Ind 6
ΟΙΚΟ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Περιγραφή
Ο δείκτης παρουσιάζει την εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής στην περιοχή
ευθύνης του ΟΡΘ, σε σχέση με την εξέλιξη των αέριων εκπομπών που προέρχονται
από το βιομηχανικό τομέα. Ο δείκτης πληροφορεί για την πορεία αποσύνδεσης της
παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων από την επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού
περιβάλλοντος.
Σημασία του δείκτη
Ο δείκτης Ind 6 εντάσσεται στο Σύστημα Δεικτών, καθώς αντικατοπτρίζει την οικοαποδοτικότητα της βιομηχανικής παραγωγής και τη σχετική εξέλιξή της. Ο
συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει τη σχετική εξέλιξη δύο κρίσιμων μεγεθών, της
βιομηχανικής παραγωγής και των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται
από τις παραγωγικές διαδικασίες. Η αποσύνδεση της οικονομικής επίδοσης από την
περιβαλλοντική επιβάρυνση του τομέα της βιομηχανίας αποτυπώνεται στη βάση του
υπολογισμού του δείκτη Ind 6, με στόχο τη διερεύνηση της τάσης για τη δημιουργία
μεγαλύτερης αξίας με τις χαμηλότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση
νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον
καυσίμων, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Ο δείκτης συσχετίζει τη συνολική βιομηχανική παραγωγή στην ΕΠΘ με τις εκπομπές
ατμοσφαιρικών ρύπων από τον τομέα της βιομηχανίας. Η συνολική βιομηχανική
παραγωγή υπολογίζεται από στοιχεία που διαθέτει η ΕΣΥΕ και αντιστοιχεί στο ΑΕΠ
που προέρχεται από το συγκεκριμένο τομέα για την περιοχή ευθύνης του ΟΡΘ. Τα
στοιχεία των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων προέρχονται από τους σχετικούς
δείκτες Atm 4 «Τομεακή ανάλυση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων» και Atm 8
«Τομεακή ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου» της θεματικής περιοχής
«Ατμοσφαιρική ρύπανση - Κλιματική αλλαγή».
Πορεία του δείκτη
Λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων που σχετίζονται με τη διαχρονική εξέλιξη των
δεικτών Atm 4 «Τομεακή ανάλυση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων» και Atm 8
«Τομεακή ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου», ο αναλυτικός υπολογισμός του
συγκεκριμένου δείκτη δεν κατέστη δυνατός. Ωστόσο, στην Εικόνα 1 παρατίθενται
εκτιμήσεις για την ποσοστιαία μεταβολή των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που
προέρχονται από τον τομέα της βιομηχανίας και της συνολικής βιομηχανικής

παραγωγής στην περιοχή ευθύνης του ΟΡΘ, για τα έτη 1995 και 2002, για τα οποία
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα που μελετάται, η συνολική βιομηχανική
παραγωγή με βάση το παραγόμενο ΑΕΠ αυξάνεται σε απόλυτες τιμές, παρόλο που η
σχετική συνεισφορά του τομέα της βιομηχανίας στο συνολικό ΑΕΠ της περιοχής
ευθύνης του ΟΡΘ μειώνεται. Αντίθετα, οι εκπομπές όλων των υπό εξέταση
ατμοσφαιρικών ρύπων μειώνονται. Υπογραμμίζεται ότι οι εκπομπές των SO2 και NOx
μειώνονται με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό
μείωσης που παρατηρείται για τις εκπομπές των CH4 και NMVOC.
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Εικόνα 1: Οικο-αποδοτικότητα του τομέα της βιομηχανίας
Με δεδομένη τη σημασία του τομέα της βιομηχανίας, τόσο στην περιβαλλοντική
πίεση που ασκείται σε μια περιοχή, όσο στην οικονομική της πρόοδο και αειφόρο
ανάπτυξη, κρίνεται αναγκαία η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τον εν λόγω τομέα.

