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Περίληψη  

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα από τα σημαντικότερα 

σύγχρονα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και ένας από τους ποικίλους 

μηχανισμούς καταπολέμησης αυτής της αλλαγής, είναι και τα συστήματα εμπορίας 

αδειών Cap and Trade. Η εργασία αυτή μελετάει σε βάθος τα μεγαλύτερα συστήματα 

εμπορίας της Αμερικής, όπως επίσης και το ευρωπαϊκό σύστημα EU ETS. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων 

ιστορικών εξελίξεων της προστασίας του περιβάλλοντος,  από το 1970 που ήταν η 

αρχή του περιβαλλοντικού κινήματος, μέχρι και την τελευταία σημαντική 

περιβαλλοντική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Παρίσι το 2015. Στην συνέχεια 

γίνεται θεωρητική ανάλυση των διαφόρων μηχανισμών για την μείωση της ρύπανσης, 

τόσο αυτών που βασίζονται στην αγορά, όσο και αυτών που στηρίζονται σε 

κανονισμούς εντολής και ελέγχου. 

Στην συνέχεια της εργασίας αναλύονται σε βάθος τα χαρακτηριστικά των Cap 

and Trade συστημάτων εμπορίας, όπως επίσης και πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους και μελετούνται τα μεγαλύτερα αμερικανικά συστήματα. Τα δύο 

σημαντικότερα συστήματα, που συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και σήμερα, είναι 

το AB 32 της Καλιφόρνια και το RGGI. Επίσης, μελετάται το μεγαλύτερο σύστημα 

εμπορίας που υπάρχει, το EU ETS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, γίνεται 

σύγκριση των αμερικανικών συστημάτων εμπορίας με το ευρωπαϊκό, σε σχέση με 

την έκταση, την δεσμευτικότητα, τα χαρακτηριστικά διανομής και την 

αποτελεσματικότητά τους. 

Τέλος, γίνεται μία ανάλυση της βιωσιμότητας των αμερικανικών συστημάτων 

εμπορίας, μετά από την ανακοίνωση αποχώρησης των ΗΠΑ από την Συμφωνία του 

Παρισιού, καταλήγοντας στο ότι η βιωσιμότητα τους δεν απειλείται άμεσα και ότι με 

την υποστήριξη που φαίνεται να απολαμβάνουν από τις υπόλοιπες χώρες, τις 

πολιτείες, τις επιχειρήσεις και την κοινή γνώμη, θα συνεχίσουν να επεκτείνονται και 

να αναπτύσσονται. 
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Abstract 

The problem of climate change is one of the most important contemporary 

issues that face global concern and one of the various mechanisms to address this 

change, is the Cap and Trade emission trading systems. This paper studies in depth the 

largest trading systems in America, as well as the European EU ETS system. 

In the first part of the paper, the most important historical milestones of 

environmental protection are presented, from the beginning of the environmental 

movement in the 1970s, to the last major environmental agreement reached in Paris in 

2015. Thereafter, the theoretical analysis of the various pollution-reduction 

mechanisms is performed, including systems that are market-based, but also 

command-and-control regulations. 

Additionally, the characteristics of Cap and Trade systems, as well as their 

advantages and disadvantages, are analyzed in depth and the largest American 

systems are presented. The two most important systems, which continue to operate 

even today, are the AB 32 of California and the RGGI. Moreover, the largest existing 

emission trading system, the European Union’s EU ETS, is being studied. In addition, 

American trading systems are compared with the European one, in terms of their 

extent, their binding, their allowance distribution characteristics and their 

effectiveness. 

Finally, an analysis of the viability of American emission trading systems, due 

to the announcement of the US withdrawal from the Paris Agreement, is performed, 

concluding that their viability is not directly threatened and that with the support they 

seem to enjoy from other countries, states, companies and public opinion, they will 

continue to expand and grow. 
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Εισαγωγή 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή που αυτή επιφέρει, 

αποτελούν καίρια ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την 

σταδιακή αύξηση του πληθυσμού της Γής και την ραγδαία “έκρηξη” στις 

επιχειρηματικές και βιομηχανικές δραστηριότητες τις τελευταίες δεκαετίες, οι 

εκπομπές ρύπων και κυρίως αερίων υπεύθυνων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

έχουν αυξηθεί επικίνδυνα1. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές σε 

