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Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανάπτυξη 

στην Ε.Ε. και στις Η.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών πολιτικών αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα 

που θα οδηγήσει στην επίτευξη μιας αειφορικής ανάπτυξης. Σκοπός της διπλωματικής 

εργασίας είναι οι διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των περιβαλλοντικών πολιτικών και της 

βιομηχανικής ανάπτυξης. Η εργασία θα επικεντρωθεί στη σχέση περιβαλλοντικής πολιτικής 

και βιομηχανικής ανάπτυξης των Η.Π.Α. και της Ε.Ε.. Τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ε.Ε. 

παρουσιάζουν έντονη βιομηχανοποίηση και έχουν καθιερώσει νομοθετικά και ρυθμιστικά 

μέτρα ώστε να περιοριστεί η ρύπανση που προκαλείται από τη βιομηχανία και επηρεάζει τον 

ατμοσφαιρικό αέρα, το νερό και το έδαφος. Το δεύτερο μέρος της εργασίας που αποτελείται 

από τα κεφάλαια 2 και 3 επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα τις περιβαλλοντικής 

πολιτικής των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. την κλιματική πολιτική. Για να γίνει η σύγκριση των 

επιμέρους κλιματικών πολιτικών και των αποτελεσμάτων αυτών τόσο στο περιβάλλον όσο 

και στη βιομηχανία γίνεται χρήση του Μοντέλου PSR του OECD με περιβαλλοντικούς 

δείκτες. Οι χώρες της Ε.Ε. που επιλέχθηκαν για να συγκριθούν με τις Η.Π.Α. είναι η Γαλλία, 

η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Λέξεις κλειδιά: αειφορική ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη, περιβαλλοντική πολιτική, 

ρύπανση, κλιματική πολιτική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα.

Κωδικοί JEL: Q27, Q54, Q56, Q58.
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Environmental Policy and Industrial Development 

in U.S.A. and E.U.

ABSTRACT

The development of environmental policies is a major factor that can contribute 

to achieve sustainable development. The main contribution of the research reported is the 

examination of the relationship between environmental policy and industrial development. 

The research focus on the relationship between environmental policy and industrial 

development of U.S.A. and European Union. U.S.A. and E.U. present an intense 

industrialization and have established legislative and regulating measures for the pollution 

abatement that is caused by the industry and affects the air, the water and the ground. At the 

second part of the research presented, which consists of chapters 2 and 3, we focus on the 

climate policy of U.S.A. and E.U.. For the comparison of both policies and their effects on the 

environment and the industry we use the PSR Model of OECD and environmental indicators. 

The countries of E.U. that are chosen for the comparison with U.S.A. are France, Germany, 

Italy and United Kingdom.

Keywords: sustainable development, industrial development, environmental policy, pollution, 

climate policy, renewable energy sources, energy efficiency.

JEL Classifications: Q27, Q54, Q56, Q58.
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Εισαγωγή

Ο σύγχρονος άνθρωπος έδωσε προτεραιότητα στον ποσοτικό χαρακτήρα της 

ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι αποτελεί την μοναδική πορεία για την πρόοδό του. Η 

παραγωγικότητα αναδείχτηκε σε υπέρτατη αξία, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στην 

παραγωγή των αναγκαίων προϊόντων, αλλά επεκτάθηκε και στην μαζική παραγωγή περιττών

καταναλωτικών “αγαθών” (Αθανασάκης,1996).

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομική 

ευμάρεια μιας χώρας, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και εξασφαλίζοντας θέσεις 

εργασίας υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν επίσης 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον(Ε.Ε.Κ, 2007). Η γρήγορη εκβιομηχάνιση και οι 

τεχνολογικές μεταβολές συντέλεσαν στην ραγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος. Η 

εκβιομηχάνιση προκαλεί προβλήματα όπως ρύπανση του περιβάλλοντος, γρήγορη αύξηση 

κατανάλωσης των φυσικών πόρων και κοινωνικές προστριβές μεταξύ τους λόγω της 

εκβιομηχανοποίησης αστικοποιημένων μαζών (Κώττης, 1994).

Για αρκετά χρόνια τα περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπιζόντουσαν σαν 

περιορισμένα και τοπικά προβλήματα καθώς και σαν ζητήματα μικρής σημασίας για την 

επιχείρηση. Από την αρχή της δεκαετίας του 1980 όμως η αντιμετώπιση τους άρχισε να 

αλλάζει έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών που 

έχουν ως απώτερο στόχο την αειφορική ανάπτυξη. Ο όρος βιώσιμη ή αειφορική ανάπτυξη 

άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως από τη δεκαετία του '80 αλλά ως ιδέα δεν ήταν καινούρια. 

Έλκει την καταγωγή της από την ιδέα της συνετούς διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική και αργότερα στην 

Ευρώπη(Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Η επιβολή των περιβαλλοντικών πολιτικών μπορεί να επηρεάσει τόσο θετικά όσο 

αρνητικά μια βιομηχανία. Τα νομοθετικά και ρυθμιστικά μέσα μπορεί να επηρεάσουν την 

παραγωγικότητα μιας επιχείρησης, την ανταγωνιστικότητα της καθώς και την περιοχή της 

εγκατάστασής της.

Τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ε.Ε. παρουσιάζουν έντονη βιομηχανοποίηση και έχουν 

καθιερώσει νομοθετικά και ρυθμιστικά μέτρα ώστε να περιοριστεί η ρύπανση που 

προκαλείται από τη βιομηχανία και επηρεάζει τον ατμοσφαιρικό αέρα, το νερό και το 

έδαφος. Ένα επιμέρους τμήμα της περιβαλλοντικής πολιτικής των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. είναι η
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κλιματική πολιτική. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα παγκόσμιο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα που αποδίδεται στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που 

προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αναγνωρίζοντας την ετερότητα των πηγών των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου σε όλες τις χώρες είναι σημαντική η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και υπογραμμίζεται η πολύπλοκη φύση της ανάπτυξης 

μιας κλιματικής αλλαγής(ΕηνΪΓοηιυεηία1 Performance Index, 2010). Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 

ενεργειακός τομέας παράγει το μεγαλύτερο μερίδιο των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, αλλά το προφίλ των εκπομπών κάθε χώρας ξεχωριστά ποικίλει σε μεγάλο 

βαθμό. Για να επιτευχθεί μεγάλη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 

παγκοσμίως πρέπει να αυξηθεί το συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση (Twidell and Weir, 2006).

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι οι διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των 

περιβαλλοντικών πολιτικών και της βιομηχανικής ανάπτυξης. Η εργασία θα επικεντρωθεί στη 

σχέση περιβαλλοντικής πολιτικής και βιομηχανικής ανάπτυξης των Η.ΓΊ.Α. και της Ε.Ε.. Θα 

εξετάσουμε τη πορεία εξέλιξης των επιμέρους περιβαλλοντικών πολιτικών με την πάροδο 

των ετών και τα αποτελέσματα τους τόσο στο περιβάλλον όσο και στη βιομηχανία. Στόχος 

του Β’ Μέρους της εργασίας είναι: α) η εξέταση των επιπτώσεων της βιομηχανικής 

ανάπτυξης στο περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα πώς επιβαρύνει η βιομηχανική ανάπτυξη 

την κλιματική αλλαγή, β) η εξέταση των κλιματικών πολιτικών των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. γ) η 

εξέταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία και ποια η συμβολή 

τους στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις πολιτικές για τη 

κλιματική αλλαγή τόσο των Η.Π.Α. όσο και της Ε.Ε. και πώς συμβάλλουν στην μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλείται από την βιομηχανική 

δραστηριότητα και αν οδηγούν σε ενεργειακή αποδοτικότητα και κατά συνέπεια σε 

αειφορική ανάπτυξη. Γι' αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε μια μεθοδολογία που βασίζεται 

στο μοντέλο Πίεσης-Κατάστασης-Αντίδρασης του OECD για την περίπτωση της κλιματικής 

αλλαγής καθώς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Η επιλογή της μεθόδου έγινε για την καλύτερη 

ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται με την βιομηχανική ανάπτυξη και την κλιματική 

αλλαγή.

16
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



Α' Μέρος

17
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



Κεφάλαιο 1

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανάπτυξη

1.1 Εισαγωγή

Η περιβαλλοντική ρύπανση λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και της 

ραγδαίας εκβιομηχάνισης είναι γεγονός. Προσπάθειες γίνονται τόσο στις Η.Π.Α. όσο και 

στην Ε.Ε. για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών για την 

αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της βιομηχανικής 

ανάπτυξης στην ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και των περιβαλλοντικών πολιτικών στην 

βιομηχανική ανάπτυξη. Θα εξετάσουμε πώς η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι ρυθμίσεις 

μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης , 

καθώς και την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων μέσω της επισκόπησης ερευνών και 

εμπειρικών αποτελεσμάτων.

Θα εξετάσουμε επίσης τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τη βιομηχανική 

ανάπτυξη στις Η.Π.Α. και στην Ε.Ε., ποιές είναι οι αρχές στις οποίες βασίζονται αυτές οι 

πολιτικές, ποιά είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών 

καθώς και την αποτελεσματικότητα τους.

1.2 Βασικές Έννοιες

1.2.1 Η Έννοια του Περιβάλλοντος

Ο όρος περιβάλλον άρχισε να κυριαρχεί στη διεθνή κοινότητα και στη συνείδηση 

των πολιτών μόλις τη δεκαετία του '60, εποχή κατά την οποία τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα άρχισαν να αποκτούν πλανητικές διαστάσεις. Το περιβάλλον, ως έννοια , δεν 

είναι πλήρως επιστημονικά οριοθετημένη και για αυτό παραμένει ασαφής , σχετική και 

αμφιλεγόμενη(Παπασταύρος και Γούπος , 2004).
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Σε ελληνικό νομοθέτημα (Π.Δ. 1180/8 Οκτωβρίου 1981, άρθρο 1) που ρυθμίζει 

θέματα ρύπανσης από βιομηχανίες ως "Περιβάλλον’' ορίζεται “ ...ο περιβόάλλων των 

ανθρώπων χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος, μετά των εν αυτώ χλωρίδος και πανίδος, 

των φυσικών πόρων και στοιχείων πολιτισμού, ως ταύτα διαμορφώθησαν εκ της 

δραστηριοτήτος του ανθρώπου”. (Κώττης, 1994:41)

Ένας συνήθης διαχωρισμός είναι αυτός της διάκρισης τριών υποσυνόλων. Οι 

Muthoka and Rego(1985) διαχωρίζουν το περιβάλλον ως εξής:

• φυσικό περιβάλλον( έδαφος, αέρας , νερό)

• βιολογικό περιβάλλον( φυτά, ζώα, άνθρωποι),

• κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον (παραδόσεις, έθιμα, επιστήμη, τεχνολογία, 

οικονομία).

Το φυσικό περιβάλλον είναι ένα κοινωνικό θέμα με ευρείες και εκτεταμένες 

συνέπειες σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας επιχείρησης , επηρεάζοντας τον οργανισμό 

σε όλο τον κύκλο των συστημάτων τοx>(entire systems cyc/e)(Shrivastava, 1992).

Ο πλέον , όμως , κλασικός διαχωρισμός , ο οποίος αποτελεί κανόνα στα κείμενα 

των Ηνωμέμων Εθνών και της U.N.E.S.C.O. γίνεται σε δύο γενικές κατηγορίες:

• Το φυσικό περιβάλλον, το οποίο συγκροτείται από τα φυσικά συστήματα,

• το ανθρωπογενές περιβάλλον, το οποίο συγκροτείται από συστήματα που έχουν 

δημιουργηθεί από την ανθρώπινη δράση και παρέμβαση(Φλογαϊτη, 1993; Βασάλα, 

1994).

Οι αλλοιώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία είναι αναπόφευκτες 

λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, όμως οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να μην φαίνονται 

άμεσα, αλλά να είναι έμμεσες και μελλοντικές. Συχνά η αναπτυξιακή δραστηριότητα 

ασκείται σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο σύγχρονος άνθρωπος έδωσε 

προτεραιότητα στον ποσοτικό χαρακτήρα της ανάπτυξης , εκτιμώντας ότι αποτελεί την 

μοναδική πορεία για την πρόοδό του. Η παραγωγικότητα αναδείχτηκε σε υπέρτατη αξία , η 

οποία δεν περιορίστηκε μόνο στην παραγωγή των αναγκαίων προϊόντων , αλλά επεκτάθηκε 

και στην μαζική παραγωγή περιττών καταναλωτικών “αγαθών”, τα οποία καλύπτουν ανάγκες 

που κατασκευάστηκαν τεχνητά από τη διαφήμιση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(Αθανασάκης, 1996).

19
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



1.2.2 Ορισμός της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Περιβαλλοντική πολιτική καλείται ένα σύνολο μέτρων τα οποία είναι αναγκαία :

• για να εξασφαλίσουν στον άνθρωπο ένα περιβάλλον, το οποίο είναι 

απαραίτητο για την υγεία του και την ανθρώπινη ύπαρξή του

• για να προστατεύσουν το έδαφος, τον αέρα, τη χλωρίδα και πανίδα από τις 

δυσμενείς επιδράσεις των ανθρωπίνων επεμβάσεων και

• για να απαλείψουν ζημιές και μειονεκτήματα από τις εν γένει ανθρώπινες 

επεμβάσεις^Καραμέρης, 2003-2004:33).

Ο Μπίθας(2006) ορίζει ως περιβαλλοντική πολιτική “ την παρεμβατική διαδικασία 

που στόχο έχει την άριστη κατανομή του περιβάλλοντος μεταξύ των ανταγωνιστικών χρήσεων 

αυτού και εν τέλει την ανταγωνιστική προστασία αυτού ” (σελ. 152).

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η περιβαλλοντική πολιτική στηρίζεται στις

εξής αρχές:

• αρχή της πρόληψης: Λεν αρκεί να προσπαθούμε να απομακρύνουμε εκ 

των υστέρων τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα οικοσυστήματα. Η 

προληπτική Περιβαλλοντική Πολιτική απαιτεί τα αγαθά να 

προστατεύονται στον τόπο τους ή να χρησιμοποιούνται με μέτρο.

• αρχή του αιτίου : Τα φυσικά αγαθά θα χρησιμοποιούνται με μέτρο αν τα 

έξοδα αποφυγής, απάλειψης ή εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών 

φορτίσεων καταλογίζονται σε αυτόν που τις προκαλεί, δηλαδή στον αίτιο. 

Όταν ο αίτιος ή πιθανός αίτιος δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το 

κράτος οφείλει να παρεμβαίνει.

• αρχή της συνεργασίας: Πρόκειται για την συνεργασία των κοινωνικών 

ομάδων που συμμετέχουν στην περιβαλλοντική πολιτική διαδικασία 

σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων(Καραμέρης, 2003-2004).

Η Περιβαλλοντική πολιτική είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επιβίωσης 

διότι δεν αποβλέπει μόνο σε μικροεπεμβάσεις προς όφελος του περιβάλλοντος . Στοχεύει 

πολύ περισσότερο σε ένα μελλοντικό αναπροσανατολισμό της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής (Καραμέρης, 2003-2004).

Μια κύρια παράμετρος της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι τα μέσα της. Τα μέσα 

παρέμβασης μιας κυβέρνησης που έχουν αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα είναι: α) οι φόροι, β) 

οι επιδοτήσεις και γ) οι εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης. Ο οικονομικός χαρακτήρας σημαίνει 

ότι τα αντίστοιχα μέσα επιδρούν στην οικονομική συμπεριφορά των σχετικών φορέων
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(ρυπαίνων και θίγόμενος) (Μπίθας, 2006).

Εκτός από τα αμιγώς οικονομικά μέσα της περιβαλλοντικής πολιτικής 

αξιοσημείωτη εφαρμογή έχει το σύστημα των προδιαγραφών- απαγορεύσεων. Το σύστημα 

αυτό συνίσταται στην ύπαρξη των παρακάτω στοιχείων: 

α) ενός επιπέδου ρύπανσης που δεν πρέπει να ξεπεραστεί,

β) ενός συστήματος ποινών που υφίσταται ο ρυπαίνων εάν ξεπεράσει το επίπεδο ρύπανσης 

που καθορίζει η προδιαγραφή,

γ) μιας υπηρεσίας, ενός φορέα που παρακολουθεί την τήρηση των προδιαγραφών και 

επιβάλλει τις σχετικές ποινές σε περίπτωση που αυτές παραβιαστούν(Μπίθας, 2006).

1.2.3 Ο Όρος Βιώσιμη Αειφορική Ανάπτυξη

Συναίνεση όσον αφορά την ανάπτυξη φαίνεται να επιτυγχάνεται γύρω από τον 

όρο “βιώσιμη ή αυτοσυντηρούμενη ή αειφορική ανάπτυξη (Sustainable Development)nou 

ορίζεται από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World 

Commission on Environment and Development) ως “η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες” (Brutland report, 1987). Ο όρος βιώσιμη ή αειφορική 

ανάπτυξη άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως από τη δεκαετία του '80 αλλά ως ιδέα δεν ήταν 

καινούρια. Έλκει την καταγωγή της από την ιδέα της συνετούς διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος , η οποία αναπτύχθηκε κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική και 

αργότερα στην Ευρώπη(Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης εμφανίζεται αρκετά νωρίς τόσο σε διεθνή όσο 

και σε κοινοτικά κείμενα. Η πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη για το περιβάλλον, η οποία 

οργανώθηκε από τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Στοκχόλμη (5-16 Ιουνίου 1972) 

(UNESCO 1972) είχε ως αποτέλεσμα τη “διακήρυξη για το περιβάλλον του ανθρώπου”. Στην 

εισαγωγή ρητά αναφέρεται ότι “ η προστασία και η βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος 

είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ευημερία των ανθρώπων και την οικονομική 

ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο και αποτελεί, επείγουσα επιθυμία των λαών της γης , καθώς και 

καθήκον όλων των Κυβερνήσεων’ (Παπασταύρος και Γούπος, 2004).
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To 1980, η έκθεση της ανεξάρτητης Επιτροπής για τα προβλήματα της διεθνούς 

ανάπτυξης, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Willy Brandt κάνει για πρώτη φορά λόγω για 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και θέτει το πρόβλημα της συμβατότητας μεταξύ του 

περιβάλλοντος και της ανάπτυξης(Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης δεν αναφέρεται ρητά πλην όμως περιγράφεται 

και προσδιορίζεται σαφώς ως τέτοια . Στο άρθρο 2 της Συνθήκης του Μάαστριχτ ορίζεται ότι: 

“ Η ένωση θα θέσει ως στόχο της προώθηση μιας οικονομικής και κοινωνικής προόδου που θα 

είναι ισόρροπη και βιώσιμη”. Το άρθρο 2 της Συνθήκης , όπως ισχύει τροποποιημένο , 

αναφέρεται στην ανάγκη να προωθηθεί μια “ αρμονική και ισόρροπη ανάτττυξη των 

οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και μια αειφόρος και μη πληθωριστική και οικονομική 

αύξηση που θα σέβεται το περιβάλλον”( Παπασταύ ρ ο ς και Γούπος ,2004).

Στο πέμπτο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας για το περιβάλλον και την 

αειφορική ανάπτυξη, ορίζεται ως βασικός άξονας η αειφόρος ανάπτυξη , δηλαδή η συμβατή 

και φιλική με το περιβάλλον ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα ορίζεται ότι ο γενικός στόχος της 

Κοινότητας είναι η βελτίωση και διατήρηση της ευημερίας των πολιτών της (Παπασταύρος 

και Γούπος, 2004).

Στο προοίμιο της Λευκής Βίβλου , της Επιτροπής για την Ανάπτυξη , τον 

Ανταγωνισμό και την Απασχόληση , η οποία υπογράφηκε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 

Κορυφής , στις 11-12 Δεκεμβρίου 1993, ορίζεται ως στόχος η ενθάρρυνση του διαλόγου και 

η ενίσχυση στη λήψη αποφάσεων σε αποκεντρωμένο , εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο , 

προκειμένου να μπουν τα θεμέλια για την βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομικών, 

έτσι ώστε να αντέξουν το διεθνή ανταγωνισμό(Παπασταύρος και Γούπος ,2004).

Η παγκόσμια συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη (UNCED) , που συνήλθε στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις 3 ως τις 14 Ιουνίου 1992 , 

ενέκρινε τη διακήρυξη του Ρίο και το Πρόγραμμα Δράσης “Agenda 21” . Στη διακήρυξη του 

Ρίο η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως “η ανάπτυξη η οποία πρέπει να ικανοποιεί εξίσου τις 

αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες της παρούσας και των μελλουσών γενεών” (Agenda 

21, 1992).Η Διακήρυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετέβαλλε ριζικά τους προσανατολισμούς της 

σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής και εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη όχι 

μόνο την περιβαλλοντική παράμετρο αλλά και τα νέα δεδομένα της οικονομικής ανάπτυξης 

και την αρχή ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να επιδιώκεται υπό την προϋπόθεση της 

ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αρχή “ο 

ρυπαίνων πληρώνει” ως βασική οικονομική αρχή επί διεθνούς επιπέδου(Γκιζάρη-
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Ξανθοπούλου, 2003).

Οι χώρες που υπέγραψαν δεσμεύονται:

• Να σταθεροποιήσουν τις συγκεντρώσεις των αερίων θερμοκηπίου 

στην ατμόσφαιρα , έτσι ώστε να αποφευχθούν μεγάλης κλίμακας 

κλιματολογικές αλλαγές .

• Να πράξουν γρήγορα προς την κατεύθυνση αυτή , ώστε τα φυσικά 

οικοσυστήματα του πλανήτη να έχουν τον καιρό να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές , που ίσως να έχουν γίνει μέχρι τότε.

• Να διασφαλίσουν κατά την περίοδο αυτή την αδιατάρακτα 

συνεχιζόμενη Παραγωγή τροφής και

• Να συνεχίσουν να αναπτύσσονται οικονομικά με βιώσιμο 

τρόπο(Ηαγε5 and Smith, 1993 ; Γεωργόπουλος, 1996)

1.3 Η Περιβαλλοντική Πολιτική και οι Επιπτώσεις της στη 

Βιομηχανική Ανάπτυξη

1.3.1 Βιομηχανική Ανάπτυξη και Ποιότητα του Περιβάλλοντος

Σε πολλές περιπτώσεις η επέκταση της βιομηχανίας προκαλεί περιβαλλοντικές 

ανησυχίες επειδή η ρύπανση θεωρείται ότι σχετίζεται θετικά με την παραγωγή. Η άποψη των 

περιβαλλοντολόγων με πιο εξέχουσα αυτή του Daly(1987) είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη 

που ακολουθεί ιστορικά μοντέλα, προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά 

πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να είναι ευεργετική 

για το περιβάλλον. Σε συνολικό επίπεδο αυτή η άποψη αποτυπώνεται από την 

περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets( Environmental Kuznets Curve, EKC). Βασισμένη σε 

εμπειρικά στοιχεία από λίγους ρυπαντές, η αποκαλούμενη σχέση Kuznet, προτείνει ότι η 

οικονομική μεγέθυνση μπορεί να προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθμιση σε χαμηλά επίπεδα 

κατά κεφαλήν εισοδήματος, αλλά πέρα από ένα ορισμένο σημείο, μια περαιτέρω οικονομική 

μεγέθυνση είναι ευεργετική για το περιβάλλον. Όπως ο Arrow et.al(l995) συζητούν αυτή την 

άποψη οι πολιτικές θα ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των ανθρώπων. Στις φτωχές χώρες 

οι άνθρωποι αξιολογούν πιο πάνω την υλική ευημερία από την προστασία του 

περιβάλλοντος, αλλά όταν μια χώρα φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν
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εισοδήματος, οι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο περιβάλλον. Αυτό προκαλεί την 

ανταπόκριση της πολιτικής δομής με την εφαρμογή της κατάλληλης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, κατάλληλες πολιτικές επιδότησης/φόρου και άλλων μέτρων που οδηγούν σε ένα 

καλύτερο περιβάλλον(Τορεζ and Mitra, 2000).

Η σχέση μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης μπορεί να 

εξεταστεί σε ένα πιο αναλυτικό επίπεδο , που δίνει τη δυνατότητα στο να εστιάσουμε στη 

μόλυνση και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η αλλαγή στην προοπτική από μακροοικονομική 

ανάπτυξη σε βιομηχανική ανάπτυξη μπορεί να παρέχει νέες προσεγγίσεις στη σχέση μεταξύ 

ανάπτυξης και ρύπανσης (Tveteras, 2002). Ιδιαίτερα ο Lopez (1994) έδειξε ότι η οικονομική 

μεγέθυνση μπορεί να μειώσει την υποβάθμιση των φυσικών πόρων μόνο αν οι παραγωγοί 

εσωτερικεύσουν τα αποτελέσματα ανατροφοδότησης αποθέματοςέν/οιΑ feedback) στην 

παραγωγή. Η αειφορική ανάπτυξη γι' αυτό απαιτεί να υιοθετήσουν οι βιομηχανίες 

περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές και τεχνολογία καθώς η οικονομία 

αναπτύσσεται, αφού οι βιομηχανίες είναι η κύρια πηγή πολλών ρυπαντών.

1.3.1.1 Οι αρνητικές επιδράσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης
Οι βιομηχανικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομική 

ευμάρεια μιας χώρας, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και εξασφαλίζοντας θέσεις 

εργασίας υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν επίσης 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον(Ε.Ε.Κ, 2007).

Η γρήγορη εκβιομηχάνιση και οι τεχνολογικές μεταβολές συντέλεσαν στην 

ραγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος. Η εκβιομηχάνιση προκαλεί προβλήματα όπως 

ρύπανση του περιβάλλοντος, γρήγορη αύξηση κατανάλωσης των φυσικών πόρων και 

κοινωνικές προστριβές μεταξύ τους λόγω της εκβιομηχανοποίησης αστικοποιημένων μαζών. 

Αναφορικά με το περιβάλλον οι κύριοι λόγοι για τη δυσμενή επίδραση της εκβιομηχάνισης 

παρουσιάζονται στις παρακάτω παραγράφους (Κώττης, 1994).

Πρώτον, η απόσπαση τεράστιων ποσοτήτων φυσικών υλών για τη μετατροπή 

τους σε βιομηχανικά αγαθά προκαλεί περιβαλλοντική ζημία. Στις ύλες αυτές 

περιλαμβάνονται ορυκτές ύλες, ξυλεία, καθώς και γεωργικές ύλες (Κώττης, 1994).

Δεύτερον, η παραγωγή και κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας για 

βιομηχανικούς σκοπούς προκαλεί σημαντική) ρύπανση του περιβάλλοντος. Βιομηχανικοί 

κλάδοι όπως η μεταλλουργία και η τσιμεντοβιομηχανία, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες 

ενέργειας(Κώττης, 1994). Επίσης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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παράγονταν εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, εκπομπές θείου και όξινη εναπόθεση , οι 

αρνητικές επιπτώσεις των οποίων είναι παγκόσμιες (Barrow, 2006).

Τρίτον, η βιομηχανική ανάπτυξη συνέβαλε στην καταστροφή του περιβάλλοντος 

με έναν ακόμη τρόπο. Κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

χρησιμοποιούνται τεράστιες ποσότητες νερού και αέρα και αφού υποστούν ρύπανση το νερό 

και αέρας αποβάλλονται πίσω στο περιβάλλον(Κώττης, 1994).

Τέταρτον, η μεγάλη τοπική συγκέντρωση που χαρακτηρίζει τη βιομηχανία 

δημιουργεί τέτοια ποσότητα καταλοίπων που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το περιβάλλον 

και αχρηστεύεται. Επιπλέον η εκβιομηχάνιση προκαλεί οικολογικά προβλήματα και μέσω της 

επίδρασης της στην αστικοποίηση του πληθυσμού της οποίας υπήρξε ίσως η κυριότερη αιτία 

(Κώττης, 1994).

Πέμπτον, στη βιομηχανία ο ρυθμός παραγωγής καταλοίπων είναι τόσο μεγάλος 

που προκαλεί κορεσμό στην απορροφητικότητα του εδάφους, αφού δεν δίνεται το χρονικό 

περιθώριο στο περιβάλλον να επανορθώσει ένα μέρος τουλάχιστον των ζημιών(Κώττης, 

1994).

Έκτον, υπάρχει απώλεια της βιοποικιλότητας λόγω της ζήτησης για έδαφος, 

ορυκτά, νερό, ξυλεία, οικοδομήσιμη γη και άλλων λόγων που προκαλούν καταστροφή των 

ειδών(ΒεΓΠ^, 2006).

Τέλος, λόγω της βιομηχανικής ανάπτυξης προκαλείται ρύπανση από την 

κατανάλωση των βιομηχανικών προϊόντων, είτε κατά τη διάρκεια χρησιμοποίηση τους, είτε 

κατά την απόρριψη τους στο περιβάλλον εφόσον δεν διαλύονται (Κώττης, 1994).

1.3.2 Μονάδες Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας

(Environmental, Safety and Health Units)

Για αρκετά χρόνια τα περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπιζόντουσαν σαν 

περιορισμένα και τοπικά προβλήματα καθώς και σαν ζητήματα μικρής σημασίας για την 

επιχείρηση. Από την αρχή της δεκαετίας του 1980 όμως η αντιμετώπιση τους άρχισε να 

αλλάζει. Είτε λόγω της αυξανόμενης περιβαλλοντικής συνείδησης, είτε λόγω της 

αυξανόμενης σημασίας των προβλημάτων αυτών(π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το 

στρώμα του όζοντος) οι εταιρίες άρχισαν να αντιδρούν στρατηγικά στις απειλές και ευκαιρίες
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που παρουσιάζονταν λόγω των περιβαλλοντικών θεμάτων. Έτσι δημιούργησαν τις 

εσωτερικές μονάδες για υποθέσεις περιβάλλοντος , ασφάλειας και υγείας (Groenewegen and 

Vergrat, 1991).

Η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών μονάδων μέσα στις μεγάλες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις μπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις. Πριν από το 1980 οι ομάδες ήταν μικρές και 

είχαν την ευθύνη για την εφαρμογή των κανονισμών μέσω της παραγωγής αναφορών και 

επιστημονικής(τοξικολογικής) έρευνας. Τη χρονική περίοδο 1984-1988 υπήρξε μια αυξημένη 

δραστηριότητα στον τομέα των συστημάτων περιβαλλοντικής φροντίδας που περιελάμβανε 

εκπαίδευση και επιμόρφωση για όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 τα περιβαλλοντικά θέματα άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα στρατηγικής 

(Groenewegen and Vergrat, 1991).

Η πολιτική των ESH σχετίζεται με θέματα όπως τα παρακάτω:

• μείωση της παραγωγής των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων επί 

τόπου ή σε άλλες εταιρικές εγκαταστάσεις παραγωγής,

• υγεία και ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τη γειτονιά,

• χρήση άλλων πρώτων υλών στην παραγωγή,

• βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και των χώρων ,

• επικοινωνία κινδύνου (risk communication^cov εταιρικών δραστηριοτήτων ,

• συνεργασία με άλλες εταιρίες και εμπορικές ενώσεις σε τεχνικές λύσεις και άσκηση 

επιρροής στη δημόσια πολιτική (Groenewegen and Vergrat, 1991).

1.3.3 Η Ανταπόκριση της Βιομηχανίας σε Περιβα)3.οντικά Ζητήματα- 

Κίνητρα Υιοθέτησης Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η απόφαση της βιομηχανίας σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα δεν βασίζεται 

στην ανάπτυξη της οικονομίας αυτής καθαυτής αλλά μάλλον σε μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Από αυτή την άποψη η βιομηχανική ανάπτυξη σχετίζεται κυρίως με τις περιβαλλοντικές 

πρακτικές παρά με τη οικονομική μεγέθυνση, επειδή η βιομηχανική ανάπτυξη επηρεάζει 

άμεσα το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Επιπλέον θα περίμενε κανείς 

μεμονωμένες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο σε περιβαλλοντικές
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ανησυχίες δεδομένου ότι οι πρακτικές είναι παρόμοιες για όλες εντός μιας βιομηχανίας. 

Αυτό υποστηρίζει την ιδέα ότι οι βιομηχανίες αποτελούν ένα φυσικό συναθροιστικό 

επίπεδο (natural aggregation level). Από την άλλη πλευρά , διαφορετικές βιομηχανίες (ή η 

ίδια βιομηχανία σε διαφορετικές περιοχές) θα ανταποκρίνονται διαφορετικά σε 

περιβαλλοντικές ανησυχίες λόγω της ετερογένειας της βιομηχανίας(περιοχών), για 

παράδειγμα όσον αφορά την τεχνολογία και το είδος των εισροών που χρησιμοποιούνται και 

την κυβερνητική νομοθεσία. Κάποιες θα έχουν κίνητρα να εσωτερικεύσουν περιβαλλοντικά 

προβλήματα ενώ άλλες όχι. Ο βαθμός στον οποίο οι παραγωγοί εσωτερικεύουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις προτείνει δύο διαφορετικά μέτρα περιβαλλοντικών βελτιώσεων 

\1) σχετικές και 2) απόλυτες μειώσεις στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το προηγούμενο 

δείχνει ότι οι βιομηχανίες έχουν κίνητρα να εσωτερικεύσουν περιβαλλοντικά προβλήματα 

όπου η ρύπανση ανά μονάδα παραγωγής (ένταση της ρύπανσης) είναι μειωμένη. Ωστόσο η 

μείωση της έντασης της ρύπανσης δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αύξηση των 

δραστηριοτήτων που παράγουν ρύπανση. Συνεπώς το απόλυτο ποσό της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται. Υπό τον όρο (2) η βιομηχανία δεν έχει μόνο 

κίνητρα για εσωτερίκευση , αλλά ουσιαστικά βελτιώνει τις περιβαλλοντικές τις πρακτικές σε 

τέτοιο βαθμό που η ρύπανση μειώνεται, παρά της αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 

(Tveteras, 2002).

Για μια επιχείρηση που στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους υπάρχουν δύο 

κύριοι λόγοι για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από 

τη δραστηριότητα της: είτε η νομοθεσία αναγκάζει την επιχείρηση για τον καθαρισμό, είτε 

είναι επικερδές για την επιχείρηση να το κάνει. Και οι δυο συνεπάγονται εσωτερίκευση του 

περιβαλλοντικού προβλήματος δεδομένου ότι η επιχείρηση αναλαμβάνει το κοινωνικό 

κόστος που προκύπτει από τη δραστηριότητα της. Ωστόσο τα μέτρα πολιτικής υιοθετούνται 

συνήθως επειδή οι ίδιες οι βιομηχανίες δεν έχουν κίνητρα για την αντιμετώπιση αυτών των 

θεμάτων. Αυτό συνήθως ισχύει όταν υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά κόστους, όπως συμβαίνει 

με τις εκπομπές CO2 και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων από τους οποίους δεν υπάρχουν 

επιπτώσεις ανατροφοδότησης σχετικά με την παραγωγικότητα (Shafik and Bandyopandhyay, 

1992). Η τοπική ρύπανση τείνει να είναι το είδος που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις 

ανατροφοδότησης στην παραγωγικότητα. Η μειωμένη παραγωγικότητα παρέχει στις 

επιχειρήσεις κίνητρα για την εσωτερίκευση των επιπτώσεων ανατροφοδότησης στη λήψη 

αποφάσεων τους ,δεδομένου ότι έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας στους περιβαλλοντικούς 

πόρους.
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Η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους δεν είναι οι μόνοι 

λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρήσουν κερδοφόρες τις επενδύσεις σε 

πρακτικές που είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να 

ζητηθούν και από τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για παράδειγμα η αγορά των 

βιολογικών προϊόντων έχει ενδυναμωθεί λόγω θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και της 

ζήτησης για προϊόντα διατροφής που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό έχει 

επηρεάσει την λήψη αποφάσεων στις βιομηχανίες τροφίμων δεδομένου ότι υπάρχει η 

πεποίθηση ότι τα προϊόντα , τα οποία θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον, τιμολογούνται 

υπέρ το άρτιο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υψηλότερης ποιότητας από τα συμβατικά 

προϊόντα (Tveteras, 2002).

Τα κίνητρα καθώς και σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οικολογική 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων έχουν απασχολήσει τους οικονομολόγους. Διάφορες μελέτες 

έχουν εντοπίσει κίνητρα για “πρασίνισμα” (greening) των επιχειρήσεων, όπως η 

συμμόρφωση στους κανονισμούς , το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι πιέσεις των 

ενδιαφερομένων μερών, ηθικές ανησυχίες, κρίσιμα γεγονότα και πρωτοβουλίες κορυφαίας 

διαχείρισης(ϋί11οη and Fischer, 1992; Lampe, Ellis and Drummond, 1991; Lawrence and 

Morell, 1995; Vrendenburg and Westley, 1993; Winn, 1995). Επίσης οικονομικές ευκαιρίες 

οδηγούν στην εταιρική οικολογική ανταπόκριση. Με την εντατικοποίηση των διαδικασιών 

παραγωγής οι επιχειρήσεις μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενώ ταυτόχρονα 

μειώνουν το κόστος των εισροών και την διάθεση των αποβλήτων (Cordano, 1993; Lampe et. 

al., 1991; Porter and van der Linde, 1995). Τα παραπάνω μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα 

διάγραμμα όπως το παρακάτω. Όμως το συγκεκριμένο μοντέλο έχει δύο περιορισμούς. 

Πρώτον τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το μοντέλο είναι ανεπαρκή και δεύτερον το μοντέλο 

δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως (Bansal and Roth, 2000).
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Σχήμα 1: Προκαταρκτικό Μοντέλο Οικολογικής Εταιρικής Ανταπόκρισης.

Νομοθεσία

Πιέσεις
Ενδιαφερομένων

Εταιρική Οικολογική 
Ανταπόκριση

Οικονομικές
Ειικαφίες

X
X

X
X

Ηγετικές Εταιρικές Ηθικά
Αξίες Κίνητρα

/

Πηγή: Bansal and Roth (2000), σελ.718.

Παρόλο που οι μελέτες αυτές δείχνουν ευρύτατο ενδιαφέρον στο να κατανοήσουν 

τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις στρέφονται σε πρακτικές φιλικές προς το 

περιβάλλον η ικανότητα στο να προβλέψουν την οικολογική ανταπόκριση είναι 

περιορισμένη. Ειδικότερα οι επιστήμονες δεν έχουν λεπτομερή στοιχεία για την εννοιολογική 

διάκριση των εναλλακτικών οικολογικών κινήτρων ούτε έχουν διαπιστώσει αν οι κατηγορίες 

των κινήτρων συμπεριλαμβάνουν όλα τα κίνητρα ή αποκλείουν το ένα το άλλο. Επίσης αν 

και οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι εναλλακτικά κίνητρα σχετίζονται με διαφορετικές μορφές 

οικολογικής ανταπόκρισης η σχέση αυτή δεν έχει πλήρως οριστεί από τη βιβλιογραφία ούτε 

έχει προσδιοριστεί ως σχετική (Bansal and Roth, 2000).

Για αυτό το λόγο αυτό και βασιζόμενοι στο Προκαταρκτικό Μοντέλο 

Οικολογικής Εταιρικής Ανταπόκρισης οι Bansal και Roth(2000) δημιούργησαν το 

Προχωρημένο Μοντέλο Εταιρικής Οικολογικής Ευθύνης που παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα.
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Σχήμα 2: Προχωρημένο Μοντέλο Οικολογικής Ευθύνης.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Π ΡΟΤΟΒΟΥΛΕΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠηγήιΒαηεαΙ and Roth(2000), σελ.729.

Ως κίνητρα της εταιρικής οικολογικής ανταπόκρισης όρισαν την 

ανταγωνιστικότητα, την νομιμοποίηση και την περιβαλλοντική ευθύνη. Επιπλέον καθόρισαν 

τα πλαίσια αυτών των κινήτρων. Τρεις βασισμένες στα συμφραζόμενα διαστάσεις επηρέασαν 

τα κυρίαρχα κίνητρα της επιχείρησης: η προβολή ζητημάτων^εειιε salience), η συνοχή των 

τομέων και η προσωπική ανησυχία .Τρεις είναι οι προτάσεις των Bansal και Both(2000):

• Η προβολή ζητημάτων θα συνδεθεί θετικά με την νομιμοποίηση και την 

ανταγωνιστικότητα (σελ. 730).

• Η συνοχή των τομέων θα συνδεθεί θετικά με τη νομιμοποίηση και αρνητικά με την 

ανταγωνιστικότητα και την οικολογική ευθύνη (σελ. 731).

• Η προσωπική ανησυχία θα συνδεθεί θετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη και τη 

νομιμοποίηση (σελ.731).

Τα συγκριτικά αποτελέσματα των κινήτρων των μέσων πολιτικής, καθένα 

βασιζόμενο σε διαφορετικά κίνητρα, έχουν επίσης συζητηθεί στη βιβλιογραφία. Η μελέτη
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των Milliman και Prince(1989) είναι η mo ολοκληρωμένη αξιολόγηση μέχρι σήμερα. Η 

μελέτη τους συγκρίνει τα κίνητρα που παρέχονται από πέντε μέσα πολιτικής - πρότυπα 

επιδόσεων, επιδοτήσεις εκπομπών, φόροι εκπομπών, εκδιδόμενες εμπορεύσιμες άδειες 

ρύπανσης(ζ'55«β^ marketable permit s)ko\ εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης μέσω

πλειστηριασμού(αΜτ/7ο«ε£/ marketable permits)- ώστε να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν νέες τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία 

μείωσης των εκπομπών και να πιέσουν τις ρυθμιστικές αρχές να αναπροσαρμόσουν τις 

ρυθμίσεις μετά από την διείσδυση στη νέα αγορά της νέας τεχνολογίας. Παρόλο που η 

ταξινόμηση των μέσων που κάνουν δεν είναι αμετάβλητη στις πολλές ειδικές περιπτώσεις 

που αξιολογούν, το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων στο άρθρο τους υποστηρίζει την 

άποψη ότι οι εμπορεύσιμες άδειες μέσω πλειστηριασμού και οι φόροι είναι τα πιο 

αποτελεσματικά μέσα πολιτικής για να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής για τη προώθηση 

νέας τεχνολογίας ελέγχου και μείωσης των εκπομπών.

Ο Jung et al.( 1996) επέκτειναν την προσέγγιση των Milliman και Prince από την 

επιχείρηση στο επίπεδο της βιομηχανίας. Υπολόγισαν το συνολικό κέρδος σε μια ετερογενή 

βιομηχανία , αντιμετωπίζοντας το καθένα από τα πέντε μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής όταν 

η νέα τεχνολογία μείωσης των εκπομπών αναπτύσσεται και υιοθετείται από την βιομηχανία. 

Μια ανάλυση σε επίπεδο βιομηχανίας είναι σημαντική γιατί οι επιλογές της πολιτικής 

εμπορίας αδειών περιλαμβάνει και το μηχανισμό της αγοράς. Οι τιμές των αδειών θα 

μειωθούν όταν η τεχνολογία που υιοθετήθηκε από την βιομηχανία τονώσει επιπρόσθετα την 

εμπορία των αδειών. Οι μεταβολές των τιμών και τα αντίστοιχα κέρδη και ζημίες θα έχουν 

διαφορετικές επιπτώσεις στους πωλητές και στους αγοραστές αδειών. Επειδή τα 

αποτελέσματα των κινήτρων στην αγορά αδειών εξαρτώνται από το αν οι επιχειρήσεις είναι 

πωλητές ή αγοραστές, τα αποτελέσματα σε επίπεδο επιχείρησης δεν παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κινήτρων, για την υιοθέτηση 

τεχνολογίας, σε μια πραγματική αγορά αδειών που υπάρχουν τόσο αγοραστές όσο και 

πωλητές.

Η μελέτη των Jung et al. (1996) καταλήγει σε τρεις προτάσεις:

• Ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων, το μέγεθος της βιομηχανίας ή τη 

διάρθρωση της μείωσης του κόστους της βιομηχο.νία.ς(ίηάίΐΛΗΡχ^ abatement cost 

structure), οι εμπορεύσιμες άδειες που εκδόθηκαν δωρεάν θα παρέχουν 

υψηλότερο κίνητρο αγοραστικού επιπέδου MLI (Market Level Incentive) απ' ότι 

ορισμένα πρότυπα επιδόσεων (performance standards) της επιχείρησης (Jung et.
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Al, 1996:103).

• Ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων ,το μέγεθος της βιομηχανίας ή τη 

διάρθρωση της μείωσης τον κόστους της βιομηχανίας ,οι φόροι εκπομπών ή οι 

επιδοτήσεις παρέχουν υψηλότερο MLI απ' ότι οι ελεύθερα εμπορεύσιμες άδειες 

(Jung et. Al, 1996:106).

• Ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων ,το μέγεθος της βιομηχανίας ή τη 

διάρθρωση της μείωσης του κόστους της βιομηχανίας, οι εμπορεύσιμες άδειες 

μέσω πλειστηριασμού θα παρέχουν υψηλότερο ML1 απ' ότι οι φόροι εκπομπών 

και οι επιδοτήσεις (Jung et. Al, 1996:107).

