνίας 
μέσω εκούσιων ανταλλαγών στο πλαίσιο του μηχανισμού 
της αγοράς

Κάθε μέλος της κοινωνίας αποφασίζει αν θα αποκτήσει το αγαθό 
ανάλογα με τη χρησιμότητα και την τιμή του 
Το ιδιωτικό αγαθό ανήκει στον ιδιοκτήτη του και εκείνος αποφασίζει για 
τον τρόπο χρήσης του.
Κανένας άλλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το αγαθό χωρίς την 
άδεια του ιδιοκτήτη ή χωρίς να πληρώσει αντίτιμο σε αυτόν

Δημόσια αγαθά: Κατανέμονται αδιαίρετα σε όλη την 
κοινωνία έξω από το πλαίσιο του μηχανισμού της αγοράς

Κάθε μέλος της κοινωνίας έχει πρόσβαση στο αγαθό ανεξάρτητα από τη 
χρησιμότητα που του αποδίδει και τη διάθεση του να το αποκτήσει 
Ο χρήστης του δημόσιου αγαθού δεν πληρώνει αντίτιμο για το όφελος 
που απολαμβάνει 
Δεν υπάρχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας για τα δημόσια αγαθά

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.4

Συστήματα
ιδιοκτησιακών καθεστώτων

Ατομική ιδιοκτησία
Καθορισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον ιδιοκτήτη

Κοινή ιδιοκτησία (νομικά κατοχυρωμένη ή εθιμική)
Ανάγκη συμφωνίας των συνιδιοκτητών σε κοινά αποδεκτούς 
κανόνες χρήσης

Κρατική ιδιοκτησία
Ανάγκη καθορισμού των κανόνων χρήσης των πόρων, 
πρόσβασης από τρίτους και αποτελεσματικού ελέγχου

Απουσία ιδιοκτησίας (αγαθά ελεύθερης πρόσβασης)
Τα αγαθά θεωρούνται κοινόκτητα χωρίς να υπάρχουν σαφή 
δικαιώματα και υποχρεώσεις για κανέναν. 



3
3

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.5

Δικαιώματα ιδιοκτησίας 
(Property Rights)

Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αποτελούν ένα σύνολο 
θεσμικών κανόνων (προνομίων και υποχρεώσεων)     
στους οποίους υπόκεινται οι ιδιοκτήτες των αγαθών.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα ιδιοκτησίας χαρακτηρίζεται 
από:

Καθολικότητα: όλα τα αγαθά έχουν ένα σαφές ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη 
είναι πλήρως καθορισμένα.
Αποκλειστικότητα: όλα τα οφέλη και κόστη από την κατοχή και 
χρήση των αγαθών αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους και μόνο σ’ 
αυτόν.
Δυνατότητα μεταβίβασης: όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μπορούν 
να μεταφερθούν σε άλλον ιδιοκτήτη με εκούσια ανταλλαγή.
Δυνατότητα νομικής προστασίας: όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
προστατεύονται από ακούσια κατάληψη ή καταπάτηση από 
τρίτους.

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.6

Φυσικοί Πόροι –
Περιβαλλοντικά αγαθά

Εδαφος και υπέδαφος (καλλιεργήσιμη γη και αποθέματα 
υλικών και ενεργειακών πόρων)
Υδατικοί πόροι και ιχθυοαποθέματα
Αέρας
Βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα) 
Φυσικά τοπία (συνδυασμοί των παραπάνω)

Άλλοι πόροι ανήκουν σε ιδιώτες, άλλοι αποτελούν 
δημόσια αγαθά 

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κίνδυνοι μη 
αποδοτικής χρήσης τους
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.7

Παραδείγματα μη αποδοτικής 
χρήσης φυσικών πόρων 

Καλλιεργήσιμη γη: ιδιωτικό αγαθό
Εντατική καλλιέργεια μείωση της γονιμότητας

Κυνήγι σπάνιων ειδων: δημόσιο αγαθό
Εντατικό κυνήγι εξαφάνιση του είδους

Ορυκτά αποθέματα: ιδιωτικό αγαθό
Εντατική εκμετάλλευση εξάντληση αποθέματος

Δάσος: δημόσιο αγαθό
Εντατική αξιοποίηση της ξυλείας, τουριστική αξιοποίηση 
καταστροφή δάσους