ολόκληρο τον κόσμο και περιλαμβάνουν φαινόμενα όπως την μείωση των 

βροχοπτώσεων, την επέκταση των ερήμων, την διάβρωση του εδάφους, το λιώσιμο 

των πάγων, την αύξηση του επιπέδου των θαλασσών, την αύξηση της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας (Εικόνα 1), την συχνότερη παρουσίαση ακραίων καιρικών φαινομένων 

και πολλά άλλα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). Οι ειδικοί προβλέπουν ότι τα 

φαινόμενα αυτά θα ενταθούν στο άμεσο μέλλον, ενώ πολλοί από αυτούς πιστεύουν 

ότι η ρύπανση του πλανήτη έχει φτάσει σε επίπεδα που είναι πλέον μη αναστρέψιμα 

(Καρνής, 2016). 

Εκτός από τις παραπάνω αρνητικές συνέπειες, η κλιματική αλλαγή έχει 

τρομερές αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες των διάφορων κρατών2. Αυτός είναι 

ένας ακόμα λόγος που έχει ωθήσει τα αναπτυγμένα κράτη να κάνουν προσπάθειες 

συνεργασίας, για την θέσπιση των απαραίτητων κανόνων, με πιο γνωστή αυτή της 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997. Παρ’ όλες τις πολλές προσπάθειες, 

η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και προσεγγίσεων από τις αρμόδιες αρχές, 

ήταν ασθενής και μόλις τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις και οι πολίτες έχουν 

αντιληφθεί την σημασία της προώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή η παρουσία διεθνών, μη 

κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και επίσης εντείνονται οι δράσεις 

                                                           
1 Οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι περιλαμβάνουν τα οξείδια του θείου, του αζώτου και του άνθρακα, 

την αμμωνία, τα βαρέα μέταλλα και πολλά άλλα. Το European Environmental Bureau 2012, 

παρουσιάζει με λεπτομέρειες όλους του ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις συνέπειές τους για το 

περιβάλλον. 

2 Ο Γεωργακόπουλος (2017) έχει αναλύσει σε βάθος τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που 

συντελούνται στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, για ποικίλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 
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και οι πρωτοβουλίες μεγάλου αριθμού κοινωνικών ομάδων, οδηγώντας έτσι σε 

παγκόσμια προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και σε αυξημένες πιέσεις 

προς τις αρμόδιες αρχές να βρουν αποτελεσματικές λύσεις για την μείωση των 

εκπομπών ρύπων. Ένα κομμάτι των λύσεων αυτών είναι το εμπόριο ρύπων και 

ειδικότερα τα συστήματα cap and trade, τα οποία θα μελετηθούν σε αυτήν την 

εργασία. 

 

Εικόνα 1: Παγκόσμιοι Χάρτες Επιφανειακής Θερμοκρασίας Ξηράς και 

Θάλασσας της Γής Νοέμβριος 2015 

Πηγή: National Centers for Environmental Information, 2015. Διατίθεται στο: 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201511 

Οι πολύχρονες διαπραγματεύσεις και οι διεθνείς συνεργασίες για την 

προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλων νομικών πλαισίων και αποτελεσματικών 

εργαλείων μείωσης των εκπομπών ρύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνονται να 

φέρνουν κάποια πρώιμα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα ελπιδοφόρων 

αποτελεσμάτων είναι η σταθεροποίηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, όπως αυτές μεταφράζονται σε τόνους άνθρακα και φαίνονται στην 

Εικόνα 2. Παρόλο που τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται 

συνεχώς από το 1960 έως και το 2013, τα επίπεδα τους για τα έτη 2014, 2015 και 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201511
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2016 φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί. Η σταθεροποίηση αυτή είναι μία καλή 

αρχική ένδειξη, αλλά δεν σημαίνει ότι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών έχουν 

επιτευχθεί, καθώς σύμφωνα με το IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν ραγδαία για να μπορούμε να ελπίζουμε 

στην επούλωση των κλιματικών ζημιών που έχουμε προκαλέσει (Johnson, 2016). 