Ο Keohane et al.(1998) θεωρεί ότι η εξήγηση τις επιλογής των εργαλείων 

περιβαλλοντικής πολιτικής, από την πλευρά της Cr\xr\<jr\q(demand side explanations), μπορεί 

να χωριστεί σε τέσσερις τομείς ρυθμιστικής ζήτησης: α) επιχειρήσεις, β) περιβαλλοντολόγοι, 

γ) εργασία και δ) καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις τείνουν να ζητούν εργαλεία περιβαλλοντικής 

πολιτικής που θα του αποφέρουν τα υψηλότερα κέρδη (ή τις χαμηλότερες ζημίες) από τις 

ρυθμίσεις. Όταν οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις επιβάλλουν κόστος συμμόρφωσης στις 

επιχειρήσεις, δεν επιβάλλεται το ίδιο κόστος από όλα τα ρυθμιστικά εργαλεία ώστε να 

επιτευχθεί ο ρυθμιστικός στόχος. Οι εξηγήσεις της θετικής πολιτικής οικονομίας για τη 

ζήτηση των ρυθμιστικών εργαλείων από τις επιχειρήσεις μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις 

κύριες κατηγορίες: α) προτιμήσεις των επιχειρήσεων για ειδικά ρυθμιστικά εργαλεία που 

δίνουν χαμηλότερο συνολικό κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με τη βιομηχανία στο 

σύνολό της, β) η παρουσία ενοικίων και εμποδίων εισόδου και γ) διαφορά κόστους 

συμμόρφωσης ανά τις επιχειρήσεις σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εκτεταμένη βιβλιογραφία προέκυψε και 

ανέλυε τη σχετική αποτελεσματικότητα διαφόρων μέσων για το περιβάλλον σύμφωνα με τον 

εθελοντισμό τους. Οι συγγραφείς που μελετούν αυτό το θέμα κάνουν μια βασική διάκριση 

μεταξύ της συμβατικής προσέγγισης εντολής και zkz^ytpx>(command and control) και την 

προσέγγιση των μηχανισμών της αγοράς (market-based). Η συμβατική προσέγγιση 

συνίσταται στον καθορισμό προτύπων απόδοσης και τεχνολογίας με τα οποία έπρεπε η 

βιομηχανία να συμμορφωθεί. Όμως αυτή η προσέγγιση ήταν πολύ άκαμπτη σε σχέση με την 

προσέγγιση βασιζόμενη στην αγορά. Για αυτό και πολλοί συγγραφείς προτιμούν τα εργαλεία 

βασιζόμενα στην αγορά, τα οποία χρησιμοποιούν συστήματα κινήτρων που προσδίδουν στην 

βιομηχανία ευελιξία στην διαδικασία περιβαλλοντικής προσαρμογής (Hahn and Stavins, 

1992).
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O Stewart(1993) θεωρεί τέσσερα είδη εργαλείων βασιζόμενων στην αγορά. Το 

πρώτο εργαλείο είναι οι περιβαλλοντικοί φόροι ή xzkx\{environmental tax or fees) που 

αναγκάζουν τις ρυπογόνες επιχειρήσεις να πληρώνουν τις κυβερνητικές αρχές ανάλογα με 

την ρύπανση που εκπέμπουν ή την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλούν. Το δεύτερο 

εργαλείο είναι οι μεταβιβάσιμες άδειες ρύπανσης (transferable pollution permit) που είτε 

εκδίδονται είτε δημοπρατούνται από τις αρχές σε μια ποσότητα που ανταποκρίνεται στην 

μέγιστη ρύπανση που καθορίζεται ως στόχος. Ένα τρίτο εργαλείο περιβαλλοντικής ρύπανσης 

εθελοντικής φύσης είναι τα συστήματα κατάθεσης και επιστροφής (deposit and return 

systems ) που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποβλήτων. Τέλος ένα τέταρτο μέσο είναι η 

χρήση στρατηγικής πληροφόρησης (information strategies) ώστε οι αρχές να γνωστοποιούν 

στους καταναλωτές τις αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών στο 

περιβάλλον. Έτσι οι καταναλωτές στρέφονται στην κατανάλωση “πράσινων προϊόντων” και 

οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο στο να εφαρμόσουν μέτρα οικολογικής ευθύνης.

1.3.4 Οι Επιπτώσεις των Περιβαλλοντικών Κανονισμών στην 

Παραγωγικότητα των Επιχειρήσεων

Έρευνες έχουν γίνει για τη επίδραση των περιβαλλοντικών κανονισμών στην 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την θεωρία παραγωγής, η μεταφορά των 

πόρων από παραγωγικούς σε μη παραγωγικούς (π.χ. μείωση της ρύπανσης ) θα πρέπει να 

μειώσει τη συνολική παραγωγικότητα και τη δυνητική απόδοση της επιχείρησης. Μετά από 

αυτή την επιχειρηματολογία εάν μια επιχείρηση λειτουργεί αποτελεσματικά πριν να 

επιβληθούν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι νέες ρυθμίσεις θα προκαλέσουν τη χρήση 

περισσότερων πόρων στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων ή αν οι πόροι είναι 

περιορισμένοι θα μειώσουν την παραγωγή των καλών προϊόντων (Chappie and Harris, 2003). 

Οι Repetto (1990) και Solow(1992) υποστηρίζουν ότι η μετρούμενη παραγωγικότητα της 

επιχείρησης θα πέσει επειδή η μέτρηση των εισροών κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού και 

ενέργειας εκτρέπονται σε μια επιπρόσθετη νέα παραγωγή , δηλαδή την ποιότητα του 

περιβάλλοντος (π.χ. μείωση των αποβλήτων). Η τελευταία δεν περιλαμβάνεται σε 

παραδοσιακές μετρήσεις παραγωγής και συνεπώς στην μείωση της παραγωγικότητας.

Μια εναλλακτική θεωρία όσον αφορά τον αντίκτυπο της ρύθμισης είναι ότι οι 

περιβαλλοντικές επενδύσεις που απαιτούνται από έναν κανονισμό μπορεί νοητά να
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“παραγκωνίσουν” άλλες επενδύσεις των επιχειρήσεων . Για παράδειγμα ο Rose(1983) βρήκε 

ότι οι επενδύσεις στον έλεγχο της ρύπανσης μείωσαν άλλες επενδύσεις των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο τα στοιχειά είναι ανάμεικτα, για παράδειγμα ο Gray και Shadbegian (1993) βρήκαν 

μια θετική συσχέτιση των περιβαλλοντικών επενδύσεων και των “παραγωγικών” 

επενδύσεων.

Η πιο συμβατική πεποίθηση που εμφανίζεται στη συμβατική βιβλιογραφία δείχνει 

ότι οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις βελτιώνουν τη συνολική οικονομική ευημερία σε βάρος της 

παραγωγικότητας των επιχειρήσεων . Η βιβλιογραφία που υποστηρίζει αυτή την άποψη 

προέκυψε τη δεκαετία του 1970, μια περίοδο κατά την οποία στις Η.Π.Α. η διαδικασία της 

περιβαλλοντικής ρύθμισης συνέπεσε με μια μείωση τω δεικτών αύξησης της 

παραγωγικότητας (productivity growth). Ο Denison(1979), οι Barbera και McConnell 

(1986,1990), οι Gollop και Roberts (1983), ο Gray (1987), οι Haveman και Christiansen 

(1981), ο Norsworthy et al. (1979) χρησιμοποίησαν μια σειρά δεδομένων σε επίπεδο 

βιομηχανίας προκειμένου να προσδιορίσουν τι μερίδιο στη μείωση των δεικτών

παραγωγικότητας στις Η.Π.Α. μπορεί να αποδοθεί στο κόστος για την προσαρμογή στις 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για να εξεταστεί η επίδραση των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων 

στην αύξηση της παραγωγικότητας, τα μοντέλα περιλαμβάνουν , εκτός από τις συμβατικές 

εισροές (εργασία , κεφάλαιο, ενέργεια και υλικά), την ένταση των περιβαλλοντικών 

ρυθμίσεων, είτε μέσω εισροών επενδύσεων μείωσης της ρύπανσης, είτε μέσω 

ψευδομεταβλητών (variable dummies) που περιλαμβάνουν την ύπαρξη κάποιων προτύπων 

που περιορίζουν την παραγωγή. Τα αποτελέσματα αποδίδουν ένα ποσοστό μείωσης της 

παραγωγικότητας που κυμαίνεται από 8% έως 16% στην νομοθεσία, όταν το πεδίο των 

αναλύσεων αναφέρεται στο σύνολο της πλειοψηφίας των μεταποιητικών τομέων. Υπάρχει 

μια πιο σημαντική απόκλιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεταποιητικών τομέων. Έτσι 

ενώ αποδίδεται ένα ποσοστό μείωσης κατά 10% των δεικτών παραγωγικότητας στην 

νομοθεσία της βιομηχανίας χημικών, το ποσοστό αυξάνεται σε 30% στην βιομηχανία χαρτιού 

και σε 44% στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Ayerbe and Gorriz, 2001).

Οι Berman και Bui(2001) θεωρούν ότι η μέθοδος λογιστικής της μεγέθυνσης 

(growth accounting) που χρησιμοποίησε ο Denison (1979) και macroeconomic general 

equilibrium modeling ,που χρησιμοποίησαν οι Jorgenson και Wilcoxen (1990) για να δείξουν 

ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία μειώνει την παραγωγικότητα, είναι προβληματικές, γιατί 

κάνουν αυτονόητη την παραδοχή ότι το ακαθάριστο κόστος της μείωσης είναι ίδιο με το 

καθαρό κόστος της οποιαδήποτε μεταβολής της παραγωγικότητας. Επίσης θεωρούν ότι οι 

οικονομετρικές μελέτες , που και ο Gray (1987)χρησιμοποίησε, είναι δυνατόν να
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υπονομεύονται από προκαταλήψεις ετερογένειας που ενδέχεται να υπερεκτιμούν τις 

αρνητικές επιπτώσεις των κανονισμών στην παραγωγικότητα.

Οι Berman και Bui(2001) εξέτασαν την επίδραση των κανονισμών 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην παραγωγικότητα σε μερικές από τις βαρύτερα ρυθμισμένες 

εγκαταστάσεις μεταποίησης των Η.Π.Α., τα διυλιστήρια πετρελαίου της λεκάνης απορροής 

αέρα του Λος Άτζελες. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κόστος των μέτρων μείωσης της 

ρύπανσης μπορεί να τονώσει το οικονομικό κόστος του περιβαλλοντικού κανονισμού όπως η 

μείωση της ρύπανσης μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα.

Οι Gray και Shadbegian (1993, 1995) εξετάζουν στοιχεία από το 1979 έως το 

1990 που αναφέρονται σε τρεις μεταποιητικές βιομηχανίες (χαρτιού, πετρελαίου και χάλυβα) 

στις Η.Π.Α.. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια αρνητική σχέση μεταξύ του κόστους μείωσης 

της ρύπανσης και του συνολικού επιπέδου των συντελεστών παραγωγικότητας, που 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της παραγωγής και του σταθμισμένου μέσου όρου τριών 

συντελεστών παραγωγής: εργασία, δαπάνες πρώτων υλών και ενέργειας και μετοχικό 

κεφάλαιο.

Ο Repetto et al.(1996) σημείωσαν ότι η επίδραση των περιβαλλοντικών νομικών 

ρυθμίσεων στην παραγωγικότητα θα έπρεπε να είναι αρνητική σχεδόν εξ ορισμού. Οι 

περισσότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στις προηγμένες οικονομίες έχουν βασιστεί στα 

τεχνολογικά πρότυπα όπως η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (best available technology). Ως 

εκ τούτου κάθε κανονισμός αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αγοράσουν τεχνολογία μείωσης της 

ρύπανσης η οποία δεν είναι παραγωγική με την έννοια της συμβολής στη παραγωγή της 

επιχείρησης. Έτσι η παραγωγή πρέπει να είναι μικρότερη σε σχέση με την περίπτωση στην 

οποία οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για μείωση της ρύπανσης είχαν διατεθεί για 

παραγωγικές χρήσεις. Το κόστος αυξάνει και δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής.

Οι Xepapadeas και Zeeuw(1999) απέδειξαν ότι αν η μείωση του μεγέθους 

(downsizing, αναφέρεται στη μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) της επιχείρησης, 

λόγω μιας αυστηρής περιβαλλοντικής πολιτικής, συνοδεύεται από ένα αποτέλεσμα 

εκσυγχρονισμού (modernization, αναφέρεται στη μείωση της μέσης ηλικίας του μετοχικού 

κεφαλαίου), τότε η μέση παραγωγικότητα του μετοχικού κεφαλαίου αυξάνει. Αυτό σημαίνει 

ότι υπάρχει μια κατάσταση "‘win-win’' με την έννοια ότι η περιβαλλοντική πολιτική βελτιώνει 

τόσο το περιβάλλον όσο και την ανταγωνιστικότητα.

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση στην εμπειρική 

βιβλιογραφία. Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο; Οι Berman και Βιιϊ(2001)θεωρούν ότι ένα 

πιθανό πρόβλημα με αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι η εκτίμηση μπορεί να συγχέεται με την
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προκατάληψη ετερογένειας και σε σφάλμα στη μέτρηση. Η προκατάληψη ετερογένειας 

μπορεί να προκύψει επειδή οι πιο “βρώμικες” εγκαταστάσεις, αναγκασμένες να μειώσουν τη 

ρύπανση, μπορεί επίσης να τείνουν στο να είναι λιγότερο παραγωγικές, ίσως επειδή 

χρησιμοποιούν παλαιότερη τεχνολογία , με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η μείωση της 

ρύπανσης(αύαίεΓηεηί) μειώνει την παραγωγικότητα. Αντίστροφα οι εγκαταστάσεις που 

μπορούν πιο εύκολα να καταφέρουν μείωση της ρύπανσης, χωρίς να χάσουν στην 

παραγωγικότητα, να επιλέξουν να μειώσουν τον τομέα της μείωσης (ακόμα και χωρίς την 

ώθηση του κανονισμού), με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η μείωση βελτιώνει την 

παραγωγικότητα.

Οι παραδοσιακές μελέτες της παραγωγικότητας αγνοούν το προϊόν (δηλαδή τις 

μειωμένες εκπομπές ) των δραστηριοτήτων μείωσης της ρύπανσης και έτσι σιωπηρά 

υποθέτουν ότι οι εισροές αυτών των δραστηριοτήτων είναι μη παραγωγικές. Συνεπώς οι 

περισσότερες από αυτές τις μελέτες βρίσκουν ότι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί έχουν 

αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα. Παρόλο που αυτό είναι ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα, αγνοεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των περιβαλλοντικών κανονισμών, δηλαδή 

το προϊόν των δραστηριοτήτων μείωσης της ρύπανσης είναι το μειωμένο επίπεδο εκπομπών, 

δηλαδή μια μείωση του “κακού” προϊόντος. Οι παραδοσιακές μελέτες παραγωγικότητας 

αγνοούν το προϊόν των δραστηριοτήτων μείωσης της ρύπανσης επειδή τυπικά δε υπάρχουν 

διαθέσιμες τιμές για τα μη επιθυμητά προϊόντα, εκτός από περιπτώσεις όπου άδειες ή φόροι 

περιορίζουν τις εκπομπές. Έτσι τείνουν να υποτιμήσουν την πραγματική παραγωγικότητα 

των βιομηχανιών που προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπανσης( Fare et al., 2001).

Ποιές είναι όμως οι επιπτώσεις των ευέλικτων κανονισμών στην παραγωγικότητα 

; Αν οι κανονισμοί προσφέρουν άφθονο χρόνο προσαρμογής και επιβάλλουν προκλητικούς 

στόχους επιδόσεων μπορούν να δημιουργήσουν πίεση για αποδοτικότηταίΜμί umdar, 1997; 

Porter& van der Linde, 1995). Χωρίς επαρκή χρόνο όμως είναι δύσκολο να αναπτυχθούν νέα 

μέσα και να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες και χωρίς να θέτονται στόχοι δεν υπάρχουν 

αναφορές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Γι' αυτό οι οικονομολόγοι και όσοι ασχολούνται 

με θέματα στρατηγικής συμφωνούν ότι παρόλο που ξοδεύοντας σε λιγότερο ευέλικτες 

ρυθμίσεις επιβραδύνεται η παραγωγικότητα, ξοδεύοντας σε πιο ευέλικτες ρυθμίσεις την 

ενισχύουν. Όσες περισσότερες επιλογές ασκούνται σε μια κατάσταση περιορισμών , τόσο πιο 

πιθανό είναι να είναι καλά τα αποτελέσματα(Μ3Γαα5. 1988). Αν όσοι εφαρμόζουν τους 

κανονισμούς μπορούν να προσαρμοστούν στην εξωτερική ζήτηση τότε είναι πιθανόν να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα (Majumdar and Marcus, 2001).

Οι πιο ευέλικτες προσεγγίσεις στους κανονισμούς έχουν πολλά πλεονεκτήματα
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(Bourgeois and Brodwin, 1984). Ένα μέρος της έρευνας (Beyer and Trice, 1978; Marcus, 

1988; Strebel, 1987) δείχνει ότι δίνοντας στις επιχειρήσεις ευελιξία βελτιώνονται οι 

επιδόσεις, επειδή διεγείρονται η επιχειρηματικότητα και η λήψη ρίσκου. Απ' την άλλη όμως 

οι υπερβολικές διαδικασίες και μια κουλτούρα με επίκεντρο τους κανονισμούς πνίγουν την 

καινοτομία (Eisenhardt,1989). Οι πιο ευέλικτες προσεγγίσεις δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς 

που εφαρμόζουν τους κανονισμούς να προχωρήσουν πέρα από τη συμμόρφωση, στην 

ταυτοποίηση(ΐδεηίΐΓιεείΐοη) και την εσωτερίκευση (Kelman,1961). Όταν αυτοί που 

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις παίζουν ένα ενεργό ρόλο στο σχεδίασμά τους, τότε τα 

αποτελέσματα είναι καλύτερα. Οι εφαρμοστές, στους οποίους δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία, 

έχουν μεγαλύτερη γνώση από αντιφατικές απαιτήσεις και αντικρουόμενες επιταγές στο 

σημείο παράδοσης(α/ the delivery point) (Thomas, 1979). Οι επιβαλλόμενες αποφάσεις 

αυξάνουν την αντίσταση και καθυστερούν και μειώνουν την ποιότητα των αποφάσεων(Ουίύ 

and MacMillan, 1986). Επίσης επηρεάζουν αρνητικά τις διατάξεις των 

εφαρμοστώνΟηιρΙεηιεηίεκχνεη Meter and Van Horn, 1975) οι οποίοι στη συνέχεια 

δεσμεύονται στη ρουτίνα και στη μηχανική εφαρμογή (Fidler and Johnson, 1984).

1.3.5 Οι Επιπτώσεις των Περιβα)3.οντικών Κανονισμών στην 

Λ νταγωνιστικότητα. των Επιχειρήσεων

Όσον αφορά τη σχέση της πολιτικής μείωσης της ρύπανσης και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων υπάρχουν δύο προοπτικές. Η πρώτη είναι η 

παραδοσιακή προοπτική σύμφωνα με την οποία μια μονομερής αύξηση του κόστους μείωσης 

ης ρύπανσης καθιστά κάποιες επιχειρήσεις και βιομηχανίες λιγότερο ανταγωνιστικές (Palmer 

et al., 1995). Για μια δεδομένη τεχνολογία η καταπολέμηση της ρύπανσης συνδέεται με τη 

μείωση της παραγωγικότητας και την αύξηση του κόστους ευκαιρίας της μείωσης των 

εκπομπών. Επίσης μεταβολές στο κόστος παραγωγής που σχετίζονται με την καθιέρωση των 

περιβαλλοντικών ρυθμίσεων επιδρούν στην κυκλοφορία των πρωτογενών εισροών (π.χ. 

εργασία και κεφάλαιο) μεταξύ των βιομηχανιών. Το άμεσο αποτέλεσμα των 

περιβαλλοντικών κανονισμών είναι μια πτώση της παραγωγικότητας καθώς οι συντελεστές 

παραγωγής αναδιανέμονται από την παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών στη μείωση της 

ρύπανσης. Η μείωση της παραγωγής ενός κλάδου της βιομηχανίας που σχετίζεται με τη
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μείωση της παραγωγικότητας μπορεί να αντισταθμιστεί ανάλογα με το αν υπάρχει αύξηση ή 

μείωση της ζήτησης του προϊόντος ενός κλάδου από τους άλλους κλάδους της βιομηχανίας. 

Ορισμένη από τη ζήτηση για το προϊόν ενός κλάδου μπορεί να συνδεθεί με τις 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες μερικές φορές αναφέρονται ως 

βιομηχανία περιβαλλοντικής προστασίας (environmental protection industry) που 

αποτελείται από επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται από 

παραγωγούς που υπόκεινται σε ρυθμίσεις ώστε να καλυφθούν οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Η δεύτερη προοπτική ,όσον αφορά την σχέση μείωσης της ρύπανσης και την 

ανταγωνιστικότητα, αποκαλείται μερικές φορές Υπόθεση του Porter(Porter Hypothesis) 

ικανοποιεί τις επιχειρήσεις των οποίων ο στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του 

κέρδους(ΡοτίεΓ et. al, 1995). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προοπτική , μια αύξηση της 

αυστηρότητας των κανονισμών μπορεί να προκαλέσει την καινοτομία και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας .

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις από τις οποίες μπορεί μια επιχείρηση να 

επωφεληθεί από μια αύξηση της αυστηρότητας των κανονισμών. Πρώτον οι περιβαλλοντικές 

ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη 

βιομηχανία προστασίας του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις μπορούν να 

ενθαρρύνουν τις καινοτομίες που οδηγούν σε ανταγωνιστικά κέρδη για παραγωγούς 

“πράσινων” προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης είτε των διαδικασιών είτε των 

επιδόσεων του προϊόντος και της ποιότητας. Τέλος η πιο προκλητική αξίωση είναι ότι οι 

ρυθμίσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις ώστε να αναλάβουν 

διαδικασία καινοτομίας για να γίνουν πιο αποδοτικές από ότι θα γινόντουσαν χωρίς τις 

ρυθμίσεις (Pasurka, 2008).

Η επικύρωση της υπόθεσης του Porter απαιτεί συνθήκες όπου υπάρχει μείωση 

των εκπομπών και αύξηση των κερδών της επιχείρησης . Η υπόθεση του Porter υποστηρίζει 

ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί επειδή οι αναποτελεσματικότητες της επιχείρησης 

αποκαλύπτονται μέσω των όλο και πιο αυστηρών κανονισμών. Ωστόσο ενώ υπάρχουν 

άφθονα στοιχεία για την ύπαρξη ανεπάρκειας της τεχνικής, ο βαθμός στον οποίο αυξάνει η 

αυστηρότητα των ρυθμίσεων και μειώνει την αναποτελεσματικότητα ή ενεργοποιεί την 

τεχνολογική πρόοδο παραμένει άλυτος (Pasurka, 2008).
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1.3.6 “Pollution Haven Hypoth esis ”(PHH)

Τέλος στη βιβλιογραφία έχει συζητηθεί η “Pollution Haven Hypothesis”(PHH). 

Το φαινόμενο PHH αναφέρεται στη πιθανότητα εκείνη των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

ιδίως εκείνων που ασχολούνται με εξαιρετικά ρυπογόνες δραστηριότητες, να 

μετεγκατασταθούν σε χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η ΡΗΗ υποστηρίζει 

ότι τα χαμηλά περιβαλλοντικά πρότυπα γίνονται πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος και 

συνεπώς αλλάζει τη ροή του εμπορίου. Η ΡΗΗ είναι βασικά μια θεωρία που προτείνει ότι οι 

χώρες με αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις θα χάσουν όλες τις “βρώμικες

βιομηχανίες”(ί//λ/>’ industries) και οι φτωχές χώρες θα τις πάρουν όλες (Dinda, 2004).

Τι εννοούμαι όμως με τον όρο “βρώμικη βιομηχανία”; Η οικονομική 

βιβλιογραφία σχετικά με pollution havens λαμβάνει έναν ιδιαίτερα στενό ορισμό του όρου 

“βρώμικη βιομηχανία” και με τον τρόπο αυτό αδυνατεί να καλύψει επαρκώς αποφάσεις που 

λαμβάνονται για την μετεγκατάσταση όλων των ρυπογόνων επιχειρήσεων που λειτουργούν 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βιβλιογραφία τείνει να καθορίσει ποιοι τομείς είναι εξαιρετικά 

ρυπογόνοι και “βρώμικοι” βασιζόμενη σχεδόν αποκλειστικά σε στοιχεία εκπομπών ρύπανσης 

ή σε δαπάνες για τον έλεγχο των εκπομπών διαφόρων μεταποιητικών τομέων. Αυτή η 

μέθοδος όμως είναι προβληματική γιατί εστιάζει στο μεταποιητικό τομέα αποκλείοντας τους 

άλλους τομείς. Ο κλάδος διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων είναι ένα καλό 

παράδειγμα του τι πολλοί μπορεί να θεωρούν “βρώμικη βιομηχανία”, όμως έχει αποκλειστεί 

από τις μελέτες για pollution havens. Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι εφόσον οι 

επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων επενδύουν στην επεξεργασία των επικίνδυνων 

αποβλήτων θα πρέπει να κατατάσσονται ως “περιβαλλοντικές” ή “πράσινες επιχειρήσεις”. 

Άλλα ο συγκεκριμένος κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα και μπορεί να θεωρηθεί 

βρώμικος από πολλές απόψεις, ιδιαίτερα με τη μακρά ιστορία των διαρροών υγειονομικής 

ταφής και των τοξικών εκπομπών από τη αποτέφρωση όταν απόβλητα καίγονται σε 

ακατάλληλες θερμοκρασίες. Για αυτούς τους λόγους η βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε ανάλυση των pollution havens (Clapp, 2002).

Ένα άλλο πρόβλημα της αρχικής προσήλωσης στον μεταποιητικό τομέα για τον 

ορισμό της “βρώμικης βιομηχανίας” στις περισσότερες μελέτες για pollution havens είναι ότι 

αφήνει έξω την εξόρυξη πρώτων υλών (raw material resource extraction). Η εξόρυξη πόρων 

είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα αλλά εξαιρείται από τη βιβλιογραφία για pollution havens πιθανόν 

επειδή οι αποφάσεις για άμεσες ξένες επενδύσεις των συγκεκριμένων βιομηχανιών είναι
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στενά συνδεδεμένες με την τοποθεσία των πόρων (Clapp, 2002).

Τέλος η κατηγορία των “βρώμικων βιομηχανιών"’ στις περισσότερες μελέτες 

τείνει να κρύψει ποιες συγκεκριμένες μεταποιητικές βιομηχανίες είναι πιθανότερο να 

μετακινηθούν εξαιτίας της αύξησης του περιβαλλοντικού κόστους. Και αυτό γιατί η 

κατηγορίας της “βρώμικης” δεν αναλύεται με το βαθμό βρωμιάς ή επικινδυνότητας, έτσι 

ώστε οι ετακίνδυνες βιομηχανίες ομαδοποιούνται με τις “βρώμικες βιομηχανίες” συνολικά 

(Clapp, 2002).

1.3.7 Οικοβιομηχανική Προσέγγιση

Παρά το γεγονός ότι οι ιδέες της βιομηχανικής οικολογίας ήταν ήδη γνωστές σε 

Ευρώπη και Αμερική , η Ιαπωνία θα είναι η πρώτη χώρα όπου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 

και θα γίνουν αξιόλογες προσπάθειες για την υλοποίησή τους σε μεγάλη κλίμακα.

Η πρώτη εμφάνιση του όρου βιομηχανικό οικοσύστημα τοποθετείται χρονικά 

στο 1977 με την παρουσίαση της εργασίας του Αμερικανού γεωχημικού Preston στην ετήσια 

συνάντηση της Γερμανικής Γεωλογικής Εταιρίας. Όμως η ληξιαρχική πράξη γέννησης του 

επιστημονικού πεδίου της βιομηχανικής οικολογίας κατοχυρώνεται το 1989 με την εργασία 

των Frosch και Gallopoulos, στην ειδική έκδοση του περιοδικού Scientific American με 

θέμα Managing Planet Earth (Μουζακίτης, 2008). Αυτό το άρθρο έχει διαβαστεί ευρέως και 

λέγεται ότι συντέλεσε στο ξεκίνημα του τομέα της βιομηχανικής οικολογίας. Οι συγγραφείς 

του υποστήριξαν ότι οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί απαιτούν νέους τρόπους σκέψης 

σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή. Σύμφωνα με την παλιά αντίληψη, η διαδικασία 

παραγωγής απορροφά τις εισροές από το περιβάλλον και τις μετατρέπει σε χρήσιμα προϊόντα 

και σε απόβλητα και έπειτα απορρίπτει τα απόβλητα. Ωστόσο τα σημερινά επίπεδα 

πληθυσμού και πλούτου ασκούν σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον. Ακόμη πιο 

ανησυχητικό για το περιβάλλον σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα είναι το γεγονός ότι οι 

πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών εξακολουθούν να αναπτύσσονται και έχουν κάθε 

λόγο να φιλοδοξούν με τα πρότυπα υλικών διαβίωσης των πλουσίων χωρών. Προκειμένου να 

υπάρξει ανταπόκριση σε αυτές τι μελλοντικές απαιτήσεις χωρίς περιβαλλοντικές ζημίες, οι 

συγγραφείς κατέληξαν ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε μια βιομηχανία πρέπει να 

καταφέρουν να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους να “μιμηθούν” τη λειτουργία των 

οικοσυστημάτων στη φύση που δεν παράγουν απόβλητα λόγω της επαναχρησιμοποίησης των 

αποβλήτων (Duchin and Hertwich, 2003).
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Το βιομηχανικό οικοσύστημα σχετίζεται με το μετασχηματισμό του 

παραδοσιακού μοντέλου της βιομηχανικής δραστηριότητας - στο οποίο το κάθε εργοστάσιο 

χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και παράγει προϊόντα προς πώληση και απόβλητα προς διάθεση - 

σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα, όπου η κατανάλωση ενέργειας και υλικών 

βελτιστοποιείται και τα παραπροϊόντα μιας διαδικασίας χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη σε 

μια άλλη διαδικασία (Frosch και Gallopoulos, 1989).

Οι Lowe και Evans(1995) διαχωρίζουν τα πλεονεκτήματα της οικοβιομηχανικής 

προσέγγισης σε τρεις κατηγορίες:

• Βιομηχανία: όπου λόγω της αυξημένης αποδοτικότητας στη χρήση υλικών και 

ενέργειας, αλλά και της ενδεχόμενης αποφυγής ενδεχομένων περιβαλλοντικών 

προστίμων, υπάρχει μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό συνεπάγεται τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων. Επιπλέον αντιμετωπίζεται το οικονομικό 

κόστος δημιουργίας υποδομών μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων.

• Περιβάλλον: όπου παρουσιάζεται μείωση τόσο της δημιουργίας ρυπαντών όσο και της 

ζήτησης των φυσικών πόρων .

• Κοινωνία: οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την βιομηχανική οικολογία 

για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας σε "‘πράσινες βιομηχανικές μονάδες”.

1.4 Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανάπτυξη στις Η.Π.Α.

1.4.1 Η Αρχή της Πρόληψης

Οι Η.Π.Α. καθυστέρησαν σε σχέση με άλλες χώρες και το διεθνές δίκαιο να 

δεχθούν την αρχή της πρόληψης . Παρόλα αυτά οι Η.Π.Α. έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να 

προωθήσουν βασικά εργαλεία που υποστηρίζουν την αρχή της πρόληψης, όπως για 

παράδειγμα εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΕΙΑ, environmental impact 

assessment) και εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων(8ΙΑ, social impact assessment). Η 

εκτίμηση των επιπτώσεων ωθεί αποτελεσματικά τους προγραμματιστές να προνοήσουν πριν 

δράσουν και αν τα προβλήματα είναι αναμενόμενα να καθυστερήσουν να ενεργήσουν μέχρι 

να μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική αποφυγή ή μετριασμός (Barrow, 2006).
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Οι Η.Π.Α. προώθησαν επίσης νομοθεσία που επιδιώκει να διασφαλίσει ότι 

υπάρχουν περιθώρια ασφαλείας για το περιβάλλον και την ευημερία των ανθρώπων. Έτσι μια 

όψη της προληπτικής αρχής είναι να διασφαλίσει περιθώρια ασφαλείας στο σχεδίασμά των 

τεχνολογιών, στην πιστοποίηση φαρμάκων και φυτοφαρμάκων, στην ανάπτυξη περιοχών που 

διατρέχουν κίνδυνο από φυσικούς κινδύνους , στον καθορισμό προτύπων για μέτρηση της 

ρύπανσης και πολλά άλλα (Barrow, 2006).

1.4.2 Η Έναρξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής των Η.Π.Α.

Η νομικίστικη κουλτούρα των Η.ΓΙΑ. και η επιθυμία να κινηθούν γρήγορα για 

την προστασία του περιβάλλοντος στην δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 έκανε τη μέθοδο των εντολών και ελέγχου(ΈΑ€, Command And Control) ελκυστική: 

εντολή στη βιομηχανία να καθιερώσει τους ελέγχους ; εντολή οι πόλεις να κατασκευάσουν 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ; εντολή ελέγχων καυσαερίων στα αυτοκίνητα; και 

εντολή συμμόρφωσης στις αστικές και ποινικές κυρώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις(νέες 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) ειδικές τεχνολογίες μείωσης της ρύπανσης 

απαιτούνταν . Η επιβολή όμως μέσω των αστικών και των εγκληματικών κυρώσεων ήταν 

ελλιπής (Howe, 1993).

Δεν υπήρξε μια αποτελεσματική νομοθεσία για τη μείωση της ρύπανσης στις 

Η.Π.Α. μέχρι το 1969. Όταν στις αρχές του 1960 έγινε αντιληπτό στις Η.Π.Α. ότι η υπήρχε η 

ανάγκη για τη δημιουργία μιας εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και μιας διάταξης που θα 

επέβαλε υποχρεωτική δράση τότε ξεκίνησαν οι προετοιμασίες που οδήγησαν στον Νόμο 

Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΝΕΡΑ). Ο ΝΕΡΑ έγινε νόμος την 1η Ιανουάριου του 

1970 και σχεδιάστηκε για τη μεταρρύθμιση της ομοσπονδιακής χάραξης πολιτικής με σκοπό 

να επηρεαστεί ο ιδιωτικός τομέας (Weiland, 1997).

Ο ΝΕΡΑ απαιτούσε μια Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΙΑ) πριν από 

τη έγκριση ομοσπονδιακά επιδοτούμενων έργων που επηρέαζαν σημαντικά το περιβάλλον. 

Το Τμήμα 101 του ΝΕΡΑ όριζε κανονισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, το Τμήμα 

102(2)(c) διασφάλιζε ότι συνεχιζόντουσαν και το Τμήμα 103 περιελάμβανε διατάξεις για τις 

ανεπαρκείς ΕΙΑ δηλώσεις που έπρεπε να προσβληθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Οι 

ομοσπονδιακές υπηρεσίες των Η.Π.Α. πρέπει να ετοιμάζουν μια Δήλωση Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (EIS) χρησιμοποιώντας την ΕΙΑ για να αναλάβουν δράση (Glasson et al., 

2005).
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Υπήρχαν τρία βασικά στοιχεία στον ΝΕΡΑ:

• Ο ΝΕΡΑ ανακοίνωσε μια εθνική περιβαλλοντική πολιτική των Η.Π.Α..

• Περιέγραψε τις διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων αυτής της πολιτικής.

• Είχε γίνει η πρόβλεψη για την ίδρυση ενός Συμβουλίου των Η.Π.Α. για την 

Περιβαλλοντική Ποιότητα(ΟΕ(3, Council on Environmental Quality) που θα 

συμβούλευε τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. για το περιβάλλον, θα επανεξέταζε την 

διαδικασία ΕΙΑ και το σχέδιο EIS, και θα παρακολουθούσε αν ακολουθείται ο ΝΕΡΑ 

(Barrow, 2006; Weiland, 1997).

Επίσης το 1970 η Αμερικανική Κυβέρνηση δημιούργησε την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής 

Προστασίας (ΕΡΑ) που ο ρόλος της ήταν να συντονίσει την επίθεση κατά της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης και να έχει την ευθύνη για τη διαδικασία ΕΙΑ (Weiland, 1997).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μερικές από τις αρχικές αδυναμίες είχαν 

ξεπεραστεί και τουλάχιστον τριάντα άλλες χώρες είχαν υιοθετήσει παρόμοιες διαδικασίες. Σε 

κάποιες χώρες τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά και σε άλλες ο ΝΕΡΑ ήταν 

ακατάλληλος από κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής πλευράς και χρειαζόταν μια 

περαιτέρω προσαρμογή (Barrow, 2006).

Όμως οι πολιτικές που εξελίχθηκαν έδωσαν λίγη σημασία στο κόστος. Τα 

πρότυπα ατμοσφαιρικού αέρα τέθηκαν λαμβάνοντας ελάχιστα ή καθόλου υπόψη το κόστος. 

Οι Αμερικανοί οικονομολόγοι έσπευσαν να επικρίνουν την προσέγγιση των Η.Π.Α. ως 

δαπανηρή, αναποτελεσματική και μη ρεαλιστική. Οι Kneese και Schultze(1975) 

παρουσίασαν τη διαφωνία μεταξύ των Αμερικανών οικονομολόγων και των φορέων χάραξης 

πολιτικής ως μια σύγκρουση ουσιαστικά ασυμβίβαστων φιλοσοφιών διαχείρισης. Επιτέθηκαν 

στις Η.ΠΑ. για την μυωπική προσήλωση στις τεχνολογίες και στα πρότυπα εκπομπών, 

υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση αγνοεί το βασικό θέμα συμπεριφοράς: Ποιό είναι το 

πιο αποτελεσματικό σύνολο πολιτικών που αποτελεί πρόκληση για τους ρυπαντές ώστε να 

αλλάξουν τη συμπεριφορά τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση; Οι ρυθμιστικές αρχές δεν 

πρέπει να παρεμβαίνουν στο επιχειρησιακό επίπεδο λέγοντας στους βιομήχανους πώς θα 

διοικούν τις επιχειρήσεις τους. Αν οι βιομήχανοι δεν λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά 

κόστη, τότε το έργο της κυβέρνησης είναι να θέσει μια τιμή για την ρύπανση και κατά 

συνέπεια την ένταξη των εκπομπών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ρυπαντών.
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1.4.3 Περιβαλλοντική Πολιτική για τη Μείωση των Αέριων Ρύπων

Από το 1970 ον Η.Π.Α. προσπάθησαν να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση 

με αλλεπάλληλες νομοθετικές και ρυθμιστικές δράσεις ξεκινώντας με το ομοσπονδιακό 

Clean Air Act και τα εθνικά πρότυπα ποιότητας του a0pa(NAAQS). Η πρώτη προσέγγιση 

εντολών και ελέγχου (command and control) βασιζόταν σε συγκεκριμένα τεχνολογικά 

πρότυπα που εφάρμοζαν οι ρυθμιστικές αρχές. Η μέθοδος αυτή άρχισε να υποχωρεί , ιδίως 

για τις μεγάλες σταθερές πηγές ρύπανσης όταν το Αμερικανικό Κογκρέσο(ΙΙ8 Congress) 

θέσπισε τις τροποποιήσεις του Clean Air Act το 1990 (Aulisi et al., 2005). Οι τροποποιήσεις 

του Clean Air Act το 1990 περιείχαν το Acid Rain Program και ήταν η πρώτη προσπάθεια 

χρήσης μηχανισμών της αγοράς για να ρυθμίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα με την 

εισαγωγή ενός προγράμματος εμπορίας εκπομπών του διοξειδίου του θείου(8θ2). Έπειτα την 

ίδια δεκαετία το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών έγινε για τον έλεγχο των 

εκπομπών του διοξειδίου του αζώτου (Nox) (Burtraw and Szambelan, 2009).

Ο Τίτλος IV από τις τροποποιήσεις του Clean Air Act καθιέρωσε το πρόγραμμα 

εμπορίας αδειών εκπομπών για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μια επιχείρηση 

είναι υποχρεωμένη να παραδώσει μια άδεια για κάθε τόνο εκπομπών SO2 που εκπέμπονται 

από τις μονάδες της. Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν δικαιώματα εκπομπών μεταξύ 

των εγκαταστάσεων ή άλλων επιχειρήσεων ή να τα κρατήσουν για μελλοντική χρήση 

(Burtraw and Szambelan, 2009).

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δύο φάσεις. Η Φάση I(Phase I) ξεκίνησε το 1995 

και επηρέασε τις 110 πιο βρώμικες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

καύση άνθρακα συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής οι οποίες βρίσκονται ανατολικά 

του ποταμού Μισισιπή. Η Φάση II (Phase II) ξεκίνησε το 2000 και κάλυψε όλες τις άλλες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα με δυναμικότητα άνω 

των 25megawatts καθώς και άλλες μικρότερες που χρησιμοποιούν καύσιμα με σχετικά 

μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο, συνολικά περίπου 1420 παραγωγικές μονάδες (Burtraw and 

Szambelan, 2009).

Ο Τίτλος IV μείωσε σημαντικά τις εκπομπές του SO2 των μονάδων παραγωγής 

ενέργειας, απορρέοντας απευθείας από την εισαγωγή ενός ανωτάτου ορίου εκπομπών. Το 

1995 που ήταν και ο πρώτος χρόνος εφαρμογής οι συνολικές εκπομπές ήταν 11,87 

εκατομμύρια τόνοι, που σημαίνει 25% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990 και 

περισσότερο από 35% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1980. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής
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της Φάσης II οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν σε 11,2 εκατ. Τόνους, δηλαδή σχεδόν στο 

40% κάτω από τα επίπεδα του 1980 (Burtraw and Szambelan, 2009).

Όμως ποια είναι η συμβολή του προγράμματος μείωσης των εκπομπών SO2 στη 

εξοικονόμηση κόστους; Μελέτες έχουν μετρήσει άμεσα την εξοικονόμηση κόστους που 

σχετίζεται με την εμπορία αδειών εκπομπών συγκρίνοντας το συνολικό κόστος στο πλαίσιο 

των συναλλαγών με ένα υποθετικό παράδειγμα πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές 

στην αγορά καυσίμων. Αυτές οι μελέτες θεώρησαν ως εναλλακτική λύση προς 

διαπραγμάτευση ένα πρότυπο συντελεστή εκπομπών, ενώ στην πραγματικότητα η 

εναλλακτική μπορεί να ήταν λιγότερο ευέλικτη και πιο δαπανηρή. Γι' αυτό οι συγκρίσεις 

παρουσιάζουν συντηρητικές εκτιμήσεις για την εξοικονόμηση κόστους. Οι δύο πιο πιστικές 

μελέτες χρησιμοποίησαν εμπειρικές μεθόδους. Ο Carlson et al.(2000) χρησιμοποίησε 

οικονομετρικές εκτιμήσεις ενώ ο Ellerman et al.(2000) χρησιμοποίησε μεθόδους έρευνας. 

Αυτές οι δύο μελέτες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό βρίσκοντας εξοικονόμηση 43% έως 55% 

σε σύγκριση με ένα ενιαίο πρότυπο το οποίο θα ρύθμιζε το ποσοστό των εκπομπών σε μια 

εγκατάσταση.

Επίσης μεγάλη προσοχή δόθηκε στο γεγονός ότι το κόστος μειώθηκε με το χρόνο 

κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών των καυσίμων (Ellerman and Mondero, 1998; Fieldston 

Company, 1996; Burtraw, 1996). O Carlson et al. (2000) βρήκε ότι η μείωση των τιμών των 

καυσίμων μείωσε το οριακό κόστος ελέγχου (marginal control costs) περίπου $200 ανά τόνο 

(1995$) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που προηγήθηκε το 1990. Αυτή η τάση συνεχίστηκε 

και τη δεκαετία του 1990. Εξωγενής τεχνική αλλαγή θα συνέβαινε σε περίπτωση απουσίας 

του προγράμματος. Ο Carlson et al. (2000) δείχνει ότι οι τεχνικές βελτιώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της συνολικής απόδοσης παραγωγής μείωσε το τυπικό οριακό κόστος 

της λειτουργίας μείωσης της μονάδα Atypical unit's abatement cost function) κατά σχεδόν $50 

ανά τόνο (1995$) SO2 κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που προηγείται του 1995.

Παρόλο που οι τιμές των καυσίμων και οι εξωγενείς τεχνικές αλλαγές συνέβαλαν 

επωφελώς στη μείωση του κόστους μείωσης των εκπομπών, οι εκτιμήσεις του κόστους 

μειώθηκαν επίσης με την πάροδο του χρόνου επειδή το πρόγραμμα εμπορίας έδωσε το 

έναυσμα για αναζήτηση νέων τρόπων μείωσης των εκπομπών με χαμηλότερο κόστος. Η 

ευελιξία στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορίας έδωσε ώθηση για επενδύσεις σε συναφείς 

αγορές όπως οι σιδηρόδρομοι και οι εγκαταστάσεις καθαρισμού (scrubbing). Η εφαρμογή 

των μηχανισμών της αγοράς για τις εκπομπές SO2 υπό τον Τίτλο IV έδωσε την ευκαιρία για 

μελέτη των αποτελεσμάτων της εμπορίας αδειών εκπομπών στην τεχνολογική αλλαγή και 

καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης τεχνολογίας και μεταβολή των
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διαδικασιών σε ελεγχόμενες εταιρείες και καινοτομίες σε upstream input αγορές (Burtraw 

and Szambelan, 2009).

Παρόλο που οι τιμές των καυσίμων και οι εξωγενείς τεχνικές αλλαγές συνέβαλαν 

επωφελώς στη μείωση του κόστους μείωσης των εκπομπών, οι εκτιμήσεις του κόστους 

μειώθηκαν επίσης με την πάροδο του χρόνου επειδή το πρόγραμμα εμπορίας έδωσε το 

έναυσμα για αναζήτηση νέων τρόπων μείωσης των εκπομπών με χαμηλότερο κόστος.

Μια σημαντική ρυθμιστική καινοτομία του Τίτλου IV είναι ότι επέτρεψε 

εναλλακτικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών. Επίσης ο Τίτλος IV παρείχε τη 

δυνατότητα εμπιστοσύνης στην ανάμειξη καυσίμων ενώ πριν από τον τίτλο δεν θεωρούνταν 

εφικτή η ανάμειξη διαφορετικών καυσίμων (Torrens et al., 1992).