….
Σε όλες τις περιπτώσεις η μη αποδοτική χρήση του πόρου έχει 
ως συνέπεια τη μείωση του οφέλους της σημερινής κοινωνίας 
ή/και των επόμενων γενεών  

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.8

Οι ανεπάρκειες 
της ατομικής ιδιοκτησίας

Η ατομική ιδιοκτησία και ο μηχανισμός της αγοράς 
δεν εγγυώνται:

Στατικά αποδοτική χρήση των πόρων (ατελής ή λανθασμένη 
αξιοποίηση):

Λόγω στρεβλώσεων της δομής της αγοράς
Λόγω ελλιπούς πληροφόρησης

Δυναμικά αποδοτική χρήση των πόρων (διατήρηση των πόρων):
Λόγω απόκλισης ιδιωτικού και κοινωνικού επιτοκίου
προεξόφλησης (έμφαση στο άμεσο κέρδος)

Δεν είναι πρακτικά δυνατή και ηθικά αποδεκτή η 
κατοχή ορισμένων περιβαλλοντικών αγαθών από 
ιδιώτες.
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.9

Απόκλιση ιδιωτικού και κοινωνικού 
επιτοκίου προεξόφλησης

Ο ιδιώτης υπολογίζει την απόδοση της δραστηριότητας του
αξιολογώντας με ιδιοτελή κριτήρια τη χρονική αξία του
χρήματος.

Επιδιώκει υψηλότερη και ταχύτερη αμοιβή για τη δέσμευση των
κεφαλαίων του έτσι ώστε να μειώσει το οικονομικό ρίσκο της 
δραστηριότητας του. 
Το ρίσκο είναι υψηλότερο σε μία ανταγωνιστική αγορά και σε ένα
ταχύτατα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Η επιδίωξη του αυτή εκφράζεται με τη χρήση ενός υψηλότερου
επιτοκίου προεξόφλησης μελλοντικών ωφελειών σε σχέση με
το κοινωνικό επιτόκιο. 

Μελλοντικά οφέλη εκφραζόμενα σε παρούσες αξίες εμφανίζονται
χαμηλότερα και δεν αντισταθμίζουν το κόστος ανάληψης μίας
δραστηριότητας.
Ενθαρρύνονται δράσεις και πρακτικές που αποφέρουν οφέλη σε μικρό
χρονικό διάστημα. 

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.10

Το πρόβλημα της απουσίας 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

Η παντελής απουσία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ο μηχανισμός της αγοράς 
και δεν επιτυγχάνεται η αποδοτική χρήση των πόρων.

Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση (Free Riding), ενώ δεν 
υπάρχουν κανόνες για τη χρήση τους
Κανένας δεν έχει κίνητρο να περιορίσει ή να κάνει πιο σωστή 
χρήση τους
Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει κανόνες χρήσης.

Εκτός από την πολιτεία…

Η κρατική περιουσία μεταφράζεται συχνά ως απουσία 
ιδιοκτησίας
Το πρόβλημα της ελεύθερης πρόσβασης συνιστά την 
«Τραγωδία των Δημόσιων Αγαθών» (‘Tragedy of the 
Commons’, Hardin, 1968)
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.11

Οι αιτίες της
«Τραγωδίας των Δημόσιων Αγαθών» 

Ατελή δικαιώματα ιδιοκτησίας: Δεν διασφαλίζεται:
Το κίνητρο για την αποτελεσματική χρήση των πόρων
Η υποχρέωση διαφύλαξης της αξίας τους
Το δικαίωμα προστασίας τους

Ελλιπής πληροφόρηση: Δεν υπάρχει επαρκής γνώση για:
Τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς στη χρήση τους
Τις επιπτώσεις από την υποβάθμιση τους
Τις δυνατότητες και το κόστος/όφελος περιορισμού των επιπτώσεων

Ατελής οργάνωση χρηστών: δεν γίνεται εφικτή:
Η έκφραση των προτιμήσεων τους
Η συνεύρεση και συνεννόηση για τον τρόπο χρήσης    

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.12

Οι αιτίες 
της ελλιπούς πληροφόρησης 

Ανεπάρκεια επιστημονικής γνώσης
Δεν έχουν μελετηθεί/κατανοηθεί πλήρως πολλά φυσικά φαινόμενα
που προσδιορίζουν το είδος και την ένταση των επιπτώσεων από τη
χρήση των περιβαλλοντικών πόρων.