 

Εικόνα 2: Παγκόσμιες Ετήσιες Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου σε 

Δισεκατομμύρια Τόνους Άνθρακα3 

Πηγή: Johnson, 2016. Διατίθεται στο: https://arstechnica.com/science/2016/11/global-

carbon-emissions-look-steady-for-third-year-running/ 

Η επιτακτικότητα της συνέχισης και της εντατικοποίησης των προσπαθειών 

μείωσης των εκπομπών ρύπων φαίνεται και από πολλά άλλα στοιχεία. Για 

παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι σταθεροποιήθηκαν οι εκπομπές ρύπων, το ίδιο δεν 

ισχύει για την συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, η οποία 

αυξάνεται σταθερά (Εικόνα 3). Αυτό συμβαίνει γιατί το διοξείδιο του άνθρακα 

συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα και χρειάζεται πολλές δεκαετίες για να απορροφηθεί 

                                                           
3 Οι τρείς διαδοχικές κουκκίδες αντιστοιχούν στα έτη 2014, 2015 και 2016. 

https://arstechnica.com/science/2016/11/global-carbon-emissions-look-steady-for-third-year-running/
https://arstechnica.com/science/2016/11/global-carbon-emissions-look-steady-for-third-year-running/
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από φυσικούς παράγοντες και να αφαιρεθεί από την ατμόσφαιρα4 (Ritchie and Roser, 

2017). 

 

Εικόνα 3: Παγκόσμιο Ποσοστό Συγκέντρωσης Διοξειδίου του Άνθρακα στην 

Ατμόσφαιρα 

Πηγή: Ritchie and Roser, 2017. Διατίθεται στο: https://ourworldindata.org/co2-and-

other-greenhouse-gas-emissions/ 

Τον κυριότερο ρόλο στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

παίζουν οι αρμόδιες αρχές και τα κράτη, τα οποία μπορούν από θέση ισχύος να 

επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις. Επίσης, είναι αυτά τα οποία φέρουν την ευθύνη 

χάραξης πολιτικών και εφαρμογής συστημάτων μείωσης των ρύπων. Παρακάτω θα 

αναλυθούν οι διαθέσιμες στρατηγικές των αρμόδιων αρχών, όπως επίσης θα 

παρουσιαστούν και οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των κρατών για συνεργασία και 

έλεγχο της ρύπανσης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

                                                           
4 Ένα μικρό μέρος του CO2 κάνει λιγότερο από πέντε χρόνια για να αφαιρεθεί μέσω των διαδικασιών 

του γρήγορου κύκλου του άνθρακα, ενώ για τις υπόλοιπες ποσότητες απαιτούνται μερικές εκατοντάδες 

χρόνια για να αφαιρεθούν, μέσω των διαδικασιών του αργού κύκλου του άνθρακα. Περισσότερες 

λεπτομέρειες αναλύονται από τον Riebeek 2011. 

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/
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Μέρος Πρώτο: Ιστορική Εξέλιξη και Μηχανισμοί 

Προστασίας του Περιβάλλοντος 

Κεφάλαιο Α΄: Σημαντικά Ιστορικά Γεγονότα της 

Προστασίας του Περιβάλλοντος σε Παγκόσμιο Επίπεδο 

I) Δεκαετία του 70’ 

Οι πρώτες σημαντικές εθνικές αλλά και διεθνείς προσπάθειες προστασίας του 

περιβάλλοντος άρχισαν την δεκαετία του 70’, η οποία θεωρείται και η δεκαετία του 

περιβαλλοντικού κινήματος. Κατά την διάρκεια αυτής σχηματίστηκαν τα πρώτα 

υπουργεία περιβάλλοντος και ιδρύθηκαν οι πρώτες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ο 

λόγος της στροφής αυτής προς την προστασία του περιβάλλοντος, ήταν εν μέρει η 

αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και ο αραβοϊσραηλινός πόλεμος 

του 1973, που οδήγησε σε παγκόσμια κρίση των τιμών του πετρελαίου και ανάγκασε 

τις παγκόσμιες οικονομίες να στραφούν προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 

σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο (European Environmental Agency, 2011). 

Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά γεγονότα της δεκαετίας του 70’ άρχισαν 

στην Αμερική, μετά από την πρώτη περιβαλλοντική νομοθεσία National 

Environmental Policy Act το 1969, που οδήγησε στην ίδρυση της Αμερικανικής 

Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (US Environmental Protection Agency – 

US EPA) το 1970. Το 1972 γίνεται η πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 

περιβάλλον στη Στοκχόλμη, όπου αποφασίζονται 265 βασικές αρχές σχετικά με το 

περιβάλλον και προωθείται ο σχηματισμός κυβερνητικών περιβαλλοντικών 

υπηρεσιών. Οι συνέπειες της διάσκεψης αυτής ήταν τεράστιες καθώς, οδήγησε στην 

ίδρυση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών το 1972 και στην 

σύσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Παρίσι, τον ίδιο χρόνο. Η 

σύσκεψη αυτή αποτέλεσε την βάση για τις πρώτες σημαντικές ευρωπαϊκές 

περιβαλλοντικές νομοθεσίες, για την ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής6 το 1973 και για το πρώτο και το δεύτερο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

                                                           
5 Το United Nations Environment Programme 2017 παρέχει την ολοκληρωμένη λίστα των 26 αυτών 

αρχών. 