To 1994 η αδυναμία να επιτευχθούν τα πρότυπα του ατμοσφαιρικού όζοντος στο 

Λος Άτζελες οδήγησε στη έναρξη του πρώτου αστικού περιφερειακού cap and trade1 

προγράμματος μεγάλης κλίμακας για το ΝοΧ, το οποίο ονομάστηκε RECLAIM( Regional 

Clean Air Incentives Market). Στόχος του RECLAIM ήταν να μειωθούν οι εκπομπές ΝΟΧ σε 

390 εγκαταστάσεις κατά 8% το χρόνο από το 1994 ως το 2003, που είναι μια συνολική 

μείωση των εκπομπών των επιχειρήσεων κατά 70% (Burtraw and Szambelan, 2009).

Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, λόγω της περιφερειακής πτώσης 

της οικονομικής δραστηριότητας και επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να κρατηθούν οι άδειες 

εκπομπών για μελλοντική χρήση υπήρξε ένα άφθονο πλεόνασμα αδειών εκπομπών που 

έληξαν χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί. Υπήρξαν λίγες πραγματικές μειώσεις των εκπομπών 

ΝΟΧ και οι τιμές των αδειών ήταν χαμηλές (Klier et al.,1997). Το πρώτο εξάμηνο του 2000 η 

τιμή πίστωσης του ΝΟΧ ξεκίνησε να αυξάνεται από το $1 σε $30 και έτσι άρχισαν να 

πραγματοποιούνται συναλλαγές που είχαν νόημα. Την άνοιξη του 2001 οι πιστώσεις των ΝΟΧ 

εμπορεύονταν στην τιμή των $60, αφού η ζήτηση αδειών ξεπέρασε την προσφορά.

Ορισμένες προβλέψεις της εξοικονόμησης κόστους λόγω του προγράμματος 

έδειξαν ότι σε σύγκριση με την προσέγγιση εντολών και ελέγχου, θα κόστιζε στις 

επιχειρήσεις 58% λιγότερο στη διάρκεια των πρώτων έξι χρόνων του προγράμματος με 

συνολική εξοικονόμηση $347 aKaT.(1987$)(Johnson and Pekelney, 1996). Επίσης φάνηκε ότι 

η επιλογή του RECLAIM θα προκαλούσε λιγότερα προβλήματα στην αγορά εργασίας από 

ότι η προσέγγιση εντολών και ελέγχου.

Μέχρι το 2001 που έληξε το RECLAIM οι στόχοι μείωσης των εκπομπών είχαν

1 Cap- and-trade:os ένα σύστημα cap-and-trade η κυβέρνηση καθορίζει ένα ανώτατο όριο ή το συνολικό ποσό 
της ρύπανσης που οι ρυθμιζόμενες πηγές μπορούν να εκπέμπουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 
ένα έτος.
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επιτευχθεί. Ο Fowlie et al.(2009) έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που βρισκόντουσαν στο 

λεκανοπέδιο του Λος Άτζελες και ήταν υπό το πρόγραμμα RECLAIM παρουσίασαν μείωση 

των εκπομπών ΝΟΧ σε σχέση με τις επιχειρήσεις που υπόκεινταν σε ρυθμίσεις εντολών και 

ελέγχου σε άλλες περιοχές (Burtraw and Szambelan, 2009).

Ένα άλλο πρόγραμμα εμπορίας αδειών για τον έλεγχο των εκπομπών του 

διοξειδίου του αζώτου ήταν το ΝΟΧ Budget Program που τελούσε υπό την Αμερικανική 

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ, US Environmental Protection Agency). Στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν έντεκα κράτη μέλη που περιελάμβαναν τα βορειοανατολικά κράτη, 

την περιοχή της Κολούμπια και τις κομητείες της Βόρειας Βιρτζίνια (Burtraw and 

Szambelan, 2009; Boemare and Quirion, 2002). Άρχισε με την υπογραφή ενός μνημονίου 

κατανόησης το 1994 από όλα τα κράτη της περιοχής εκτός από τη Βιρτζίνια και ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 1999. Το πρόγραμμα οραματίστηκε μια προσπάθεια τριών φάσεων ώστε να 

μειωθούν οι εκπομπές ΝΟΧ μεγάλων σταθερών πηγών, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων 

ηλεκτρικής ενέργειας και μεγάλων βιομηχανικών λεβήτων(Αυ1Ϊ5Ϊ et al., 2005). Σε αντίθεση 

με τα προγράμματα RECLAIM και SO2 το OTC Budget Program επέτρεψε μια ποικιλία 

κρατικών προγραμμάτων και απαιτούσε μια συνεργασία υψηλού επιπέδου μεταξύ τους ( 

Burtraw and Szambelan, 2009).

To OTC NOx Budget Program εφαρμόστηκε σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας των 15MW ή και περισσότερο και παρόμοιου μεγέθους βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις (όπως λέβητες και διυλιστήρια). Συμπεριέλαβε περισσότερες από 900 μονάδες 

ηλεκτρικής ενέργειας (EGUs) και πάνω από 120 βιομηχανικές μονάδες. Χρησιμοποιήθηκε 

ένα σύστημα κατανομής κεκτημένων δικαιωμάτων εκxopn&>v(grandfathered alloM’ance 

allocation) όπου προϋπάρχουσες μονάδες είχαν πάρει δικαιώματα βασισμένα σε ιστορικές 

εκπομπές δωρεάν με ορισμένες τροποποιήσεις. Η προσέγγιση αυτή δεν δημιουργεί δημόσια 

έσοδα(ΡΙΕΈ Final Report, 2005). To OTC NOx Budget Program περιελάμβανε ένα ευρύ 

φάσμα βιομηχανιών: ηλεκτρικό, φυσικό αέριο και υγειονομικές υπηρεσίες ; διύλιση 

πετρελαίου; χαρτοπολτός και χαρτί; χημικά προϊόντα; βιομηχανία πρωτογενών μετάλλων ; 

και διάφορες άλλες πηγές.

Το Διάγραμμα 1 δείχνει την κατανομή των βιομηχανικών μονάδων ανά κατηγορία 

πηγής. Τις περισσότερες βιομηχανικές μονάδες έχει η κατηγορία “ηλεκτρικό, φυσικό αέριο 

και υγειονομικές υπηρεσίες*’, ακολουθεί δεύτερη σε αριθμό βιομηχανικών μονάδων η διύλιση 

πετρελαίου, τρίτη έρχεται η κατηγορία “χαρτοπολτός και χαρτί”, τέταρτη είναι η κατηγορία 

διάφορες πηγές(περιλαμβάνει μεταφορικό εξοπλισμό, όργανα και συναφή προϊόντα) και 

ακολουθούν τα χημικά προϊόντα και η βιομηχανία πρωτογενών μετάλλων.
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Διάγραμμα 1: Η κατανομή των βιομηχανικών μονάδων ανά κατηγορία πηγής στο OTC Νοχ 

Budget Program

Αριθμός
Μονάδων

Ηλεκτρικό, φυσικό 
® αέριο, υγειονομικές 

υπηρεσίες

■ Διύλιση πετρελαίου

□ Χαρτοπολτός και χαρτί 

u Διάφορες πηγές

■ Χημικά προϊόντα

u Βιομηχανία
πρωτογενών μετάλλων

Πηγή: ΕΡΑ (2004), σελ. 6,

Οι εκπομπές των βιομηχανικών πηγών μειώθηκαν μεταξύ των ετών 1999 και 

2002 και ήταν σταθερά χαμηλότερες από τις ετήσιες κατανομές, κατά μέσο όρο 20%. Για να 

μειώσουν τις εκπομπές τους αυτές οι πηγές επέδειξαν μεγάλη ευελιξία μέσα σε ένα ευρύ 

φάσμα στρατηγικών συμμόρφωσης η οποία περιλάμβανε τη μετάβαση σε καθαρότερα 

καύσιμα , τροποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών , αντικατάσταση των λεβήτων, 

τροποποίηση της καύσης , εγκατάσταση τεχνολογιών έλεγχου και απόσυρση ή μετάθεση των 

μονάδων (ΕΡΑ, 2004b). Οι βιομηχανικές πηγές ήταν ενεργοί πωλητές και αγοραστές επίσης. 

Σύμφωνα με τον 8\νϊή(2003)ορισμένες επιχειρήσεις κατάφεραν να έχουν ένα καθαρό κέρδος 

από την εμπορία και άλλες κατάφεραν μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα ως 

αποτέλεσμα του νέου συστήματος παρακολούθησης εκπομπών.

Σε καθαρή βάση οι βιομηχανικές πηγές πούλησαν 9% των δικαιωμάτων τους σε 

EGUs και τους φορείς της αγοράς , που υποδηλώνει ότι οι βιομηχανικές πηγές είχαν 

χαμηλότερο κόστος ελέγχου απ' ότι οι EGUs . Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη λόγω του εύρους 

των επιλογών ελέγχου που απασχολούσαν οι βιομηχανικές πηγές. Περισσότερες επιλογές
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ελέγχου εκπομπών ήταν διαθέσιμες στις βιομηχανικές μονάδες απ' ότι στις EGUs (που απλά 

παράγουν και πωλούν ηλεκτρική ενέργεια), συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στις 

τεχνολογίες βάσης καθώς και στη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διευκολύνοντας έτσι την 

ανάπτυξη χαμηλού κόστους(8\νΐή,2003). Με τη συμπερίληψη των βιομηχανικών πηγών στο 

πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών ΝΟχ , το OTC ήταν σε θέση να καταστεί περισσότερο 

ευέλικτο, να επιτύχει μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών και να μειώσει το συνολικό 

κόστος του προγράμματος.

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για τις βιομηχανικές πηγές ήταν η απαίτηση για 

παρακολούθηση και υποβολή αιτήσεων. Αντίθετα με τις EGUs, οι πηγές αυτές δεν είχαν 

CEMs (Continuous Emissions Monitors) και συνεπώς χρειάστηκε να αναπτύξουν ή να 

τροποποιήσουν τα συστήματα μέτρησης εκπομπών ΝΟΧ, που συχνά σήμαινε αναβάθμιση του 

λογισμικού για τα συστήματα ελέγχου των παραγωγικών διαδικασιών (Aulisi et al., 2005).

To OTC NOx Budget Program δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ευρύτερη 

ΝΟΧ SIP Call περιφερειακή στρατηγική μείωσης των εκπομπών. Στα τέλη του 1997 βάσει του 

άρθρου 110 από τις τροπολογίες του Clean Air Act το 1990 η ΕΡΑ άσκησε την αρχή του να 

απαιτήσει από τα κράτη να επιβάλουν περιορισμούς στις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος και 

των βιομηχανικών πηγών των εκπομπών ΝΟχ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 

συμμορφωθούν με το πρότυπο του ατμοσφαιρικού όζοντος. Ο κανονισμός ονομάστηκε ΝΟχ 

SIP Call επειδή κάλεσε τα κράτη να αναθεωρήσουν τα SIPs (State Implementation Plans)rc^ 

,τα οποία διαμορφώνουν τις στρατηγικές συμμόρφωσης τους με τα ομοσπονδιακά πρότυπα 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Το ΝΟχ SIP Call εκχωρεί σε κάθε πολιτεία ένα 

προϋπολογισμό εκπομπών ΝΟχ για μεγάλες πηγές, για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κάθε 

πολιτεία είχε την ευελιξία είτε να απαιτήσει από τις πηγές του να συμμορφωθούν απευθείας 

με τον κρατικό προϋπολογισμό ή όπως προτιμούσε η ΕΡΑ να συμμετέχει σε ένα 

περιφερειακό “cap and trade” πρόγραμμα το ΝΒΡ (Burtraw and Szambelan, 2009).

Επιπλέον 11 κράτη από τη Δύση και το Νότο συμμορφώθηκαν με το NOx SIP 

Call το Μάιο του 2003. Η εκδίκαση τους καθυστέρησε την συμμετοχή τους μέχρι το Μάιο 

του 2004. Το 2007 προστέθηκαν κα άλλες περιοχές και συνολικά συμμετείχαν 20 πολιτείες 

στο ΝΒΡ για να ανταποκριθούν στο NOx SIP Call (Aulisi et al., 2005). To ΝΒΡ κατάφερε τη 

συνολική μείωση των εκπομπών ΝΟχ το καλοκαίρι κατά 62% στην περιοχή από το έτος 

2000 μέχρι το 2008(US ΕΡΑ, 2009b).

Όπως το NOx Budget Program, το ΝΒΡ εμφάνισε μεγάλη αύξηση και έπειτα μια 

μείωση των τιμών των αδειών κατά την πρώτη περίοδο. Το 2003 η τιμή αυξήθηκε από $5000 

σε $8000. Μετά από αυτές τις πρόωρες υψηλές τιμές οι άδειες εμπορεύονταν σε όλο και πιο
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χαμηλότερες τιμές μέχρι τη λήξη του ΝΒΡ. Το 2008 που ήταν και το τελευταίο έτος του 

προγράμματος η τιμή εμπορίας έπεσε σε $592(US ΕΡΑ 2009b).

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του ΝΒΡ είναι ότι ώθησε την τεχνολογική 

καινοτομία που πήρε τη μορφή εκτεταμένων μικρής κλίμακας τροποποιήσεων στο υπάρχον 

κεφάλαιο. Ο Linn(2008) εκτιμά ότι 10%- 15% των μειώσεων των εκπομπών οφείλονται σε 

αυτές τις τροποποιήσεις. Το υπόλοιπο των μειώσεων μπορεί να εξηγηθεί από τη στροφή σε 

άλλα καύσιμα και την απόσυρση των μη ελεγχόμενων μονάδων(ΕΓ8 ΕΡΑ, 2009b).

Το κόστος για την προσαρμογή στο NOx SIP Call μέσω του ΝΒΡ ήταν σύμφωνα 

με τον Burtraw et al.(2003) $2.1 δις (1997$) το χρόνο. Η ανάλυση της ΕΡΑ έδειξε ότι το 

μέσο κόστος ανά τόνο μειώθηκε σε $1.807 (US ΕΡΑ, 1998).

Τέλος όσον αφορά τα καθαρά κέρδη από το πρόγραμμα και την 

αποτελεσματικότητα κόστους ο Burtaw et al.(2003) εξέτασε 18 σενάρια που 

αντικατοπτρίζουν κύριες πηγές αβεβαιότητας στον υπολογισμό κερδών και κόστους και 

βρήκε ότι η ετήσια πολιτική θα αποφέρει καθαρά οφέλη που θα είναι τουλάχιστον τόσο 

μεγάλα όσο αυτά που επιτυγχάνονται από την εποχιακή προσέγγιση.

Ο Brown(2009) ανέλυσε τις αλλαγές που προέκυψαν στην αγορά της βιομηχανίας 

διύλισης λόγω της εφαρμογής των αναδιατυπωμένων κανονισμών για τη βενζίνη , της Φάσης 

II το 1992, του Συμβουλίου των Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας(Εε1ίίόιτιώ Air Resources 

Board) για τη χρονική περίοδο από το 1994 έως το 2003. Τα αποτελέσματα προτείνουν ότι 

τόσο η μεγάλη ,όσο και η μικρή συμμόρφωση των διυλιστών στη Φάση II αύξησε την τιμή 

(rack price) της βενζίνης στην Καλιφόρνια σε σχέση με άλλες περιοχές. Επίσης η τάση στη 

συγκέντρωση της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εφαρμογής των 

αναδιατυπωμένων κανονισμών για τη βενζίνη, δείχνει να ευνόησε τις μεγάλες βιομηχανίες 

διύλισης καθώς το μερίδιο της αγοράς των μικρών βιομηχανιών διύλισης μειώθηκε και η 

συγκέντρωση της βιομηχανίας αυξήθηκε ταυτόχρονα από το 1997 έως το 1999. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μικρές βιομηχανίες διύλισης μειονέκτησαν δυσανάλογα από τη 

Φάση II και ότι οι μεγάλες βιομηχανίες πολύ πιθανόν κέρδισαν τόσο σε μερίδιο αγοράς όσο 

και σε κέρδη.
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1.4.4 Περιβαλλοντική Πολιτική για την Ποιότητα του Νερού

Το 1899 ξεκίνησε στις Η.Π.Α. το πρόγραμμα ποιότητας του νερού με τον 

ομοσπονδιακό νόμο για τα απορρίμματα (Refuse Act) για να αποτραπεί η απόρριψη των 

απορριμμάτων που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την πλοήγηση. Ο νόμος αυτός εξακολουθεί 

να αποτελεί μέρος του δικαίου της ποιότητας των υδάτων (Howe, 1999).

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία του 1950 παρείχε χρήματα για ομοσπονδιακή και 

πολιτειακή έρευνα για την ποιότητα του νερού και εισήγαγε διαρκή προγράμματα 

επιχορηγήσεων για τις πόλεις ώστε να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων. Με την πάροδο των ετών το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό για την αύξηση της 

ποιότητας των υδάτων σε εθνικό επίπεδο αλλά ήταν άσκοπα δαπανηρό για τους εξής λόγους: 

α) η δευτεροβάθμια επεξεργασία ήταν υποχρεωτική σε όλες τις πόλεις, ανεξάρτητα από τις 

τοπικές συνθήκες ποιότητας του νερού, β) τα εργοστάσια επεξεργασίας είχαν συχνά 

ανεπαρκή λειτουργία (Kneese and Schultze, 1975).

To 1972 ο Ομοσπονδιακός Νόμος Ελέγχου της Ρύπανσης των Υδάτων πήρε τη 

εξουσία από τα κράτη πίσω, δίνοντας την εξουσία στην ΕΡΑ να επιτρέπει μεγάλες 

απορρίψεις και τη θέσπιση εθνικών ορίων εκπομπών από μια ομάδα της βιομηχανίας, με 

βάση τη διαθέσιμη end-of-the pipe τεχνολογία. Οι πολιτείες είχαν την εξουσία να θεσπίσουν 

περιβαλλοντικά πρότυπα και σχέδια εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας επιτρεπόμενη εξουσία 

σε όλες τις πηγές, υπό τα ομοσπονδιακά πρότυπα ελάχιστων εκπομπών. Η πολιτεία είχε την 

ευθύνη να σχεδιάσει τα πρότυπα εκπομπών, που έκαναν τις συνολικές εκπομπές να είναι 

συνεπείς με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η αποτυχία να το πράξουν έδινε την εξουσία στην 

ΕΡΑ να το πράξει (Howe, 1999).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος ποιότητας του νερού 

ήταν ο Νόμος για Ασφαλές Πόσιμο Nspo(Safe Drinking Water Act) που ψηφίστηκε το 1974. 

Δεν είχε γίνει όμως καμία σύγκριση για τα πιθανά οφέλη και κόστη για τον καθορισμό των 

ολοένα πιο ολοκληρωμένων και αυστηρών προτύπων. Η ΕΡΑ υπολόγισε ότι το κόστος του 

πόσιμου νερού για ένα νοικοκυριό θα αυξανόταν κατά 50% το 2000, κυρίως ως αποτέλεσμα 

των anavn)a8o>v(Howe, 1999).

2 End-of-the pipe: συμβαίνει ή ενεργοποιείται στο τέλος μια διαδικασίας, όπως οι καταλυτικοί 

μετατροπείς που εγκαθίστανται κοντά στο τέλος μετατροπής του σωλήνα εξαγωγής του 

κινητήρα, για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων που έχουν ήδη συσταθεί στον κινητήρα.

51
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



O Freeman( 1982,1990) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συνολικό κόστος του 

προγράμματος ποιότητας νερού υπερκάλυπτε τα συνολικά οφέλη. Εκτίμησε ότι το 1985 τα 

ετήσια κέρδη ήταν 14 δις δολάρια ενώ το κόστος ήταν κατά μέσο όρο 23.2 δις δολάρια από 

το 1979-1988.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της προστασίας της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων 

των Η.Π.Α. είναι ο Νόμος Καθαρού Νερού(Οεαπ Water Act, CWA). Η βάση του CWA 

τέθηκε σε ισχύ το 1948, αλλά ο νόμος είχε αναδιοργανωθεί και επεκταθεί σημαντικά το 1972. 

Η ονομασία Clean Water Act καθιερώθηκε ως η κοινή ονομασία του νόμου με τις 

τροποποιήσεις του 1977. Το καταστατικό χρησιμοποιεί μια ποικιλία από ρυθμιστικά και μη 

ρυθμιστικά εργαλεία για να μειωθούν κατακόρυφα οι άμεσες ρυπογόνες απορρίψεις σε 

υδάτινες οδούς. Υπό το CWA, η ΕΡΑ είχε θέσει σε εφαρμογή τα προγράμματα ελέγχου 

ρύπανσης, όπως η θέσπιση προτύπων λυμάτων για τη βιομηχανία. Παράλληλα βιομηχανικές, 

αστικές και άλλες εγκαταστάσεις όφειλαν να αποκτήσουν άδειες αν οι απορρίψεις τους 

πήγαιναν κατευθείαν στα επιφανειακά ύδατα(υ8 ΕΡΑ -Summary of CWA 

http://www.epa.gov/lawsregs/laws/cwa.html).

Κατά τη διάρκεια του 104ου Συνεδρίου ο Λευκός Οίκος ψήφισε μια 

ολοκληρωμένη αναθεώρηση του CWA που θα ήταν πολύ πιο ευέλικτη και λιγότερο 

κανονιστική από το υπάρχον καταστατικό αλλά η Γερουσία δεν υιοθέτησε το νομοσχέδιο. 

Καμία αναθεώρηση νομοθεσίας δεν εξετάστηκε στο 105° και 106° Συνέδριο αλλά το 

νομοθετικό σώμα ανατάχθηκε στις πρωτοβουλίες ελέγχου ρύπανσης των υδάτων μη- 

σημειακών τΐΐγγών(ηοη-ροίηί sources) στο πλαίσιο της παραγράφου 303(d) (Cavanagh et al., 

2001).
Το τμήμα 303(d) της CWA υποχρεώνει τις πολιτείες να καθιερώσουν ένα Σύνολο 

Μέγιστου Καθημερινού Φορτίου(ΤΜϋΕ, Total Maximum Daily Load), κάτι σαν 

“προϋπολογισμός ρύπανσης”, για κάθε σώμα \&pov(water body) που δεν ανταποκρίνεται στα 

περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας νερού για την οριζόμενη χρήση του, παρά τους ελέγχους 

ρύπανσης. Μέχρι πρόσφατα η ΕΡΑ προσπάθησε ελάχιστα να επιβάλλει αυτό το μέρος του 

CWA αλλά τα κρατικά δικαστήρια διέταξαν την ανάπτυξη των TMDLs στη δεκαετία του 

1990 ως απάντηση στις πολλαπλές μηνύσεις από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις(Ε^ν3^μ!ι 

et ah, 2001).
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1.4.5 Περιβαλλοντική Πολιτική για τη Διαχείριση Αποβλήτων

Οι επικίνδυνες ουσίες που αποθηκεύονται ή αποβάλλονται με τρόπο διαφορετικό 

από αυτόν της άμεσης εκπομπής τόσο στον αέρα όσο και στο νερό αποτελεί όλο και πιο 

σημαντικό πρόβλημα στις Η.Π.Α.. Για να ελέγξουν αυτές τις ουσίες οι Η.Π.Α. ακολούθησαν 

τις εξής δραστηριότητες: α)τον καθαρισμό των παλιών επικίνδυνων χώρων απόρριψης 

αποβλήτων και β)ένα σύστημα καταγραφής και σωστή διάθεση των παραγόμενων 

επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν υπήρξε όμως κάποιο πρόγραμμα που θα βοηθούσε στο να 

μειώσουν οι επιχειρήσεις την παραγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων(Ηο\νε, 1999).

Η ομοσπονδιακή ρύθμιση της βιομηχανίας υγειονομικής ταφής από την 

Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος(ΕΡΑ) των Η.Π.Α., ξεκίνησε με την Πράξη 

Διατήρησης και Αποκατάστασης των Πόρων (Resource Conservation and Recovery Act, 

RCRA) το 1976. To Τμήμα D της Πράξης προέβλεπε την επιβολή ελάχιστων κριτηρίων για 

τη λειτουργία της υγειονομικής ταφής των αστικών στερεών αποβλήτων. Ωστόσο η ανησυχία 

για την ρύπανση των υπόγειων υδάτων και άλλων απειλών για την υγεία οδήγησε το 

Κογκρέσο το 1991 να επιτρέψει την αναθεώρηση του Τμήματος D που έκανε πιο αυστηρούς 

τους κανόνες όσον αφορά την λειτουργία , την τοποθεσία, το σχεδίασμά και την 

παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων, διορθωτικές ενέργειες καθώς και οικονομική κάλυψη 

(Mayer, 1993). Οι αλλαγές στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια 

έχει μετατρέψει τον τομέα της υγειονομικής ταφής από μικρές χωματερές που λειτουργούσαν 

σε τοπικό επίπεδο, σε μεγάλες και πιο τεχνολογικά προηγμένες λειτουργίες υγειονομικής 

ταφής που συχνά ανήκουν σε μεγάλες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων (Blair and Hite,2005).

Οι Blair και Hite(2005) εκτίμησαν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ των αλλαγών 

στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και των γεωφυσικών συνθηκών στη βιομηχανική 

διάρθρωση των χώρων υγειονομικής ταφής. Για να ερευνήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα 

χρησιμοποίησαν panel data που περιελάμβαναν ετήσια στοιχεία σε επίπεδο επιχειρήσεων για 

τους δημόσιους χώρους υγειονομικής ταφής σε κάθε μια από τις κομητείες του Οχάιο για τη 

χρονική περίοδο 1989-1997. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η παρουσία ενός 

χώρου υγειονομικής ταφής που λειτουργεί μέσα σε μια κομητεία επηρεάζεται αρνητικά από 

τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές υγειονομικής ταφής. Οι αυστηρότερες 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις συντέλεσαν στη μετανάστευση των νέων χώρων υγειονομικής 

ταφής προς κομητείες που τα φυσικά χαρακτηριστικά τους έκανα λιγότερο δαπανηρή τη
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συμμόρφωση. Επιπλέον οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είχαν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, όπως μετράται με την απομένουσα χωρητικότητα για 

τις κομητείες που συνεχίζουν να παρέχουν χώρους υγειονομικής ταφής. Επίσης τα 

αποτελέσματα τείνουν να δείξουν ότι ο κλάδος της υγειονομικής ταφής έχει γίνει πιο 

συγκεντρωμένος. Επιπλέον η απόθεση τελών αυξάνει κατά $0.07 για κάθε μίλι μεταξύ δύο 

χώρων υγειονομικής ταφής έτσι ώστε, καθώς η βιομηχανία γίνεται πιο συγκεντρωμένη και οι 

χώροι υγειονομικής ταφής γίνονται πιο διασκορπισμένοι, οι τιμές θα αυξηθούν ανάλογα.

Το 1980 ο Νόμος Γενικευμένης Περιβαλλοντικής Ανταπόκρισης, Αμοιβών και 

Ευθύνης(€ERCLΑ ή “Superfund” Act) είχε ως στόχο την επίσπευση του καθαρισμού 

σημαντικών χώρων αποβλήτων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ενεργά, υπό το CERCLA η 

Υπηρεσία Προστασία Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. εντοπίζει και ερευνά χώρους, καθορίζει τις 

προτεραιότητες για καθαρισμό, αναλαμβάνει τον καθαρισμό εάν η υπεύθυνη επιχείρηση δεν 

μπορεί να το πράξει και επιχειρεί να ανακτήσει το κόστος του καθαρισμού και των 

παρελθόντων ζημιών από τα αρμόδια ενδιαφερόμενο μέρη. Όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό 

του συνολικού κόστους ανακτήθηκε από τα αρμόδια ενδιαφερόμενο μέρη (Howe, 1999).

Ο νόμος για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών (TSCA) απαιτεί από την ΕΡΑ την 

καταγραφή όλων των χημικών ουσιών που παράγονται (υπάρχουν περίπου 600.000) και να 

ενημερώνονται για προθέσεις παραγωγής νέων ουσιών. Στην περίπτωση των υφιστάμενων 

ουσιών η ΕΡΑ μπορεί να ζητήσει από τους κατασκευαστές να διεξάγουν δοκιμασίες για τον 

προσδιορισμό των κινδύνων (Shapiro, 1990). Ο Ομοσπονδιακός Νόμος για Εντομοκτόνα, 

Μυκητοκτόνα και Τρωκτικοκτόνα (FIFRA) αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης 

υγείας από μόλυνση των τροφίμων και του εδάφους από φυτοφάρμακα (Howe, 1999).

Η ανταπόκριση των ευθυνών της ΕΡΑ υπό το πλαίσιο των TSCA και FIFRA 

ήταν δύσκολη λόγω του τεράστιου αριθμού των χημικών προϊόντων και της δυσκολίας της 

απόδειξης του “αδικαιολόγητου κινδύνου” κάποιων προϊόντων. Αντίθετα το CERCLA 

ενθάρρυνε μια προσέγγιση που θα εξισορροπεί τον κίνδυνο με το κόστος, διερευνώντας τις 

επιλογές μείωσης κινδύνου και την αποτελεσματικότητα του κόστους αυτών των επιλογών 

(Shapiro, 1990)

Γενικά η προτεραιότητα του καθαρισμού των παλιών χώρων είχε μικρή σχέση με 

τις πραγματικές ζημιές, ενώ ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΡΑ είχε 

καταναλωθεί για νομικά έξοδα σε δικαστικές διαμάχες με τις επιχειρήσεις που είχαν την 

ευθύνη του καθαρισμού και των ζημιών των φυσικών πόρων. Ο βαθμός καθαρισμού είχε 

εξαρτηθεί περισσότερο στις δικαστικές διαπραγματεύσεις παρά στη σύγκριση 

πλεονεκτημάτων και κόστους. Η καταγραφή των τοξικών ουσιών υπό το RCRA, TSCA και
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FIFRA ήταν λιγότερο επιτυχής λόγω της λαθραίας διάθεσης και του μεγάλου αριθμού των 

ουσιών που έπρεπε να ελεγχθούν. Ο έλεγχος των χώρων διάθεσης ωστόσο υπήρξε αρκετά 

αποτελεσματικός (Howe, 1999).

1.4.6 Περιβαλλο ντική Λ ιαχείριση στις Η.Π.Λ.

Από το 1996 που ο ISO σχεδίασε το πρότυπο περιβαλλοντικού συστήματος 

διαχείρισης ISO 14001 τα ΣΠΔ κερδίζουν συνεχώς την προσοχή. Οι επιχειρήσεις που 

υιοθετούν ένα ΣΠΔ εξετάζουν συστηματικά τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον με 

την ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, αξιολογώντας τις εσωτερικές διαδικασίες που 

επηρεάζουν το περιβάλλον, δημιουργώντας στόχους, παρακολουθώντας την πρόοδο και 

επιτυγχάνουν έναν έλεγχο διαχείρισης. Στις Η.Π.Α. περισσότερες από 3553 εγκαταστάσεις 

είχαν πιστοποιήσει το ΣΠΔ τους με ISO 14001 το 2003 και πολύ περισσότερες είχαν 

υιοθετήσει ΣΠΔ χωρίς πιστοποίηση (Damall and Edwards, 2006). Η SGS - Thompson 

Microelectronics είναι η πρώτη εταιρεία των Η.Π.Α. που έλαβε πιστοποίηση ISO 14001 για 

τις εγκαταστάσεις της (Donaldson, 1996).

Ο Donaldson (1996) πιστεύει ότι ο αντίκτυπος του ISO 14000 θα μπορούσε να 

είναι πολύ σημαντικός για τις επιχειρήσεις των Η.Π.Α.. To ISO 14000 θα μπορούσε να 

στηρίξει μια παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και σε εθελοντικές υπεύθυνες και ευέλικτες 

προσεγγίσεις για το περιβάλλον. Για τις εταιρείες και τους οργανισμούς το ISO 14000 θα 

μπορούσε να καταστεί προϋπόθεση για επιχειρηματικά δάνεια, χαμηλότερα ασφάλιστρα, 

συμμετοχή στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε άλλα σχέδια χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. 

Επίσης θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο να 

αποφύγουν πολλαπλές άδειες, καταχωρήσεις και επιθεωρήσεις. Το πιστοποιητικό ISO 14001 

θα μπορούσε να παίξει ρόλο στις νομοθετικές πράξεις καθώς και σε πολυεθνικές εμπορικές 

συμφωνίες.

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στις Η.Π.Α. του Διεθνή Οργανισμού 

Πιστοποίησης(Ι80) είναι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (ANSI, American 

National Standards Institute). To ANSI ως ιδρυτικό μέλος του ISO διαδραματίζει ενεργό 

ρόλο στη διακυβέρνησή του. Έχει αναλάβει ενεργά τη διαπίστευση προγραμμάτων που 

αξιολογούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίως 

αναγνωρισμένων προγραμμάτων διατομεακών προγραμμάτων όπως το ISO 9000(ποιότητα) 

και το ISO 14000(περιβάλλον) (American National Standards Institute).
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1.4.7 Οι Επιπτώσεις των Περιβαϊΐοντικών Κανονισμών στην 

Παραγωγικότητα των Επιχειρήσεων

Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η παραγωγικότητα των Η.Π.Α. 

επηρεάστηκε αρνητικά από τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Ο ρυθμός της αύξησης του 

συνολικού δείκτη παραγωγικότητας (δηλαδή παραγωγικότητα ανά μονάδα όλων των 

συντελεστών παραγωγής) ήταν χαμηλότερος στις Η.Π.Α. σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες 

όπως η Κίνα και χώρες της Ευρώπης. Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να 

εξηγήσουν αυτή η συγκριτικά χαμηλή απόδοση. Το αυστηρό περιβαλλοντικό νομοθετικό 

καθεστώς στις Η.Π.Α. αναφέρεται συχνά ως μεγάλος και μερικές φορές ως ο μεγαλύτερος 

παράγοντας που εξηγεί αυτή τη 6iacpop6(Pearce, 2001).

Η μείωση της παραγωγικότητας στις Η.Π.Α. ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 

1960 και επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1970. Για το σύνολο της οικονομίας η μείωση της 

παραγωγικότητας τη δεκαετία του 1970 που προέκυψε από τους περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς κυμάνθηκε από 0.10 % έως 0.35% ετησίως(ΰΓ3γ, 1984; Denison 1978, 1979). 

Ενώ αυτά τα νούμερα δεν αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μερίδιο της μείωσης της 

παραγωγικότητας για το σύνολο της οικονομίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί 

να συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις για συγκεκριμένες βιομηχανίες που επηρεάζονται 

περισσότερο από αυτό το είδος κανονισμού. Στην πραγματικότητα οι σοβαρές επιπτώσεις της 

περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς επηρεάζει τους ρυπαντές, μπορεί να είναι κατά κύριο λόγο 

στη βιομηχανία ή σε περιφερειακό επίπεδο (Barbera and McConnell, 1986).

Οι Barbera and McConnell(1986) εκτίμησαν συστήματα εξισώσεων συντελεστών 

ζήτησης για τέσσερις μεταποιητικές βιομηχανίες των Η.Π.Α.- χαρτί, χημικά, πρωτογενή 

μέταλλα, πέτρα, γυαλί, πηλός- που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τι περιβαλλοντικές 

ρυθμίσεις για τα έτη από το 1960 έως το 1980. Οι κανονισμοί μείωσης της ρύπανσης 

καθυστέρησαν τόσο τη μέση εργασία(ΑΕΡ) όσο και τη μέση αύξηση κεφαλαιακής 

παραγωγικότητας(ΑΚΡ) σε τρεις από τις τέσσερις βιομηχανίες, με μόνη εξαίρεση τη 

βιομηχανία χαρτιού. Σε αυτές τις βιομηχανίες που η ALP ήταν μειωμένη μετά το 

1973(χημικά και πέτρα, γυαλί, πηλός(δΟΟ)) ένα μεγάλο μερίδιο της μείωσης μπορεί να 

αποδοθεί στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Στα πρωτογενή μέταλλα όπου η ΑΚΡ ήταν 

μεγαλύτερη μετά το 1973, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν επιβάλλονταν οι 

περιβαλλοντικοί κανονισμοί. Στις βιομηχανίες που το ALP μειώθηκε μετά το 1973(χημικά ,
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SGG καν πρωτογενή μέταλλα), οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ήταν υπεύθυνοι για κάποια 

από την επιβράδυνση στη βιομηχανία χημικών και σχεδόν για τη συνολική παρακμή των 

άλλων δύο βιομηχανιών.

Οι Barbera και McConnell(1990) εξέτασαν τις επιπτώσεις των απαιτήσεων για 

εξοπλισμό μείωσης της ρύπανσης στο συντελεστή συνολικής παραγωγικότητας(ΤΡΡ) σε 

πέντε βιομηχανίες των Η.Π.Α.: χαρτί; χημικά ;πέτρα, πηλός, γυαλί; σίδηρος και χάλυβας; μη 

σιδηρούχα μέταλλα. Χώρισαν τις επιπτώσεις σε δύο κατηγορίες: σε άμεσα αποτελέσματα που 

μετρούν το άμεσο κόστος του εξοπλισμού μείωσης της ρύπανσης και σε έμμεσα 

αποτελέσματα που μετρούν την αλλαγή στον τρόπο που οι συμβατικές εισροές 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων. Βρήκαν ότι τα έμμεσα 

αποτελέσματα διαφέρουν σε κάθε βιομηχανία. Γενικά τα έμμεσα αποτελέσματα είναι 

μικρότερα από τα άμεσα αποτελέσματα. Το συνολικό αποτέλεσμα της απαίτησης για 

εξοπλισμό μείωσης της ρύπανσης μειώνει το συνολικό συντελεστή παραγωγικότητας και στις 

πέντε βιομηχανίες. Επίσης βρήκαν ότι οι απαιτήσεις για εξοπλισμό μείωσης της ρύπανσης 

συνέβαλαν εν μέρη στην επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας στην δεκαετία του 

1970.

Οι Gray και Shadbegian (1993, 1995) εξετάζουν στοιχεία από το 1979 έως το 

1990 που αναφέρονται σε τρεις μεταποιητικές βιομηχανίες (χαρτιού, πετρελαίου και χάλυβα) 

στις Η.Π.Α.. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια αρνητική σχέση μεταξύ του κόστους μείωσης 

της ρύπανσης και του συνολικού επιπέδου των συντελεστών παραγωγικότητας, που 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της παραγωγής και του σταθμισμένου μέσου όρου τριών 

συντελεστών παραγωγής: εργασία, δαπάνες πρώτων υλών και ενέργειας και μετοχικό 

κεφάλαιο.

Οι Berman και Bui(2001) εξέτασαν την επίδραση των κανονισμών 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην παραγωγικότητα σε μερικές από τις βαρύτερα ρυθμισμένες 

εγκαταστάσεις μεταποίησης των Η.Π.Α., τα διυλιστήρια πετρελαίου της λεκάνης απορροής 

αέρα του Λος Άτζελες, για την περίοδο απότομης αύξησης των περιβαλλοντικών κανονισμών 

1979-1992. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κόστος των μέτρων μείωσης της ρύπανσης 

μπορεί να τονώσει το οικονομικό κόστος του περιβαλλοντικού κανονισμού και η μείωση της 

ρύπανσης μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα.

Ο Fare et al.(2001) χρησιμοποιούν έναν Malmquist-Luenberger δείκτη 

παραγωγικότητας για να κάνουν απολογισμό (account for) για το εμπορευόμενο προϊόν και 

για το προϊόν των δραστηριοτήτων μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης των 

μεταποιητικών τομέων των Η.Π.Α. για την περίοδο 1974-1986. Κάνοντας απολογισμό των
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αλλαγών των εκπομπών η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας ήταν 3.6% , ενώ ήταν 

1.7% όταν οι εκπομπές αγνοούνταν.

1.4.8 Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Μετεγκατάσταση των Βιομηχανιών

Το ζήτημα της μετεγκατάστασης των βιομηχανιών λόγω των περιβαλλοντικών 

κανονισμών που ισχύουν στις Η.Π.Α. έχει ερευνηθεί από διάφορους επιστήμονες. Ο Bartik 

(1988) έδειξε ότι η επιλογή του τόπου εγκατάστασης 500 τυχαία επιλεγμένων επιχειρήσεων 

στις Η.Π.Α. δεν καθορίστηκε εν μέρει από τις δαπάνες ελέγχου της ρύπανσης που επέβαλλε 

το κράτος και ότι υπήρχε μόνο μια μικρή επίδραση στο startup rate των νέων επιχειρήσεων 

Bartik (1989). Ο Leonardo 988) παρουσίασε τη μελέτη περιπτώσεων άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Ιρλανδία ,το Μεξικό, τη Ρουμανία και την Ισπανία και δεν βρήκε κάποια 

συστηματική απόδειξη ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε αυτές τις χώρες προέκυψαν μερικώς 

από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς των Η.Π.Α.. Ο Friedman et al. (1992) μελέτησαν 

την απόφαση εγκατάστασης των ξένων κεφαλαίων στις Η.Π.Α.. Έδειξαν ότι ο 

περιβαλλοντικός έλεγχος, που έχει μετρηθεί με την αναλογία των δαπανών μείωσης της 

ρύπανσης σε ένα κράτος και το ΑΕΠ του κράτους , δεν είναι σημαντικός ώστε να εξηγήσει 

την επιλογή του κράτους. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο δείκτης τους μετρά με ακρίβεια την 

αυστηρότητα των κανονισμών. Ο Harris(1983) σε μια μελέτη του για την επίδραση της 

νομοθεσίας περιβαλλοντικού ελέγχου στην εγκατάσταση της μεταποιητικής δραστηριότητας 

στις Η.Π.Α., βρήκε ότι η διαθεσιμότητα τόπων, το μεταφορικό κόστος, η πρόσβαση στις 

αγορές και η πρόσβαση στα υλικά ευθύνονται περισσότερο για γεωγραφικές αλλαγές παρά οι 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Επίσης ένα σημαντικό ερευνητικό έργο του Ιδρύματος 

Aia^ppapq(Conservation Foundation) για τη χωροθέτηση των βιομηχανιών κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το δικαίωμα στη ρύπανση δεν είναι ένας σημαντικός χωροθετικός 

παράγοντας. Επίσης δεν υπήρξε απόδειξη της μετανάστευσης των βιομηχανιών από το ένα 

κράτος στο άλλο στην έρευνα για “pollution havens”(Duerksen, 1983). Ο Levinson(1996) 

χρησιμοποιεί ένα μοντέλο \og\t(conditional logit model) επιλογής τοποθεσίας των 

επιχειρήσεων για να αναλύσει την επίπτωση διαφορετικών περιβαλλοντικών κανονισμών των 

κρατών των Η.Π.Α. στη γεωγραφική κατανομή των βιομηχανιών έντασης ρύπανσης. Το 

αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία που δείχνουν ότι οι διαφορές 

στους κανονισμούς επηρεάζουν την διακρατική τοποθεσία νεοϊδρυθέντων εγκαταστάσεων.
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Παρόλα αυτά υπάρχουν έρευνες που έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 

των Η.Π.Α. οφείλονται για την μετεγκατάσταση κάποιων βιομηχανιών. Ο Leonard(1988) 

παρέχει κάποιες αποδείξεις που με την στενή έννοια, ο περιβαλλοντικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων των Η.Π.Α. με υψηλή ένταση ρύπανσης έχει οδηγήσει σε μερικές υπερπόντιες 

(ον^5β£Μ·)επενδύσεις. Ο Ferrantino (1997) έδειξε ότι οι επενδύσεις των Η.Π.Α. έξω από τη 

χημική βιομηχανία έντασης ρύπανσης δεν είναι διαφορετικές από τις άλλες μεταποιητικές 

βιομηχανίες και προπαντός οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν ρέουν αυξανόμενα σε 

αναπτυσσόμενες χώρες που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν πιο επιεικείς περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς. Η έρευνα του προέκυψε από την παρατήρηση ότι παρόλο που το κόστος 

μείωσης της ρύπανσης είναι χαμηλό, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για μείωση της ρύπανσης 

είναι χαρακτηριστικά στο 10% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών της 

βιομηχανοποίησης των Η.Π.Α..

1.5 Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανάπτυξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.5.1 Η Πορεία Προς την Κοινή Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ε.Ε.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είχε 

καθορισμένη πολιτική για το περιβάλλον. Ο πρώτος μείζων θεσμός της Ευρώπη και ο πρώτος 

από άποψη του κύρους του και της εμβέλειας του παγκοσμίως, που θα στρέψει το ενδιαφέρον 

του σε περιβαλλοντικά θέματα είναι το Συμβούλιο τη Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 

που ιδρύθηκε το 1949, θέσπισε το 1963 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διατήρηση της 

Φύσης και των Φυσικών Πόρων με σκοπό την εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση 

του φυσικού πλούτου της Ευρώπης.

Το 1970 κηρύχθηκε από το Συμβούλιο ως Ευρωπαϊκό έτος διατήρησης 

αποσκοπώντας στην προώθηση μιας συλλογικής ευαισθητοποίησης περί του εύρους και της 

αξίας του φυσικού πλούτου της Ευρώπης, των ανθρωπογενών δυνάμεων που αποτελούν 

απειλή και τελικά για ένα μακροπρόθεσμο και αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του.

Η δεκαετία του 1970, κατά την οποία αρχίζει κυρίως το ενδιαφέρον για την 

προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτηρίζεται από μια κάθετη προσέγγιση στο πρόβλημα 

του περιβάλλοντος , με άμεσες ρυθμίσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
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Ιστορικά προτιμήθηκε η κανονιστική ρύθμιση χωρίς να απασχολεί ιδιαίτερα η 

αποτελεσματικότητά της. Αρχές, όπως “ο ρυπαίνων πληρώνει”, σπάνια εφαρμόστηκαν, ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα χρηματικές ενισχύσεις προς τους ρυπαντές για να 

επιτύχουν μείωση της ρύπανσης (Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, 2003).