Ανεπάρκεια συστημάτων παρακολούθησης
Δεν καταγράφονται - συσχετίζονται ικανοποιητικά παράμετροι της
ποιότητας του περιβάλλοντος.

Ανεπάρκεια μηχανισμών διάχυσης της 
πληροφορίας

Δεν έχει κατοχυρωθεί στην πράξη το δικαίωμα των πολιτών για
πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντος
και τις επιπτώσεις από την υποβάθμιση της. 
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.13

Οι συνέπειες 
της ελλιπούς πληροφόρησης

Οι χρήστες που προκαλούν υποβάθμιση των
φυσικών πόρων δεν είναι σε θέση:

να εκτιμήσουν σωστά τις συνέπειες των μεθόδων- πρακτικών και
συμπεριφορών πάνω στους ίδιους ή άλλους χρήστες.
να προσδιορίσουν εναλλακτικές μεθόδους χρήσης των πόρων ή 
άλλους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών τους.

Οι χρήστες που υφίστανται τις συνέπειες της
υποβάθμισης δεν είναι σε θέση:

να εκτιμήσουν σωστά το μέγεθος της ζημιάς που υφίστανται.
να προσδιορίσουν ή να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων μείωσης ή 
επιδιόρθωσης της ζημιάς αυτής. 

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.14

Παράδειγμα
μη αποδοτικής χρήσης δημόσιου αγαθού

από Ε. Goodstein, “Economics and the Environment”

Σε μία λίμνη ψαρεύει ένας αριθμός σκαφών
Το οριακό κόστος κάθε σκάφους είναι σταθερό και ίσο προς 
200$ (συμπεριλαμβάνονται καύσιμα, λοιπά έξοδα, αμοιβές εργαζομένων 
και κεφαλαίου)
Το οριακό όφελος είναι 1$ για κάθε κιλό ψάρια
Η συνολική ποσότητα ψαριών που αλιεύεται είναι 
μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των σκαφών ως εξής:

ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg)
3 900
4 1600
5 2000
6 2100
7 2100
8 1600

Θα στέλνατε κι’ εσείς το δικό σας σκάφος (ως 9ο);
Πόσα σκάφη θα έπρεπε να ψαρεύουν στη λίμνη για να
μεγιστοποιηθεί το όφελος όλης της κοινωνίας των
ψαράδων;
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.15

Η μεταβολή 
της απόδοσης και των εσόδων

ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(kg)

ΟΡΙΑΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

(kg)

ΟΡΙΑΚΟ
ΕΣΟΔΟ

($)

ΜΕΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

(kg)

ΜΕΣΟ
ΕΣΟΔΟ

($)

3 900 - - 300 300

4 1600 700 700 400 400

5 2000 400 400 400 400

6 2100 100 100 350 350

7 2100 0 0 300 300

8 1600 -500 -500 200 200

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.16

Γραφική απεικόνιση

κόστος/ όφελος

800

600

400

200

0

-200

-400

1 2 3 4 7 85 6 óêÜöç

ΜR

AR

ΜC

MR: Οριακό έσοδο

ΑR: Μέσο έσοδο

MC: Οριακό κόστος

Κοινωνικό κόστος
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.17

Οι απαντήσεις (1)

Οι 8 ψαράδες έχουν –ατομικά ο καθένας- κίνητρο να 
ψαρεύουν στη λίμνη γιατί το μέσο κόστος τους (200$) 
καλύπτεται από το μέσο έσοδο (200$)
Αν βγεί 9ο σκάφος στη λίμνη το μέσο έσοδο κάθε 
σκάφους δεν θα καλύπτει πια το μέσο κόστος

Δεν έχει κίνητρο να βγεί, ενώ θα εμποδιστεί και από τους 
άλλους ψαράδες

Ο ενδεδειγμένος αριθμός σκαφών για το σύνολο της 
κοινωνίας των ψαράδων είναι 5.

