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Τον κώδωνα κινδύνου κρούει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην τελευταία του 
έκθεση για τη διεθνή δηµοσιονοµική πολιτική (Fiscal Monitor Report), επισηµαίνοντας την 
κατεπείγουσα ανάγκη οι χώρες σε όλο τον κόσµο να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους στη 
συγκράτηση των εκποµπών αέριων ρύπων. Και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι 
µέσω της διεθνούς συνεργασίας και της επιβολής ενιαίου φόρου στους ρύπους, πρόσθεσε ο 
διεθνής οργανισµός ενόψει της εξαµηνιαίας συνόδου, η οποία διεξάγεται και µε τη συµµετοχή 
της Παγκόσµιας Τράπεζας. «Η υπερθέρµανση του πλανήτη επιφέρει σοβαρότατη βλάβη στη 
διεθνή οικονοµία και στη φύση, ενώ ενέχει κινδύνους τέτοιους, που µπορούν να οδηγήσουν 
σε καταστάσεις µη αντιστρέψιµες», αναφέρεται στην έκθεση. 

Στο µεταξύ, η ηχηρή αυτή προειδοποίηση διατυπώνεται ενόσω σε όλο τον κόσµο 
εκατοµµύρια άνθρωποι διαδηλώνουν ειρηνικά στους δρόµους ζητώντας άµεση κινητοποίηση 
των κυβερνήσεων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μέλη του επιστηµονικού 
προσωπικού του ΟΗΕ δήλωσαν τον Σεπτέµβριο πως, σε περίπτωση µη δραστικότατης 
µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου, ο πλανήτης θα ζήσει καταστροφές, όπως η βύθιση 
πόλεων, η ξήρανση ποταµών και η εξαφάνιση της θαλάσσιας ζωής. 

Στην έκθεση δηµοσιονοµικής πολιτικής του, το ∆ΝΤ επισηµαίνει ότι ο 
µακροπρόθεσµος στόχος της Συµφωνίας του Παρισιού για το Κλίµα (2015) είναι να µην 
αυξηθεί η θερµοκρασία του πλανήτη κατά 2 βαθµούς Κελσίου έως το 2100. Κι όµως, µε τις 
όποιες δεσµεύσεις έχουν αναλάβει οι χώρες µέχρι σήµερα, η θερµοκρασία θα αυξηθεί κατά 3 
βαθµούς Κελσίου. Πέραν του ότι πρέπει άµεσα να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους όλες οι 
χώρες, παράλληλα απαιτείται επειγόντως και ένας υποστηρικτικός µηχανισµός, όπως οι 
πράσινοι φόροι. Εάν επιβληθούν, θα αυξηθεί η τιµή των ορυκτών καυσίµων, αποτρέποντας 
τους καταναλωτές να τα χρησιµοποιούν. Κατά τον διεθνή οργανισµό, είναι η πιο 
ολοκληρωµένη προσέγγιση στο θέµα, διότι νοικοκυριά και εταιρείες θα υποχρεωθούν να 
στραφούν σε άλλες µορφές ενέργειας, µη ρυπογόνες. 

Επιπλέον, όπως συµπληρώνει το ∆ΝΤ, τον αποτελεσµατικότερο αντίκτυπο στην 
περιστολή των ρύπων θα είχε η επιβολή φόρου 75 δολαρίων ανά τόνο αερίων του 
θερµοκηπίου, ενώ έως το 2030 η τιµή του γαιάνθρακα θα αυξανόταν άνω του 200% από τα 
κατώτερα επίπεδά της.  Σε µια τέτοια προοπτική, επίσης, θα προκαλούνταν σηµαντικές 



αυξήσεις και στο ηλεκτρικό ρεύµα και στη βενζίνη, οι οποίες θα διαφοροποιούνταν από χώρα 
σε χώρα και ως προς την κλίµακα. Στις περισσότερες χώρες, πάντως, το κόστος βενζίνης, 
όπως εκτιµά το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, θα αυξανόταν 5%-15%, δηλαδή θα είχε µια 
διακύµανση ανάλογη µε εκείνη των τελευταίων δεκαετιών. 

Τέλος, παρατηρεί πως η βασική δυσκολία της συγκεκριµένης φορολογίας είναι το 
πολιτικό της κόστος, δεδοµένου ότι σε πρώτη φάση θα έκανε τα καύσιµα (και το πετρέλαιο 
θέρµανσης) ακριβότερα, µέχρις ότου οι φθηνότερες πράσινες µορφές ενέργειας να τύχουν 
ευρύτατης χρήσης. 

(Reuters, Καθηµερινή) 
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