Με τη εμφάνιση των πρώτων ανησυχιών για το περιβάλλον, κρίθηκε απαραίτητη 

η παρέμβαση του κράτους στην ιδιωτική σφαίρα των δραστηριοτήτων ώστε να προστατευτεί 

το περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό. Στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες η κρατική 

παρέμβαση συνοψίστηκε κυρίως σε μια στρατηγική άμεσης ρύθμισης. Πρόκειται για το 

λεγόμενο σύστημα εντολών και ελέγχου, το οποίο επιβάλλει με νομοθετκές πράξεις, 

συγκεκριμένους κανόνες αντιρρύπανσης που υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες δράσεις ή 

αποχές. Το κράτος απαγορεύει ορισμένες δραστηριότητες, θέτει προϋποθέσεις για την 

άσκηση άλλων, όπως η έκδοση κάποιας άδειας ή η προηγούμενη κοινοποίησή της. Επίσης 

θέτει ορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους, προσδιορίζοντας, για παράδειγμα, την 

ποσότητα των ρύπων που επιτρέπεται να αποβληθούν στον αέρα και το νερό στις 

βιομηχανικές περιοχές, ή ακόμη ορίζει και την τεχνολογία την οποία θα πρέπει να να 

χρησιμοποιήσουν οι ρυπαντές για να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους. Παράλληλα 

όλες αυτές οι ρυθμίσεις συνοδεύονται από διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την 

περίπτωση της μη συμμόρφωσης (Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, 2003).

Με την πάροδο του χρόνου η αυξανόμενη ενημέρωση για τα αρνητικά 

αποτελέσματα των οικονομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον είχε ως αποτέλεσμα τη 

διεύρυνση της κρατικής παρέμβασης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

προκειμένου να επιτευχθούν διάφοροι περιβαλλοντικοί στόχοι. Στο ίδιο θέμα της άμεσης 

ρύθμισης κινήθηκε και η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δια μέσου 

των οδηγιών εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών.

Η ανάπτυξη του κανονιστικού περιβαλλοντικού πλαισίου, στη δεκαετία του 1980, 

συντέλεσε στην επιτυχία του συστήματος της άμεσης ρύθμισης, με την έννοια ότι άρχισε να 

επηρεάζει την αγορά. Η κοινή γνώμη και η συμπεριφορά των καταναλωτών άλλαξε, 

αναγκάζοντας τη βιομηχανία να είναι περισσότερο προσεκτική σε ό,τι αφορά την πρόληψη, 

την καταπολέμηση της ρύπανσης και την παραγωγή των νέων προϊόντων περισσότερο 

φιλικών προς το περιβάλλον. Παρόλο που η στρατηγική των εντολών και ελέγχου πέτυχε 

ουσιαστική πρόοδο ως προς τη μείωση της ρύπανσης, δέχθηκε πλήθος κριτικών.

Την παραδοσιακή προσέγγιση των εντολών και ελέγχου θα αντικαταστήσουν οι 

μηχανισμοί της αγοράς, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τη ρύπανση σύμφωνα με 

τις επιταγές της αγοράς κα να διευκολύνουν την απορρύθμιση και τη μείωση της
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κυβερνητικής παρέμβασης. Αποβλέπουν κυρίως στην δημιουργία κινήτρου για τις 

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να υιοθετήσουν μια συμπεριφορά περισσότερο φιλική 

προς το περιβάλλον, αλλά και στην εσωτερικοποίηση του οικολογικού κόστους ώστε να 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Συμπεριλαμβάνονται εδώ και 

τα οικονομικά εργαλεία, όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι και οι επιβαρύνσεις, οι ενισχύσεις, 

οι εμπορεύσιμες άδειες και οι περιβαλλοντικές συμφωνίες. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και 

έμμεσα οικονομικά εργαλεία, όπως η ιδιωτικοποίηση των περιβαλλοντικών αγαθών, το 

οικολογικό σήμα ή τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρησης (Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, 

2003).

Λόγω της ελαχιστοποίησης της κρατικής παρέμβασης, οι επιχειρήσεις έχουν την 

ευελιξία να προσαρμόσουν τις στρατηγικές ελέγχου της ρύπανσης στην προσωπική τους 

κατάσταση. Μπορούν να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή τεχνολογία από άποψη κόστους για 

να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη 

ενός αποτελεσματικού κόστους για αποδεκτά επίπεδα ρύπανσης , μείωση των εκπομπών, 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 

περισσότερο εξελιγμένων ως προς τον έλεγχο ρύπανσης.

Την στροφή προς τους μηχανισμούς της αγοράς σε κοινοτικό επίπεδο 

σηματοδότησε το πέμπτο πρόγραμμα δράσης. Παράλληλα η αναγκαιότητα διεύρυνσης του 

φάσματος των μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής ως μια από τις προτεραιότητες καίριας 

σημασίας έχει διαπιστωθεί σε διάφορες Εκθέσεις, Διασκέψεις και Ανακοινώσεις (Γκιζάρη- 

Ξανθοπούλου, 2003).
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1.5.2 Τα Οικονομικά Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

1.5.2.1 Η αρχή ο ρνπαίνων πληρώνει

Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα με το πρώτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον(1973-1976). Εμφανίζεται 

αρχικά ως μια οικονομική αρχή που εσωτερικεύει το περιβαλλοντικό κόστος. Σύμφωνα με 

την συγκεκριμένη αρχή τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά θα πρέπει 

να αντιπροσωπεύουν πλήρως το κόστος της παραγωγής και το κόστος των 

χρησιμοποιηθέντων στοιχείων και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το περιβάλλον. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν περιβαλλοντικούς φόρους και 

επιβαρύνσεις στους ρυπαντές. Την ιδέα αυτή υποστήριξε ο οικονομολόγος Pigou σε 

αντίθεση με τον οικονομολόγο Coase ο οποίος αντιτάχθηκε στην συγκεκριμένη παρεμβατική 

πολιτική της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει σημαίνει ότι 

για να εξασφαλισθεί ότι το περιβάλλον θα βρίσκεται σε μια αποδεκτή κατάσταση θα πρέπει 

ο ρυπαντής να υφίσταται τις δαπάνες των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της 

ρύπανσης που υιοθετούνται από τις δημόσιες αρχές (Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, 2003).

Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά εθνικά και 

διεθνή κείμενα και έχει περάσει και στο κείμενο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Έτσι η συγκεκριμένη αρχή από οικονομική εξελίσσεται σε νομική και εκφράζει το κοινό περί 

δικαίου αίσθημα, που υποστηρίζει ότι δεν ενδείκνυται η χρήση και η υποβάθμιση των 

φυσικών πόρων να μην έχουν κανένα κόστος για το ρυπαντή και να επωμίζεται αυτό το 

κόστος το κοινωνικό σύνολο. Επομένως η επιχείρηση που προκαλεί τη ρύπανση θα πρέπει 

να επωμίζεται το περιβαλλοντικό κόστος. Στην αντίθετη περίπτωση που το κόστος αυτό το 

επωμίζεται το κοινωνικό σύνολο, η επιχείρηση αποκτά ανέντιμα κέρδη τα οποία δεν 

προέρχονται από την εργασία και την εξυπνάδα ή την καλή διαχείριση (Γκιζάρη - 

Ξανθοπούλου, 2003).

Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει αποτελεί βασική παράμετρο για τα άμεσα 

οικονομικά εργαλεία που θα παρουσιάσουμε παρακάτω.
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1.5.2.2 Η αρχή της πρόληψης

Η αρχή της πρόληψης δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ορισμό. Στο έγγραφο COM 

2000 της Επιτροπής της Ε.Ε. δίνεται ένας ορισμός εικοσιεννέα σελίδων. Περιγράφεται ως μια 

“θεσμοθετημένη προσοχή” και έχει ως στόχο την πρόληψη παρά την αντίδραση στην 

περιβαλλοντική βλάβη. Η αρχή της πρόληψης έχει σύμφωνα με τους Kriebel et al.(2001) 

τέσσερις κεντρικές συνιστώσες:

• λήψη προληπτικής δράσης λόγω της αβεβαιότητας,

• μετατόπιση του βάρους της απόδειξης στους υπερασπιστές της ανάπτυξης,

• διερεύνηση διαφόρων εναλλακτικών στην προσπάθεια αποφυγής ανεπιθύμητων 

επιπτώσεων,

• αύξηση της συμμετοχής του κοινού.

Εί αρχή της πρόληψης είναι ευρέως αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό και διεθνές 

δίκαιο. Η Διακήρυξη του Ρίο του 1992, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη , ώθησε τη διαδεδομένη χρήση της αρχής της πρόληψης 

(Barrow, 2006).

1.5.2.3 Τα άμεσα οικονομικά εργαλεία.

Τα άμεσα οικονομικά εργαλεία περιβαλλοντικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

είναι α)οι ενισχύσεις, β) οι περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις και γ) οι εμπορεύσιμες 

άδειες.

α)Οι ενισχύσεις για περιβαλλοντολογικούς λόγους είναι ένα ευρέως διαδεδομένο 

είδος οικονομικού εργαλείου στις περισσότερες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω 

των διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών ενίσχυσης, όπως το πρόγραμμα LIFE και το 

Ταμείο Συνοχής. Οι ενισχύσεις έρχονται σε αντίθεση με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” 

γιατί δεν ενθαρρύνουν το ρυπαντή να αναλάβει το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο κατά 

συνέπεια επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο. Οι ενισχύσεις δίνονται σε επιχειρήσεις, που 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογο κόστος για να συμμορφωθούν με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, 

με σκοπό να αποφευχθεί η νόθευση του ανταγωνισμού (Γκιζάρη - Ξανθοπούλου, 2003).

Το νέο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις του 2001, το οποίο ακολουθεί την ίδια 

γραμμή με αυτή του κοινοτικού πλαισίου του 1994 δικαιολογεί τη χορήγηση των ενισχύσεων
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σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον όταν οι ενισχύσεις μπορεί να αποτελόσουν κίνητρο για να 

προσαρμοστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πρότυπα και δεύτερον για τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις ως κίνητρο για την περαιτέρω μείωση της ρύπανσης υπερβαίνοντας τα κοινοτικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα (Γκιζάρη - Ξανθοπούλου, 2003).

Οι άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είναι 

σχετικά περιορισμένες και έτσι η ευθύνη της χρηματοδότησης ανήκει κυρίως στα κράτη 

μέλη. Επίσης οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις, κατά την Επιτροπή, είναι περιορισμένες σε 

σύγκριση με τις άλλες μορφές κρατικών ενισχύσεων(Γκιζάρη -Ξανθοπούλου, 2003).

β)Οι περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της 

αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” και στην ολοκλήρωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής 

πολιτικής. Θεωρούνται αποτελεσματικά εργαλεία ως προς την εσωτερίκευση των εξωτερικών 

επιδράσεων και των περιβαλλοντικών ζημιών στην τιμή των προϊόντων, υπηρεσιών ή 

δραστηριοτήτων. Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις υποδιαιρούνται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

ΐ) τις εισφορές παραγωγής που επιβάλλονται σε πρώτες ύλες και ενδιάμεσους συντελεστές και 

σε προϊόντα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, ϋ) τις εισφορές λόγω εκπομπής 

ρύπων που συνδέονται με την πραγματική ή κατ' εκτίμηση προκαλούμενη ρύπανση, είτε 

πρόκειται για ρύπανση του νερού, του εδάφους ή για ηχορύπανση. “ Ως περιβαλλοντική 

επιβάρυνση, είτε απλή είτε φορολογική μπορεί να χαρακτηριστεί η χρηματική εισφορά που 

επιβάλλεται από τις δημόσιες αρχές κάτω από γενικούς κανόνες και η οποία άμεσα ή έμμεσα 

συνδέεται με την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλεί το πρόσωπο που φέρει το βάρος 

αυτής." (Γκιζάρη -Ξανθοπούλου 2003: 128) Με βάση τη λειτουργία τους οι περιβαλλοντικοί 

φόροι και επιβαρύνσεις διακρίνονται σε απλές φορολογικές επιβαρύνσεις και σε 

οικολογικούς φόρους. Οι απλές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται είτε για να 

καλύψουν το κόστος μιας συγκεκριμένης περιβαλλοντικής υπηρεσίας προς τον 

καταβάλλοντα είτε ως κίνητρο για αντιρρυπαντική συμπεριφορά. Καμία από τις δύο 

κατηγορίες δεν ενισχύει τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι οικολογικοί φόροι είναι επώδυνες 

χρηματικές επιβαρύνσεις που συνιστούν την πιο τέλεια εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων 

πληρώνει. Οι φόροι αυτοί προστίθενται στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους και 

εξασφαλίζουν το στόχο της αντιρρύπανσης μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς των 

επιβαρυνόμενων(Γκιζάρη -Ξανθοπούλου, 2003).

γ)Το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν εφαρμόστηκε σχεδόν καθόλου στην Ε.Ε. 

μέχρι την χρονιά που υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο και έπρεπε η Ε.Ε. να 

εφαρμόσει τους ευέλικτους κανονισμούς του για να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου από το 2008 έως το 2012(Γκιζάρη -Ξανθοπούλου, 2003).
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1.5.3 Τα Προγράμματα Λράσης

Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτυχθεί από το 

1973 εντός των πλαισίων που έθεσε μια σειρά από πέντε περιβαλλοντικά προγράμματα 

δράσης τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ένωσης (E.E.C., 1973 , 

1976, 1982, 1987, 1993).

Στο. Πρώτο Πρόγραμμα επίκεντρο ήταν ο έλεγχος της ρύπανσης και των 

οχλήσεων του περιβάλλοντος, ενώ στο Δεύτερο Πρόγραμμα έγινε μια προσπάθεια να 

συνδυαστούν περιβαλλοντικές θεωρήσεις με οικονομικές πολιτικές (Παπασταύρος και 

Γούπος, 2004).

Το Τρίτο Πρόγραμμα περιλάμβανε προτάσεις για περιβαλλοντικό συνδυασμό και 

συστάσεις για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΈ. , στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο 

κόσμο και τη θέση της στους διεθνείς οργανισμούς και τις διεθνείς συμφωνίες (Παπασταύρος 

και Γούπος, 2004)

Το Τέταρτο Πρόγραμμα τόνιζε την ανάγκη πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης στα 

θέματα ελέγχου και μείωσης της ρύπανσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά της 

ρύπανσης από τη μια περιοχή του περιβάλλοντος σε μια άλλη . Επίσης το Τέταρτο 

πρόγραμμα επιδείκνυε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ανάγκη προώθησης διεθνούς δράσης 

αποσκοπούσα στη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην 

ανάγκη να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να υπερβούν τις δυσκολίες 

(Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Το Τρίτο και Τέταρτο Πρόγραμμα εγκαινιάζουν μια νέα αντίληψη, η οποία 

μπορεί να συνοψισθεί στην ανάγκη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής προστασίας σε άλλες 

πολιτικές με τελικό στόχο την “αειφόρο ανάπτυξη” (Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο Πέμπτο Πρόγραμμα πρέπει να 

αναζητηθούν σε μια αλληλουχία γεγονότων σε διεθνές επίπεδο. Αφετηρία της νέας αντίληψης 

για την ανάπτυξη αποτελεί η έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 

το περιβάλλον και την ανάπτυξη, η οποία δημοσιεύθηκε το 1987 και είναι γνωστοί ως 

“έκθεση Brutland” από το όνομα της Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, η οποία προέδρευε στην 

Επιτροπή (Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Ακολούθησε το Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη (UNCED), το οποίο έγινε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, τον Ιούνιο του
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1992. Εκεί αντιπρόσωποι από 178 έθνη συμφώνησαν επί 5 ντοκουμέντων. Το πλέον 

σημαντικό από αυτά είναι η Agenda 21. Ένα ντοκουμέντο το οποίο περιέχει 115 

προγράμματα και περίπου 2500 δράσεις τις οποίες οφείλουν να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις 

σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο (Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Το Πέμπτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής δράσης θα μπορούσε να θεωρηθεί η 

αφετηρία για την εφαρμογή της Agenda 21 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απώτερος σκοπός της 

στρατηγικής που περιγράφεται στο Πέμπτο Πρόγραμμα είναι η αλλαγή των αναπτυξιακών 

μέσων στην Ευρώπη ώστε τελικά να ακολουθηθεί ο δρόμος που οδηγεί στην αειφόρο 

ανάπτυξη (Παπασταύρος και Γούπος, 2004).

Στο Πέμπτο Πρόγραμμα έχουν εντοπισθεί πέντε τομείς δραστηριοτήτων ως 

τομείς παρέμβασης οι οποίοι είναι: η βιομηχανία, η γεωργία, η ενέργεια, οι μεταφορές και ο 

τουρισμός. Όσον αφορά τον βιομηχανικό τομέα, συμβάλλει κατά 25% στον πλούτο της Ε.Ε. 

και η εκβιομηχάνιση είναι ένα βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής τόσο στην 

Ε.Ε. όσο και διεθνώς. Όμως παράλληλα ο βιομηχανικός τομέας συγκαταλέγεται μεταξύ των 

κυρίως υπευθύνων για την περιβαλλοντική υποβάθμιση (Hey, 2005).

Το Πέμπτο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής δράσης προωθεί μια στρατηγική η 

οποία βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και βιομηχανίας, 

βελτιωμένες, πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου των παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντα 

υψηλότερων ποιοτικών κριτηρίων και καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή (Hey, 2005).

Για το Πέμπτο Πρόγραμμα η βιομηχανία δεν αποτελεί μόνο μέρος του 

προβλήματος αλλά και προϋπόθεση για τη λύση του. Για να εξασφαλισθούν οι βέλτιστες 

συνθήκες για συνεχή οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση και για να επιτραπεί στη βιομηχανία 

της Ένωσης να επιλέξει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές που είναι αναγκαίες για να 

παραμείνει οικονομικά ανταγωνιστική επιβάλλεται να αναγνωριστεί η αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα στην ποιότητα του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη (Hey, 2005).

Το έκτο πρόγραμμα δράσης διαμορφώνει ένα πλαίσιο γενικών αρχών και στόχων 

που καθορίζονται περισσότερο από τις λεγάμενες θεματικές στρατηγικές σε βασικά θέματα 

όπως τα φυτοφάρμακα, οι πόροι, η ανακύκλωση, το έδαφος, το αστικό περιβάλλον, το 

θαλάσσιο περιβάλλον και ο καθαρός αέρας. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής χημικών ουσιών 

και των πολιτικών της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ανήκει 

στις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής για την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας (Hey, 

2005).

Η πολιτική στρατηγική του έκτου προγράμματος δράσης είναι η αναβολή 

διαμφισβητούμενων και αμφιλεγόμενων πολιτικών αποφάσεων σε μεταγενέστερα στάδια ή η
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συνολική αποφυγή τους με βάση τις συνεταιριστικές προσεγγίσεις για τη χάραξη 

περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι συνεταιριστικές προσεγγίσεις με τη βιομηχανία, όπως η 

ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων, η ευρύτερη χρήση της τυποποίησης για τις 

περιβαλλοντικές πολιτικές, οι εθελοντικές συμφωνίες και η συνεργασία με φόρουμ 

εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, καταλαμβάνουν υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα 

για τη διαχείριση σύνθετων κινδύνων, όπου η γνώση τόσο της κλίμακας του προβλήματος 

και η διαθεσιμότητα των λύσεων είναι περιορισμένη (Hey, 2005).

1.5.4 Διεύρυνση της Ε.Ε.- Ατζέντα 2000

Η ένταξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε, 

έκανε απαραίτητη της μεταξύ τους συνεργασία για την επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων. 

Στην Ατζέντα 2000 που υιοθετήθηκε από τη Επιτροπή στις 16/7/97 εκτιμήθηκε το κατά 

πόσο ήταν έτοιμες οι 11 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να ενωθούν με την 

Ε.Ε. των 15. Ταυτόχρονα γίνεται μια πρώτη εκτίμηση για το ποσό που έπρεπε να διατεθεί 

από την Ε.Ε ως βοήθεια στον τομέα του περιβάλλοντος. Σε τομείς όπως τα ύδατα, η 

ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων και η δημιουργία του απαραίτητου διοικητικού 

συστήματος για εφαρμογή και έλεγχο και ενίσχυση των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και 

δράσεων, κρίθηκε ότι είναι απαραίτητη η αναμόρφωση της νομοθεσίας κάτι βέβαια που 

απαιτούσε τόσο αυξημένα κεφάλαια όσο και χρόνο. Παράλληλα σημαντική ήταν η ανάληψη 

πρωτοβουλιών δράσης και η υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων (Παπασταύρος και Γούπος , 

2004).

1.5.5 Περιβαλλοντική Λιαχείριση

Με τον όρο Περιβαλλοντική Διαχείριση νοείται διαχείριση των δραστηριοτήτων 

ενός οργανισμού που έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον στο παρελθόν ή που μπορεί να έχουν 

επιπτώσεις και στο μέλλον. Τα εργαλεία εκείνα που οργανώνουν και συστηματοποιούν τις 

ενέργειες ενός οργανισμού για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων και 

υπηρεσιών του, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του ονομάζονται Συστήματα 

Περιβαλλοντική Διαχείρισης (ΣΠΔ) (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, 2003).
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1.5.5.1 Η αρχή της προφύλαξης

Η αρχή της προφύλαξης μπορεί να εφαρμοστεί όταν έχουν προσδιοριστεί, μέσω 

επιστημονικής ή αντικειμενικής αξιολόγησης, ενδεχομένως επικίνδυνα αποτελέσματα ενός 

φαινομένου, ενός προϊόντος ή μιας διεργασίας στον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά ή την 

προστασία του περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο κίνδυνος με επαρκή 

βεβαιότητα. Δεν μπορεί όμως να εφαρμοστεί ως αφορμή για μέτρα προστατευτισμού. Τα 

μέτρα που απορρέουν από την αρχή της προφύλαξης μπορεί να πάρουν τη μορφή μιας 

απόφασης για την ανάληψη ή τη μη ανάληψη δράσης (Europa- Περιβάλλον 

http://europa.eu/legislation summaries/environment/index el.htm).

1.5.5.2 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Λιαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS) των βιομηχανικών δραστηριοτήτων

Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου(Κανονισμός 

EMAS) είναι ένα δημόσιο σήμα ποιότητας για εθελοντική περιβαλλοντική διαχείριση και 

επικοινωνία .Τη διαχείριση του έχουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ισχύει για όλα τα μέλη της 

Ε.Ε. και από την 1.5.2004 ισχύει σε όλα τα νέα μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου 

(Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 2003).

Σήμερα ισχύει ο αναθεωρημένος Κανονισμός (761/2001) που περιέχει τα εξής 

νέα στοιχεία:

• Πρόσβαση οργανισμών απ' όλους τους τομείς της οικονομίας .

• Νέο ελκυστικό έμβλημα .

• Ενσωμάτωση του EN/ISO 14001 ως του διαχειριστικού συστήματος του EMAS.

• Εμπλοκή του προσωπικού ενός μετέχοντος οργανισμού (Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 2003).

Τα οφέλη από την εφαρμογή του EMAS για έναν οργανισμό είναι τα παρακάτω:

• Αποδοτικότερη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

• Χρήση του εμβλήματος του EMAS ως εργαλείου προώθησης της αγοράς .

• Δημιουργία κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα των εργαζομένων 

σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας .

• Πρόληψη νομοθετικών παραβάσεων και των συνεπειών τους.

• Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης και των σχέσεων με την τοπική
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κοινωνία.

• Αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αγορές όπου τα πράσινα προϊόντα είναι 

σημαντικά.

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του οργανισμού .

• Βελτίωση και συστηματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν θέματα 

περιβάλλοντος .

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του οργανισμού.

• Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω του περιορισμού της χρήσης πρώτων υλών 

και της μείωσης της δημιουργίας των αποβλήτων (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, 2003).

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι καταχωρημένοι οργανισμοί και χώροι του 

EMAS και παρατηρούμε ότι τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών έχει η Γερμανία και ακολουθούν 

η Ισπανία και η Ιταλία.

Διάγραμμα 2: Οργανισμοί και χώροι του EMAS.
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1.5.5.3 ISO

Ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων (ISO) στην προσπάθειά του να δημιουργήσει 

ένα πρότυπο συμβατό με το EMAS, σχεδίασε το 1996 το ISO 14001 που ενσωματώνει και το 

ISO 14004. To ISO 14001 παρέχει πληροφορίες για τις απαιτήσεις ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το ISO 14004 έχει τα στοιχεία που χρειάζονται καθώς 

και την καθοδήγηση για την εφαρμογή ενός ΣΠΔ. Αυτά τα πρότυπα ISO σχετίζονται με το 

ISO 9000 (Barrow, 2006). To ISO 9000 είναι μια σειρά γενικών προτύπων που εστιάζουν 

στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και της διαδικασίας μέσω του σχεδιασμού 

και της εφαρμογής της διαχείρισης. Όπως και με το ISO 14001, οι επιχειρήσεις που έχουν 

πιστοποίηση ISO 9000 βασίζονται σε εξωτερικούς ελεγκτές για να διασφαλίσουν ότι θα 

τηρήσουν την διαχείριση που βασίζεται σε πρότυπα ποιότητας (Damall and Edwards, 2006).

To ISO 14001 έχει δεχθεί αρνητική κριτική από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), που είναι μια ομοσπονδία ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. Το ΕΕΒ υποστήριξε ότι το ISO 14001 δεν θα εξασφαλίσει 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εταιρειών διότι δείχνει επιείκεια στη 

συμμόρφωση (Bertrand et al., 1996).

Παρόλα αυτά το ISO 14001 παρουσιάζει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το 

EMAS: για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ε.Ε. είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης διότι το 

EMAS απαιτεί πολύ περισσότερα χρήματα και προσπάθεια σε σχέση με το ISO 

14001 (Bertrand et al., 1996).

1.5.6 Περιβαλ/.οντική Νομοθεσία για τις Βιομηχανίες

Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών 

περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση, για την προστασία του 

περιβάλλοντος, για τη διαχείριση των αποβλήτων και για την προστασία και διαχείριση των 

υδάτων.

Η πρώτη κοινοτική νομοθετική πράξη με βασικό στόχο μεταξύ άλλων την 

εφαρμογή της Αρχής “Ο Ρυπαίνων Πληρώνει”, είναι η οδηγία για την Περιβαλλοντική 

Ευθύνη (Environmental Liability). Σκοπός της συγκεκριμένης οδηγίας είναι η πρόληψη και 

η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να αφορά το
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υδάτινο περιβάλλον, τα προστατευόμενα είδη και φυσικά ενδιαιτήματα και το έδαφος. Στις 

περιπτώσεις που δεν έχει συμβεί ακόμη περιβαλλοντική ζημία αλλά υπάρχει επικείμενη 

απειλή να προκληθεί τέτοια ζημία, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα 

προληπτικά μέτρα. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει συμβεί περιβαλλοντική ζημία, ο φορέας 

εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για όλες τις σχετικές πτυχές της κατάστασης 

και λαμβάνει: α) όλα τα εφικτά μέτρα για τον άμεσο έλεγχο, περιορισμό, απομάκρυνση ή 

άλλου είδους διαχείριση των συγκεκριμένων ρύπων ή και οποιονδήποτε άλλων ζημιογόνων 

παραγόντων προκειμένου να περιορισθεί ή να προληφθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική ζημία 

και οι δυσμενείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, ή η περαιτέρω υποβάθμιση των 

υπηρεσιών και β) τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 7. Το κόστος 

των δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης επιβαρύνει το φορέα εκμετάλλευσης( Οδηγία 

2004/35/ΕΚ ).

Η οδηγία της Ε.Ε. για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΙΑ, 

Environmental Impact Assessment) απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων από τη αρμόδια 

εθνική αρχή για συγκεκριμένα έργα που έχουν φυσική επίδραση στο περιβάλλον. Η εκτίμηση 

είναι υποχρεωτική για έργα που αφορούν διυλιστήρια πετρελαίου, εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων ή πυρηνικών αποβλήτων, εγκαταστάσεις χημικών, 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 300MW και μεγάλες εγκαταστάσεις 

εξόρυξης. Κάποια άλλα έργα δεν αξιολογούνται αυτόματα. Αυτά αφορούν την εξορυκτική 

βιομηχανία, την βιομηχανία χημικών, την βιομηχανία ορυκτών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία τροφίμων 

(Council Directive 85/337/EEC).

Για την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων προβλέπεται συγκεκριμένη 

διαδικασία μέσω της οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης, γνωστή και ως IPPC(Integrated Pollution Prevention and Control). Η Οδηγία IPPC 

απαιτεί την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης, εισάγοντας την παράμετρο του κόστους στον χαρακτηρισμό της Βέλτιστης 

Τεχνικής. Στόχος της IPPC είναι η μείωση των εκπομπών σε ατμόσφαιρα , νερό και έδαφος 

και ο έλεγχος της διάθεσης των παραγομένων αποβλήτων. Παράλληλα προβλέπονται 

διαδικασίες για την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες αλλά και για τη συμμετοχή στην 

διαδικασία δανειοδότησης (Οδηγία 2008/1/ΕΚ).

Η Ε.Ε. δημιούργησε στις 24/6/1982 την οδηγία 82/501/ΕΟΚ γνωστή και ως 

SEVESO, το περιεχόμενο της οποίας αφορούσε τον κίνδυνο ατυχημάτων μεγάλης έκτασης , 

που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη οδηγία
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αντικαταστάθηκε έπειτα από τη SEVESO II σκοπός της οποίας είναι η πρόληψη μεγάλων 

ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες, και στον περιορισμό των συνεπειών τους 

επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά συνεκτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία. Στην οδηγία SEVESO II 

προβλέπεται και η υποχρεωτική υποβολή έκθεσης ασφαλείας που περιέχει τουλάχιστον τα 

στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα II και επιπλέον ενημερωτικό κατάλογο των 

επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη μονάδα. Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο 

παράρτημα II είναι:

• Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της μονάδας για την 

πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων .

• Παρουσίαση του περιβάλλοντος της μονάδας .

• Περιγραφή της εγκατάστασης.

• Αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων ατυχήματος και προληπτικά μέσα .

• Μέτρα προστασίας και επέμβασης για τον περιορισμό των συνεπειών ενός 

ατυχήματος. (Οδηγία 82/501/ΕΟΚ, Οδηγία 96/82/ΕΚ).

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II διευρύνθηκε με την οδηγία 

2003/105/ΕΚ . Στο πεδίο εφαρμογής της πλέον περιλαμβάνονται διαδικασίες επεξεργασίας 

και αποθήκευσης των εξορυσσόμενων μεταλλευμάτων καθώς και η κάλυψη των 

εγκαταστάσεων εξάλειψης των μη εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων χώματος που 

χρησιμοποιούνται στις παραπάνω διαδικασίες (Οδηγία 2003/105/ΕΚ).

Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση υπάρχουν επιπλέον :

• η οδηγία 2001/80/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων 

ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και

• η οδηγία 1999/13/EC της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των εκπομπών 

πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε 

ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (Οδηγία 2001/80/EC, Οδηγία 

1999/13/EC).

Όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων υπάρχουν επιπλέον οδηγίες που 

αφορούν τόσο το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης αποβλήτων όσο και συγκεκριμένες 

κατηγορίες που αφορούν επικίνδυνα απόβλητα, απόβλητα που απορρέουν από την 

κατανάλωση ή από ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες και ραδιενεργά απόβλητα και 

ουσίες. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες οδηγίες:
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• Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

• Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.

• Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

• Οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

• Οδηγία 2006/117/Euratom σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών 

ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων (Europa- 

Περιβάλλον).

1.5.7 Σύστημα Εμπορίας Λικαιωμάτων Εκπομπών στην Ε.Ε.

Ένα χαρακτηριστικό της έντασης των βιομηχανικών εκπομπών πολλών ρύπων 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι έχουν μειωθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, 

εγείροντας το ζήτημα για το ποιά είναι η κινητήρια δύναμη αυτών των τάσεων. Μία 

πιθανότητα είναι ότι οι πιο αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών οδήγησαν στη μείωση της ρύπανσης ανά μονάδα παραγωγής . Ωστόσο μπορεί 

να είναι η υπόθεση ότι η σύνθεση των Ευρωπαϊκών οικονομιών έχει γίνει πιο καθαρή τα 

τελευταία χρόνια καθώς οι βαριές βιομηχανίες, ίσως λόγω των αυστηρών κανόνων που 

αντιμετωπίζουν, χάνουν την ανταγωνιστικότητα τους και είτε μετεγκαθίστανται είτε 

κλείνουν. Η σημασία αυτής της τελευταίας εξήγησης είναι ότι η μείωση της έντασης των 

εκπομπών μπορεί απλά να αντικατοπτρίζει μια μεταφορά της ρύπανσης (ίσως από το βορρά 

προς το νότο) παρά μια καθαρή μείωση των παγκόσμιων εκπομπών (Cole et. al, 2005).

Ο Cole et al.(2005) προσπάθησαν να απαντήσουν στο κατά πόσον οι μειώσεις της 

έντασης της ρύπανσης στη Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι αποτέλεσμα των τομεακών 

μειώσεων της έντασης της ρύπανσης ή των αλλαγών στη σύνθεση του προϊόντος. Γι' αυτό το 

σκοπό εφάρμοσαν τη μέθοδο divisia decomposition σε στοιχεία από συγκεκριμένες 

βιομηχανικές εντάσεις εκπομπών για τρεις κοινούς ατμοσφαιρικούς ρύπους για τέσσερις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Αυστρία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο), 

καλύπτοντας την περίοδο από 1990-1998. Διαπιστώθηκε ότι και στις τέσσερις χώρες οι 

συνολικές εντάσεις των SO2 και ΝΟΧ οδηγήθηκαν κυρίως από τις αλλαγές στις τομεακές 

εντάσεις πιθανώς αντανακλώντας την τεχνολογική πρόοδο και την αυστηρότητα των 

κανονισμών. Για αυτούς τους δύο ρύπους ο ρόλος της αλλαγής της σύνθεσης του προϊόντος
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φαίνεται να ήταν ελάχιστος, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο όπου η σύνθεση του 

προϊόντος έχει καταστεί καθαρότερη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των συνολικών εντάσεων των SCK και ΝΟΧ. Όσον αφορά 

το CO2 στο Ηνωμένο Βασίλειο η συνολική ένταση καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το 

αρνητικό αποτέλεσμα σύνθεσης του προϊόντος. Για τις άλλες τρεις χώρες δεν διακρίθηκαν 

συστηματικά πρότυπα για το CO2. Τα αποτελέσματα αφήνουν να εννοηθεί ότι οι κανονισμοί 

δεν έχουν επιτυχία μόνο στη μείωση της έντασης των εκπομπών, αλλά έχουν καταφέρει κάτι 

τέτοιο χωρίς να προκληθεί απώλεια της ανταγωνιστικότητας και μια επακόλουθη 

συρρίκνωση της ρύπανσης των ενεργοβόρων βιομηχανιών σε σχέση με άλλες μεταποιητικές 

βιομηχανίες.

Ο Linares et. al(2006) μελέτησαν τον αντίκτυπο της Οδηγίας του Συστήματος 

Εμπορίας των Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Emissions 

Trading Scheme Directiνε)στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας. Η παρούσα οδηγία 

προβλέπει τη σύσταση, από την 1η Ιανουάριου του 2005, μιας ευρωπαϊκής αγοράς για τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ώστε να συμμορφωθούν πιο αποτελεσματικά με τους 

συμβιβασμούς που αναλήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο (δηλαδή μια μείωση κατά 8% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση 

με τα επίπεδα του 1990). Όμως η οδηγία δεν είναι ίση με το πρωτόκολλο: α) εφαρμόζεται σε 

συγκεκριμένους τομείς και κυρίως στην βιομηχανία, ενώ ο μεταφορικός και τριτογενής 

τομέας μένουν έξω από το καθεστώς, β) τίθεται σε ισχύ πριν από το πρωτόκολλο και γ) 

καλύπτει μόνο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αέρια του θερμοκηπίου. Για την 

πρώτη φάση 2005-2007 η οδηγία ορίζει ότι οι άδειες του άνθρακα πρέπει να διατίθενται 

ελευθέρα στο μεγαλύτερο μέρος τους, προτείνοντας μόνο μερικές ιδέες στο πως να 

κατανεμηθούν μεταξύ των κλάδων και των επιχειρήσεων που επηρεάζονται. Επιπλέον για την 

πρώτη φάση το ποσό των αδειών που θα διανεμηθούν δεν είναι αυτό που διαφαίνεται από το 

Πρωτόκολλο του Κιότο. Η τελική μεταβίβαση των αδειών για αυτό το πρώτο στάδιο πρέπει 

να αποφασιστεί από τα Εθνικά Σχέδια Κατανομής (National Allocation Plans, NAPs). Για τη 

δεύτερη φάση της Οδηγίας 2008-2012 η μέθοδος κατανομής πρέπει να επαναπροσδιοριστεί 

και το συνολικό ποσό των αδειών θα πρέπει να συμπίπτει με αυτό που συμφωνήθηκε στο 

Πρωτόκολλο του Κιότο.

Μερικά από τα αποτελέσματα του Linares et al.(2006) ήταν αναμενόμενα: α) 

αύξηση κατά 20% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με μια μη περιορισμένη 

κατάσταση, β) η τιμή των CO2 εκπομπών τίθεται γύρω στα 15ευρώ/τόνο, που είναι σύμφωνο 

με παρόμοιες μελέτες, γ) νέες επενδύσεις σε τεχνολογία συνδυασμού κύκλων φυσικού αερίου
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(gas combined cycles technology, CCGTs) ενθαρρύνονται και δ) οι μέθοδοι εκχώρησης 

κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering assignment methods) αυξάνουν τα κέρδη των 

επιχειρήσεων, με μία ανακατανομή των εσόδων ανάλογα με το μέγεθος και το μείγμα 

τεχνολογιών.

Ωστόσο κάποια άλλα αποτελέσματα προκαλούν εν μέρη έκπληξη: δεδομένης της 

οριακής τιμής του συστήματος στον ισπανικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, τα κέρδη των 

εταιριών παραγωγής ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της εφαρμογής της Οδηγίας, αν η 

ρυθμιστική αρχή το επιτρέψει(λόγω των ελεγχόμενων τιμολογίων που ισχύουν σήμερα στην 

Ισπανία). Ειδικά οι επιχειρήσεις που κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των τεχνολογιών 

ελεύθερου άνθρακα, μπορεί να λαμβάνουν ένα μεγάλο ποσό από τα απροσδόκητα κέρδη , τα 

οποία είναι αδικαιολόγητα οφέλη τα οποία προκαλούνται από την ξαφνική αλλαγή του 

κανονισμού (Linares et al, 2006).

1.6 Αλληλεπίδραση των Περιβαλλοντικών Πολιτικών των Η.Π.Α. και

της Ε.Ε.

1.6.1. Η Ε.Ε. Ως Μια Εναλλακτική Δύναμη σε Θέματα Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής

Τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1970 όπου ανθούσε η 

περιβαλλοντική νομοθεσία των Η.Π.Α., η επιρροή των Η.Π.Α. στην Ε.Ε. σε θέματα 

πολιτικής και νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν μεγάλη. Για 

παράδειγμα η νομοθεσία της Ε.Ε. για την μόλυνση του αέρα και του νερού, τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων και την περιβαλλοντική εκτίμηση επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό 

από την εμπειρία των Η.Π.Α. . Όμως τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπάρχει επιβράδυνση της 

ρυθμιστικής δραστηριότητας των Η.Π.Α. σε περιβαλλοντικά θέματα και ένας 

προσανατολισμό απορρύθμισης σε ορισμένες καταστάσεις (Wirth, 2007).

Αντίθετα η ρυθμιστική δραστηριότητα της Ε.Ε. έχει ενταθεί. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια η νομοθεσία της Ε.Ε σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος της δημόσιας 

υγείαε και του καταναλωτή να επηρεάζει τις Η.Π.Α.. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα των 

επιπτώσεων είναι η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για της χημικές ουσίες, γνωστή ως Καταχώρηση, 

Αξιολόγηση και Εγκριση των Χημικών (Registration, Evaluation, Authorization of
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Chemicals, REACH). To REACH περιέχει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για δοκιμές από κάθε 

ρυθμιστικό καθεστώς στον κόσμο, απαιτεί την καταχώρηση όλων των υπαρχόντων καθώς και 

των νέων χημικών που παράγονται ή εισάγονται στην ποσότητα του ενός τόνου ή και 

παραπάνω τον χρόνο ανά παραγωγό ή εισαγωγέα. Αποτυχία της καταχώρησης σημαίνει ότι η 

ουσία ή το χημικό θα απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Αντιθέτως ο Νόμος για τον 

Έλεγχο των Τοξικών Ουσιών (Toxic Substances Control Act, TSCA), η πλησιέστερα 

ανάλογη ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α., έχει αισθητά λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις 

από το REACH. Ο TSCA δεν απαιτεί ούτε την καταχώρηση ούτε την έγκριση των χημικών 

και δεν δημιουργεί εμπόδια για την παραγωγή ή εμπορία, εκτός και αν η Υπηρεσία 

Προστασίας του Περιβάλλοντος(ΕηνΪΓοηηιεηΐ3ΐ Protection Agency, ΕΡΑ) ενεργήσει και 

ρυθμίσει ένα χημικό ή μια ουσία (Wirth, 2007).

Με την διεύρυνση της σε 27 κράτη μέλη η Ε.Ε. έχει ένα πληθυσμό μεγαλύτερο 

κατά μιάμιση φορά από τις Η.Π.Α. και μια οικονομία ανάλογου μεγέθους. Συνεπώς υπάρχει 

το ενδεχόμενο για τη νομοθεσία και άλλες δράσεις πολιτικής που λαμβάνονται σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν επιπτώσεις πέρα από τον Ατλαντικό, κάτι που θα 

ήταν απίθανο μόλις πριν από 7 χρόνια. Αυτή η πιθανότητα προτείνει ότι η Ε.Ε. μπορεί να 

γίνει μια εναλλακτική δύναμη στον τομέα την ρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας (Wirth, 

2007).

1.6.2 Οι Παραδοσιακές Αντιθέσεις Μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε. και οι 

Εμπορεύσιμες Αδειες

Στις Η.Π.Α. χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το σύστημα εμπορίας αδειών. 

Οι εμπορεύσιμες άδειες βασίζονται στη δημιουργία μιας νέας αγοράς, μέσα στην οποία οι 

ρυπογόνες επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες ενός περιορισμένου 

αριθμού αδειών ρύπανσης. Αυτή η επιτυχία όμως δεν επηρέασε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

οποία δεν εφαρμόστηκε σχεδόν καθόλου μέχρι την χρονιά που υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο 

του Κιότο και έπρεπε η Ε.Ε. να εφαρμόσει τους ευέλικτους κανονισμούς του για να μειώσει 

τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου απο το 2008 έως το 2012 (Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, 

2003).

Στην Ε.Ε. σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλλαγής του Κλίματος( 

European Climate Change Program) υπάρχει ένα καινό στην περιοχή από -6.6% και -8% 

ανάμεσα στις επιδράσεις των υπαρχουσών πολιτικών και μέτρων και του Πρωτοκόλλου του
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Κιότο. Δεδομένης της αποτυχίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσει σε ένα 

πανευρωπαϊκό φορολογικό καθεστώς, η εφαρμογή των εμπορεύσιμων αδειών ενδέχεται να 

είναι μέρος οποιουδήποτε συνδυασμού πολιτικών και μέτρων κόστους αποτελεσματικότητας, 

ικανών να πετύχουν τον στόχο του Κιότο (Boemare and Quirion, 2002).

Το γεγονός ότι η Ε.Ε. δεν επηρεάστηκε από την χρήση των εμπορεύσιμων 

αδειών από τις Η.Π.Α. μπορεί να οφείλεται στις παραδοσιακές αντιθέσεις μεταξύ των 

Η.Π.Α. και της Ε.Ε. . Στις χώρες της Ε.Ε. η παραδοσιακή πολιτική περιλαμβάνει σημαντικές 

δημόσιες δαπάνες, στις οποίες οι κυβερνήσεις για να ανταπεξέλθουν χρησιμοποιούν 

περιβαλλοντικούς φόρους και επιβαρύνσεις. Αντιθέτως στις Η.Π.Α , οι δημόσιες δαπάνες 

είναι μειωμένες στο ελάχιστο , υπάρχει μεγάλη προσήλωση στην αγορά, οι οικολογικοί 

φόροι είναι ελάχιστοι και ανεπιθύμητοι, ενώ αναπτύσσονται οι αγορές των δικαιωμάτων 

ρύπανσης, οι οποίες συγκεντρώνουν την προτίμηση τόσο της βιομηχανίας όσο και της 

κυβέρνησης. Τα προγράμματα εμπορεύσιμων αδειών που εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. 

σχεδιάστηκαν και λειτουργούν σε ιδιωτική αποκλειστικά βάση , με κρατική εποπτεία 

(Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, 2003).

1.7 Συμπεράσματα

Η προστασία του περιβάλλοντος και μια αειφορική ανάπτυξη είναι ζητήματα 

καίριας σημασίας. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο για την 

οικονομική ευμάρεια μιας χώρας, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, έχουν συντελέσει 

όμως στην ραγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος. Το πρόβλημα της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης έρχονται να λύσουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές 

επιδρούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στη βιομηχανία. Σε επίπεδο βιομηχανίας μπορεί να 

επιδράσουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα 

της βιομηχανίας και να επηρεάσουν τη απόφαση για μετεγκατάσταση των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων σε περιοχές με λιγότερο αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις (Repetto, 

1990; Solow, 1992; Denison, 1979; Barbera and McConnell (1986,1990); Gollop and 

Roberts, 1983; Gray, 1987; Haveman and Christiansen, 1981; Norsworthy et al., 1979; 

Palmer et al., 1995).