Το οριακό έσοδο του 6ου σκάφους (100$) δεν καλύπτει το 
οριακό κόστος (200$)  

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.18

Ατομική συμπεριφορά 
και κοινωνικό όφελος

Ο κάθε ψαράς δεν γνωρίζει και δεν ενδιαφέρεται για 
το οριακό κόστος της δραστηριότητας του

Εξετάζοντας το ιδιωτικό του κόστος και έσοδο κρίνει ότι η 
δραστηριότητα είναι συμφέρουσα 
Μπορεί επιπλέον να ελπίζει για καλύτερη απόδοση σε 
σχέση με τους άλλους ψαράδες

Η ατομική συμπεριφορά και τα ιδιωτικά κριτήρια 
έρχονται σε σύγκρουση με το κοινωνικό όφελος και 
εμποδίζουν την αποδοτική χρήση του δημόσιου 
αγαθού:

Στατικά: ζημιώνεται η σημερινή κοινωνία των ψαράδων
Δυναμικά: εξαντλείται ο αλιευτικός πλούτος και 
αποστερείται από τις επόμενες γενιές
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.19

Η ζημιά στην κοινωνία
και νέα ερωτήματα…

Το συνολικό εισόδημα της κοινωνίας στα 5 σκάφη:
Συνολικά έσοδα –συνολικό κόστος= 2000-1000= 1000$ 

Το συνολικό εισόδημα της κοινωνίας στα 8 σκάφη:
Συνολικά έσοδα –συνολικό κόστος= 1600-1600= 0$ 

Κοινωνικό κόστος: Η μείωση κατά 1000 $ του κοιν. εισοδήματος
Ή αλλοιώς:

+ 600 $ το επιπλέον κόστος για τα 3 πρόσθετα σκάφη (6, 7, 8)
- 100 $ το όφελος από την οριακή απόδοση του 6ου σκάφους
+ 500 $ η απώλεια από τη δραστηριότητα του 8ου σκάφους

Πως θα συμφωνήσουν οι ψαράδες για το επίπεδο αλιευτικής 
δραστηριότητας;
Ποιοι θα είναι οι 5 ψαράδες που θα ψαρεύουν (με μεγαλύτερο κέρδος)
Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους ψαράδες  

Οικονομική Περιβάλλοντος 3.20

Οι απαντήσεις (2) 

Πρέπει να καθορισθεί ως ανώτατο ύψος αλιευτικής 
δραστηριότητας το σημείο στο οποίο εξισώνεται το οριακό κόστος 
με το οριακό όφελος

Οι 5 ψαράδες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του σπανίζοντος πόρου 
(πιθανά εκ περιτροπής) καταβάλλοντας ως αντίτιμο το επιπλέον 
κέρδος των 1000 $ (200$ ο καθένας).

Το αντίτιμο του δικαιώματος χρήσης λέγεται ενοίκιο σπανιότητας
(scarcity rent)

Τα έσοδα από το ενοίκιο σπανιότητας συγκεντρώνονται σε 
κοινωνικό ταμείο και χρηματοδοτούν τους υπόλοιπους ψαράδες (ή 
αξιοποιούνται σε άλλες κοινωνικές δράσεις). 
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Οικονομική Περιβάλλοντος 3.21

Η ερμηνεία της ατομικής συμπεριφοράς 
με τη βοήθεια της θεωρίας των παιγνίων

Δύο ψαράδες (Χ και Υ) έχουν από 3 
σκάφη. Λόγω μειωμένης απόδοσης 
συμφωνούν να χρησιμοποιούν μόνο  
1 σκάφος ο καθένας:

Αν ο Χ και Υ τηρήσουν τη συμφωνία το 
όφελος για τον καθένα θα είναι από 30 
μονάδες.
Αν ο Χ τηρήσει τη συμφωνία και ο Υ την 
αθετήσει, το  όφελος του Χ θα είναι 10 
μονάδες και του Υ 40 μονάδες.             
(και αντίστροφα)
Αν και ο Χ και ο Υ αθετήσουν τη 
συμφωνία το όφελος για τον καθένα 
είναι μόνο 15 μονάδες.

Η ατομική στρατηγική που υπερισχύει
είναι η αθέτηση της συμφωνίας, με
συνέπεια μείωση τόσο του ατομικού
όσο και του συνολικού οφέλους.

Η συμπεριφορά των μεμονωμένων
χρηστών ενός πόρου ελεύθερης
πρόσβασης οφείλεται στη δυσκολία
συνενόησης και καθορισμού μίας
κοινής στρατηγικής.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΘΕΤΗΣΗ

Α
Θ
Ε
Τ
Η
ΣΗ

Υ

Χ
40

40

10

10
Τ
Η
ΡΗ

ΣΗ
15

15

30

30