Η απόφαση της βιομηχανίας σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα δεν βασίζεται 

στην ανάπτυξη της οικονομίας αυτής καθαυτής αλλά μάλλον σε μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Για μια επιχείρηση που στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι
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για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη 

δραστηριότητα της: είτε η νομοθεσία αναγκάζει την επιχείρηση για τον καθαρισμό, είτε είναι 

επικερδές για την επιχείρηση να το κάνει.

Όσον αφορά τα μέσα για την επιβολή περιβαλλοντικών πολιτικών υπάρχει μια 

βασική διάκριση μεταξύ της συμβατικής προσέγγισης εντολών και έλεγχου(οοηιηιαικΙ and 

control) και της προσέγγισης των μηχανισμών της αγοράς (market-based). Οι δύο αυτές 

προσεγγίσεις δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Η προσέγγιση εντολών και έλεγχου 

ήταν πολύ άκαμπτη σε σχέση με την προσέγγιση βασιζόμενη στην αγορά. Για αυτό 

προτιμούνται τα εργαλεία βασιζόμενα στην αγορά, τα οποία χρησιμοποιούν συστήματα 

κινήτρων που προσδίδουν στην βιομηχανία ευελιξία στην διαδικασία περιβαλλοντικής 

προσαρμογής (Hahn and Stavins, 1992).

Η νομικίστικη κουλτούρα των Η.ΠΑ. και η επιθυμία να κινηθούν γρήγορα για 

την προστασία του περιβάλλοντος στην δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 έκανε τη μέθοδο των εντολών και ελέγχου(ΟΑ(2, Command And Control) ελκυστική 

.Όμως οι πολιτικές που εξελίχθηκαν τόσο για την προστασία των υδάτων όσο και την 

διαχείριση των αποβλήτων αποδείχθηκαν ως δαπανηρές, αναποτελεσματικές και μη 

ρεαλιστικές( Kneese and Schultze,1975)H πρώτη προσέγγιση εντολών και ελέγχου 

(command and control) άρχισε να υποχωρεί και οι τροποποιήσεις του Clean Air Act το 1990 

που περιείχαν το Acid Rain Program ήταν η πρώτη προσπάθεια χρήσης μηχανισμών της 

αγοράς για να ρυθμίσουν περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οι περισσότερες έρευνες που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών 

ρυθμίσεων και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων έδειξαν ότι η παραγωγικότητα των 

Η.Π.Α. επηρεάστηκε αρνητικά από τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Το αυστηρό 

περιβαλλοντικό νομοθετικό καθεστώς στις Η.Π.Α. αναφέρεται συχνά ως μεγάλος και μερικές 

φορές ως ο μεγαλύτερος παράγοντας που εξηγεί αυτή τη 0iacpop0(Pearce 2001). Ακόμα 

έρευνες που εξέτασαν το ρόλο των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων με την μετεγκατάσταση των 

επιχειρήσεων ποικίλουν και προκύπτει τόσο μια θετική όσο και ια αρνητική συσχέτιση 

(Bartik, 1988; Friedman et al., 1992; Harris, 1983; Leonard; 1988).

Στο ίδιο θέμα της άμεσης ρύθμισης κινήθηκε και η περιβαλλοντική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας δια μέσου των οδηγιών εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών 

μελών. Παρόλο που η στρατηγική των εντολών και ελέγχου πέτυχε ουσιαστική πρόοδο ως 

προς τη μείωση της ρύπανσης, δέχθηκε πλήθος κριτικών.Την παραδοσιακή προσέγγιση των 

εντολών και ελέγχου θα αντικαταστήσουν οι μηχανισμοί της αγοράς, καθώς έχουν τη 

δυνατότητα να ρυθμίζουν τη ρύπανση σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς κα να
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διευκολύνουν την απορρύθμιση και τη μείωση της κυβερνητικής παρέμβασης. Το 

αποτέλεσμα είναι η επίτευξη ενός αποτελεσματικού κόστους για αποδεκτά επίπεδα 

ρύπανσης, μείωση των εκπομπών, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και η ενθάρρυνση για την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, περισσότερο εξελιγμένων ως προς τον έλεγχο ρύπανσης.

Η νομοθεσία της Ε.Ε. για την μόλυνση του αέρα και του νερού, τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων και την περιβαλλοντική εκτίμηση επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό 

από την εμπειρία των Η.Π.Α. Όμως τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπάρχει επιβράδυνση της 

ρυθμιστικής δραστηριότητας των Η.Π.Α. σε περιβαλλοντικά θέματα και ένας 

προσανατολισμό απορρύθμισης σε ορισμένες καταστάσεις (Wirth, 2007).

Αντίθετα η ρυθμιστική δραστηριότητα της Ε.Ε. έχει ενταθεί. Το γεγονός ότι η 

Ε.Ε. δεν επηρεάστηκε από την χρήση των εμπορεύσιμων αδειών από τις Η.Π.Α. μπορεί να 

οφείλεται στις παραδοσιακές αντιθέσεις μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. . Στις χώρες της Ε.Ε. 

η παραδοσιακή πολιτική περιλαμβάνει σημαντικές δημόσιες δαπάνες, στις οποίες οι 

κυβερνήσεις για να ανταπεξέλθουν χρησιμοποιούν περιβαλλοντικούς φόρους και 

επιβαρύνσεις. Αντιθέτως στις Η.Π.Α , οι δημόσιες δαπάνες είναι μειωμένες στο ελάχιστο , 

υπάρχει μεγάλη προσήλωση στην αγορά, οι οικολογικοί φόροι είναι ελάχιστοι και 

ανεπιθύμητοι, ενώ αναπτύσσονται οι αγορές των δικαιωμάτων ρύπανσης, οι οποίες 

συγκεντρώνουν την προτίμηση τόσο της βιομηχανίας όσο και της κυβέρνησης.
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Β' Μέρος
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογία

2.1 Εισαγωγή

Στόχος του Β’ Μέρους της εργασίας είναι: α) η εξέταση των επιπτώσεων της 

βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα πώς επιβαρύνει η 

βιομηχανική ανάπτυξη την κλιματική αλλαγή, β) η εξέταση των κλιματικών πολιτικών των 

Η.Π.Α. και της Ε.Ε. γ) η εξέταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

βιομηχανία και ποια η συμβολή τους στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε τις πολιτικές για τη κλιματική αλλαγή τόσο των Η.Π.Α. όσο και της Ε.Ε. και 

πώς συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλείται 

από την βιομηχανική δραστηριότητα και αν οδηγούν σε ενεργειακή αποδοτικότητα και κατά 

συνέπεια σε αειφορική ανάπτυξη. Οι χώρες της Ε.Ε. που επιλέξαμε να συγκρίνουμε με τις 

Η.Π.Α. είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιλογή αυτών των 

χωρών έγινε επειδή και οι πέντε χώρες ανήκουν στην G8. Η G8 αναφέρεται στην ομάδα 

οκτώ υψηλά βιομηχανοποιημένων χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ρωσία, Καναδάς) που διεξάγουν μια ετήσια συνάντηση, τη Διάσκεψη 

Κορυφής των G8. Οι συναντήσεις έχουν ως στόχο να επιτευχθεί συναίνεση σε παγκόσμια 

θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη και η διαχείριση των κρίσεων, η κλιματική αλλαγή, η 

ενέργεια, η παγκόσμια ασφάλεια και η τρομοκρατία.

Γι' αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε μια μεθοδολογία που βασίζεται στο 

μοντέλο Πίεσης-Κατάστασης-Αντίδρασης του OECD για την περίπτωση της κλιματικής 

αλλαγής καθώς και περιβαλλοντικούς δείκτες. Η επιλογή της μεθόδου έγινε για την καλύτερη 

ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται με την βιομηχανική ανάπτυξη και την κλιματική 

αλλαγή. Στην ανάλυση δεν λαμβάνονται υπόψη τα νοικοκυριά και ο μεταφορικός τομέας, 

αλλά μόνο ο βιομηχανικός τομέας και πιο συγκεκριμένα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και θερμότητας. Η μεθοδολογία και οι περιβαλλοντικοί δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε 

περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς δείκτες που 

ορίζει το μοντέλο του OECD θα χρησιμοποιήσουμε και επιπρόσθετες πληροφορίες όπως 

είναι οι δείκτες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας(ΙΕΑ) που αφορούν τον τομέα
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παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Επίσης στο επόμενο κεφάλαιο θα 

παρουσιάσουμε και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται το έναυσμα για της ανάλυση 

μας .

Βασικό στοιχείο μιας περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η περιβαλλοντική 

αναφορά. Η χρήση ποσοτικών δεικτών έχει ουσιαστική σημασία σε αναφορές για το 

περιβάλλον, επειδή παρέχουν αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, στηρίζουν την ανάπτυξη πολιτικής και τον καθορισμό προτεραιοτήτων, 

εξετάζουν τα αποτελέσματα των πολιτικών και ευαισθητοποιούν το κοινό. Το μοντέλο 

Πίεσης-Κατάστασης- Δράσης που ανέπτυξε ο OECD στα τέλη της δεκαετίας του ’80, το 

προσάρμοσαν τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο Δύναμη-Κατάσταση-Αντίδραση και η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος τελικά κατέληξε στο πλαίσιο Δύναμη-Πίεση- 

Κατάσταση-Επίπτωση-Αντίδραση (DPSIR) (Van Gerven et al., 2006).

2.2 A είκτες Αειφορίας

Για την διαχείριση της αειφορίας τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί οι 

δείκτες. Ως δείκτης νοείται μια μεταβλητή η οποία έχει προκύψει από τη σύνθεση επιμέρους 

παραμέτρων και παρέχει πληροφορία ή περιγράφει ένα φαινόμενο. Οι δείκτες ως αποτέλεσμα 

πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων χρησιμοποιούνται για να απλοποιήσουν και να 

ποσοτικοποιήσουν την πληροφορία που αφορά σύνθετα φαινόμενα, συμβάλλοντας κατ' αυτό 

τον τρόπο στην διευκόλυνση της επικοινωνίας (ΕΕΑ, 1999).

Για αρκετά χρόνια οι δείκτες χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για διάφορες παραμέτρους, για τις οποίες οι άνθρωποι ενδιαφέρονται σχετικά 

με την εκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη διαφορετικών μεταβλητών έγινε 

επιτακτική με την εισαγωγή της έννοιας “βιώσιμη ανάπτυξη’". Θέματα σχετικά με την 

αειφορία δεν ήταν πλέον δυνατόν να διαχειριστούν με τη χρήση των παραδοσιακών δεικτών 

όπως για παράδειγμα το ΑΕΠ. Μετά τη διάσκεψη στο Ρίο για το Περιβάλλον, το 1992, η 

χρήση των δεικτών αειφορίας εξαπλώθηκε. Στην Ατζέντα 21 αναφέρεται η ανάγκη 

αναγνώρισης της σημασίας των δεικτών αειφορίας από εθνικές κυβερνήσεις και από διεθνείς 

οργανισμούς (ΕΕΑ, 1999).

Σύμφωνα με τους Hardi et al. (1997) οι αειφορικοί δείκτες μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες για επιδόσεις πράξεων πολιτικής ως εργαλεία εκτίμησης της επίδοσης, τα οποία
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ελέγχουν κατά πόσο οι πολιτικές και αναπτυξιακές επιλογές είναι επιτυχείς και τελικά κατά 

πόσο οι άνθρωποι οδηγούνται σωστά στο δρόμο προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης 

παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της 

κοινωνίας, περιγράφοντας ένα φαινόμενο (U.N. 1998;World Bank, 1992). Τέλος οι δείκτες 

αειφορίας παρέχουν πληροφορίες για διάφορες αδυναμίες και έντονα προβλήματα, με 

έμφαση σε θέματα που πρέπει να επιλυθούν.

2.2.1 Περιβαλλοντικοί Δείκτες

Στην ευρύτερη διαχείριση των δεικτών αειφορίας ανήκουν οι περιβαλλοντικοί 

δείκτες , οι οποίοι αντίστοιχα με τους δείκτες αειφορίας είναι δυνατό να συμβάλλουν στην 

αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες χρησιμοποιούνται είτε 

κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής πολιτικής, 

είτε κατά τη διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας των 

εφαρμοσμένων αυτών συστημάτων περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΑ, 1999; Hardi et al., 

1997).

Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες :

• συμβάλλουν στην πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης του περιβάλλοντος,

• επιτρέπουν τις συγκρίσεις στο χώρο και το χρόνο,

• δίνουν πληροφορίες προσιτές και εύχρηστες σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις,

• διευκολύνουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και 

την επικοινωνία και

• καθιερώνουν ένα μέγεθος μέτρησης της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων, πολιτικών ή δράσεων και της εκτίμησης της προόδου που 

επιτυγχάνεται (ΕΕΑ, 1999).
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2.3 Το Μοντέλο Πίεσης- Κατάστασης- Αντίδρασης 

(Pressure-State-Response, PSR)

Το μοντέλο PSR (Σχήμα:3) αναπτύχθηκε αρχικά από τον OECD για να δομήσει 

την εργασία του όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις εκθέσεις. Θεωρεί ότι οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν πιέσειςίΡτεεειίΓεε) στο περιβάλλον και επηρεάζουν την 

ποιότητα και την ποσότητα των φυσικών πόρων (State-Κατάσταση), η κοινωνία αντιδρά σε 

αυτές τις αλλαγές μέσω περιβαλλοντικών, γενικά οικονομικών και τομεακών πολιτικών και 

μέσω αλλαγών στην ευαισθητοποίηση και στη συμπεριφορά (Response- Αντίδραση της 

κοινωνίας) (OECD, 2003).

Το μοντέλο περιγράφει αυτή τη σχέση αιτίας- αιτιατού και παρέχει τα μέσα για τη 

συλλογή και οργάνωση των δεικτών, ώστε να είναι χρήσιμοι στους υπευθύνους λήψης 

αποφάσεων και το κοινό και για είναι βέβαιο ότι δεν έχει παραληφθεί κάτι σημαντικό. Το 

πλεονέκτημα του μοντέλου PSR είναι ότι μπορεί να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί 

εύκολα και είναι ουδέτερο με την έννοια ότι δίνει ακριβώς τις συσχετίσεις που υπάρχουν και 

όχι κατά πόσο αυτές έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Ακόμα ανάλογα με το σκοπό για 

τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο, μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ώστε να 

περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (OECD, 2003).

Το μοντέλο τοποθετεί τους δείκτες σε τρεις κατηγορίες:

• Περιβαλλοντικές πιέσεις: περιγράφουν πιέσεις που ασκούνται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών πόρων. Οι 

δείκτες των περιβαλλοντικών πιέσεων είναι στενά συνδεδεμένη με τα πρότυπα 

παραγωγής και κατανάλωσης και συχνά αντικατοπτρίζουν τις εκπομπές ή την ένταση 

χρήσης των πόρων .

• Περιβαλλοντική κατάσταση: Οι δείκτες περιβαλλοντικών συνθηκών δίνουν τη γενική 

εικόνα μιας κατάστασης που αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξή της με την 

πάροδο του χρόνου.

• Αντίδραση της κοινωνίας: δείχνει το βαθμό στον οποίο η κοινωνία ανταποκρίνεται σε 

περιβαλλοντικές ανησυχίες και αναφέρεται σε επιμέρους συλλογικές δράσεις και 

αντιδράσεις. Στην πράξη οι δείκτες συνδέονται κυρίως με μέτρα μείωσης και 

ελέγχου(ΟΕΟΟ, 2003).
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Σχήμα 3 : Το μοντέλο PSR.

Πίεση, Ρ Κατάσταση, S Αντίδραση, R

Πληροφορία

κοινωνία

Πηγή.-OECD 2003, σελ.21.

2.3.1 Λ είκτες CEI και ΚΕΙ

Από το 1989 που ο OECD εισήγαγε για πρώτη φορά τους περιβαλλοντικούς 

δείκτες , χρησιμοποιεί για τις αναφορές του διάφορες κατηγορίες δεικτών, που η καθεμία 

ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο σκοπό και πλαίσιο. Δύο σημαντικές κατηγορίες δεικτών 

είναι οι εξής:

• Δείκτες CEI (Core Environmental Indicators): παρακολουθούν την εξέλιξη του 

περιβάλλοντος και των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή και ταυτόχρονα 

παρακολουθεί περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι δείκτες ταξινομούνται ακολουθώντας το 

μοντέλο PSR.

• Δείκτες ΚΕΙ (Key Environmental Indicators): δίνουν μια επισκόπηση σημαντικών 

περιβαλλοντικών θεμάτων και των σχετιζομένων τάσεων στις υπό εξέταση χώρες. Και 

χρησιμοποιούνται κυρίως για επικοινωνία με το κοινό (OECD, 2003).

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες που ορίζει ο OECD(2003) και αποτελούν τον πυρήνα
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(core indicatorsRou μοντέλου PSR για την κλιματική αλλαγή είναι οι εξής :

• Πίεση: Δείκτες των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

. Εκπομπές CO2 

. Εκπομπές CH4

■ Εκπομπές Ν2Ο

■ Εκπομπές CFC

• Κατάσταση : Ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου. Παγκόσμια 

μέση θερμοκρασία.

• Αντίδραση: Ενεργειακή αποδοτικότητα

■ Ενεργειακή ένταση (συνολική πρωτογενής παροχή ενέργειας ανά μονάδα

ΑΕΠ ή κατά κεφαλή.

■ Οικονομικά και φορολογικά εργαλεία(π.χ. τιμές, φόροι, δαπάνες).

Οι βασικοί περιβαλλοντικοί δείκτες(1ί6γ indicators) που ορίζει ο OECD για το 

μοντέλο PSR στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής είναι οι εξής :

• Πίεση :

■ Τάσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

■ Εντάσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ανά ΑΕΠ και κατά 

κεφαλήν, από ενεργειακή χρήση.

■ Εντάσεις των εκπομπών του CO2 κατά κεφαλήν, από ενεργειακή χρήση.

• Αντίδραση:

■ Εντάσεις παροχής ενέργειας ανά ΑΕΠ και κατά κεφαλήν(ΟΕΟϋ, 2008b). 

Ταυτόχρονα με τους περιβαλλοντικούς δείκτες ο OECD(2003) χρησιμοποιεί και

επιπρόσθετες πληροφορίες που σε συνδυασμό με τους δείκτες βοηθούν στην κατάληξη σε 

κάποια συμπεράσματα. Στην περίπτωση της μελέτης για ατμοσφαιρικούς ρύπους ως 

πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία χρησιμοποιούνται οι εκπομπές των παραδοσιακών 

ατμοσφαιρικών ρύπων SO2. ΝΟΧ, VOCs και CO ανά πηγή προέλευσης και πρόοδος και 

απόδοση σε σχέση με τους διεθνείς στόχους για μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα.
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2.4 Επιλογή Περιβαλλοντικών Δεικτών

Η επιλογή των δεικτών που θα χρησιμοποιήσουμε έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα

παρακάτω :

• Συνάφεια των δεικτών με τους περιβαλλοντικούς δείκτες που ορίζει το μοντέλο 

PSR του OECD(2003) για την περίπτωση της κλιματικής αλλαγής.

• Τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις μελέτες του OECD που αφορούν 

περιβαλλοντικές επισκοπήσεις διαφόρων χωρών.

• Διαθεσιμότητα των δεδομένων και για τις πέντε χώρες που εξετάζουμε.

• Συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ των πέντε χωρών.

• Να είναι αντιπροσωπευτικοί για την περίπτωση των εκπομπών των αερίων των 

θερμοκηπίων που παράγονται από ενεργειακή χρήση στη βιομηχανία.

2.4.1 Δείκτες που Δηλώνουν τις Περιβαλλοντικές Πιέσεις

• Τάση των εκπομπών, δείχνει την εξέλιξη των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου, δηλαδή μια τάση προς αύξηση ή μείωση των εκπομπών, από το 

1990 έως και το 2003 με προέκταση έως το 2020. Τα αέρια του θερμοκηπίου 

μετρώνται σε μετρικούς τόνους ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα( Μί 

C02 eq.).

2.4.2 Δείκτες που Δηλώνουν την Περιβαλλοντική Κατάσταση

• Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 1000 ετών 

(βόρειο ημισφαίριο) και η προβλεπόμενη άνοδος της θερμοκρασίας τα 

επόμενα 100 χρόνια.

• Παγκόσμιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου: Ο δείκτης αυτός δείχνει την εξέλιξη της συσσώρευσης των 

ακόλουθων κύριων αερίων του θερμοκηπίου: CO2, CH4, Ν2Ο. Τα πρόσφατα 

δεδομένα προέρχονται από παγκόσμια δίκτυα που παρακολουθούν τις 

συγκεντρώσεις των αερίων αυτών στην ατμόσφαιρα. Τα γεωλογικά δεδομένα 

προέρχονται από μετρήσεις αερίων από αέρα παγιδευμένο σε πάγο κατά τη 

στιγμή που ο πάγος σχηματίστηκε. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει συνοπτικά
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τις μετρήσεις συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρθηκαν σε 

μια συλλογή μελετών που δημοσιεύτηκαν σε έγκυρα έντυπα.(U.S. Ε.Ρ.Α: 

Climate Change http://www.epa.gov/climatechamie/science/recentac.html)

• Εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ΑΕΠ: Εάν σε μια χώρα η 

ένταση αερίων ανά ΑΕΠ είναι υψηλότερη από τις άλλες, αυτό σημαίνει ότι 

είτε το ΑΕΠ είναι χαμηλότερο είτε/και οι εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου είναι υψηλότερες. Αυτό δείχνει κάποια πιθανότητα σε αυτή τη 

χώρα για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη με περαιτέρω μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου(ΕΕΑ, 2007).

• Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου : Οι χώρες με μεγάλο 

πληθυσμό τείνουν να εκπέμπουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου. 

Επομένως, μετρώντας απλά τις συνολικές εκπομπές δεν είναι ένας χρήσιμος 

τρόπος σύγκρισης των επιδόσεων των χωρών. Ένας πιο κατάλληλος τρόπος 

σύγκρισης των επιδόσεων των χωρών είναι η χρήση των κατά κεφαλήν 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου μετρώνται σε 

τόνους ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα. Όσο χαμηλότερες είναι οι 

κατά κεφαλήν εκπομπές τόσο λιγότερο ο μέσος άνθρωπος σε μια χώρα 

συμβάλλει στη αλλαγή του κλίματος (Environmental Performance Index, 

2010).

• Κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 από ενεργειακή χρήση: Οι κατά κεφαλή 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου είναι σημαντικές αλλά δεν 

στοχεύουν άμεσα στους πιο κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Η πλειοψηφία 

των παγκόσμιων ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από 

το ενεργειακό τομέα (Environmental Performance Index, 2010). Γι' αυτό και 

θα χρησιμοποιήσουμε την ένταση των εκπομπών του CO2 από ενεργειακή 

χρήση για να μετρήσουμε τις επιδόσεις των χωρών στην κλιματική αλλαγή. Ο 

δείκτης αυτός αντανακλά μια τρέχουσα επίδοση.

Οι τρεις τελευταίοι δείκτες σχετίζονται με τις εκπομπές τω αερίων του 

θερμοκηπίου και τις εκπομπές του CO2 από τη χρήση ενέργειας. Δείχνουν εντάσεις των 

εκπομπών ανά μονάδα του ΑΕΠ και κατά κεφαλήν για το 2005. Παράλληλα θα 

παρουσιάσουμε και τις σχετικές αλλαγές από το 1990, όπως τη μεταβολή της έντασης των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των 

εκπομπών(ΕΕΑ, 2007).Οι εκπομπές που παρουσιάζονται εδώ είναι οι ακαθάριστες άμεσες 

εκπομπές που εκπέμπονται σε εθνικό έδαφος, εξαιρώντας τους νεροχύτες (sinks) και τις
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έμμεσες επιπτώσεις. Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αφορούν το άθροισμα των έξι 

αερίων του Πρωτοκόλλου του Κιότου (CO2, CH4, Ν2Ο, PFCs, HFCs, SF(,) και εκφράζονται 

σε ισοδύναμα του διοξειδίου του άνθρακα. Οι πηγές αντλήθηκαν από τον OECD-EIA και 

UNFCCC (OECD, 2008b).

2.4.3 Αείκτες που Δ ηλώνουν την Λ ντίόραση της Κοινωνίας

• Κατά κεφαλή εντάσεις ενεργειακής παροχής: Η ενέργεια μετριέται σε τόνους 

ισοδυνάμων του πετρελαίου κατά κεφαλή. Στο γράφημα παρουσιάζεται και ποιο 

μέρος την ενέργειας προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα.

• Εντάσεις ενεργειακής παροχής ανά μονάδα ΑΕΠ: Η ενέργεια μετριέται σε τόνους 

ισοδυνάμων του πετρελαίου ανά 1000 δολάρια Η.Π.Α.. Στο γράφημα 

παρουσιάζεται και ποιο μέρος την ενέργειας προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι δύο παραπάνω δείκτες σχετίζονται με την ένταση της χρήσης της ενέργειας. Δείχνουν 

εντάσεις ενεργειακού εφοδιασμού για το 2005 εκφρασμένες ανά μονάδα του ΑΕΠ και κατά 

κεφαλήν. Παράλληλα θα παρουσιάσουμε και τις σχετικές αλλαγές από το 1990. Οι δείκτες 

αυτοί αντικατοπτρίζουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις μεταβολές της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και τις προσπάθειες για μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου(ΟΕΟϋ, 2008b).

• Ποσοστό συνολικής πρωτογενούς παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας: Ο δείκτης αυτός δείχνει την συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στη συνολική πρωτογενή παραγωγή ενέργειας. Η πρωτογενής ενέργεια 

αναφέρεται στην ενέργεια στην αρχική της μορφή (OECD, 2008a).

2.5 Επιπλέον Πληροφορίες

Οι επιπλέον πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι δείκτες του 

Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας(ΙΕΑ) που αφορούν τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και θερμότητας οι οποίοι είναι οι εξής:

• Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας: Πρόκειται για εκπομπές CO2 από ορυκτά καύσιμα που 

καταναλώνονται για ηλεκτρική ενέργεια, συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας
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και ηλεκτρικής ενέργειαςίοοπιΜηειί heat and power) και για τις κύριες 

δραστηριότητες εγκαταστάσεων θερμότητας, διαιρεμένες με την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα, 

πυρηνικά καύσιμα, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμική, ηλιακή και 

βιομάζα. Τόσο οι παραγωγοί κύριας δραστηριότητας όσο και οι 

αυτοπαραγωγοί έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των εκπομπών. Λόγω 

έλλειψης δεδομένων για θερμότητα το 1990 ο λόγος για τις Η.Π.Α. δεν είναι 

διαθέσιμος. Η μονάδα μέτρησης είναι γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα (ΙΕΑ, 

2009b).

• Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης: Πρόκειται για εκπομπές CO2 από 

άνθρακα που καταναλώνεται για ηλεκτρική ενέργεια, συνδυασμένη παραγωγή 

θερμότητας και ηλεκτρικής ewepyemq(combined heat and power) και για τις 

κύριες δραστηριότητες εγκαταστάσεων θερμότητας, διαιρεμένες με την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που παράγεται από άνθρακα. 

Τόσο οι παραγωγοί κύριας δραστηριότητας όσο και οι αυτοπαραγωγοί έχουν 

συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των εκπομπών. Λόγω έλλειψης δεδομένων 

για θερμότητα το 1990 ο λόγος για τις Η.Π.Α. δεν είναι διαθέσιμος. Η 

μονάδα μέτρησης είναι γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα (ΙΕΑ, 2009b).

• Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση πετρελαίου: Πρόκειται για εκπομπές CO2 από πετρέλαιο 

που καταναλώνεται για ηλεκτρική ενέργεια, συνδυασμένη παραγωγή 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργεια ^{combined heat and power) και για τις 

κύριες δραστηριότητες εγκαταστάσεων θερμότητας, διαιρεμένες με την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που παράγεται από 

πετρέλαιο. Τόσο οι παραγωγοί κύριας δραστηριότητας όσο και οι 

αυτοπαραγωγοί έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των εκπομπών. Λόγω 

έλλειψης δεδομένων για θερμότητα το 1990 ο λόγος για τις Η.Π.Α. δεν είναι 

διαθέσιμος. Η μονάδα μέτρησης είναι γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα (ΙΕΑ, 

2009b).

• Εκπομπές C02 ανά kWh από την παραγωγή η/χκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου: Πρόκειται για εκπομπές CO2 από 

φυσικό αέριο που καταναλώνεται για ηλεκτρική ενέργεια, συνδυασμένη 

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας(οοηιόΐηεά heat and power)
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και για τις κύριες δραστηριότητες εγκαταστάσεων θερμότητας, διαιρεμένες με 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που παράγεται από 

φυσικό αέριο. Τόσο οι παραγωγοί κύριας δραστηριότητας όσο και οι 

αυτοπαραγωγοί3 4 έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των εκπομπών. Λόγω 

έλλειψης δεδομένων για θερμότητα το 1990 ο λόγος για τις Η.Π.Α. δεν είναι 

διαθέσιμος. Η μονάδα μέτρησης είναι γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα (ΙΕΑ, 

2009b).

2.6 Συμπεράσματα

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες χρησιμοποιούνται είτε κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής πολιτικής, είτε κατά τη 

διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας των εφαρμοσμένων αυτών 

συστημάτων περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΑ, 1999; Hardi et al., 1997).

Το μοντέλο Πίεσης-Κατάστασης- Δράσης που ανέπτυξε ο OECD στα τέλη της 

δεκαετίας του ’80, περιγράφει αυτή τη σχέση αιτίας- αιτιατού μεταξύ ης ανθρώπινης 

δραστηριότητας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και παρέχει τα μέσα για τη συλλογή 

και οργάνωση των δεικτών , ώστε να είναι χρήσιμοι στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων 

και το κοινό και για να είναι βέβαιο ότι δεν έχει παραληφθεί κάτι σημαντικό. Το 

πλεονέκτημα του μοντέλου PSR είναι ότι μπορεί να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί 

εύκολα και είναι ουδέτερο με την έννοια ότι δίνει ακριβώς τις συσχετίσεις που υπάρχουν και 

όχι κατά πόσο αυτές έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Ακόμα ανάλογα με το σκοπό για 

τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο ,μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ώστε να 

περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (OECD, 2003).

3 Οι παραγωγοί κύριας δραστηριότητας (παλαιότερα γνωστοί ως δημόσιες επιχειρήσεις παροχής) έχουν ως 
κύρια δραστηριότητα τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας για πώληση σε τρίτους. 
Μπορεί να ανήκουν είτε σε ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους φορείς
4
Οι επιχειρήσεις αυτοπαραγωγών παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ή/και θερμότητα πλήρως ή εν μέρει για δική 

τους χρήση ως μια δραστηριότητα που υποστηρίζει την κύρια δραστηριότητα. Μπορεί να ανήκουν είτε σε 
ιδιωτικούς είτε σε δημόσιους φορείς.
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Κεφάλαιο 3
Σύγκριση Κλιματικής Πολιτικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης

σε Η.Π.Α. και Ε.Ε.

3.1 Εισαγωγή

Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις πολιτικές για τη κλιματική αλλαγή τόσο 

των Η.Π.Α. όσο και της Ε.Ε. και πως συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου που προκαλείται από την βιομηχανική δραστηριότητα και αν οδηγούν σε 

ενεργειακή αποδοτικότητα και κατά συνέπεια σε αειφορική ανάπτυξη. Οι χώρες της Ε.Ε. που 

επιλέξαμε να συγκρίνουμε με τις Η.Π.Α. είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία , το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Η επιλογή αυτών των χωρών έγινε επειδή και οι πέντε χώρες ανήκουν στην G8.H 

G8 αναφέρεται στην ομάδα οκτώ υψηλά βιομηχανοποιημένων χωρών(Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ρωσία, Καναδάς) που διεξάγουν μια ετήσια 

συνάντηση, τη Διάσκεψη Κορυφής των G8. Οι συναντήσεις έχουν ως στόχο να επιτευχθεί 

συναίνεση σε παγκόσμια θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη και η διαχείριση των κρίσεων, 

η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η παγκόσμια ασφάλεια και η τρομοκρατία.

Επίσης στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε και το θεωρητικό πλαίσιο στο 

οποίο βασίζεται το έναυσμα για της ανάλυση μας. Θα παρουσιάσουμε το πρόβλημα της 

κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και που 

αποδίδεται κυρίως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Για να επιτευχθεί μεγάλη μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως πρέπει να αυξηθεί το συνολικό μερίδιο 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή αποδοτικότητα 

(Twidell and Weir, 2006). Την έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

ενεργειακής αποδοτικότητας θα παρουσιάσουμε στις υποενότητες 3.2.2 και 3.2.3 αντίστοιχα. 

Για τη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δύο σημαντικές διεθνείς συμφωνίες έχουν 

εγκριθεί για τη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή(UNFCCC) το 1992 και το Πρωτόκολλο του Κιότο το 

1997. Ενώ οι χώρες της Ε.Ε. έχουν υπογράψει τις συμφωνίες οι Η.ΠΑ. αντιστέκονται 

σθεναρά επικαλούμενες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.
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3.2 Θεωρητικό Πλαίσιο

3.2.1 Κλιματική Αλλαγή

Το πρόβλημα της μελλοντική εξέλιξης των κλιματικών παραγόντων του πλανήτη 

ανησυχεί εδώ και πολλά χρόνια τους επιστήμονες. Αυτό τροφοδότησε και τη διαμάχη που 

ξέσπασε μεταξύ αυτών που προέβλεπαν την έλευση μιας νέας παγετώδους εποχής και των 

άλλων που προειδοποιούσαν για τον επερχόμενο κίνδυνο μιας κλιματικής αλλαγής με αύξηση 

της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου (Faucheux, 1993)

Η αύξηση της καύσης των ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε δραματικά από τη 

βιομηχανική επανάσταση , με συντελεστή μεγαλύτερο του 20, και αν δεν γίνουν αλλαγές 

στον τρόπο που η ενέργεια παράγεται και χρησιμοποιείται, αυτή η αύξηση είναι πιθανόν να 

συνεχιστεί. Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 59% από το 

1999 μέχρι το 2020, με τα ορυκτά καύσιμα να παρέχουν το κύριο μέρος αυτής της ενέργειας. 

Στις εκβιομηχανισμένες χώρες η χρήση μοιράζεται σχεδόν ισομερώς μεταξύ της ηλεκτρικής 

παραγωγής (άνθρακας), της θέρμανσης (φυσικό αέριο), και των μεταφορών(πετρέλαιο), 

παρόλο που το αέριο αντικαθιστά αυξανόμενα τον άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και ο τομέας των μεταφορών επεκτείνεται συνεχώςίΗεεΐετ and Harisson, 2003).

Τα ορυκτά καύσιμα παρέχουν πάνω από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Όμως η χρήση ορυκτών καυσίμων προκαλεί 

περιβαλλοντικά προβλήματα . Επιπρόσθετα με τις εκπομπές οξέως, η καύση των ορυκτών 

καυσίμων σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από τους κινητήρες των 

οχημάτων αναπόφευκτα παράγουν αέρια διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αυτές οι 

εκπομπές μαζί με άλλα αέρια του θερμοκηπίου όπως το μεθάνιοίΟΌ), οι 

χλωροφθοράνθρακες CHFs και υποξείδιο του αζώτου(Ν2θ) θεωρείται ότι παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην διαδικασία της κλιματικής αλλαγής (Hester and Harisson, 2003).

Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται στην αύξηση της ετήσιας μέσης θερμοκρασίας 

της ατμόσφαιρας της γης λόγω της αύξησης των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των αερίου 

του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με το 1PPC, οι συγκεντρώσεις αυτών των αερίων έχουν αυξηθεί 

δραματικά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτά τα αέρια εκπέμπουν μακρά κύματα 

ακτινοβολίας και διαταράσσουν την ενεργειακή ισορροπία της γης , που με τη σειρά της 

επηρεάζει το κλιματικό σύστημα (Bulkeley and Betsill, 2003).
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To IPCC(Intergovemmental Panel on Climate Change) αναφέρει ότι η μέση 

παγκόσμια επιφανειακή θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0.6°C στη διάρκεια του εικοστού 

αιώνα (Houghton et al., 2002). Σύμφωνα με το “υψηλό” σενάριο εκπομπής των αερίων του 

θερμοκηπίου που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας III του IPPC , η θερμοκρασία της γης 

θα αυξηθεί κατά 1,8°C κατά το έτος 2020 και κατά 4,5°C κατά το έτος 2100 (Faucheux, 

1993).

Ενώ τώρα είναι λίγοι αυτοί που αμφισβητούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι 

πραγματικότητα, δεν συμφωνούν όλοι ότι είναι απαραίτητα αποτέλεσμα των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων. Ωστόσο το IPPC , αντιπροσωπεύοντας το κύριο μέρος των επιστημόνων 

παγκοσμίως , κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κύρια 

αιτία και ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα μπορεί να αυξηθούν τα οικολογικά, κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Καθώς τα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο 

ακανόνιστα είναι πιθανόν να αυξηθούν οι βίαιες καταιγίδες και πλημμύρες καθώς και οι 

ξηρασίες, και καθώς αυξάνει η μέση θερμοκρασία, θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας με 

αποτέλεσμα να κατακλύζονται οι πεδινές περιοχές του K0opou(IPCC, 2001).

Για να επιτευχθεί μεγάλη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 

παγκοσμίως πρέπει να αυξηθεί το συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση. Επίσης είναι απαραίτητη η τεχνολογική 

εξέλιξη και η αύξηση της έρευνας, οι στρατηγικές διείσδυσης στην αγορά και η παροχή τιμών 

κινήτρων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να επιτευχθούν με τη μεταφορά κεφαλαίων και τεχνολογίας 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης είναι απαραίτητη η μετατροπή των παγκόσμιων 

ενεργειακών συστημάτων ώστε να παρέχεται ευαισθητοποίηση σε βιώσιμη ενέργεια για τους 

ανθρώπους των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία είναι και στόχος ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών για τη χιλιετία (Twidell and Weir, 2006).

3.2.2 Α νανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ανάπτυξη μοντέλων παραγωγής ενέργειας και μια χρήση που μπορεί να 

διατηρηθεί στο μέλλον, θεωρείται συνεχώς αυξανόμενη ως επείγουσα, λόγω τη ολοένα 

αυξανόμενης ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο 

θέμα και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα αρχίσουν να συμβάλλουν σε αυτό σαν να είναι 

εκβιομηχανισμένες. Όμως οι εκβιομηχανισμένες χώρες φέρουν την ευθύνη για την ανάπτυξη
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των τεχνολογιών που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Θα ήταν λογικό λοιπόν να 

περιμένει κανείς από τις εκβιομηχανισμένες χώρες να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του προβλήματος 

(Twidell and Weir, 2006).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ενεργειακός τομέας παράγει το μεγαλύτερο μερίδιο των 

ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά το προφίλ των εκπομπών κάθε 

χώρας ξεχωριστά ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν χαμηλές 

εκπομπές από τον ενεργειακό τομέα, αλλά έχουν υψηλά επίπεδα εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου από την αποδάσωση και τη γεωργία. Κάποιες αναπτυγμένες χώρες έχουν 

μειώσει τις εκπομπές του ενεργειακού τομέα επενδύοντας σε τεχνολογίες ανανεώσιμης 

ενέργειας που μπορούν αναπαράγουν ενέργεια με χαμηλές εκπομπές ή χωρίς εκπομπές. 

Αναγνωρίζοντας την ετερότητα των πηγών των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε 

όλες τις χώρες είναι σημαντική η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής και υπογραμμίζεται η πολύπλοκη φύση της ανάπτυξης μιας κλιματικής 

αλλαγής(ΕηνΪΓοητηεηία1 Performance Index, 2010)

Η προσφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα σημαντικό 

συστατικό της στρατηγικής κάθε χώρας, ειδικά όταν υπάρχει ευθύνη απέναντι στο 

περιβάλλον και την αειφορική ανάπτυξη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν συνεχώς 

αυξανόμενη περιβαλλοντική και οικονομική σημασία στις περισσότερες χώρες. Ένα ευρύ 

φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπάρχουν στο εμπόριο και 

αναγνωρίζονται ως τομείς ανάπτυξης από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Παγκόσμιοι 

οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη , έχουν μεγάλα προγράμματα ώστε να ενθαρρύνουν την 

τεχνολογία (Twidell and Weir, 2006).

Οι συμβατικές πηγές ενέργειας που βασίζονται στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο 

και στον άνθρακα έχουν συντελέσει σημαντικά στην οικονομική πρόοδο, αλλά επιβαρύνουν 

τόσο το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία. Οι δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι τεράστιες , δεδομένου ότι μπορούν να ανταποκριθούν πολλές φορές στην 

παγκόσμια ζήτηση ενέργειας. Ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται η βιομάζα, 

η αιολική ενέργεια , η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η γεωθερμική 

ενέργεια(Herzog et al., υπό δημοσίευση)

Η βιομάζα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για όλα τα οργανικά υλικά που 

προέρχονται από τα φυτά (συμπεριλαμβανομένων και των φυκιών), τα δέντρα και τις 

καλλιέργειες και είναι κυρίως η συλλογή και αποθήκευση της ενέργειας του ήλιου μέσω της 

φωτοσύνθεσης. Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, ή η βιοενέργεια, είναι η μετατροπή της
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βιομάζας σε χρήσιμες μορφές ενέργειας, όπως η θερμότητα, η ηλεκτρική ενέργεια και τα 

υγρά καύσιμα. Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα έχει την δυνατότητα να “εκσυγχρονιστεί” 

σε όλο τον κόσμο, δηλαδή να παράγεται και να μετατρέπεται τόσο αποτελεσματικά όσο και 

ανταγωνιστικά σε mo βολικές μορφές όπως αέρια, υγρά ή ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να 

υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει μια ποικιλία τεχνολογιών για την παραγωγή σύγχρονων 

φορέων ενέργειας από βιομάζα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο στο νοικοκυριό όσο και 

σε κοινοτικό ή βιομηχανικό επίπεδο. Οι διαφορετικές τεχνολογίες που τείνουν να 

χαρακτηριστούν είτε από την πλευρά της διαδικασίας μετατροπής που χρησιμοποιούν είτε 

από το τελικό προϊόν που παράγεται είναι οι εξής:

• Καύση (Combustion): Η άμεση καύση είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική για την 

παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, τόσο για την παραγωγή θερμότητας , όσο και για 

την παραγωγή ηλεκτρισμού.

• Αεριοποίηση(Gasification): Το καύσιμο αέριο μπορεί να παραχθεί από βιομάζα μέσω 

μιας θερμοχημικής διαδικασίας με υψηλή θερμοκρασία.

• Αναερόβια χώνευση (Anaerobic Digestion): Καύσιμο αέριο μπορεί επίσης να παραχθεί 

από βιομάζα μέσω βιολογικής διεργασίας με χαμηλή θερμοκρασία, που ονομάζεται 

αναερόβια (χωρίς αέρα) χώνευση. Το βιοαέριο είναι η κοινή ονομασία για το φυσικό 

αέριο που παράγεται είτε σε ειδικά σχεδιασμένα αναερόβια χωνευτήρια είτε σε 

χώρους υγειονομικής ταφής.

• Υγρά βιοκαύσιμσ/Liquid biofuels): Τα υγρά βιοκαύσιμα παράγονται από διαδικασίες 

που μετατρέπουν τη βιομάζα σε πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας. Η μετατροπή της 

στέρεας βιομάζας σε υγρή μπορεί να αντικαταστήσει τα καύσιμα που έχουν βάση το 

πετρέλαιο τα οποία χρησιμοποιούνται στο μεταφορικό τομέα ( Herzog et al-,υπό 

δημοσίευση).

Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια από τις πιο οικονομικά ανταγωνιστικές 

τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, αφού το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αιολική έχει μειωθεί κατά 80% παγκοσμίως και αναμένεται να μειωθεί επιπρόσθετα 20%- 

30% τα επόμενα πέντε χρόνια. Ενώ θεωρείται ως μια ενεργειακή επιλογή φιλική προς το 

περιβάλλον έχει αρκετές αρνητικές πτυχές που συνδέονται με τη χρήση της, όπως ο θόρυβος 

και οι αισθητικές συνέπειες( Herzog et al., υπό δημοσίευση).

Η “έκρηξη” της χρήσης αιολικής ενέργειας έγινε την τελευταία δεκαετία στην 

Γερμανία, όπου ο επταετής κλάδος αιολικής ενέργειας παράγει τώρα πάνω από 4000 MW, 

που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 1% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Οι Η.Π.Α.
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έρχονται δεύτερες παγκοσμίως σε εγκατεστημένη αιολική ενέργεια παγκοσμίως , ισχύος 2500 

MW, περίπου 0.2% του συνόλου της δυναμικότητας του συνδεδεμένου δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας των Η.Π.Α. (Herzog et al., υπό δημοσίευση).

Το ηλιακό φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε χρήσιμες μορφές 

ενέργειας. Οι δυο βασικές κατηγορίες τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό 

είναι τα ηλιακά φωτοβολταϊκά που μετατρέπουν το ηλιακό φως απευθείας σε ηλεκτρική 

ενέργεια και τα συστήματα ηλιακής θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ηλιακή 

ακτινοβολία για την παραγωγή ατμού, που στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να γυρίσει μια 

τουρμπίνα που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Τεράστια πρόοδος έχει σημειωθεί στις επιδόσεις 

της φωτοβολταϊκής ενέργειας καθώς και μείωσης του κόστους, η οποία οδηγήθηκε σε πρώτη 

φάση από τις ανάγκες των προγραμμάτων και πιο πρόσφατα μέσω της συνεργασίας του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία( Herzog et al., 

υπό δημοσίευση).

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή που 

χρησιμοποιείται για ηλεκτρική ενέργεια και εξακολουθεί να αποτελεί τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Αναμένεται ότι η ανάπτυξη της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχιστεί, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τη δεκαετία 

του 70 και του '80. Αν και η υδροηλεκτρική ενέργεια θεωρείται γενικά μια καθαρή πηγή 

ενέργειας δεν είναι τελείως απαλλαγμένη από τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και 

συχνά μπορεί να έχει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Για το μετριασμό των 

κοινωνικών επιπτώσεων απαιτείται ένα σημαντικό κόστος, το οποίο αν ληφθεί υπόψη μπορεί 

να κάνει ένα έργο οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο( Herzog et al., υπό δημοσίευση).

Η γεωθερμική ενέργεια, δηλαδή η φυσική θερμότητα στο εσωτερικό της γης, 

μέσω της τεχνολογικής προόδου χρησιμοποιείται τόσο άμεσα στην θέρμανση χώρου, στις 

υδατοκαλλιέργειες και στις βιομηχανικές διαδικασίες, όσο και έμμεσα για τη μετατροπή της 

θερμότητας σε ενέργεια. Είναι οικονομικά ανταγωνιστική με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, 

αξιόπιστη και έχει μεγάλες δυνατότητες για να συνεχίσει να επεκτείνεται ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες αφού είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας που μπορεί να συμβάλλει στη 

μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (Herzog et al., υπό δημοσίευση).
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3.2.3 Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνόλου της ενέργειας που 

χρησιμοποιείται παγκοσμίως και σχεδόν το 40% των παγκόσμιων εκπομπών CCT. Η επίτευξη 

βαθειάς μείωσης των εκπομπών στο μέλλον θα απαιτήσει την ανάληψη επείγουσας δράσης 

από τη βιομηχανία. Απαιτούνται πολιτικές για να καταφέρει η βιομηχανία να αποσυνδέσει 

την ενεργειακή κατανάλωση από την παραγωγή με την βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και τη μετάβαση στις τεχνολογίες βέλτιστης πρακτικής. Η μείωση των 

εκπομπών του CO2 από τα πιο ευρέως παραγόμενα αγαθά , όπως σίδηρος και χάλυβας , 

τσιμέντο, χημικά και πετροχημικά , χαρτί και αλουμίνιο, θα είναι κρίσιμης σημασίας για την 

επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 (ΙΕΑ, 2009).

Ως ενεργειακή αποδοτικότητα ορίζεται η παραγωγή διαιρούμενη με την εισροή , 

όπου η ενέργεια αποτελεί μια εισροή. Η αντιστροφή της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι η 

εισροή διαιρούμενη με το προϊόν, που συχνά αναφέρεται ως ειδική κατανάλωση ενέργειας ή 

ένταση ενέργειας. Επίσης είναι η συνολική ενεργειακή ένταση μιας χώρας με τη διαίρεση της 

χρήσης της ενέργειας σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Et βελτιωμένη ενεργειακή 

αποδοτικότητα είναι ο κύριος μοχλός πίσω από την αποσύνδεση της κατανάλωσης ενέργειας 

και του ΑΕΠ των χωρών. Οι πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να συμβάλλουν 

στη σχετική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης( OECD, 2005).

Με την εφαρμογή των πολιτικών που αποσκοπούν στην μείωση της ενεργειακής 

ζήτησης, ένα ποσοστό βελτίωσης 2% της συνολικής ενεργειακής αποδοτικότητας ανά έτος 

θεωρείται γενικά εφικτό. Υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέχρι 

και 3,5% μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς καινοτομίας. Για τις βιομηχανικές χώρες 

αυτό σημαίνει μείωση της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 50% σε διάστημα 50 ετών σε 

σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι παρά το διπλασιασμό της χρήσης της 

ενέργειας στο πλαίσιο των συνήθων συνθηκών των επιχειρήσεων, η χρήση της ενέργειας 

μπορεί να είναι τόσο χαμηλά όσο το 50% του σημερινού επιπέδου (ΙΕΑ, 2009).
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3.3 Σημαντικές Διεθνείς Συμφωνίες για την Αντιμετώπιση της 

Κλιματικής ΑλΣαγής

Δύο σημαντικές διεθνείς συμφωνίες έχουν εγκριθεί για τη αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής: η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή(υΝΕ€ΕΟ) το 1992 και το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997. Και οι δυο βασίζονται 

στην αρχή ότι οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να λάβουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής , δεδομένου ότι είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπομπών από τη Βιομηχανική Επανάσταση και έχουν μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους.

3.3.1 UNFCCC

Το Δεκέμβριο του 1990 ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία διαπραγματεύσεων μιας 

διεθνούς συνθήκης για την κλιματική αλλαγή, όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών ίδρυσε τη Διακυβερνητική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης(ΙΝ(2, Intergovernmental 

Negotiating Committee) για μια Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Η INC 

συνήλθε πέντε φορές και συνάντησε πολλές δυσκολίες έχοντας να αντιμετωπίσει τη 

διαφορετική λογική και στρατηγική της κάθε χώρας. Κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων η Γαλλία, η Ιαπωνία και ενίοτε η Μεγάλη Βρετανία ήταν μεταξύ των 

χωρών που ανέπτυξαν την μεγαλύτερη δραστηριότητα, με την έννοια ότι επεδίωξαν επίμονα 

την επίτευξη μιας σύμβασης με παγκόσμια ισχύ, που να εμπεριέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

για την μείωση των αερίων που ευθύνονται για τη δημιουργία του φαινομένου του 

θερμοκηπίου. Με τις προτάσεις τους έδιναν το δικαίωμα να διαφοροποιούνται οι δεσμεύσεις 

ανάλογα με τη χώρα, προκειμένου να γίνει δυνατή η προσχώρηση ενός μεγάλου αριθμού 

χωρών σε αυτή τη βασική αρχή. Όλες αυτές οι προτάσεις όμως απορρίφθηκαν παρόλη την 

εμφανή προσπάθεια που καταβλήθηκε να καταστούν αποδεκτές από τις Η.Π.Α. . Οι Η.Π.Α., 

αισθανόμενες τη θέση τους να ενισχύεται από τους υπολογισμούς που έγιναν αναφορικά με 

το καθαρό οικονομικό κόστος που θα συνεπαγόταν οποιαδήποτε παρέμβαση σε θέματα 

καταπολέμησης του φαινομένου του θερμοκηπίου, αρνήθηκαν να δεχθούν τη βασική αρχή 

της οποιοσδήποτε δέσμευσης, οικονομικής φύσης ή μη και ακόμη οποιονδήποτε 

προδιαγραφών για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που ενοχοποιούνται για το
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φαινόμενο του θερμοκηπίου (Faucheux, 1993).

Η INC έπειτα από μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ετών 1991 και 

1992 ενέκρινε την UNFCCC. Η UNFCCC επικυρώθηκε από 191 χώρες και την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και θέτει ένα γενικό πλαίσιο για διακυβερνητικές προσπάθειες ώστε να 

αντιμετωπιστεί η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Αναγνωρίζει ότι το κλιματικό σύστημα 

είναι ένα κοινό αγαθό του οποίου η σταθερότητα μπορεί να επηρεαστεί από τις βιομηχανικές 

και άλλες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Η 

Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 21η Μαρτίου του 1994(Bulkeley and Betsill, 2006; UNFCCC- 

Essential Background http://unfccc.int/essential background/convention/items/2627.php ).

Σύμφωνα με τη Σύμβαση οι κυβερνήσεις:

• συλλέγουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου, εθνικές πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές,

• δρομολογούν εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση τω εκπομπών των αερίων του

θερμοκηπίου και προσαρμόζουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις, συμπεριλαμβάνοντας 

την παροχή οικονομικής και τεχνολογικής υποστήριξης προς τις αναπτυσσόμενες 

χώρες συνεργάζονται για την προετοιμασία της προσαρμογής στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής (UNFCCC- Essential Background

http://unfccc.int/essential background/convention/items/2627.php).

3.3.2 To Πρωτόκο/JM του Kioto

Στην πρώτη σύνοδο της Διάσκεψης των Συ μ β άλλο μένω v(C Ο Ρ, Conference of the 

Parties)TOi) UNFCCC που έγινε στο Βερολίνο το Μάρτιο του 1995, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων συμφώνησε ότι οι δεσμεύσεις που περιέχονται στη Σύμβαση δεν επαρκούν 

ώστε να πραγματοποιηθεί ο μακροχρόνιος στόχος της σταθεροποίησης των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου και ότι χρειάζεται μια άμεση μείωση της παγκόσμιας παραγωγής 

των εκπομπών κατά 60%. Παρά την αντίθεση της ομάδας JUSCANZ, που περιλάμβανε την 

Ιαπωνία, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η Εντολή του 

Βερολίνου υιοθετήθηκε (Houghton et al. 1990). Η COP-1 θέσπισε μια ομάδα που 

ονομάστηκε Ad Hoc Group στην Εντολή του Βερολίνου (AGMB) για να συντονίσει αυτή τη 

δοκιμασία (Houghton et al., 1990).

Η τρίτη σύνοδος της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων του UNFCCC. που 

πραγματοποιήθηκε στο Κιότο το Δεκέμβρη του 1997, παρήγαγε μια σημαντική συνθήκη, το
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Πρωτόκολλο του Κιότο που ήταν αποτέλεσμα πολυετών και πολύπλοκων διαπραγματεύσεων 

(Oberthur and Ott, 1999). Το Πρωτόκολλο του Κιότο περιέχει διάφορες δεσμεύσεις για 37 

εκβιομηχανισμένες χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ώστε να επιτευχθεί η 

μείωση των συνολικών εκπομπών των αερίων των θερμοκηπίων των εκβιομηχανισμένων 

χωρών κατά 5%,σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, από το 1998 έως το 2012(Πίνακας:1). Η 

κύρια διαφορά του Πρωτοκόλλου του Κιότο με τη Σύμβαση είναι ότι ενώ η Σύμβαση 

ενθάρρυνε τις εκβιομηχανισμένες χώρες να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου, το Πρωτόκολλο τις δέσμευε στο να το πράξουν(υΝΡΟΟΟ: Kyoto; Bulkeley 

and Betsill, 2006). Επίσης το Πρωτόκολλο αναγνωρίζοντας ως κύριους υπευθύνους για τα 

υψηλά επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου τις αναπτυγμένες χώρες και την βιομηχανική 

δραστηριότητα 150 χρόνων, δίνει ιδιαίτερο βάρος στα ανεπτυγμένα έθνη. Κατά συνέπεια 

καθορίζονται για τις χώρες που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο κοινές αλλά διαφοροποιημένες 

ευθύνες.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι στόχοι μείωσης των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου για κάθε κράτος που υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Τη μεγαλύτερη 

μείωση από τις χώρες πρέπει να πραγματοποιήσει η Ισλανδία κατά 10 % σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990. Ο στόχος για την Ε.Ε. είναι 8% και των Η.Π.Α. 7%. Η Νέα Ζηλανδία, η 

Ρωσία και η Ουκρανία έχουν σταθεροποιήσει του στόχους για τα επίπεδα του 1990.

Τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για το Πρωτόκολλο του Κιότο απασχόλησε το 

ζήτημα για το πως οι χώρες θα μπορούσαν να επιτύχουν στις δεσμεύσεις τους για τη μείωση 

των εκπομπών. Τελικά το θέμα λύθηκε μέσω μιας εξισορρόπησης μεταξύ των Η.Π.Α. και 

της Ε.Ε. Οι Η.Π.Α. συμφώνησαν να δεχτούν τους στόχους μείωσης των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου σε αντάλλαγμα για τους “Μηχανισμούς του Κιότο”(Κγοίο 

Mechanisms), που περιελάμβαναν εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, από κοινού εκτέλεση, 

και τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης(01εαη Development Mechanism)(Bulkeley and 

Betsill, 2006).
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Πίνακας 1: Ον στόχον μείωσης των εθννκών εκπομπών στο Πρωτόκολλο του Κνότο.

Χώρα Μείωση των εκπομπών 
(% κάτω από τα 

επίπεδα του 1990)

Χώρα Μείωση των εκπομπών 
(% κάτω από τα 

επίπεδα του 1990)

Αυστραλία 8 Λνχτενστάνν 8

Αυστρία 8 Λνθουανία 8

Βέλγνο 8 Λουξεμβούργο 8

Βουλγαρία 8 Μονακό 8

Καναδάς 6 Ολλανδία 8

Κροατία 5 Νέα Ζηλανδία 0

Δημοκρατία της 
Τσεχίας

8 Νορβηγία 1

Δανία 8 Πολωνία 6

Εσθονία 8 Πορτογαλία 8

Ε.Ε. 8 Ρουμανία 8

Φννλανδία 8 Ρωσία 0

Γ ερμανία 8 Σλοβακία 8

Ελλάδα 8 Σλοβενία 8

Ουγγαρία 6 Ισπανία 8

Ισλανδία 10 Σουηδία 8

Ιρλανδία 8 Ελβετία 8

Ιταλία 8 Ουκρανία 0

Ιαπωνία 6 Ηνωμένο Βασίλενο 8

Λετονία 8 Η.Π.Α. 7
Πηγή: UN1997

Ον “Μηχαννσμοί του Κνότο” περνγράφονταν στα παρακάτω Άρθρα του 

Πρωτοκόλλου:

• Το Άρθρο 17 του Πρωτοκόλλου του Κνότο αναφέρεν ότν τα κράτη του Παραρτήματος 

Β(αυτά με δεσμευτνκές υποχρεώσενς υπό το Πρωτόκολλο του Κνότο) που 

υπερβαίνουν τνς επιτρεπόμενες εκπομπές τους μπορούν να αντνσταθμίσουν αυτές τνς 

αυξήσενς αγοράζοντας “πνστώσενς” από χώρες που παραμένουν κάτω από τνς 

επντρεπόμενες εκπομπές.

• Με το Άρθρο 6 επντρέπεταν στους νδνωτνκούς φορείς των εκβνομηχαννσμένων χωρών 

να επενδύσουν σε δραστηρνότητες μείωσης των εκπομπών σε άλλες χώρες του OECD 

καν σε χώρες με ονκονομίες σε μεταβατνκό στάδνο. Η πίστωση γνα τνς “μονάδες
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μείωσης των εκπομπών” (emission reduction units) που επιτυγχάνονται από το σχέδιο 

θα μετράει για την απόκτηση της δέσμευσης για μείωση των Μερών και θα 

αφαιρούνται από τις εισφέρουσες επιτρεπόμενες εκπομπές των Μερών.

• Με το Άρθρο 12 επιτρέπεται στα κράτη του Παραρτήματος Β να επιτύχουν 

συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις υπό το Πρωτόκολλο, μέσω της επένδυσης σε 

δραστηριότητες μείωσης των εκπομπών στις αναπτυσσόμενες χώρες και λαμβάνοντας 

πίστωση για “πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών” (certified emission 

reductions). Ένα μέρος των εσόδων από τα σχέδια που πιστοποιούνται από τον 

Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης, θα χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των 

διοικητικών εξόδων του μηχανισμού και στη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες 

χώρες για τη μείωση της τρωτότητας τους και την προσαρμογή στις κλιματικές 

αλλαγές (Oberthur and Ott, 1999).

3.4 Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής των Υπό Εξέταση Χωρών

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής των 

Η.Π.Α. και της Ε.Ε.. Εξετάζουμε επίσης τις επιμέρους πολιτικές κλιματικής αλλαγής 

τεσσάρων χωρών μελών της Ε.Ε. της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου.

3.4.1 Η Πολιτική Κλιματικής Αλλαγής των Η.Π.Α.

Οι Η.Π.Α. παράγουν το 1/5 των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

και έχουν τις υψηλότερες από τις κατά κεφαλή εκπομπές ανάμεσα στις χώρες του OECD. Οι 

Η.Π.Α. προσπάθησαν να αναπτύξουν κλιματικές πολιτικές από τη δεκαετία του 1980. 

Μεταξύ των ετών 1987 και 1992 , το Κογκρέσο έκανε περισσότερες από τριάντα ακροάσεις 

και τα μέλη εισήγαγαν περισσότερα από τριάντα νομοθετήματα. Οι Η.Π.Α. ήταν η μόνη 

εκβιομηχανισμένη χώρα που απέτυχε να υιοθετήσει εσωτερική δέσμευση για τον έλεγχο των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στον απόηχο της διάσκεψης του Τορόντο. Η 

προτεραιότητα των Η.Π.Α. βασιζόταν καθαρά σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και 

επιστημονική έρευνα (Brunner and Klein 1999). To 1993 οι Η.Π.Α. πρότειναν να 

δαπανήσουν 1.9 δις δολάρια για έξι χρόνια ερευνών σε προγράμματα που αποσκοπούσαν
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στη μείωση των εθελοντικών εκπομπών, αλλά το 1997 έγινε περικοπή αυτής της 

χρηματοδότησης. Στο οικονομικό έτος 2001, ο προϋπολογισμός για το Ερευνητικό 

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Αλλαγής των Η.Π.Α. (US Global Change Research Program) 

ανήλθε στα 1.7 δις δολάρια (Bulkeley and Betsill, 2003).

Η κλιματική πολιτική των Η.Π.Α. επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη 

των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων και αυτοκινήτων υπό την αιγίδα του Συνασπισμού για 

το Παγκόσμιο Κλίμα(ΘΟΟ, Global Climate Coalition). To GCC σχηματίστηκε το 1989 και 

ήταν ένας συνασπισμός Αμερικανικών εμπορικών ενώσεων πετρελαίου , χημικών , 

μεταφορών , παραγωγής σιδήρου και χάλυβα και τομέων υπηρεσιών. To GCC καθοδηγούσε 

τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες σε θέματα κλιματικής αλλαγής και εκπροσωπούσε 

περισσότερες από έξι εκατομμύρια εταιρίες και επιχειρήσεις στις Η.Π.Α.. Κάτι τέτοιο είχε 

μεγάλη βαρύτητα στο Αμερικανικό πολιτικό σύστημα, όπου οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 

έπρεπε να δώσουν προσοχή στις ανησυχίες των μελών του GCC . Κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων του UNFCCC, η στρατηγική του GCC περιελάμβανε την πρόκληση της 

επιστημονικής βάσης για την ανησυχία σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και δίνοντας 

έμφαση στα πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα της μετρίασης της κλιματικής αλλαγής . 

Σύμφωνα με αναλύσεις του GCC, μια μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 20% θα κόστιζε στην οικονομία των Η.Π.Α. 95 δις δολάρια (Bulkeley and Betsill, 

2003).

Την άνοιξη του 1993 ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Κλίντον εισήγαγε μια πρόταση για 

ένα ενεργειακό φόρο. Όμως αυτή η προσπάθεια ώστε να υιοθετηθεί μια υποχρεωτική 

μέθοδος νικήθηκε από το Κογκρέσο (Bryner, 2000). Τον Οκτώβριο του 1993 ο Πρόεδρος 

Κλίντον παρουσίασε το Πρόγραμμα Δράσης Κλιματικής Αλλαγής(ΟίΐΉηίε Change Action 

Plan ) το οποίο συνέχισε να είναι το κεντρικό σημείο της πολιτικής για τη κλιματική αλλαγή 

κατά τη δεκαετία του 1990.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιελάμβανε περισσότερα από 

πενήντα νέα αλλά και παλιά προγράμματα που έχουν επεκταθεί που αποσκοπούσαν στο να 

σταθεροποιηθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στις Η.Π.Α. στα επίπεδα του 

1990 μέχρι το 2000. Στηριζόταν κυρίως σε εθελοντικά μέτρα στοχεύοντας πρώτιστα σε 

επιχειρήσεις και βιομηχανίες και συντονιζόταν από την Υπηρεσία Προστασίας του 

Περιβάλλοντος(ΕηνΪΓοηηιεηί3ΐ Protection Agency, ΕΡΑ) καθώς επίσης και από τα Τμήματα 

Γεωργίας, Ενέργειας και Μεταφορών. Όμως αυτά τα εθελοντικά μέτρα δεν κατάφεραν να 

πετύχουν τον στόχο τους , αφού σύμφωνα με την ΕΡΑ , το 1999 οι εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου των Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το 1990, κάτι που αποδίδεται 

τόσο σε μια απρόσμενα μεγάλη οικονομική μεγέθυνση, χαμηλές ενεργειακές τιμές και
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περικοπές από το Κογκρέσο προγραμμάτων για την διατήρηση ενέργειας(Βτγηετ, 2000; 

Stevens, 1995). Το 1999 η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Συγκλήτου!Senate Budget 

Committee) απέτυχε στο να διανέμει οποιαδήποτε χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες για την 

κλιματική αλλαγή και ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε τη χρήση ομοσπονδιακών κονδυλίων για 

την υποστήριξη δραστηριοτήτων που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εφαρμογή του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, περιλαμβάνοντας προσπάθειες για ενημέρωση του κοινού για την 

κλιματική αλλαγή.

Το 1999 οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν στο COP-2 ότι θα δεχόντουσαν δεσμευτικούς 

στόχους για τον έλεγχο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε ένα πρωτόκολλο του 

UNFCCC. Το φθινόπωρο του 1997 μέλη του γραφείου του Κλίντον αναχώρησαν για μια 

εθνική περιοδεία ώστε να κερδίσουν υποστήριξη για διεθνείς δεσμεύσεις υπέρ της μείωσης 

των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Πολύ σύντομα όμως συνειδητοποίησαν ότι 

υπήρχε μικρή υποστήριξη από το αμερικανικό κοινό, ενώ υπήρχε μεγάλη και καλά 

χρηματοδοτημένη εκλογική περιφέρεια που τέθηκε εναντίον τέτοιων δεσμεύσεων. To GCC 

συνέχιζε την στρατηγική του προκαλώντας την επιστήμη για την κλιματική αλλαγή και 

τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία λόγω της προσπάθειας μείωσης των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας ήταν το 

ψήφισμα Byrd-Hagel που ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο το καλοκαίρι του 1997 που έκανε την 

επικύρωση από τις Η.Π.Α. του Πρωτοκόλλου του Κιότο να εξαρτάται από τη συμπερίληψη 

“σημαντικών” αναπτυσσόμενων δεσμεύσεων της χώρας (Faucheux, 1993). Το φθινόπωρο 

του 1997 μια ομάδα αμερικανικών εταιρειών, ανάμεσα στις οποίες ήταν η Αμερικανική 

Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(Αηιεποαη Automobile Manufacturers Association), η 

Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (National Association of Manufacturers) και οι Ενωμένοι 

Εργαζόμενοι Ορυχείων (United Mine Workers), χορήγησε 13 εκατομμύρια δολάρια σε μια 

καμπάνια υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία χωρίς δεσμεύσεις από τις αναπτυσσόμενες 

χώρες θα κατέστρεφε την οικονομία των Η.Π.Α.. Το αποτέλεσμα ήταν να πετύχει η GCC να 

κυριαρχήσει στη διαφωνία για την κλιματική αλλαγή περιορίζοντας έτσι τις δραστηριότητες 

Κυβέρνησης του Κλίντον να εφαρμόσουν προοδευτικές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Bulkeley and Betsill, 2003).

Η θέση των Η.Π.Α. για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή άλλαξε το 2000 με την 

εκλογή του Προέδρου George Bush. Ο Πρόεδρος Bush είχε πολύ σύντομα ανακοινώσει ότι 

θα αποδεσμεύονταν από πολυμερείς διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με το Πρωτόκολλο 

του Ki0TO(Andrews, 2001; Meller, 2001). Προκαλούσε την επιστημονική βάση για την 

ανησυχία για την κλιματική αλλαγή , ασκούσε κριτική στην απουσία συμμετοχής των
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αναπτυσσόμενων χωρών στο Πρωτόκολλο του Κιότο και ισχυριζόταν όταν η συμμετοχή στην 

προσπάθεια μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου θα έβλαπτε την οικονομία των Η.Π.Α.. 

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση Bush πρότεινε ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια, που καλούσε 

για αύξηση της παραγωγής των ορυκτών καυσίμων και περιορισμό των επενδύσεων σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η στάση των Η.Π.Α. προκάλεσε αντιδράσεις από τη 

διεθνή κοινότητα και το Μάιο του 2001 οι Η.Π.Α. έχασαν τη θέση τους στη Επιτροπή 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών(ΕΓΝ Human Rights 

Commission)(Crossette, 2001). Το Φεβρουάριο του 2002 ο Bush ανακοίνωσε την 

Πρωτοβουλία Καθαρών Ουρανών (Clear Skies Initiative) με την οποία ανακοίνωνε μια σειρά 

από εθελοντικά μέτρα για να μειωθεί η ένταση του άνθρακα στις Η.Π.Α. κατά 18% σε σχέση 

με την προηγούμενη δεκαετία . Το πρόγραμμα αυτό δεν έκανε κάτι ουσιαστικό για να 

μειωθούν οι εκπομπές των Η.Π.Α. και το πιο πιθανό ήταν μια αύξηση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 12% εκείνη την περίοδο (Moor et al., 2002).

Σχετικά μικρή έμφαση έχει δοθεί στην αξιολόγηση των πιθανών ωφελειών που 

μπορεί να προκόψουν από δράσεις για την προστασία του κλίματος. Παρόλα αυτά υπάρχει 

σημαντικό ενδιαφέρον στις Η.Π.Α., σε ομοσπονδιακό, κρατικό και δημοτικό επίπεδο καθώς 

και στην κοινωνία των πολιτών, για ανάληψη δράσης ώστε να περιορισθούν οι εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει θέσει έναν βραχυπρόθεσμο στόχο 

για την μείωση της έντασης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 18% μέχρι το 

2012 και δουλεύει για την επίτευξή του μέσω δράσεων που θα περιγράψουμε παρακάτω 

(OECD, 2005).

• Ομοσπονδιακές προθέσεις και ενέργειες για τι/ μείωση τ7/ς κλιματικής αλλαγής

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα των 

Η.Π.Α. χρησιμοποίησαν μια σειρά από προσεγγίσεις για να μειώσουν τις εκπομπές των 

αερίων τω θερμοκηπίων της χώρας. Αυτές περιελάμβαναν αύξηση των προτύπων Μέσης 

Εταιρικής Εξοικονόμησης Καυσίμων (Corporate Average Fuel Εοοηοηιγ)για ελαφρά 

φορτηγά μέχρι το 2003, βελτιωμένα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας για κάποια 

καταναλωτικά προϊόντα, φορολογικές εκπτώσεις για ενεργειακή παραγωγή από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις για έργα επίδειξης και τεχνολογική 

καινοτομία και εθελοντικές συμφωνίες με συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς. Οι 

Υπηρεσίες Γεωργίας, Εμπορίου Ενέργειας και η ΕΡΑ και άλλοι οργανισμοί συμμετέχουν 

στην ηγεσία και στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων (Moslener and Sturm, 2008).
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Το σχέδιο του Προέδρου για την κλιματική αλλαγή το 2002 επικεντρώθηκε στη 

διατήρηση των ορυκτών καυσίμων, στην επίγεια δέσμευση του άνθρακα βραχυπρόθεσμα, και 

στην ανάπτυξη προηγμένης ενεργειακής τεχνολογίας μακροπρόθεσμα. Η εφαρμογή θα 

περιλαμβάνει υποχρεωτικές δράσεις, εθελοντικές δράσεις και δράσεις που βασίζονται στην 

παροχή κινήτρων. Το σχέδιο περιλαμβάνει: α) πιστώσεις φόρου για επενδύσεις σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδυασμένη παραγωγή και τεχνολογία μεταφορών, β) 

αυξημένη χρηματοδότηση που συμβάλλει στη βελτίωση της επίγειας αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα μαζί με ενισχυμένη έρευνα για ενεργειακή τεχνολογία και γ) προκλήσεις για τις 

επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να βελτιώσουν την ένταση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου από τις λειτουργίες τους και να μειώσουν τις εκπομπές(0 ECD. 

2005; Moslener and Sturm, 2008).

Για δύο δεκαετίες οι Η.Π.Α. έδωσαν έμφαση στην ανάγκη για ισχυρή 

επιστημονική θεμελίωση της πολιτικής για κλιματική αλλαγή, επενδύοντας σε πολύ μεγάλο 

βαθμό σε έρευνα και παρακολούθηση τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Αυτή η προσπάθεια και 

το Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή είναι στοιχεία του Επιστημονικού 

Προγράμματος των Η.Π.Α. για την Κλιματική Αλλαγή που δρομολογήθηκε το 2002.Το 2003 

η κυβέρνηση των Η.Π.Α. κυκλοφόρησε ένα στρατηγικό σχέδιο για το Επιστημονικό 

Πρόγραμμα Κλιματικής Αλλαγής για να καθοδηγήσει τις δραστηριότητες και 

προτεραιότητες των επόμενων δέκα χρόνωι^ΜοεΙεηεΓ and Sturm, 2008).

Το Πρόγραμμα Τεχνολογίας Κλιματικής Αλλαγής βοηθά στο συντονισμό και 

στην επίδειξη προτεραιότητας των ετήσιων επενδύσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 

ύψους 3δις δολαρίων, για τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη που αφορά την κλιματική) 

αλλαγή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει έξι στόχους:

• μείωση των εκπομπών από ενεργειακή χρήση και υποδομή ,

• μείωση των εκπομπών από ενεργειακή παροχή,

• δέσμευση και απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα ,

• μείωση των εκπομπών άλλων αερίων του θερμοκηπίου,

• μέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών ,

• ενίσχυση της συνεισφοράς των βασικών επιστημών (OECD, 2005).

Οι Η.Π.Α. έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή με χώρες 

αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από 70% των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου. Επίσης οι Η.Π.Α. συνεχίζουν την χρηματοδότηση των υποχρεώσεών τους που 

αφορούν την UNFCCC την IPPC(OECD, 2005; Moslener and Sturm, 2008).
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Προθέσεις και ενέργειες της πολιτείας για μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Εικοσιπέντε πολιτείες έχουν δράσει ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με γειτονικές 

πολιτείες για την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής. Τον Ιούλιο του 2003 ο νομοθέτης της 

Καλιφόρνια θέσπισε ένα νόμο που απαιτεί από το Air Resources Board να αναπτύξει και να 

θεσπίσει κανονισμούς έτσι ώστε να καταφέρει τις μέγιστες δυνατές και οικονομικά 

αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από επιβατικά οχήματα και 

ελαφρά φορτηγά(ΟΕΟΟ, 2005).

Το 2001 στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Κυβερνητών της Νέας Αγγλίας και των 

Πρωθυπουργών του Ανατολικού Καναδά οι Κυβερνήτες του Βέρμοντ, του Μάϊνε, του Νιου 

Χαμπσάιρ, του Κονέκτικατ, της Νήσου Ροντ και της Μασαχουσέτης και οι Καναδοί 

ομόλογοί τους, υπέγραψαν ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή που 

προβλέπει την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμα, επιταχύνοντας την 

ενεργειακή αποδοτικότητα και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη του μεταφορικού 

τομέα.(OECD, 2005).

Το 2004 εννέα βορειοανατολικές και ανατολικές πολιτείες ένωσαν τις δυνάμεις 

του για να αναπτύξουν μια περιφερειακή πρωτοβουλία για τις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου περιλαμβάνοντας ένα cap-and-trade καθεστώς για τις μεγάλες γεννήτριες 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης είχαν διεξαχθεί συζητήσεις με άλλες πολιτείες για την 

επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης της πρωτοβουλίας, καθώς και με υπαλλήλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή συνεργασία.(OECD, 2005).

• Ιδιωτικές Προσπάθειες για μείωση π/ς κλιματικής αλλαγής.

Εκτός από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον περιορισμό της κλιματικής 

αλλαγής σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, γίνονται προσπάθειες και από ιδιωτικά 

ιδρύματα και πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να 

περιορίσουν τις εκπομπές εθελοντικά. Τα σημαντικότερα εθελοντικά προγράμματα μείωσης 

των εκπομπών είναι τα εξής:

• Climate VISION

• Climate Leaders

• SmartWay Transport Partnership

• The PowerSwitch! (OECD, 2005).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία 

για την κλιματική αλλαγή από το 1999 έως το 2009 στις Η.Π.Α.
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Πίνακας 2 :Η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία για την κλιματική αλλαγή από το 1999 

έως το 2009 στις Η.Π.Α.

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Αμερικάνικη 
Πράξη Ανάκτησης 
και
Επανεπένδυσης : 
Πιστώσεις για 
Καθαρή Ενέργεια

Οικονομικά
Κίνητρα/Επιδοτή-
σεις
Δημόσιες 
επενδύσεις 
Έρευνα και 
ανάπτυξη

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Παραγωγή
Ενέργειας
Βιομηχανία

Σε ισχύ 2009

Αμερικάνικη
Πράξη
Ανάκτησης και
Επανεπένδυσης
του 2009:
Προβλέψεις
Φορολογικής
Βάσης

Οικονομικά
Κίνητρα/Επιδοτή-
σεις

Παραγωγή
Ενέργειας
Βιομηχανία

Σε ισχύ 2009

Τελικό άρθρο 
σχετικά με τις 
ΑΠΕ και 
εναλλακτικές 
χρήσεις των 
υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων 
στην εξωτερική 
υφαλοκρηπίδα

Έρευνα και 
ανάπτυξη 
Ρυθμιστικά μέσα

Παραγωγή
Ενέργειας

Σε ισχύ 2009

Καινοτομίες για 
το πρόγραμμα 
υφιστάμενων 
μονάδων : 
δέσμευση C02

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα

Σε ισχύ 2008

Πράξη 
ενεργειακής 
βελτίωσης και 
επέκτασης 2008 - 
Φορολογικά 
κίνητρα

Οικονομικά Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Παραγωγή
ενέργειας

Σε ισχύ 2008

Πράξη 
ενεργειακής 
ανεξαρτησίας και 
ασφάλειας του 
2007

Ρυθμιστικά μέσα Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Παραγωγή
ενέργειας
Πλαίσιο πολιτικής
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2008
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(συνέχεια από πίνακα: 2)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση
r
Έτος

Υποχρεωτική 
υποβολή 
εκθέσεων των 
εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου

Ρυθμιστικά μέσα Πλαίσιο πολιτικής Σε ισχύ 2008

Περιφερειακή
πρωτοβουλία
αερίων
θερμοκηπίου
(RGGI)

Εμπορεύσιμες
άδειες

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2008

Επέκταση της 
εκστρατείας 
“Εξοικονόμηση 
ενέργειας τώρα’'

Κίνητρα / 
επιδοτήσεις 
Κανονιστικά 
όργανα

Βιομηχανία Σε ισχύ 2007

Πρόγραμμα
ανανεώσιμων
καυσίμων

Πολιτικές
διαδικασίες
Ρυθμιστικά
όργανα
Εμπορεύσιμες
άδειες

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2007

Πρωτοβουλία 
εξασφάλισης ενός 
μέλλοντος με 
καθαρή ενέργεια

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση

Πολιτικό πλαίσιο
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Ίδρυση κέντρων
βιομηχανικής
αξιολόγησης

Έρευνα και 
ανάπτυξη 
Ρυθμιστικά μέσα

Σε ισχύ 2006

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
ενεργειακή 
απόδοση 
(ΝΑΡΕΕ)

Εθελοντική
συμφωνία

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2006

Συνεργασία 
Ειρηνικού-Ασίας 
για την καθαρή 
ανάπτυξη και το 
κλίμα

Πολιτικές
διαδικασίες

Σε ισχύ 2005

Πρόγραμμα 
κρατικής 
συνεργασίας για 
το περιβάλλον και 
την καθαρή 
ενέργεια

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 
Πολιτικές 
διαδικασίες

Πολυτομεακή
πολιτική
Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2005
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Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Εκστρατεία 
“Εύκολοι τρόποι 
εξοικονόμησης 
ενέργειας”

Εθελοντική 
συμφωνία 
Εκπαίδευση και 
ευαισθη τοποίη ση

Βιομηχανία
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2005

Πράξη 
ενεργειακής 
πολιτικής του 
2005

Οικονομικά
Κίνητρα/επιδοτή-
σεις
Πολιτικές
διαδικασίες
Έρευνα και
ανάπτυξη
Ρυθμιστικά
όργανα

Πολιτικό πλαίσιο Σε ισχύ 2005

ΕΡΑ-Κρατικά
Έργα
Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας 
και ΑΠΕ (EERE)

Σε ισχύ 2005

Ομοσπονδιακή 
Υποστήριξη για 
τις διαδικασίες 
βιομηχανικής 
απόδοσης: 
Καμπάνια “Εξοι
κονόμηση 
ενέργειας τώρα”

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 
Ρυθμιστικά μέσα 
Εθελοντική 
συμφωνία

Βιομηχανία Σε ισχύ 2005

Προγραμματι
σμένο σχέδιο 
δράσης 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας

Προγραμματι
σμένο

2005

Αναθεωρημένος 
οδηγός για τις 
εκθέσεις σχετικά 
με τα αέρια του 
θερμοκηπίου

Σε ισχύ 2005

Επιχορηγήσεις σε 
μικρές
επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν νέες 
τεχνολογίες 
ενέργειας

Σε ισχύ 2004

Μεθάνιο στις
συνεργασίες
αγορών

Ενεργειακή
παραγωγή
Βιομηχανία

2004
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Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Καλιφόρνια - 
Όρεγκον - 
Ουάσινγκτον- 
Στρατηγική των 
τριών πολιτικών 
για τη μείωση της 
υπερθέρμανσης 
του πλανήτη

Προγραμματι
σμένο

2003

Φόρουμ ηγεσίας
απομάκρυνσης
άνθρακα

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα

Σε ισχύ 2003

Κλίμα VISION Εθελοντική
συμφωνία

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Ενεργειακή
παραγωγή
Βιομηχανία
Πολυτμηματική
πολιτική

Σε ισχύ 2003

Ενέργεια τήξης Σε ισχύ 2003

Κανονισμός 
παραγωγής 
ανανεώσιμης 
ενέργειας της 
Καλιφόρνια

Σε ισχύ 2002

Πρόγραμμα
τεχνολογίας
κλιματικής
αλλαγής

Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση
Πολιτικές
διαδικασίες
Έρευνα και
ανάπτυξη

Σε ισχύ 2002

Ηγέτες του 
κλίματος

Εθελοντική
συμφωνία

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Ενεργειακή
παραγωγή
Βιομηχανία
Πολυτμηματική
πολιτική

Σε ισχύ 2002

Εθελοντική 
εγγραφή για 
αναφορά των 
μειώσεων των 
εκπομπών των 
αερίων του 
θερμοκηπίου

Προγραμματι
σμένο

2002
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(συνέχεια από πίνακα:2)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Πρότυπο
ανανεώσιμων
χαρτοφυλακίων
της
Μασσαχουσέτης

Σε ισχύ 2002

Εθνικός στόχος 
μείωσης της 
έντασης των 
εκπομπών

Πολιτικές
διαδικασίες

Ενεργειακή 
παραγωγή 
Πλαίσιο πολιτικής 
Πολυτομεακή 
πολιτική

Σε ισχύ 2002

Μειώσεις 
εκπομπών από 
σταθμούς 
ηλεκτροπαραγω
γής του Νιού 
Χαμπσάιρ

Σε ισχύ 2002

Ενεργειακό σχέδιο 
της Νέας Υόρκης

Σε ισχύ 2002

USD A 
Πρόγραμμα 
συστημάτων ΑΠΕ 
και ενεργειακών 
βελτιώσεων

Κίνητρα/επιδοτή-
σεις

Ενεργειακή
παραγωγή
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2002

Πρόγραμμα 
πεπραγμένων 
δράσης για την 
κλιματική αλλαγή

Σε ισχύ 2001

Δημιουργία ενός 
Ινστιτούτου για τη 
μελέτη της 
αλλαγής του 
κλίματος

Σε ισχύ 2001

Χρηματοδότηση 
για την αλλαγή 
του κλίματος

Σε ισχύ 2001

Επιχορήγηση για 
τη δέσμευση του 
COt που 
παράγεται από 
καύση

Σε ισχύ 2001

Διεθνής
συνεργασία για 
το κλίμα

Σε ισχύ 2001
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Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Εθνικό Σχέδιο 
Ενέργειας

Προγραμματι
σμένο

2001

Δέσμευση των 
κυβερνητών της 
Νέας Αγγλίας και 
των
Πρωθυπουργών 
του Ανατολικού 
Καναδά για 
μείωση των 
εκπομπών

Σε ισχύ 2001

Πρότυπα ΑΠΕ- 
Νεβάδα

Σε ισχύ 2001

Δέσμευση για την 
αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας που 
παράγεται από 
αιολική ενέργεια

Σε ισχύ 2000

Συνεργασία 
δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα 
για προστασία του 
κλίματος

Εθελοντική 
συμφωνία 
Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 
Κανονιστικά 
όργανα 
Έρευνα και 
ανάπτυξη

Βιομηχανία Σε ισχύ 2000

Στρατηγικό σχέδιο 
για τους 
διανεμημένους 
πόρους ενέργειας

Σε ισχύ 2000

Πακέτο 
φορολογικών 
κινήτρων - 
Μέρυλαντ

Σε ισχύ 2000

Ενεργειακό
βοηθητικό
πρόγραμμα

Σε ισχύ 1999

Πρόγραμμα
βιομηχανικών
τεχνολογιών

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Σε ισχύ 1999

Ενεργειακή 
αποδοτικότητα- 
Νέο Μεξικό

Σε ισχύ 1999
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(συνέχεια πίνακα: 2)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος· Κατάσταση Έτος

Πιλοτικό έργο 
συμφωνίας 
συνεργασίας για 
την τεχνολογίας - 
συμφωνίες 
συνεργασίας για 
έρευνακαι 
ανάπτυξη

Σε ισχύ 1999

Παραγωγή 
αιολικής ενέργειας

Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση
Οικονομικά

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 1999

Πηγή: IEA-Climate Change Database- USA

(http://www.iea.org/textbase/pm/?mode=cc&action=view&countrv=United%20States)

3.4.2 Η Πολιτική Κλιματικής Αλλαγής της Ε.Ε.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Ε.Ε. έχει καθιερωθεί ως ένας παγκόσμιος 

ηγέτης για την κλιματική αλλαγή. Η Ε.Ε. έχει ενισχύσει σημαντικά τόσο την εξωτερική της 

εκπροσώπηση όσο και την εσωτερική κλιματική πολιτική της. Στις διαπραγματεύσεις του 

UNFCCC που ξεκίνησαν το 1991 η Ε.Ε. έδειξε την ηγεσία της για τη διεθνή κλιματική 

πολιτική πιέζοντας για αυστηρές διεθνείς δεσμεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις για το 

Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, η Ε.Ε. πρότεινε μια πολύ μεγάλη μείωση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου που αποδείχθηκε και ο υψηλότερος στόχος μείωσης μεταξύ των 

μεγάλων βιομηχανικών χωρών (-8%) (Environment-Climate Change 

http://ec.europa.eu/environment/c 1 imat/home en.htm. Bulkeley and Betsill, 2003)

Η κλιματική πολιτική της Ε.Ε. εντοπίζεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 με 

σειρά πολιτικών, προγραμμάτων και νομοθετικών μέτρων (κοινοτικός φόρος 

ενέργειας/άνθρακα, προγράμματα προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και διάδοση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Kulessa, 2007).

Το 2000 καταρτίζεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής η «Πράσινη Βίβλος» , 

όπου τίθενται προς περαιτέρω διαπραγμάτευση όλα τα ζητήματα σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα εμπορεύσιμων δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια χρονιά η επιτροπή, έχοντας στη 

διάθεση της τη συμφωνία επιμερισμού των βαρών αλλά και την «Πράσινη Βίβλο» 

εξαγγέλλει το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του
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Κλίματος(ΕΡΟΟ). Ο γενικός στόχος του EPCC είναι να προσδιορίσει και να αναπτύξει μια 

νέα οικονομικώς αποδοτική Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αλλαγή του κλίματος, 

απαραίτητη για την εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων της Ε.Ε. , σύμφωνα με ο 

Πρωτόκολλο του Κιότο και άρα και του σχεδιαζόμενου ακόμη τότε Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου(Ευ ETS)(Kulessa, 2007).

Τελικά η λειτουργία του EU ETS που υφίσταται από τον Ιανουάριο του 2005, 

καλύπτει συνολικά στον κοινοτικό χώρο 12.000 εγκαταστάσεις , οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

σχεδόν το μισό των εκπομπών CCE στην Ευρώπη. Κάθε κράτος μέλος έθεσε για την πρώτη 

δοκιμαστική περίοδο 2005-2007 , και θέτει για τις επόμενες πενταετίες , ανώτατο όριο στις 

συνολικές εκπομπές του CO2 και με βάση αυτό το όριο καθορίζει στη συνέχεια 

συγκεκριμένο αριθμό δικαιωμάτων εκπομπών , τα οποία διανέμει ισότιμα στις 

εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο σύστημα . Κάθε εγκατάσταση πρέπει να εκπέμψει κατά 

τη διάρκεια της δεδομένης περιόδου την ποσότητα αερίων που επιτρέπουν τα δικαιώματα που 

έλαβε και ανάλογα με την ικανότητα της να μην υπερβεί το δικό της ανώτατο όριο εκπομπών 

προβαίνει σε εμπορία. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα κάθε εγκατάστασης να προβαίνει σε 

εμπορία δικαιωμάτων , δηλαδή στη μεταβίβαση πώληση σε άλλες εγκαταστάσεις και με αυτό 

τον τρόπο προκύπτει μια τιμή αγοράς για τις εκπομπές του CO2 (Kulessa, 2007).

Τον Απρίλιο του 2004 υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία Σύνδεσης (Linking 

Directive) που αποτελεί τροποποίηση της οδηγίας EU ETS . Οι μειώσεις εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου που επιτυγχάνονται από προγράμματα τομέων που δεν εντάσσονται στο 

EU ETS (τομέας των μεταφορών, κτιριακός τομέας, η μικρής κλίμακας παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας) μπορούν μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Σύνδεσης να εμπορευτούν 

στο πλαίσιο του σχεδίου, μέσα από τους μηχανισμούς JI καιΟΠΜ. Έτσι θα μειωθεί 

περαιτέρω το κόστος για τη βιομηχανία της Ε.Ε. με την προσφορά περισσότερων 

δυνατοτήτων συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της EU ETS (Kulessa, 2007).

Επιπλέον από το 2004 έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες για να 

ενισχυθούν οι συναλλαγές εκπομπών , που εσωκλείουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς . Ενδεικτικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες :

• Διεθνή Προγράμματα για τη χρηματοδότηση έργων CDM και JI : Prototype Carbon 

Fund, Community Development Carbon Fund , World Bank Bio-Carbon Fund.

• Κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα : CERUPT(C^av6ia), CDM/JI Pilot 

ΡτομταηήΦιλανδία), International Climate Investment Program (Σουηδία), CDM/JI 

Procurement Program (Αυστρία).
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• Προγράμματα Διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών :World Bank - Netherland 

Clean Development Facility, IFC Netherlands Clean Development Facility.

• Διμερείς Συμφωνίες : Η κυβέρνηση της Ολλανδίας με την Βολιβία, Κολομβία, 

Ουρουγουάη και Εκουαδόρ και η κυβέρνηση της Δανίας με την Μαλαισία και την 

Κίνα (Kulessa, 2007).

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες συνεισφέρουν στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών 

ενεργειακών τεχνολογιών.

3.4.2.1 Κλιματική πολιτική της Γαλλίας

Η Γαλλία επικύρωσε το UNFCCC στις 25/3/1994 και το Πρωτόκολλο του Κιότο 

στις 31/5/2002. Υποστηρίζει ότι η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας θα πρέπει να 

διατηρηθεί κάτω από τους 2°C και έχει θέσει ως μακροχρόνιο εθνικό στόχο εκπομπών : -75% 

μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 για όλα τα αέρια του θερμοκηπίου. 

Κάποια σημαντικά σημεία της κλιματικών πολιτικών της Γαλλίας που είναι σε ισχύ είναι τα 

εξής:

• Νέο εθνικό δίκαιο για τη χώρα συμφωνήθηκε , με έμφαση στη μείωση 

εκπομπών κατά 3% ετησίως.

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , συμπαραγωγή ενέργειας, και προώθηση 

αποδοτικού εξοπλισμού στο σπίτι μέσω φορολογικών κινήτρων και 

εγγυημένες τιμές και εγγυημένες τιμολόγια (guaranteed tariffs) για παράδοση 

ηλεκτρικής ενέργειας.

• Συμμετέχει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της E.E.(EU ETS).

• Πολλές εθελοντικές συμφωνίες για μείωση των εκπομπών σε βιομηχανικούς 

τομείς

• Οικονομικά κίνητρα για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

υφιστάμενα κτίρια

• Υποστήριξη στα βιοκαύσιμα. (WWF, 2005)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία 

για την κλιματική αλλαγή από το 1999 έως το 2009 στη Γαλλία.
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Πίνακας 3: Η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία για την κλιματική αλλαγή από το 1999 

έως το 2009 στη Γαλλία.

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Φορολογικός 
νόμος του 2009: 
διατάξεις της 
αειφόρου 
ενέργειας

Οικονομικά , 
Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις, 
Ρυθμιστικά μέσα

Ενεργειακή 
παραγωγή , 
Κτίρια

Σε ισχύ 2009

Σχέδιο
αναγέννησης
υδροηλ/κής
ενέργειας

Δημόσιες
επενδύσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Προγραμματι
σμένο

2009

Ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας 
Feed-in Tariff: 
Βιομάζα

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2009

Εθνικό σχέδιο 
δράσης 
ενεργειακής 
αποδοτικότητας

Διεργασίες
πολιτικής

Πολυτμηματική
πολιτική

Σε ισχύ 2008

Ταμείο επίδειξης 
νέων ενεργειακών 
τεχνολογιών

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα,
Ενεργειακή
Παραγωγή

Σε ισχύ 2008

Συμφωνία
βιώσιμου
εμπορίου
λιανοπωλητών

Ρυθμιστικά μέσα.
Εθελοντική
συμφωνία

Βιομηχανία Σε ισχύ 2008

Le Grenelle de 
L'Environnement

Διεργασίες
πολιτικής

Πολυτμη ματική 
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Εθνική
Στρατηγική για 
την έρευνα και 
ανάπτυξη στον 
τομέα της 
Ενέργειας

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Πολυτμηματική
πολιτική

Σε ισχύ 2007
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(συνέχεια από πίνακα: 3)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Feed-in δασμοί 
ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας: 
Η υδροηλεκτρική 
ενέργεια (IV)

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις, 
Ρυθμιστικά μέσα

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2007

Συνεργασία 
δημοσίου- 
ιδιωτικού τομέα 
στην έρευνα

Εθελοντική 
συμφωνία, 
Έρευνα και 
ανάπτυξη

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2006

Feed-in Δασμοί 
(III) ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις, 
Ρυθμιστικά μέσα

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2006

Λευκό
πιστοποιητικό
εμπορίας

Εμπορεύσιμες
άδειες

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα,
Παραγωγή
Ενέργειας,
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2006

Εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγία 
σύνδεσης

Σε ισχύ 2005

Νόμος-πλαίσιο 
για την Ενέργεια

Σε ισχύ 2005

Πρόγραμμα 
έρευνας και 
ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών

Παραγωγή
Ενέργειας,
Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα.
Πολυτομεακή
Πολιτική

Σε ισχύ 2005

Φορολογική 
πίστωση για 
εξοικονόμηση 
ενέργειας και 
εξοπλισμού 
ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας .

Οικονομική Παραγωγή
Ενέργειας

Σε ισχύ 2005
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(συνέχεια από πίνακα: 3)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Υιοθέτηση της 
οδηγίας της Ε.Ε. 
για τη θέσπιση 
συστήματος 
εμπορίας 
δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου.

Σε ισχύ 2004

Υιοθέτηση της 
οδηγίας της Ε.Ε. 
για προώθηση της 
συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και 
θερμότητας.

Σε ισχύ 2004

Πρωτοβουλία για 
τα βιοκαύσιμα

Προγραμματι
σμένο

2004

Plan Climat 2004 Σε ισχύ 2004

Συνεργασία για
Α.Π.Ε.και
Ενεργειακή
Αποδοτικότητα
(REEEP)

Σε ισχύ 2004

Φορολογική 
πίστωση υπέρ της 
αειφόρου 
ανάπτυξης και της 
ενεργειακής 
απόδοσης

Σε ισχύ 2004

Εθνική ομάδα για 
τις νέες 
ενεργειακές 
τεχνολογίες

Σε ισχύ 2003

Χρηματοδότηση 
για επενδύσεις 
ενεργειακής 
απόδοσης

Διεργασίες
πολιτικής
Κίνητρα/Επιδοτή-
σεις

Σε ισχύ 2002

Feed-in Δασμοί 
για Α.Π.Ε.(ΙΙ)

Κίνητρα/Επιδοτή-
σεις

Σε ισχύ 2002
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(συνέχεια από πίνακα: 3)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Εθελοντικές 
συμφωνίες με τη 
βιομηχανία για 
μειώση των 
εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 
και διατήρηση 
της ενέργειας

Εθελοντική
συμφωνία

Σε ισχύ 2002

Δημιουργία ενός 
Εθνικού
Παρατηρητηρίου 
για τις επιπτώσεις 
της
υπερθέρμανσης 
του πλανήτη

Σε ισχύ 2001

Κυβερνητική 
πίστωση και 
εγγύηση δανείων 
για Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα 
και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 
Επενδύσεις - 
FOGIME

Κίνητρα/επιδοτήσ
εις

Ενεργειακή
παραγωγή,
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2001

Feed-in Δασμοί 
για Α.Π.Ε.(Ι)

Κίνητρα/Επιδοτή-
σεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2001

Πρότυπο Α.Π.Ε. Σε ισχύ 2001

Πρόγραμμα
ενεργειακής
αποδοτικότητας

Διεργασίες
πολιτικής

Σε ισχύ 2000

Απαλλαγή του 
εσωτερικού φόρου 
επί των ορυκτών 
καυσίμων για τις 
εγκαταστάσεις 
συμπαραγωγής

Σε ισχύ 2000

Χρηματοδότηση 
για τους 
ενεργειακούς 
ελέγχους - Fonds 
Regionaux 
Conseils aux 
(FRAC)

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση , 
Ρυθμιστικά μέτρα

Σε ισχύ 1999
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(συνέχεια από πίνακα: 3)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Πολυμερή 
ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων 
IV Gen πυρηνικής 
ενέργειας

Προγραμματι
σμένο

1999

Προϋποθέσεις
αγοράς
ανανεώσιμης
ενέργειας

Ρυθμιστικά μέσα Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 1999

Πρόγραμμα 
ενέργειας από 
ξύλο

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση, 
Κίνητρα/επιδοτή- 
σεις

Σε ισχύ 1999

Πηγή: IEA-Climate Change Database- France

(http://www.iea.org/textbase/pm/?mode=cc&action=view&countrv=France

3.4.2.2 Κλιματική πολιτική της Γερμανίας

Η Γερμανία επικύρωσε το UNFCCC στις 9/12/1993 και το Πρωτόκολλο του 

Κιότο στις 31/5/2002. Υποστηρίζει ότι η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας θα πρέπει να 

διατηρηθεί κάτω από τους 2°C και έχει θέσει ως μακροχρόνιο στόχο τη μείωση των 

εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 1990 αν η Ε.Ε. δεσμευτεί στο 30%. 

Επίσης δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει CDM/JI για την επίτευξη του στόχου του Κιότο και 

εισήγαγε το “KfW Carbon Fund” για να συγκεντρώσει την απαίτηση της βιομηχανίας για τις 

πιστώσεις από τα προγράμματα CDM. Κάποια σημαντικά σημεία της κλιματικών πολιτικών 

της Γερμανίας που είναι σε ισχύ είναι τα εξής:

• Eco-tax: Φορολόγηση των ενεργειακών χρήσεων , τα έσοδα χρησιμοποιούνται 

για τη μείωση του κόστους εργασίας

• Εγγυημένα δασμολόγια για την παραδοθείσα ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές μέσω του νόμου τροφοδότησηςζίεεά-ΐη law),ο οποίος 

οδήγησε στη ιδιαίτερη αύξηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών .

• Ευνοϊκά δάνεια για τη λήψη μέτρων ώστε να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων 

του θερμοκηπίου στον οικιακό τομέα
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• Συμμετέχει στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της E.E.(EU ETS), 

που κατανέμεται έτσι ώστε να υπάρχει χαμηλό κίνητρο για τις περαιτέρω 

μειώσεις από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.(\ν\νΕ, 2005)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία 

για την κλιματική αλλαγή από το 1999 έως το 2009 στη Γερμανία.

Πίνακας 4 : Η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία για την κλιματική αλλαγή από το 1999 

έως το 2009 στη Γερμανία.

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

2009
Τροποποίηση του
νόμου περί
Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας
(Emeuerbare-
Energien-Gesetz,
EEG)

Κίνητρα/
επιδοτήσεις,
Διεργασίες
πολιτικής

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2009

KfW-Πρόγραμμα
αποκατάστασης
ενεργειακής
απόδοσης
(Energieeffizient
Sanieren)

Κίνητρα/
επιδοτήσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2009

KfW Πρόγραμμα
A.n.E(KfW-
Programm
Energien
Emeuerbare)

Κίνητρα/
επιδοτήσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2009

Συνεργασία για 
την προστασία 
του κλίματος και 
την ενέργεια

Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση,
Οικονομική

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2009

Νομοθεσία για το 
κλίμα που 
θεσπίστηκε στο 
πλαίσιο του 
Προγράμματος 
Ολοκληρωμένης 
Κλιματικής 
Αλλαγής και 
Ενέργειας

Διεργασίες
πολιτικής

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2008
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Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Επένδυση για την 
προστασία του 
κλίματος με 
πώληση των 
επιδομάτων 
άνθρακα

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Ενεργειακή
παραγωγή,
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2008

Σχέδιο δράσης
ενεργειακής
αποδοτικότητας

Διεργασίες
πολιτικής

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης 
κλιματικής 
αλλαγής και 
ενέργειας

Διεργασίες
πολιτικής

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Συμφωνία με 
στόχο να 
διπλασιαστεί η 
παραγωγικότητα 
ενέργειας μέχρι το 
2020

Κίνητρα/επιδο τή - 
σεις
Οικονομική, 
Διεργασίες 
πολιτικής 
Ρυθμιστικά μέτρα

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2006

Ενεργειακοί 
φόροι: Άνθρακας, 
βιοντίζελ, φυσικό 
αέριο

Οικονομική Σε ισχύ 2006

Χρηματοδότηση 
για το
αναπτυξιακό 
κέντρο ηλιακής 
δύναμης

Έρευνα και 
ανάπτυξη 
Εθελοντική 
συμφωνία

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2006

Αμερικανική- 
γερμανική κοινή 
δράση για 
καθαρότερη και 
αποδοτικότερη 
ενέργεια, 
ανάπτυξη και 
αλλαγή του 
κλίματος

Σε ισχύ 2005

Δράση
ενεργειακής
βιομηχανίας

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση, 
ρυθμιστικά μέσα

Ενεργειακή
παραγωγή
Βιομηχανία

Σε ισχύ 2005

Πέμπτο
πρόγραμμα
ενεργειακής
έρευνας

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2005
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(συνέχεια από πίνακα:4)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγία 
σύνδεσης

Σε ισχύ 2005

Εθνικό πρόγραμμα 
προστασίας του 
κλίματος

Διεργασίες
πολιτικής

Πολιτικό πλαίσιο
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2005

Δράση για Α.Π.Ε. 
(Emeuerbare- 
Energien-Gesetz 
EEG) 2004

Κίνητρα/επιδοτή-
σεις
Ρυθμιστικά μέτρα

Σε ισχύ 2004
(τροποποιήθηκε το 
2006 και το 2008)

Κανονισμοί
ανάμειξης
βιοκαυσίμων

Ρυθμιστικά μέσα Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2004

Δανογερμανική 
συνεργασία 
περιβαλλοντικής 
έρευνας για την 
επέκταση αιολικής 
ενέργειας

Προγραμματι
σμένο

2004

Νόμος εμπορίας 
εκπομπών

Σε ισχύ 2004

Γερμανικό Εθνικό 
Σχέδιο Κατανομής 
2005-2007

Σε ισχύ 2004

Συνεργασία για 
Α.Π.Ε. και 
ενεργειακή 
αποδοτικότητα 
(REEEP)

Σε ισχύ 2004

Νόμος
συνδυασμένης 
παραγωγής 
θερμότητας και 
ισχύος (Kraft- 
W arme-Kopplungs 
Modemisierungsg 
esetz)

Κίνητρα/επιδοτή-
σεις
Ρυθμιστικά μέτρα

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2002(τροποποιή- 
θηκε το 2008)

CHP συμφωνίες 
με τη βιομηχανία

Εθελοντική
συμφωνία

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2001

Δράση επισήμαν
σης ενεργειακής 
κατανάλωσης 
(EnVKG)

Σε ισχύ 2001

125
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



(συνέχεια από πίνακα:4)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Συμφωνία με τη 
βιομηχανία για 
μείωση των 
εκπομπών C02

Σε ισχύ 2000

Εθνικός
Οργανισμός
Ενέργειας(άεηα)

Διεργασίες
πολιτικής

Πλαίσιο πολιτικής Σε ισχύ 2000

Δράση Α.Π.Ε. Σε ισχύ 2000

Οικο-φορολογική
μεταρρύθμιση

Οικονομική Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 1999

Οικο-φορολογική 
μεταρρύθμιση- 
Πρώτο στάδιο

Οικονομική Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 1999

Πηγή:ΙΕΑ-Οίπιαίε Change Database- Germany

3.4.2.3 Κλιματική πολιτική της Ιταλίας

Η Ιταλία επικύρωσε την UNFCCC στις 15/4/1994 και το Πρωτόκολλο του Κιότο 

στις 31/5/2002. Επίσης ίδρυσε το “Ιταλικό Ταμείο AvOpaKa“(Italian Carbon Fund) που 

συστάθηκε για την παροχή πιστοποιητικών από έργα CDM/JI. Κάποια σημαντικά σημεία της 

κλιματικών πολιτικών της Ιταλίας που είναι σε ισχύ είναι τα εξής:

• Συμμετοχή στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε..

• Εθελοντικές συμφωνίες με τους βιομηχανικούς τομείς για την αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής.

• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω καινοτόμων διαπραγματεύσεων και 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω των 

ανανεώσιμων πιστοποιητικών .

• Επιπρόσθετες πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του 

Κιότο.(WWF, 2005)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία 

για την κλιματική αλλαγή από το 1999 έως το 2009 στη Ιταλία.
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Πίνακας 5: Η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία για την κλιματική αλλαγή από το 1999

έως το 2009 στην Ιταλία.

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Οικονομική 
Δράση 2008: 
Διατάξεις 
ανανεώσιμης 
ενέργειας

Διεργασίες
πολιτικής,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Σε ισχύ 2009

Νομοθεσία 
σχετικά με τα 
μέτρα αντιμετώ
πισης της κρίσης: 
διατάξεις 
ενέργειας

Κίνητρα /
Επιδοτήσεις,
Οικονομική

Βιομηχανία Σε ισχύ 2009

Προβλέψεις για 
την ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση των 
επιχειρήσεων και 
της ενέργειας

Διεργασίες
πολιτικής

Πλαίσιο πολιτικής
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2009

| Feed-in τιμολόγιο 
για τις μικρές 
εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμων 
πηγών

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2008

Feed-in δασμοί 
για την Ηλιακή 
Θερμοδυναμική 
Ενέργεια

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2008

Βιομηχανία 2015: 
Βιομηχανικά 
Έργα Καινοτομίας

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Βιομηχανία Σε ισχύ 2008

Νομοθετικό 
διάταγμα για την 
εφαρμογή της 
οδηγίας 
ενεργειακών 
υπηρεσιών της 
Ε.Ε.

Κίνητρα /
Επιδοτήσεις,
Διεργασίες
Πολιτικής,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Βιομηχανία
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2008

Νόμος για τον 
προϋπολογισμό 
2007 - Διατάξεις 
ενεργειακής 
απόδοσης

Κίνητρα /
Επιδοτήσεις,
Οικονομική

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007
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Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Σχέδιο δράσης
κλιματικής
αλλαγής

Διεργασίες
πολιτικής

Πολυτομεακή
πολιτική

Προγραμματι
σμένο

2007

Εφαρμογή της 
οδηγίας της ΕΕ 
για την προώθηση 
της
συμπαραγωγής
ενέργειας

Ρυθμιστικά μέσα Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2007

Εθνικό σχέδιο 
δράσης 
ενεργειακής 
απόδοσης

Διεργασίες
πολιτικής

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Νέα τροφοδότηση 
πριμοδότησης για 
τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα

Διεργασίες 
πολιτικής, 
Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2007

Εμπορία
πράσινων
πιστοποιητικών

Ρυθμιστικά μέσα,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2006(τροποποιή- 
θηκε το 2008)

Εφαρμογή του 
συστήματος 
εμπορίας των 
εκπομπών της ΕΕ 
στην Ιταλία

Ρυθμιστικά μέσα,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Σε ισχύ 2006

Περιφερειακά 
μέτρα για την 
ενεργειακή 
απόδοση: Έλεγχος 
ενέργειας και 
παραγωγή 
ανανεώσιμης 
ενέργειας στη 
Σαρδηνία

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις 
Ρυθμιστικά μέσα

Σε ισχύ 2006

Σχέδιο
συμμόρφωσης με 
το Πρωτόκολλο 
του Κιότο

Προγραμματίστη
κε

2005

Χρηματοδότηση 
έρευνας για ΑΠΕ

Προγραμματίστη
κε

2005

Λευκό Πιστοποιη
τικό εμπορίας για 
την ενεργειακή 
απόδοση κατά την 
τελική χρήση

Ρυθμιστικά μέσα,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Σε ισχύ 2005
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Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Διάταγμα 
Εφαρμογής του 
συστήματος 
εμπορίας 
εκπομπών της 
Ε.Ε.

Σε ισχύ 2004

Συνεργασία για 
την αγορά 
μεθανίου

Ενεργειακή
παραγωγή,
βιομηχανία

Σε ισχύ 2004

Ιταλικό Εθνικό 
Σχέδιο Κατανομής 
2005-2007

Προγραμματι
σμένο

2004

Αναδιοργάνωση 
των κανονισμών 
για τον ενεργειακό 
τομέα

Διεργασίες
Πολιτικής,
Κανονιστικά
μέσα,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2004

Η προώθηση των 
ΑΠΕ - Διάταγμα 
εφαρμογής της 
οδηγίας 
2001 /77/ΕΚ

Ρυθμιστικά μέσα Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2004

Προώθηση της 
παραγωγής 
ηλεκτρικής 
ενέργειας από 
Α.Π.Ε. στην 
εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής 
ενέργειας

Σε ισχύ 2003

Εμπορία λευκών 
πιστοποιητικών 
για την 
ενεργειακή 
απόδοση - 
Κριτήρια για 
ανάθεση 
πιστοποιητικών 
και εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης 
προς τη 
διατήρηση των 
στόχων στους 
διανομείς

Ρυθμιστικά μέσα,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Σε ισχύ 2003

129
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



(συνέχεια πίνακα :5 )

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Στόχος 2% Α.Π.Ε. 
- Πράσινα 
Πιστοποιητικά

Ρυθμιστικά μέσα,
Εμπορεύσιμες
άδειες

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2002

Συνεργασία για 
Α.Π.Ε. και 
Ενεργειακή 
Εποδοτικότητα 
(REEEP)

Σε ισχύ 2002

Στρατηγική για τη 
μείωση τω 
εθνικών εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου

Διεργασίες
πολιτικής

Σε ισχύ 2002

Σχέδιο καθαρού 
αέρα του Μιλάνο

Προγραμματί
στηκε

2001

Ταμείο για τη 
μείωση των 
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου , την 
ενεργειακή 
απόδοση και την 
βιώσιμη ενέργεια

Διεργασίες
πολιτικής,
Οικονομική

Σε ισχύ 2000

PROBIO - Εθνικό 
πρόγραμμα βιο
καυσίμων

Σε ισχύ 2000

Ηλιακές
θερμοηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

Σε ισχύ 2000

Νέα πολιτική για 
την προώθηση της 
σύγχρονης 
βιομάζας

Προγραμματί
στηκε

1999

Εθελοντικό 
σύμφωνο για το 
κλίμα

Εθελοντική
συμφωνία

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 1999

Πηγή: IEA-Climate Change Database- Italy.

http://www.iea.org/textbase/pm/?mode=cc&action=view&countrv=Italy)
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3.4.2.4 Κλιματική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο επικύρωσε την UNFCCC στις 8/12/1993 και το 

Πρωτόκολλο του Κιότο στις 31/5/2002. Υποστηρίζει ότι η παγκόσμια αύξηση της 

θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από τους 2°C και έχει θέσει ως εθελοντικό 

μεσοπρόθεσμο στόχο την μείωση των εκπομπών C02 κατά 20% έως το 2010 συγκριτικά με 

τα επίπεδα του 1990. Επίσης έχει θέσει ως εθελοντικό μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση κατά 

60% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα 

του 2000. Δεν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί CDM/JI για την επίτευξη του στόχου του 

Κιότο και τέλος πήρε την πρωτοβουλία για την συζήτηση με θέμα της αλλαγή του κλίματος 

στο πλαίσιο της G8. Κάποια σημαντικά σημεία της κλιματικών πολιτικών του Ηνωμένου 

Βασιλείου που είναι σε ισχύ είναι τα εξής:

• Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία μέσω μιας εισφοράς για την 

κλιματική αλλαγή , η οποία μπορεί να μειωθεί εφόσον μια συμφωνία μείωσης είναι 

διαπραγματεύσιμη

• Καθιερώνεται εθνικό σύστημα εμπορίας εκπομπών ήδη από το 2002 και σύστημα 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών υγειονομικής ταφής για το 2005

• Συμμετοχή στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε. το οποίο 

κατανέμεται σύμφωνα με το στόχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αλλά ζητά νομικές 

ενέργειες κατά της Ε.Ε. για την αύξηση του ποσού των επιδομάτων (allowances)

• Απαιτείται από τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας να διασφαλίσουν ότι ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.(\ν\νΕ, 2005)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία 

για την κλιματική αλλαγή από το 1999 έως το 2009 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Πίνακας 6: Η πολιτική και τα μέτρα στη βιομηχανία για την κλιματική αλλαγή από το 1999 

έως το 2009 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Σχέδιο μετάβασης 
χαμηλού άνθρακα 
του Ην.Βασιλείου

Κίνητρα/ επιχορηγ
ήσεις
Πολιτικές
διαδικασίες
Δημόσια
επένδυση
Έρευνα και
ανάπτυξη
Ρυθμιστικά
όργανα

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Παραγωγή
Ενέργειας
Βιομηχανία
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2009

Στρατηγική ΑΠΕ 
2009

Κίνητρα/επιχορηγ
ήσεις
Πολιτικές
διαδικασίες
Δημόσια
επένδυση
Έρευνα και
ανάπτυξη
Ρυθμιστικά
όργανα

Ενεργειακή
Παραγωγή

Σε ισχύ 2009

Στόχος μείωσης
των εκπομπών
άνθρακα
Δέσμευση
ενεργειακής
αποδοτικότητας

Ρυθμιστικά
όργανα
Εμπορεύσιμες
άδειες

Βιομηχανία Σε ισχύ 2008

Δράση για την 
κλιματική αλλαγή

Ρυθμιστικά
όργανα
Εμπορεύσιμες
άδειες
Πολιτικές
Διαδικασίες

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2008

Ενεργειακή δράση 
2008

Πολιτικές
Διαδικασίες

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2008

Προγραμματισμός 
και δράση για την 
ενέργεια 2008

Ρυθμιστικά
όργανα

Πολυτομεακή
πολιτική
Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2008
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(συνέχεια πίνακα:6)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Δέσμευση 
μείωσης του C02 
(CRC)

Ρυθμιστικά
όργανα
Εμπορεύσιμες
άδειες

Βιομηχανία Σε ισχύ 2007

Σχέδιο δράσης
ενεργειακής
αποδοτικότητας

Πολιτικές
διαδικασίες

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Δάνεια 
ενεργειακής 
απόδοσης για τις 
μικρές ή μεσαίες 
επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)

Κίνητρα/επιδο-
τήσεις

Βιομηχανία Σε ισχύ 2007

Ινστιτούτο
τεχνολογιών
ενέργειας

Πολιτικές
Διαδικασίες
Έρευνα και
ανάπτυξη
Εθελοντική
συμφωνία

Πολυτομεακή
πολιτική
Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2007

Λευκή Βίβλος 
Ενέργειας- Η 
αντιμετώπιση της 
πρόκλησης

Πολιτικές
Διαδικασίες

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Ταμείο για τον
περιβαλλοντικό
μετασχηματισμό

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2007

Δράση για την 
κλιματική αλλαγή 
και την αειφόρο 
ενέργεια

Πολυτομεακή
πολιτική
Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2006

Πρόγραμμα 
κλιματικής 
αλλαγής 2006

Πολιτικές
Διαδικασίες
Δημόσιες
Επενδύσεις
Έρευνα και
ανάπτυξη
Κανονιστικά
Όργανα
Εμπορεύσιμες
άδειες

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2006

133
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



(συνέχεια πίνακα:6)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Πρόγραμμα 
Μετασχηματισμού 
της αγοράς - 
Συνεργασία με 
την Κίνα

Πολιτικές
διαδικασίες
Έρευνα και
ανάπτυξη
Κανονιστικά
όργανα
Εθελοντική
συμφωνία
Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση

Σε ισχύ 2006

Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την 
Αειφόρο 
Προμήθεια: 
"Προμήθεια για το 
μέλλον"

Δημόσιες
επενδύσεις
Πολιτικές
διαδικασίες

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2006

Ομάδα εργασίας 
για τη βιομάζα

Έρευνα και
ανάπτυξη
Πολιτικές
διαδικασίες
Οικονομικά
Έρευνα και
ευαισθητοποίηση

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2005

Εφαρμογή της 
οδηγίας σύνδεσης 
της Ε.Ε. στο Ην. 
Βασίλειο

Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2005

Ενεργειακή δράση 
2004

Ρυθμιστικά μέσα Πολυτομεακή
πολιτική
Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2005

Απαλλαγή από 
την εισφορά 
κλιματικών 
μεταβολών για 
ενεργοβόρες 
επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τις 
συμφωνίες 
αλλαγής του 
κλίματος

Οικονομικά
Εθελοντική
συμφωνία

Σε ισχύ 2004
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(συνέχεια πίνακα:6)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Έγκριση για 
περιφερειακά έργα 
ΑΠΕ

Πολιτικές 
διαδικασίες 
Ρυθμιστικά μέσα

Σε ισχύ 2004

Ενεργειακό
πρόγραμμα
συμβουλίου
ερευνών

Έρευνα και 
ανάπτυξη

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
Παραγωγή
ενέργειας
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2004

Συνεργασία 
Ην.Βασ.-Η.Π.Α. 
για καθαρή 
ενέργεια

Σε ισχύ 2004

Ην.Βασίλειο-το 
μεθάνιο στη 
συνεργασία 
αγορών

Βιομηχανία
Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2004

Εγγυήσεις
προέλευσης
AnE(REGO)

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 
Ρυθμιστικά μέσα 
Εμπορεύσιμες 
άδειες

Σε ισχύ 2003

Διαταγή
υποχρέωσης ΑΠΕ

Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση
Ρυθμιστικά μέσα
Εμπορεύσιμες
άδειες
Οικονομικά
Πολιτικές
διαδικασίες

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 2002(τροποποιή- 
θηκε το 2009)

Σύστημα
κεφαλαιακών
επιχορηγήσεων
ενέργειας

Κίνητρα/επιδοτή-
σεις

Σε ισχύ 2002

Συμφωνίες
κλιματικής
αλλαγής

Οικονομικά
Εθελοντική
συμφωνία

Βιομηχανία Σε ισχύ 2001

Γ ραφείο 
προγραμμάτων 
αλλαγής κλίματος

Σε ισχύ 2001

135
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



(συνέχεια πίνακα:6)

Πολιτική Τύπος Πολιτικής Στόχος Κατάσταση Έτος

Μειωμένος ΦΠΑ 
για υλικά 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

Οικονομικά Ενεργειακή
παραγωγή
Πολυτομεακή
πολιτική

Σε ισχύ 2000

Σκωτία-Δάνεια 
ενεργειακής 
απόδοσης για 
μικρές 
επιχειρήσεις

Κίνητρα/επιδοτή-
σεις

Ενεργειακή
παραγωγή

Σε ισχύ 1999

Πηγή: IEA-Climate Change Database- UK.

(http://www.iea.org/textbase/pm/mode=cc&action=view&country=United%20Kingdom)
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3.5 Σύγκριση με Μοντέλο PSR

3.5.1 Πίεση

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (Διάγραμμα .^ακολουθούν μια τάση 

μείωσης σε σχέση με το 1990 και βρίσκονται κάτω από το στόχο του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εκπομπές από το 2003 και έπειτα θα αρχίσουν να 

αυξάνονται με χαμηλό ρυθμό όμως. Παρά το χαμηλό ρυθμό αύξησης των εκπομπών 

αναμένεται ότι οι εκπομπές μετά το 2012 θα ξεπεράσουν τον στόχο του Πρωτοκόλλου.

Διάγραμμα 3: Τάση των εκπομπών στη Γαλλία.
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““-εκπομπές

------Προβλέιμας

— Στόχος Κιότο

Πηγή: WWF(2005), σελ.8.

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία (Διάγραμμα 4) 

ακολουθούν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό μείωσης σε σχέση με το 1990. Οι εκπομπές 

βρίσκονται πάνω από το στόχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όμως οι προβλέψεις δείχνουν 

ότι οι εκπομπές θα συνεχίσουν να μειώνονται με αυξανόμενο ρυθμό έτσι ώστε το 2012 θα 

έχουν καταφέρει να πετύχουν το στόχο του Κιότο.
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Διάγραμμα 4 : Τάση των εκπομπών στη Γερμανία.

Πηγή: WWF(2005), σελ.10.

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στην Ιταλία (Διάγραμμα 5) 

ακολουθούν αυξητική τάση σε σχέση με το 1990. Οι εκπομπές βρίσκονται πολύ πιο πάνω 

από το Πρωτόκολλο του Κιότο και οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εκπομπές θα συνεχίσουν να 

αυξάνονται έτσι ώστε το 2012 ο στόχος του Κιότο να μην επιτευχθεί.

Διάγραμμα 5: Τάση των εκπομπών στην Ιταλία.

Πηγή: WWF(2005), σελ.12.
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Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (Διάγραμμα 6) 

μειώνονται σε σχέση με το 1990, αλλά από το 2003 αρχίζουν να αυξάνονται. Οι εκπομπές 

βρίσκονται κάτω από το Πρωτόκολλο του Κιότο και οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εκπομπές 

θα αυξάνονται με πολύ χαμηλό ρυθμό όμως, έτσι ώστε το 2012 θα έχει επιτευχθεί ο στόχος 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Διάγραμμα 6: Τάση των εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: WWF(2005), σελ.18.

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στις Η.Π.Α. (Διάγραμμα 7) 

ακολουθούν μια αυξητική τάση . Βρίσκονται πάνω από το Πρωτόκολλο του Κιότο και οι 

προβλέψεις δείχνουν ότι δεν θα επιτύχουν το στόχο το Κιότο , ούτε το στόχο του Me Cain- 

Lieberman καθώς επίσης ούτε και το στόχο του σχεδίου της Κυβέρνησης Μπους.
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Διάγραμμα 7: Τάση των εκπομπών στις Η.Π.Α..

Πηγή: WWF(2005), σελ.20.

3.5.1.1 Επιπλέον πληροφορίες

Οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας και των πέντε χωρών (Πίνακας 7) παρουσιάζουν μείωση το 2005 σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990 και 1995 με αρκετές βέβαια διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της χρονικής 

περιόδου που εξετάζουμε. Το 2005 οι Η.Π.Α. είχαν τις περισσότερες εκπομπές, σε σχέση με 

τις άλλες χώρες, που αντιστοιχούσαν σε 570 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα. Ακολουθούν 

κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο με 484 γραμμάρια CO? ανά κιλοβατώρα, η Ιταλία με 413 

γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα, η Γερμανία με 405 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα και η 

Γαλλία με 93 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα.

Οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης (Πίνακας 8) και των πέντε χωρών παρουσιάζουν 

αρκετές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε. Στην 

Γαλλία και τη Γερμανία οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης μειώθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ενώ 

στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν. Στις Η.Π.Α. οι εκπομπές CO2 ανά kWh 

από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης 

μειώθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα του 1995. Ανάμεσα στις πέντε χώρες το 2005 η Ιταλία 

είχε τις περισσότερες εκπομπές που αντιστοιχούσαν σε 970 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα. 

Ακολουθούν κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο με 935 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα, οι
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Η.Π.Α. με 914 γραμμάρια C0? ανά κιλοβατώρα, η Γαλλία με 898 γραμμάρια CO2 ανά 

κιλοβατώρα και η Γερμανία με 803 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα.

Πίνακας 7 : Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας.

Έτος/Χώρα Γ αλλία Γερμανία Ιταλία Ηνωμένο
Βασίλειο

Η.Π.Α.

1990 109 553 575 672

1995 76 522 545 529 579

1999 86 489 494 441 591

2000 84 494 498 461 586

2001 72 506 482 474 617

2002 77 508 503 460 567

2003 81 434 511 478 571

2004 79 436 416 485 572

2005 93 405 413 484 570
Πηγή: IEA(2009b), σελ.101.

Πίνακας 8 : Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης.

Έτος/Χώρα Γ αλλία Γ ερμανία Ιταλία Ηνωμένο
Βασίλειο

Η.Π.Α.

1990 1053 825 963 910

1995 1111 854 987 880 938

1999 1036 813 1006 916 913

2000 938 814 974 906 916

2001 903 873 963 898 988

2002 919 871 976 890 921

2003 886 820 967 901 918

2004 905 818 942 927 923

2005 898 803 970 935 914
Πηγή: IEA(2009b), σελ.104.
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Οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση πετρελαίου (.Πίνακας 9) και των πέντε χωρών παρουσιάζουν αρκετές 

διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε. Στην Γαλλία , την 

Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και θερμότητας με χρήση πετρελαίου μειώθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 

ενώ στην Γερμανία αυξήθηκαν. Στις Η.Π.Α. οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση πετρελαίου αυξήθηκαν σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1995. Ανάμεσα στις πέντε χώρες το 2005 οι Η.Π.Α. είχαν τις περισσότερες 

εκπομπές που αντιστοιχούσαν σε 744 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα. Ακολουθούν κατά 

σειρά η Γερμανία με 718 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα, η Γαλλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο με 585 γραμμάρια C(h ανά κιλοβατώρα και η Ιταλία με 472 γραμμάρια CCT ανά 

κιλοβατώρα.

Πίνακας 9 : Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση πετρελαίου.

Έτος/Χώρα Γαλλία Γ ερμανία Ιταλία Ηνωμένο
Βασίλειο

Η.Π.Α.

1990 603 497 672 660

1995 506 363 663 672 491

1999 538 334 665 460 784

2000 238 438 704 431 811

2001 201 564 706 563 707

2002 191 473 640 553 750

2003 275 496 690 641 747

2004 320 376 489 668 777

2005 585 718 472 585 744

Πηγή: IEA(2009b), σελ. 107.

Οι εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου (Πίνακας 10) και των πέντε χωρών παρουσιάζουν 

αρκετές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε. Και στις
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πέντε χώρες οι εκπομπές παρουσίασαν μείωση. Το 2005 ανάμεσα στις πέντε χώρες οι Η.Π.Α. 

είχαν τις περισσότερες εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου, που ανήλθαν σε 437 γραμμάρια CO? ανά 

κιλοβατώρα. Ακολουθούν κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο με 383 γραμμάρια C6T ανά 

κιλοβατώρα, η Ιταλία με 344 γραμμάρια CO? ανά κιλοβατώρα, η Γερμανία με 260 

γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα και η Γαλλία με 241 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα

Πίνακας 10: Εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου.

Έτος/Χώρα Γαλλία Γερμανία Ιταλία Ηνωμένο
Βασίλειο

Η.Π.Α.

1990 337 372 475 521

1995 335 314 466 426 509

1999 325 360 439 386 541

2000 250 345 431 382 462

2001 250 314 402 387 455

2002 245 326 435 379 437

2003 240 259 420 379 427

2004 233 259 348 388 438

2005 241 260 344 383 437

Πηγή: lEA(2009b), σελ.110.

3.5.2 Κατάσταση

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 1000 ετών (βόρειο ημισφαίριο) 

παρουσιάζει πάρα πολλές διακυμάνσεις και από το 1900 αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό 

(Διάγραμμα 8). Αναμένεται ότι μέχρι το 2100 η παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας 

της επιφάνειας θα είναι μεταξύ 1,4 και 5,8°C σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 

χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων των ενδεχόμενων κοινωνικοοικονομικών 

εξελίξεων και τις συνακόλουθες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (ΕΕΑ.2004).
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Διάγραμμα 8: Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 1000 ετών (βόρειο 

ημισφαίριο) και η προβλεπόμενη άνοδος της θερμοκρασίας τα επόμενα 100 χρόνια.

Πηγή:ΕΕΑ(2004),σελ.14.[Μαηη et al, 1999 (last 1000 years);IPCC,2001 (projection for the 

next 100 years].
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Διάγραμμα 9 : Τρέχουσα Κατάσταση -Εντάσεις Εκπομπών

εκπομπές ανα 
μονάδα ΑΕΠ
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Πηγή: OECD (2008b), σελ.13.(Ημαύρη κάθετη γραμμή στα τμήματα (α), (β) είναι ο μέγιστος 

αποδεκτός παγκόσμιος μέσος όρος για τη σταθεροποίηση των αερίων του θερμοκηπίου που 

περιέχονται στην ατμόσφαιρα στο επίπεδο του 1990. Η μαύρη κάθετη γραμμή στο τμήμα 

(δ)είναι ο μέγιστος αποδεκτός παγκόσμιος μέσος όρος για τη σταθεροποίηση του διοξειδίου του 

άνθρακα από ενεργειακή χρήση που περιέχεται στην ατμόσφαιρα στο επίπεδο του 1990.)

Η συμβολή των υπό εξέταση χωρών στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι 

ρυθμοί προόδου προς τη σταθεροποίηση των εκπομπών ποικίλουν σημαντικά (Διάγραμμα 9). 

Οι Η.Π.Α. το 2005 είχαν τις περισσότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ανά 

μονάδα ΑΕΠ , σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε., και ανήλθαν σε 0.67 τόνους 

ισοδυνάμων COt . Ακολουθεί η Γερμανία με 0.50 τόνους ισοδυνάμων CO2 , το Ηνωμένο 

Βασίλειο με 0.39 τόνους ισοδυνάμων CO2 , η Ιταλία με 0.38 τόνους ισοδυνάμων και 

τελευταία η Γαλλία με τις χαμηλότερες εκπομπές ανά μονάδα ΑΕΠ που ανέρχονται σε 0.33 

τόνους ισοδυνάμων CO2 . Οι Η.Π.Α. δεν κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου κάτω από το μέγιστο αποδεκτό παγκόσμιο μέσο όρο.
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Οι Η.Π.Α. το 2005 είχαν τις περισσότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 

κατά κεφαλήν σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε.. Οι κατά κεφαλήν εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου των Η.Π.Α. ανήλθαν σε 24 τόνους ισοδυνάμων CO2, ακολουθεί η 

Γερμανία με 12,5 τόνους ισοδυνάμων CO2 , το Ηνωμένο Βασίλειο με 11 τόνους ισοδυνάμων 

CO2, η Ιταλία με 10 τόνους ισοδυνάμων CO2 και τελευταία η Γαλλία με τις χαμηλότερες 

εκπομπές που ανέρχονται σε 9 τόνους ισοδυνάμων CO2. Άρα ο μέσος άνθρωπος στις Η.Π.Α. 

συμβάλλει περισσότερο στην αλλαγή του κλίματος και ο μέσος άνθρωπος στη Γαλλία 

συμβάλλει λιγότερο στην αλλαγή του κλίματος. Επίσης οι Η.Π.Α. δεν κατάφεραν να 

σταθεροποιήσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κάτω από το μέγιστο αποδεκτό 

παγκόσμιο μέσο όρο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει μια μείωση των εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ 

μεγαλύτερη του 30% , σε σχέση με το επίπεδο του 1990, που είναι και το μεγαλύτερο 

ποσοστό μείωσης ανάμεσα στις υπό εξέταση χώρες. Γερμανία παρουσίασε μια μείωση των 

εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ γύρω στο 30%. Οι Η.Π.Α. και η Γαλλία είχαν μια μείωση των 

εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ μικρότερη του 30%. Η Ιταλία είχε τη μικρότερη μείωση των 

εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ ανάμεσα στις υπό εξέταση χώρες που κυμαίνεται περίπου στο 

10% σε σχέση με το επίπεδο του 1990.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία παρουσίασαν την μεγαλύτερη μείωση των 

κατά κεφαλήν εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 20% και 25% αντίστοιχα σε σχέση με το 

επίπεδο του 1990. Η Γαλλία είχε μια μικρότερη μείωση των κατά κεφαλήν εκπομπών γύρω 

στο 10 % ενώ οι Η.Π.Α. παρουσίασαν σχεδόν μηδενική μείωση. Στην Ιταλία αντίθετα οι 

κατά κεφαλήν εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν περίπου κατά 10% σε 

σχέση με το επίπεδο του 1990.

Οι κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ενεργειακή χρήση και οι 

ρυθμοί προόδου προς τη σταθεροποίηση των εκπομπών αυτών ποικίλουν σημαντικά στις υπό 

εξέταση χώρες. Οι Η.Π.Α. το 2005 είχαν τις περισσότερες κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα από ενεργειακή χρήση σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε.. Οι κατά 

κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις Η.Π.Α. το 2005 ανήλθαν σε 20 τόνους. 

Ακολουθεί η Γερμανία με ΙΟτόνους , το Ηνωμένο Βασίλειο με 8 τόνους και η Ιταλία με 7.5 

τόνους. Τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ενεργειακή 

χρήση είχε η Γαλλία ,οι οποίες ανήλθαν σε 6.5 τόνους.

Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μόνες από τις εξεταζόμενες χώρες 

που παρουσίασαν μείωση των κατά κεφαλήν εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με 

το επίπεδο του 1990, η οποία ήταν 20% και 10% αντίστοιχα. Οι Η.Π.Α. και η Γαλλία
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παρουσίασαν ένα ποσοστό αύξησης ελάχιστα πάνω από το μηδέν ενώ η Ιταλία παρουσίασε 

μια αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το επίπεδο του 1990. Σε αντίθεση με τις υπό εξέταση 

χώρες της Ε.Ε., οι Η.Π.Α. δεν κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές του διοξειδίου 

του άνθρακα κάτω από το μέγιστο αποδεκτό παγκόσμιο μέσο όρο.

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των συγκεντρώσεων τριών 

βασικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε τρία χρονικά 

διαστήματα: γεωλογικά χρόνια(εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια),τα τελευταία 11.000 χρόνια και 

οι τελευταίες δεκαετίες. Τα διαγράμματα επίσης δείχνουν πρότυπα μεγάλων κύκλων 

συγκεντρώσεων στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου και απεικονίζουν επίσης αυξήσεις στις 

συγκεντρώσεις από τη βιομηχανική εποχή (μετά το 1780) που υπερβαίνει τις συγκεντρώσεις 

του παρελθόντος των παρελθόντων εκατοντάδων χιλιάδων ετών.

Διάγραμμα 7ά:Παγκόσμιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

στην διάρκεια των γεωλογικών χρόνων και στα τελευταία χρόνια.

A. Μ7.428 1C to 339 BC Β. 9002 BC to 1975 AD C. 1951 AD to 200· AD

-750,000 -500,000 -250.000 0 -10,000-8000 -6000 4000 -2000 0 2000 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Έτος(αρνητικές τιμές = π.Χ.)

Πηγή.-υ.Ξ. ΕΡΑ: Climate Change http://www.epa.gov/climatechange/science/recentac.htnil

Η συγκέντρωση του CO2 κατά τη διάρκεια των 650.000π.Χ. χρόνων 

εναλλάσσεται κατά τη διάρκεια αρκετών χιλιάδων περιόδων από το υψηλό επίπεδο των 285- 

300 μερών ανά εκατομμύριο (ppm) σε επίπεδα γύρω στα 180-185ppm (Διάγραμμα 10). Στο 

δεύτερο τμήμα του διαγράμματος φαίνεται ότι από το 900μ.Χ. έως το 1800μ.Χ. η 

συγκέντρωση του CO2 παρέμεινε σχετικά σταθερή σε περίπου 270-290 ppm . Κατά τα 

τελευταία 150 χρόνια , οι συγκεντρώσεις του CO2 αυξήθηκαν σταθερά από 270-290 ppm 

την προ-βιομηχανική εποχή έως 382ppm το 2006 μια αύξηση 36%(τμήμα 2 και 3).
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Διάγραμμα 11: Παγκόσμιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις μεθανίου (CH4) στην διάρκεια 

των γεωλογικών χρόνων και στα τελευταία χρόνια.

Α. 548,729 BC to 281 BC Β. 8945 BC Ιο 1980 AD C. 1985 AD Ιο 2000 ΑΟ
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Πηγή.-υ.Ξ. ΕΡΑ:Climate Change http://www.epa.gov/climatechange/science/recentac.html

Η συγκέντρωση του μεθανίου (Διάγραμμα 11) κατά τη διάρκεια των όΟΟ.ΟΟΟπ.Χ. 

χρόνων εναλλάσσεται αρκετές φορές από το επίπεδο των 800 μερών περίπου ανά 

δισεκατομμύριο(ρρό) στο επίπεδο των 350-400 ppb. Στο δεύτερο τμήμα του διαγράμματος 

φαίνεται ότι από το 900μ.Χ. μέχρι το 1800μ.Χ. η συγκέντρωση του θείου αυξάνει από 

600ppb σε 750ppb περίπου. Από το 1985 ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης του μεθανίου 

άρχισε να επιβραδύνει για να φτάσει τελικά το 2006 στα επίπεδα των 1750-1800ppb (τμήμα 

γ). Συνολικά οι παγκόσμιες συγκεντρώσεις του μεθανίου έχουν υπερδιπλασιαστεί τα 

τελευταία 200 χρόνια.
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Διάγραμμα 72:Παγκόσμιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) 

στην διάρκεια των γεωλογικών χρόνων και στα τελευταία χρόνια.

Α. 104.301 BC Ιο 1871 AD Β. 9000 BC Ιο 1970 AD C. 1978 AD Ιο 2006 AD

Έτος(αρνητικές τιμές = π.Χ.)

ΠηγήΈΈ. EPA:Climate Change http://www.epa.gov/climatechange/science/recentac.html

Οι συγκεντρώσεις Ν2Ο (Διάγραμμα 12) εναλλάσσονται ευρέως κατά την διάρκεια 

του γεωλογικού χρόνου και κυμαίνονται από 180ppb έως 280ppm. Παρά τις μεγάλες 

διακυμάνσεις των γεωλογικών ετών οι συγκεντρώσεις του μεθανίου παρέμειναν κάτω από το 

επίπεδο των 275ppb από το 900μ.Χ. έως το 1800μ.Χ. Έπειτα οι συγκεντρώσεις άρχισαν να 

αυξάνονται γρήγορα με αποτέλεσμα το 2006 οι συγκεντρώσεις του Ν2Ο να φτάσουν στα 

329ppb που είναι και το υψηλότερο επίπεδο όλων των ετών .

3.5.3 Αντίδραση

Οι εντάσεις ενεργειακής παροχής κατά κεφαλή και ανά μονάδα ΑΕΠ καθώς και 

το ποσοστό μεταβολής τους σε σχέση με το επίπεδο του 1990 ποικίλουν σημαντικά 

(Διάγραμμα 13). Το 2005 οι Η.Π.Α. είχαν την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή 

ανάμεσα στις υπό εξέταση χώρες, η οποία ανήλθε σε 8 toe εκ των οποίων 7 toe προήλθαν 

από ορυκτά καύσιμα. Στη Γαλλία η κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή ανήλθε σε 4,3 toe εκ 

των οποίων οι 2,5 toe προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Στη Γερμανία η κατά κεφαλήν 

ενεργειακή παροχή ανήλθε σε 4,1 toe εκ των οποίων οι 3,5 toe προήλθαν από ορυκτά 

καύσιμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή ανήλθε σε 4 toe εκ των
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οποίων οι 3,5 toe προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Η Ιταλία παρουσίασε το 2005 τη 

χαμηλότερη κατά κεφαλή ενεργειακή παροχή που ανήλθε σε 3 toe εκ των οποίων οι 2,8 toe 

προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Παρατηρούμε ότι στις τέσσερις από τις πέντε χώρες η κατά 

κεφαλήν ενεργειακή παροχή προέρχεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα , ενώ στη Γαλλία η 

κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα αποτελεί περίπου το 

μισό την ενεργειακής παροχής.

Διάγραμμα 13: Εντάσεις ενεργειακής παροχής.

κατά κεφαλήν

tefcnd r
S*iz3rland OECD

Deimark ■
Italy ii

Greece 1
IK "a

Portugal a
ΛιιοΗο m
Spain
“uifey

II
u

Japan
be-msT*

■
Frcrc*

tetteriarcfe !
NGr%av

Hmofry 1
Lutentoirg ■

Upm 7eaL?ir1 pm
Fteato =3

DcJgiim
SfftsJen
caarei I

A-strala
USA

Kcnsa ■
Finknd liiliil

C*el Ffepiiiic
SKvii FiVpiiUir

Canada i 1
Icclcnd 1 1 : Πι ■ Ί1ϊ1ϊϊΤ ^ τ

ΟΧ) 2.0 (.0 6.0 8.0 O.C 12.0

ανά μονάδα ΑΕΠ % μεταβολή από το 1990

Irebnd 
S’Aizeitond 

Dtnrrark 
bK- 

Grcoce 
UK 

FuiIulM 
Hm n 
Span 

Tufce) 
Jaaan 

Gtrmarrv 
France 

Mpifvriavfc 

II envoy 
I ungar> 

Lcxerbcurg

fit* ZfculimJ 
Meidcc 

Edgum 
Sweden 
Pdirri 

Ajaidia 
ISA

Kaect 
-inland 

Ctoech P^piJic 
3Lu«i. R^jiKil 

Canada 
cdand

1 OECD
1 1

11
II

.......... II
____ □

............... 1
1

II
II

1 1
1 1... ( (

_____  II
.............1........

1
1

.............1.....
1

1 3
1 3

D
I
□
23

1 =1
1 1

1 1
1 1

1 ■.................1
0.2 a3 0.4

hnlanrl 
Sdt7srhnrl 

Dei rruiii 
Itaky 

Cre-ece 
UK 

PaHJid 
Juste 
Spain 
~Lfley 
Jjpn 

Gernsny 
Fran** 

NttWlanifc 

thmay 
I lir»g»rY 

LuwiiLujiy 
Z«dldiJ 
new» 

EWIqijm 
Swsfen 

Poland 
ALStnlia 

USA 
Korea 

Fnb-d 
Republic 

■3Il.cA P.qjulii

liefcmd
•50 -25 0 2» 9!

toe/cifoita n_jpepiBiD ορυκτών καυσίμων ι«Ί 0)0 US3 Μ μερίδίο ορυκτών καυσίμων LI σν° 91 κατά κεφαλήν

Πηγή: OECD(2008b), σελ. 29.

Το 2005 η Ιταλία παρουσίασε την χαμηλότερη ενεργειακή παροχή ανά μονάδα 

ΑΕΠ, ανάμεσα στις υπό εξέταση χώρες, που ανήλθε σε 0,12 toe εκ των οποίων 0,11 toe 

προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ενεργειακή παροχή ανά μονάδα 

ΑΕΠ ίση με 0,14toe εκ των οποίων 0,13 toe προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Η Γερμανία είχε 

ενεργειακή παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ ίση με 0,16 toe εκ των οποίων 0,135 toe προήλθαν από 

ορυκτά καύσιμα. Η Γαλλία είχε ενεργειακή παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ ίση με 0,17 toe εκ των 

οποίων 0,08 toe προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Οι Η.Π.Α. είχαν τη μεγαλύτερη ενεργειακή 

παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες και ήταν ίση με 0,22 toe εκ των 

οποίων 0,18 toe προήλθαν από ορυκτά καύσιμα. Παρατηρούμε ότι στις τέσσερις από τις 

πέντε χώρες η ενεργειακή παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ προέρχεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα,
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ενώ στη Γαλλία η ενεργειακή παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα 

αποτελεί το μισό την ενεργειακής παροχής.

Στις υπό εξέταση χώρες το 2005 υπήρξε μείωση της ενεργειακής παροχής ανά 

μονάδα ΑΕΠ σε σχέση με το επίπεδο του 1990, με εξαίρεση την Ιταλία που παρουσίασε μια 

αύξηση 4%. Τη μεγαλύτερη μείωση της ενεργειακής παροχής ανά μονάδα ΑΕΠ παρουσίασε 

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με ποσοστό 24%. Οι Η.Π.Α. είχαν μια μείωση 20% και 

η Γαλλία είχε την μικρότερη μείωση με ποσοστό 10%.

Πίνακας 11: Συνεισφορά των ΑΠΕ στη συνολική προσφορά ενέργειας.

% συνολικής πρωτογενούς παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έτος/Χώρα Γ αλλία Γερμανία Ιταλία Ηνωμένο
Βασίλειο

Η.Π.Α.

2005 6 6 7 2 5

% συνολικής πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

Έτος/Χώρα Γαλλία Γ ερμανία Ιταλία Ηνωμένο
Βασίλειο

Η.Π.Α.

1990 7 2 5 1 5

1991 8 2 5 1 5

1992 8 2 5 1 6

1993 8 2 5 1 5

1994 8 2 6 1 5

1995 8 2 5 1 5

1996 7 2 5 1 5

1997 7 3 5 1 5

1998 7 3 6 1 5

1999 7 3 6 1 5

2000 7 3 6 1 5

2001 7 3 6 1 4

2002 6 4 6 1 4

2003 6 4 6 2 5

2004 6 4 7 2 5

2005 6 5 7 2 5
Πηγή: UK Govt Sustainable Development-Indicators(data from OECD) 

(http://www.defra.gov.uk/sustainable/govemment/progress/data-resources/intemational.htm)
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Μεταξύ των πέντε χωρών η Γαλλία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό πρωτογενούς 

ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (.Πίνακας 11) το έτος 1990 και το 

Ηνωμένο Βασίλειο το μικρότερο ποσοστό. Το 2005 η Ιταλία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό 

πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το Ηνωμένο 

Βασίλειο το μικρότερο ποσοστό.

Πιο αναλυτικά , στη Γαλλία μεταξύ των ετών 1991 και 1995 υπήρξε μια αύξηση 

του ποσοστού πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

σχέση με το 1990 από 7% σε 8%. Από 1996 μέχρι το 2001 το ποσοστό μειώθηκε σε 7% για 

να καταλήξει να μειωθεί τελικά το 2005 σε 6%.

Στη Γερμανία το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας το 1990 ήταν 2% και παρέμεινε σταθερό έως το 1996. Το 1997 αυξήθηκε 

σε 3% και παρέμεινε σταθερό έως και το έτος 2001. Το 2002 υπήρξε μια μικρή αύξηση του 

ποσοστού σε 4% που παρέμεινε σταθερό μέχρι το 2004 για να αυξηθεί τελικά το 2005 σε 5%

Στην Ιταλία το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας το 1990 ήταν 5% και παρέμεινε σταθερό μέχρι το 1993 για να παρουσιάσει 

μια μικρή αύξηση σε 6% το 1994 και έπειτα πάλι μείωση στο επίπεδο του 5% που παρέμεινε 

σταθερό από το 1995 έως το 1997. Το ποσοστό αυξήθηκε σε 6% το 1998 και παρέμεινε 

σταθερό μέχρι το 2003. Το 2004 το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε σε 7% και παρέμεινε σταθερό και το 2005.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 1990 ήταν 1% και παρέμεινε σταθερό για τα επόμενα 

δώδεκα χρόνια. Το 2003 το ποσοστό αυξήθηκε σε 2% και παρέμεινε σταθερό μέχρι και το 

2005.

Στις Η.Π.Α. το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας το 1990 ήταν 5% και παρέμεινε σταθερό και το 1991. Παρουσίασε μια μικρή 

αύξηση το 1992 κατά 1% και έπειτα τα επόμενα χρόνια παρουσίασε μια συνεχή μείωση . 

Τελικά το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

σταθεροποιήθηκε από το 2003 έως και το 2005 σε 5%.

Η Γερμανία είναι η μόνη από τις εξεταζόμενες χώρες που είχε το 2005 μια 

μείωση της κατά κεφαλήν ενεργειακής παροχής σε σχέση με το επίπεδο του 1990 , ενώ στις 

υπόλοιπες χώρες η κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή αυξήθηκε. Πιο αναλυτικά, στη 

Γερμανία η κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή μειώθηκε κατά 9% σε σχέση με το επίπεδο 

του 1990. Στις Η.Π.Α. η κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με
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το επίπεδο του 1990, στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 5% και στη Γαλλία αυξήθηκε 

κατά 12%. Τέλος η Ιταλία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της κατά κεφαλήν 

ενεργειακής παροχής που ήταν 20% σε σχέση με το επίπεδο του 1990.

3.5.4 Σχολιασμός-Κριτική

Στη Γερμανία η βασική κινητήρια δύναμη για τη μείωση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου είναι η ουσιαστική μείωση των εκπομπών από την καύση καυσίμων 

όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς, καθώς και στις μεταποιητικές και 

κατασκευαστικές εταιρίες. Στην Γερμανία η τάση μείωσης των εκπομπών των αεριών του 

θερμοκηπίου επιτεύχθηκε με την αλλαγή του τύπου των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, 

βελτίωση της ενεργειακής και τεχνικής αποδοτικότητας, καθώς και μέσω της χρήσης πηγών 

ενέργειας με μηδενικές εκπομπές. Οι ανεξέλεγκτες εκπομπές μειώθηκαν επίσης μετά την 

αυξημένη χρήση του φυσικού αερίου pit(pit gas), τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής 

φυσικού αερίου και την εισαγωγή του συστήματος ανάκτησης ατμών κατά τη διανομή των 

καυσίμων. Επίσης στη Γερμανία έχουν μειωθεί οι εκπομπές από βιομηχανικές 

διαδικασίες(δεν σχετίζονται με ενέργεια). Η κινητήρια δύναμη για τη μείωση των εκπομπών 

από βιομηχανικές διαδικασίες είναι η μείωση των εκπομπών στη χημική βιομηχανία, στην 

παραγωγή μετάλλων και στα ορυκτά προϊόντα(ΕΓΝ FCCC, 2009).

Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην Γερμανία είναι 

αποτέλεσμα του πειραματισμού της Γερμανίας με νέα μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής. Η 

Γερμανική πολιτική για το κλίμα έχει εξελιχθεί από ένα κυρίως εθελοντικό πρόγραμμα στη 

δεκαετία του 1990 σε μια σύνθεση κανονισμών, σε οικονομικά κίνητρα, σε ενημέρωση και σε 

διαπραγματευτικές δεσμεύσεις. Αυτή η εξέλιξη υπαγορεύτηκε από δυο υπερισχύουσες ιδέες. 

Πρώτον μια διαρκή δέσμευση για την αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής και η 

αυξανόμενη υπεροχή των οικονομικών συνταγών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Ωστόσο και μη περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στη 

Γερμανική πολιτική για την κλιματική αλλαγή, καθώς η κυβέρνηση τροποποίησε μέσα 

πολιτικής για να προσαρμοστεί σε οικονομικές και πολιτικές πιέσεις τόσο σε εθνικό όσο και 

σε κοινοτικό επίπεδο( Rupp and Bailey, 2003)

Το γεγονός ότι η Γερμανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση εκπομπών του 

διοξειδίου του άνθρακα από ενεργειακή χρήση σε σχέση με τις άλλες χώρες δεν είναι 

καθόλου τυχαίο. Από το 1990 η Γερμανία έχει κάνει μεγάλες αλλαγές στο ενεργειακό 

σύστημα. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν κλείσιμο των αναποτελεσματικών
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εγκαταστάσεων, βελτιώσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και αλλαγή των 

χρησιμοποιούμενων καυσίμων για παράδειγμα από άνθρακα σε φυσικό ahpio(UNFCCC, 

2007). Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η αλλαγή των χρησιμοποιούμενων 

καυσίμων επιβεβαιώνεται και από την εξέταση της μεταβολής της ενεργειακής παροχής ανά 

μονάδα ΑΕΠ που παρουσίασε η Γερμανία με ποσοστό μείωσης 24%, η οποία ήταν και η 

μεγαλύτερη μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο στις εξεταζόμενες χώρες, καθώς και από την 

αύξηση της συνεισφοράς των ΑΕΠ στην ενεργειακή παροχή σε σχέση με το επίπεδο του 

1990. Παρόλο που η Γερμανία κατέφυγε στην αλλαγή των χρησιμοποιούμενων καυσίμων 

εντύπωση προκαλεί η σημαντική αύξηση των εκπομπών CCE ανά kWh από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση πετρελαίου σε σχέση με το επίπεδο του 1990 

. Αυτό δείχνει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Γερμανία 

συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο.

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 

κυρίως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας και της αλλαγής χρήσης 

καυσίμων από το πετρέλαιο και τον άνθρακα, στο φυσικό αέριο για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης βασικό ρόλο για τη πτώση των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα από ενεργειακή χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο έπαιξε η μείωση των εκπομπών από 

τις βιομηχανίες ενέργειας, από μεταποιητικές και κατασκευαστικές βιομηχανίες και από τις 

διαφυγούσες εκπομπές των καυσίμων (ΕΕΑ, 2007). Παρόλα αυτά υπάρχουν και δύο 

αρνητικά στοιχεία. Σημειώθηκε αύξηση των εκπομπών CCE ανά kWh από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης και μειώθηκε σε σχέση με 

το 1990 το ποσοστό συνολικής πρωτογενούς ενεργειακής παροχής από ΑΠΕ, που αποτελεί 

και το μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες. Συμπεραίνουμε ότι η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τον άνθρακα /τύρφη και ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πολιτική που θα δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ.

Οι ιταλικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν λόγω των οδικών 

μεταφορών, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και της διύλισης 

βενζίνης(ΕΕΑ,2007). Η ενεργειακή παροχή αυξήθηκε μόνο στην Ιταλία σε σχέση με τις 

άλλες χώρες, με έτος βάσης το 1990, και οι κατά κεφαλήν εκπομπές του διοξειδίου του 

άνθρακα από ενεργειακή χρήση αυξήθηκαν επίσης κατά 10%. Η αύξηση του ποσοστού των 

ΑΠΕ στην ενεργειακή παροχή σε σχέση με το 1990 δεν ήταν δυνατό να αντισταθμίσει την 

ενεργειακή παροχή από ορυκτά καύσιμα αφού το 2005 η ενεργειακή παροχή προήλθε σχεδόν 

εξολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα. Η αύξηση των εκπομπών CCE ανά kWh από την
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας προέκυψε μόνο από χρήση άνθρακα/τύρφης 

και όχι με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Αυτό δείχνει ότι ο τομές παραγωγής ενέργειας και 

θερμότητας στην Ιταλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα/τύρφη.

Η Ιταλία θα πρέπει να βελτιώσει την κλιματική της πολιτικής λαμβάνοντας 

μέτρα τόσο για τον μεταφορικό τομέα όσο και για τον τομέα παραγωγής ενέργειας και 

θερμότητας, δίνοντας έμφαση στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, στην αύξηση της 

χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή 

αποδοτικότητα.

Στη Γαλλία οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν λόγω των 

μεγάλων μειώσεων των εκπομπών Ν2Ο από την παραγωγή αδιπικού οςέος(αάίρία oxide). 

Ταυτόχρονα όμως στο χρονικό διάστημα από το 1990 μέχρι το 2005 αυξήθηκαν σημαντικά 

οι εκπομπές CCE από τις οδικές μεταφορές (ΕΕΑ,2007). Η Γαλλία είναι η μόνη από τις πέντε 

χώρες που η χρήση των ορυκτών καυσίμων αποτελεί μόνο το 50% της ενεργειακή παροχής. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μείωση των εκπομπών CO2 ανά kWh από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και για τις τρεις πηγές. Κάτι τέτοιο αποτελεί θετικό 

στοιχείο στην προσπάθεια της Γαλλίας να μειώσει την χρήση των ορυκτών καυσίμων. 

Δυστυχώς όμως η Γαλλία είχε τη μικρότερη μείωση την ενεργειακής ανά ΑΕΠ, σε σχέση με 

τις άλλες χώρες, από το επίπεδο του 1990 και η συνεισφορά των ΑΕΠ στη συνολική 

ενεργειακή παροχή μειώθηκε. Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος που οι τάσεις των 

συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δείχνουν μια αύξηση των συνολικών 

εκπομπών. Η Γαλλία θα πρέπει να δώσει έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας , αλλά και στη μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές.

Από τις χώρες της Ε.Ε. που εξετάσαμε όσες παρουσιάζουν μια μείωση των 

εκπομπών θα μπορούσαν να πετύχουν μια μεγαλύτερη μείωση αυτών, αλλά και σε αυτές που 

παρατηρείται αύξηση των εκπομπών θα μπορούσε να επιτευχθεί μια μείωση. Καθοριστικό 

ρόλο για αυτό το σκοπό θα πρέπει να διαδραματίσει η συμμετοχή των χωρών στο Σύστημα 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε. Το χρονικό διάστημα που μελετήσαμε φτάνει 

μέχρι το 2005 που ήταν και η πρώτη χρονιά συμμετοχής των χωρών στο EU ETS. Σύμφωνα 

με την ετήσια έκθεση απογραφής των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. που 

ετοιμάστηκε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) οι εκπομπές μειώθηκαν 

μεταξύ 2004 και 2005. Το 2005 το EU ETS κάλυψε περίπου το 47% των συνολικών 

εκπομπών του CO2 και περίπου το 39% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

στην Ε.Ε. των 15. Επίσης το EU ETS κάλυψε περίπου το 49% των συνολικών εκπομπών του 

CC>2 και περίπου το 41% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. των
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25 (ΕΕΑ). Είναι προφανές πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το EU ETS στη μείωση των 

εκπομπών και η συμβολή του στην προσπάθεια που γίνεται κατά της κλιματικής αλλαγής 

είναι μεγάλη. Η συμμετοχή των μελών της Ε.Ε. κρίνεται επιτακτική και έτσι η κάθε χώρα θα 

χρησιμοποιήσει ένα αποτελεσματικό μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής ώστε να επιδιώξει να 

πετύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών που έχει οριστεί από το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Παρόλο που η Ε.Ε. άργησε να εφαρμόσει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών κατάφερε μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αντίθετα στις 

Η.Π.Α. όπου η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί παραδοσιακό μέσο 

περιβαλλοντικής πολιτικής οι εκπομπές ακολουθούν αυξητική τάση με μεγάλο ρυθμό. Οι 

Η.Π.Α. το 2005 είχαν τις περισσότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα 

ΑΕΠ , σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε., και δεν κατάφεραν να σταθεροποιήσουν 

τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κάτω από το μέγιστο αποδεκτό παγκόσμιο μέσο 

όρο. Επίσης το 2005 είχαν τις περισσότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 

κεφαλήν σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε.. Τέλος Οι Η.Π.Α. το 2005 είχαν τις 

περισσότερες κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ενεργειακή χρήση σε 

σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε..

Το 2005 οι Η.Π.Α. είχαν την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή 

καθώς και την μεγαλύτερη ενεργειακή παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ ανάμεσα στις υπό εξέταση 

χώρες, η οποία προήλθε κυρίως από ορυκτά καύσιμα. Το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής 

παροχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2005 σταθερό σε σχέση με το επίπεδο του 

1990.

Είναι προφανές ότι η κλιματική πολιτική των Η.Π.Α. είναι αναποτελεσματική, 

αφού οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται, δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει 

την ενεργειακή αποδοτικότητα, η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται ακόμη από τα ορυκτά 

καύσιμα και δεν έχει γίνει πρόοδος στην αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου έπαιξε η Κυβέρνηση Μπους που 

εφάρμοσε προγράμματα δαπανηρά και αναποτελεσματικά.. Η Κυβέρνηση Μπους πρότεινε 

ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια, που καλούσε για αύξηση της παραγωγής των ορυκτών 

καυσίμων και περιορισμό των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(Βυ1λε1εν and 

Betsill, 2003). Θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς απόλυτα προκλητική αυτή την πολιτική, 

αφού έρχεται σε αντίθεση με τη θέση ότι για να επιτευχθεί μεγάλη μείωση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως πρέπει να αυξηθεί το συνολικό μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση.

Ακόμη στην αναποτελεσματική κλιματική πολιτική των Η.Π.Α. συντέλεσε σε
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μεγάλο βαθμό και ο Συνασπισμός για το Παγκόσμιο Κλίμα(Θ(Χ, Global Climate Coalition) 

(Bulkeley and Betsill, 2003). Τα μέλη των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων και αυτοκινήτων 

δεν υπέδειξαν καμία περιβαλλοντική συνείδηση αφού σε κάθε προσπάθεια του Κλίντον 

αντιδρούσαν υπερασπιζόμενοι τα οικονομικά τους συμφέροντα. Αυτή η συμπεριφορά 

αποτελεί μια ακόμη ζωντανή απόδειξη ότι ο άνθρωπος έδωσε προτεραιότητα στον ποσοτικό 

χαρακτήρα της ανάπτυξης χωρίς να υπολογίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται βασικές πληροφορίες των κλιματικών 

πολιτικών των Η.Π.Α., Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, που κάνουν 

τις επιμέρους πολιτικές να μοιάζουν ή να διαφοροποιούνται μεταξύ τους.

Πίνακας 12 : Κλιματικές πολιτικές των εξεταζομένων χωρών.

Η.Π.Α. Γαλλία Γερμανία Ιταλία Ην.Βασίλειο

UNFCCC 15/10/92 25/03/94 09/12/93 15/04/94 08/12/93

Πρωτόκολλο
Κιότο

- 31/05/02 31/05/02 31/05/02 31/05/02

CDM/JI Ναι Όχι Ναι Όχι

Εμπορεύσιμες
Άδειες

RGGI κ.ά. EU ETS EU ETS , 
Εθνικό

EU ETS EU ETS , 
Εθνικό

σύστημα σύστημα

Τύπος
Πολιτικής

Έμφαση σε
έρευνα και
ανάπτυξη και
εθελοντικές
συμφωνίες
Εκπαίδευση
και ευαισθητο-
ποίηση
Κανονιστικά
όργανα,
Οικονομικά,
Κίνητρα/επιδο-
τήσεις

Οικονομικά , 
Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις, 
Ρυθμιστικά 
μέσα,
Δημόσιες 
επενδύσεις. 
Έρευνα και 
ανάπτυξη, 
Εκπαίδευση & 
ευαισθητο- 
ποίηση , 
Εθελοντικές 
συμφωνίες

Κίνητρα/
επιδοτήσεις,
Εκπαίδευση
και ευαισθητο-
ποίηση,
Οικονομικά,
Έρευνα και
ανάπτυξη,
Ρυθμιστικά
μέτρα,
Εθελοντική
συμφωνία

Κίνητρα / 
Επιδοτήσεις, 
Ρυθμιστικά 
μέσα,
Οικονομικά,
Εθελοντικές
συμφωνία,

Κίνητρα/επιδο-
τήσεις
Δημόσιες
επενδύσεις
Έρευνα και
ανάπτυξη,
Ρυθμιστικά
όργανα,
Εθελοντικές
συμφωνίες,
Εκπαίδευση
και ευαισθητο-
ποίηση,
Οικονομικά

Στόχος Ενεργειακή
αποδοτικότητα
Βιομηχανία
Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα
ΑΠΕ

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα.
Ενεργειακή
αποδοτικότητα
ΑΠΕ
Βιομηχανία

Ενεργειακή
αποδοτικότητα
ΑΠΕ
Βιομηχανία

Ενεργειακή
αποδοτικότητα
ΑΠΕ
Βιομηχανία

Δέσμευση και
αποθήκευση
άνθρακα,
Ενεργειακή
αποδοτικότητα
ΑΠΕ
Βιομηχανία

157
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:50 EEST - 3.236.241.27



Η συμμετοχή των Η.Π.Α. στο Πρωτόκολλο του Κιότο είναι επιτακτική αφού 

μόνο με την εφαρμογή των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου θα καταφέρει να 

εφαρμόσει μια αποτελεσματική κλιματική πολιτική. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι η έμφαση 

στην έρευνα και ανάπτυξη και στις εθελοντικές συμφωνίες δεν αρκεί.

Οι Η.Π.Α. υπέγραψαν την UNFCCC ένα χρόνο νωρίτερα από την Γερμανία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν την 

UNFCCC ένα χρόνο νωρίτερα από την Ιταλία και τη Γαλλία παίζοντας έτσι πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην έναρξη της αντιμετώπισης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με 

τις χώρες της Ε.Ε. Το Πρωτόκολλο του Κιότο υπογράφτηκε και από τις τέσσερις χώρες της 

Ε.Ε., ενώ οι Η.Π.Α. αρνήθηκαν να το υπογράψουν.

Και η πέντε χώρες χρησιμοποιούν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 

συστήματα εμπορίας εκπομπών. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός από το EU ETS 

εφαρμόζουν και δικό τους εθνικό σύστημα εμπορίας. Η διαφοροποίηση της εφαρμογής των 

εμπορεύσιμων αδειών εκπομπών των Η.Π.Α. και των χωρών της Ε.Ε. είναι ότι, ενώ στις 

Η.Π.Α. οι εμπορεύσιμες άδειες αποτελούν παραδοσιακό μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής , 

στην Ε.Ε. η χρήση τους ξεκίνησε κυρίως την χρονιά που υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο του 

Κιότο και έπρεπε η Ε.Ε. να εφαρμόσει τους ευέλικτους κανονισμούς του για να μειώσει τις 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από το 2008 έως το 2012.

Η κλιματική πολιτική που χρησιμοποιούν οι Η.Π.Α. δίνει έμφαση στην έρευνα 

και ανάπτυξη και στις εθελοντικές συμφωνίες. Επίσης χρησιμοποιεί σαν μέσα πολιτικής την 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, κανονιστικά όργανα, οικονομικά μέσα καθώς και 

κίνητρα/επιδοτήσεις. Στις χώρες τις Ε.Ε. χρησιμοποιούνται επιπλέον και δημόσιες 

επενδύσεις. Η Ιταλία υστερεί σε έρευνα και ανάπτυξη, δημόσιες επενδύσεις καθώς και σε 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Η Γερμανία υστερεί σε δημόσιες επενδύσεις.

Ο στόχος των κλιματικών πολιτικών και στις πέντε χώρες είναι οι ΑΠΕ, η 

ενεργειακή αποδοτικότητα και η βιομηχανία. Επιπλέον στις Η.Π.Α., τη Γαλλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο ως στόχος έχει τεθεί η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

Ο σχεδιασμός των κλιματικών πολιτικών όσο καλά και αν έχει σχεδιαστεί από 

μια χώρα όμως μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μια αποτελεσματική 

κλιματική πολιτική λοιπόν χρειάζεται και ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου της 

εφαρμογής των μέτρων. Έτσι και οι πέντε χώρες θα πρέπει να δώσουν βάση στην ανάπτυξη 

ενός μηχανισμού ελέγχου που θα εντοπίζει παραβάτες και παραλήψεις.
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3.6 Συμπεράσματα

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό 

πρόβλημα που αποδίδεται στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ενεργειακός τομέας παράγει το 

μεγαλύτερο μερίδιο των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα ορυκτά 

καύσιμα παρέχουν πάνω από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας (Hester and Harisson, 2003). Για να επιτευχθεί μεγάλη μείωση των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως πρέπει να αυξηθεί το συνολικό μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση (Twidell 

and Weir, 2006).

Τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ε.Ε. προσπάθησαν να αναπτύξουν κλιματικές 

πολιτικές από τη δεκαετία του 1980, με την η Ε.Ε. να έχει καθιερωθεί ως ένας παγκόσμιος 

ηγέτης για την κλιματική αλλαγή. Η προτεραιότητα των Η.Π.Α. βασιζόταν καθαρά σε 

διεθνείς διαπραγματεύσεις και επιστημονική έρευνα που απαιτούσε υπέρογκα ποσά 

δαπανών(ΒπαηηεΓ and Klein 1999), ενώ η κλιματική πολιτική της Ε.Ε. αποτελείται από με 

σειρά πολιτικών, προγραμμάτων και νομοθετικών μέτρων (κοινοτικός φόρος 

ενέργειας/άνθρακα, προγράμματα προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και διάδοση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Kulessa, 2007).

Η κλιματική πολιτική των Η.Π.Α. επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη 

των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων και αυτοκινήτων υπό την αιγίδα του Συνασπισμού για 

το Παγκόσμιο Κλίμα(Θ(Χ, Global Climate Coalition) (Bulkeley and Betsill, 2003) .Oi 

προσπάθειες της Κυβέρνησης Κλίντον για την επιβολή μιας αποτελεσματικής κλιματικής 

πολιτικής απέτυχαν αφού συχνά συνάντησαν αντιδράσεις. Η κυβέρνηση Bush πρότεινε ένα 

εθνικό σχέδιο για την ενέργεια, που καλούσε για αύξηση της παραγωγής των ορυκτών 

καυσίμων και περιορισμό των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(Βυ!1<ε1εγ and 

Betsill, 2003) , που έρχεται σε αντίθεση όμως με τη θέση ότι για να επιτευχθεί μεγάλη 

μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως πρέπει να αυξηθεί το 

συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιωθεί σημαντικά η 

ενεργειακή απόδοση. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που επί Κυβέρνησης Μπους οι εκπομπές 

των αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν αντί να μειωθούν.

Επιπλέον από το 2004 έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες στην Ε.Ε. για
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να ενισχυθούν οι συναλλαγές εκπομπών, που εσωκλείουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενώ η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών στις Η.Π.Α. είχε 

εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα αφού αποτελούσε παραδοσιακό μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ακόμα αντίθετη είναι η θέση των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. ως προς το Πρωτόκολλο 

του Κιότο. Ενώ η Ε.Ε. έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο και προσπαθεί να 

συμμορφωθεί ως προς αυτό για να επιτύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου μέχρι το 2012, οι Η.Π.Α. δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο, επικαλούμενες 

την επιστημονική βάση της κλιματικής αλλαγής, τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και 

ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο Πρωτόκολλο και οι αναπτυσσόμενες χώρες (Bulkeley 

and Betsill, 2003)

Όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών για την κλιματική αλλαγή γίνονται 

προσπάθειες τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τις Η.Π.Α. σε ομοσπονδιακό όσο και σε κρατικό 

επίπεδο.

Από τις πέντε χώρες που εξετάσαμε χρησιμοποιώντας το Μοντέλο PSR, στην 

Ιταλία και στις Η.Π.Α οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται και μάλιστα με 

μεγάλο ρυθμό, ενώ μόνο στη Γερμανία μειώνονται με μεγάλο ρυθμό. Οι Η.ΠΑ. είχαν το 2005 

τις περισσότερες εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας, όπως επίσης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση 

πετρελαίου και kWh από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση 

φυσικού αερίου.Η Ιταλία είχε τις περισσότερες εκπομπές CO2 ανά kWh από την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με χρήση άνθρακα/τύρφης.

Οι Η.Π.Α. το 2005 είχαν τις περισσότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 

ανά μονάδα ΑΕΠ , σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε., και δεν κατάφεραν να 

σταθεροποιήσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κάτω από το μέγιστο αποδεκτό 

παγκόσμιο μέσο όρο. Επίσης το 2005 είχαν τις περισσότερες εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου κατά κεφαλήν σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε.. Τέλος Οι Η.Π.Α. 

το 2005 είχαν τις περισσότερες κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 

ενεργειακή χρήση σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες της Ε.Ε..

Το 2005 οι Η.Π.Α. είχαν την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν ενεργειακή παροχή 

καθώς και την μεγαλύτερη ενεργειακή παροχή ανά μονάδα ΑΕΠ ανάμεσα στις υπό εξέταση 

χώρες, η οποία προήλθε κυρίως από ορυκτά καύσιμα. Το ποσοστό πρωτογενούς ενεργειακής 

παροχής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2005 σταθερό σε σχέση με το επίπεδο του 

1990.

Είναι προφανές ότι η κλιματική πολιτική των Η.Π.Α. είναι αναποτελεσματική.
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αφού οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται, δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει 

την ενεργειακή αποδοτικότητα, η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται ακόμη από τα ορυκτά 

καύσιμα και δεν έχει γίνει πρόοδος στην αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η συμμετοχή των Η.ΓΊ.Α. στο Πρωτόκολλο του Κιότο είναι επιτακτική αφού μόνο με την 

εφαρμογή των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου θα καταφέρει να εφαρμόσει μια 

αποτελεσματική κλιματική πολιτική. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι η έμφαση στην έρευνα και 

ανάπτυξη και στις εθελοντικές συμφωνίες δεν αρκεί.

Σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το EU ETS στη μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και η συμβολή του στην προσπάθεια που γίνεται 

κατά της κλιματικής αλλαγής . Η συμμετοχή των μελών της Ε.Ε. κρίνεται επιτακτική και έτσι 

η κάθε χώρα θα χρησιμοποιήσει ένα αποτελεσματικό μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής ώστε 

να επιδιώξει να πετύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών που έχει οριστεί από το 

Πρωτόκολλο του Κιότο.

Τελικές προτάσεις

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομική 

ευμάρεια μιας χώρας, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, έχουν συντελέσει όμως στην 

ραγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος. Το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης 

έρχονται να λύσουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές επιδρούν 

τόσο στο περιβάλλον όσο και στη βιομηχανία. Σε επίπεδο βιομηχανίας μπορεί να επιδράσουν 

τόσο θετικά όσο και αρνητικά στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της 

βιομηχανίας και να επηρεάσουν τη απόφαση για μετεγκατάσταση των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων σε περιοχές με λιγότερο αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις(ϊΙερείίο, 1990; 

Solow, 1992; Denison, 1979; Barbora and ΜεΟοηηεΙΙ (1986,1990); Gollop and Roberts, 

1983; Gray, 1987; Haveman and Christiansen, 1981; Norsworthy εΐ al., 1979; Palmer εΐ al., 

1995).

Τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ε.Ε. παρουσιάζουν έντονη βιομηχανοποίηση και έχουν 

καθιερώσει νομοθετικά και ρυθμιστικά μέτρα ώστε να περιοριστεί η ρύπανση που 

προκαλείται από τη βιομηχανία και επηρεάζει τον ατμοσφαιρικό αέρα, το νερό και το 

έδαφος. Από τη δεκαετία του 1980 έχουν αναπτύξει επίσης πολιτικές που αφορούν την 

κλιματική αλλαγή. Ενώ όμως η Ε.Ε. έχει καθιερωθεί ως ένας παγκόσμιος ηγέτης για την 

κλιματική και έχοντας υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο προσπαθεί να επιτύχει το 

στόχο μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2012, οι Η.Π.Α. δεν 

έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο, επικαλούμενες την επιστημονική βάση της κλιματικής
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αλλαγής, τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο 

Πρωτόκολλο και οι αναπτυσσόμενες χώρες (Bulkeley and Betsill, 2003)

Κάνοντας χρήση του Μοντέλου PSR και περιβαλλοντικών δεικτών για να 

αναλύσουμε τους παράγοντες που σχετίζονται με την βιομηχανική ανάπτυξη και την 

κλιματική αλλαγή στις Η.Π.Α. , τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, συμπεραίνουμε ότι η κλιματική πολιτική των Η.Π.Α. είναι αναποτελεσματική, 

αφού οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται, δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει 

την ενεργειακή αποδοτικότητα, η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται ακόμη από τα ορυκτά 

καύσιμα και δεν έχει γίνει πρόοδος στην αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η συμμετοχή των Η.Π.Α. στο Πρωτόκολλο του Κιότο είναι επιτακτική αφού μόνο με την 

εφαρμογή των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου θα καταφέρει να εφαρμόσει μια 

αποτελεσματική κλιματική πολιτική. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι η έμφαση στην έρευνα και 

ανάπτυξη και στις εθελοντικές συμφωνίες δεν αρκεί.

Από τις χώρες της Ε.Ε. που εξετάσαμε όλες λίγο ή πολύ παρουσιάζουν θετικά και 

αρνητικά στοιχεία σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των κλιματικών τους πολιτικών. Η 

συμμετοχή τους στο Πρωτόκολλο του Κιότο και η εφαρμογή του EU ETS μπορεί να τις 

βοηθήσει να ασκήσουν μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική για τη μείωση της 

κλιματικής αλλαγής. Έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στην αύξηση των ΑΠΕ και στην 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους .

Η εμπειρία μας από τη χρήση του Μοντέλου PSR αποκάλυψε όλα τα θετικά 

στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του Μοντέλου. Το Μοντέλο μπορεί να περιγράφει με 

λεπτομέρεια τόσο τις πιέσεις που μπορεί να ασκούνται στο περιβάλλον από τη ρύπανση που 

προκαλείται από τη βιομηχανία μιας χώρας, την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το 

περιβάλλον από τις πιέσεις αυτές που δέχεται, καθώς και την αντίδραση της κοινωνίας. 

Σημαντικό είναι επίσης ότι ενώ μια χώρα μπορεί με την πρώτη ματιά να παρουσιάζει μια 

θετική εικόνα, όπως για παράδειγμα ότι οι συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 

μειώνονται, το Μοντέλο μπορεί να αποκαλύψει κάποιο αρνητικό στοιχείο, όπως για 

παράδειγμα ότι οι εκπομπές του CO2 από ενεργειακή) χρήση μπορεί να αυξάνονται ή ότι 

υστερεί σε ενεργειακή αποδοτικότητα. Αποκαλύπτοντας έτσι τις αδυναμίες κάθε κλιματικής 

πολιτικής μπορούν να προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τις χώρες να 

βελτιώσουν τις κλιματικές τους πολιτικές που θα συμβαδίζουν με την βιομηχανική ανάπτυξη.
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Μελλοντικές επεκτάσεις

Η μεθοδολογία που προτείνεται στην εργασία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει 

έναυσμα για αντίστοιχες μελέτες στο μέλλον. Ως επέκτασή της θα μπορούσε να προταθεί η 

συγκριτική ανάλυση των Η.ΓΊ.Α. και με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας το 

Μοντέλο PSR και περιβαλλοντικούς δείκτες για την περίπτωση της κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον θα μπορούσε να συνεχιστεί η έρευνα για τα χρόνια μετά το 2005, που στην 

παρούσα εργασία δεν κατέστει δυνατόν λόγω έλλειψης των απαραίτητων περιβαλλοντικών 

δεικτών και για τις πέντε χώρες που εξετάστηκαν.

Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί η πολιτική των χωρών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. 

για τα απόβλητα και ποιά είναι η αποτελεσματικότητα αυτών πολιτικών. Το ζήτημα των 

αποβλήτων(δημοτικά, βιομηχανικά, επικίνδυνα, πυρηνικής ενέργειας) είναι καίριας σημασίας 

αφού η ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων έχει επιπτώσεις τόσο στη ανθρώπινη υγεία 

όσο και στα οικοσυστήματα. Ε[ κύρια πρόκληση είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων 

καθώς και η περαιτέρω προσέγγιση διαχείρισης του κύκλου ζωής των προϊόντων και η 

επέκταση της ευθύνης του παραγωγού. Αυτό συνεπάγεται την εσωτερίκευση του κόστους 

διαχείρισης των αποβλήτων στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών 

διαχείρισης των αποβλήτων, την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας και την πλήρη 

συμμετοχή του κοινού στο σχεδίασμά των μέτρων (OECD, 2008b). Και στην περίπτωση αυτή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PSR μοντέλο με τους παρακάτω περιβαλλοντικούς δείκτες:

• Πιέσεις:

° Παραγωγή αποβλήτων(αστικά, βιομηχανικά, επικίνδυνα, πυρηνικής ενέργειας).

° Μετακινήσεις των επικίνδυνων αποβλήτων.

• Κατάσταση:

° Επιδράσεις στην ποιότητα του νερού και του αέρα.

° Επιπτώσεις στη χρήση της γης και της ποιότητας του εδάφους.

° Τοξική μόλυνση.

• Αντίδραση:

° Ελαχιστοποίηση αποβλήτων(ποσοστά ανακύκλωσης).

° Οικονομικά και φορολογικά μέσα, δαπάνες(ΟΕΟϋ 2003, 2008b).
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