6 Βλέπε European Union 2010 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση της υπηρεσίας. 
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Δράσης το 1973 και το 1977 αντίστοιχα (Klemmensen et al., 2007). Τέλος, το 1979 

διεξήχθη στην Γενεύη η πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα, με την παρουσία 

μεγάλου αριθμού επιστημόνων από όλο τον κόσμο. 

II) Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Ρίο Ντε Τζανέιρο 1992 

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι περισσότερες χώρες ανέπτυξαν νέες 

νομοθεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυσαν τις υπάρχουσες, 

αλλά σε επίπεδο διεθνής συνεργασίας τα αναπτυγμένα κράτη δεν προχώρησαν σε 

σημαντικές εξελίξεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύνοδος κορυφής στο 

Ναϊρόμπι το 1982, οπού απέτυχε να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς 

σημαντικοί ηγέτες δεν παρευρέθησαν. Σημαντικά γεγονότα που ακολούθησαν ήταν η 

ίδρυση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1983, η 

υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ από τον ΟΗΕ το 1987, το οποίο 

περιόρισε την χρήση ουσιών που προκαλούν την τρύπα του όζοντος και η διεξαγωγή 

της 2ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα στην Γενεύη το 1990, η οποία έφερε 

περεταίρω εξελίξεις στη προστασία του περιβάλλοντος και οδήγησε στην δημιουργία 

του Παγκόσμιου Συστήματος Παρατήρησης του Κλίματος το 1992 (Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία, 2010). 

Το σημαντικότερο γεγονός αυτή της χρονικής περιόδου ήταν η Διάσκεψη των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) στο Ρίο Ντε 

Τζανέιρο το 1992. Από αυτήν την διάσκεψη προέκυψε μεταξύ άλλων, η 

σημαντικότατη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 

(UNFCCC)7, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1994 και αποτέλεσε την βάση για τις 

περισσότερες μεταγενέστερες συμβάσεις και συμφωνίες. Ο κύριος στόχος της 

σύμβασης αυτής ήταν να περιοριστούν, μέχρι το 2000, οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990 και έτσι να μειωθεί η αύξηση της θερμοκρασίας 

της Γής (UNFCCC, 2014). Η σύμβαση αυτή ήταν η πρώτη που αναγνώριζε 

διαφορετικές ευθύνες και υποχρεώσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών και τις χώριζε σε 

δύο κατηγορίες (Annex I και Annex ΙΙ). Συνολικά, η διάσκεψη στο Ρίο κατάφερε να 

                                                           
7 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της σύμβασης βλέπε United Nations 

1992. 
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προωθήσει την ιδεολογία της βιώσιμης ανάπτυξης και να περιορίσει την άσκοπη 

σπατάλη των φυσικών πόρων και την μόλυνση των οικοσυστημάτων. 

III) Το Πρωτόκολλο του Κιότο 

Το 1995, οι χώρες που είχαν υπογράψει την UNFCCC συναντήθηκαν στο 

Βερολίνο, στην 1η Συνδιάσκεψη των Μερών (COP 1), καθώς ήταν κοινώς αποδεκτό 

ότι οι δεσμεύσεις της UNFCCC δεν θα πετύχαιναν τους μακροπρόθεσμους στόχους 

της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, ήταν απαραίτητη η αναθεώρηση των ορίων 

των εκπομπών και απαιτούνταν αυστηρότερες διατάξεις, κάτι που οδήγησε μετά από 

μακρές διαπραγματεύσεις στην απόφαση για την υιοθέτηση του Πρωτόκολλου του 

Κιότο8, κατά την διάρκεια του COP 3 το 1997 (Bοhringer, 2003). 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, που αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια της UNFCCC, 

εισήγαγε νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τις ανεπτυγμένες 

χώρες, χωρίς να τις περιορίζει για τον τρόπο με τον οποίο θα τους πετύχουν. Οι 

στόχοι αυτοί ήταν να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην 

πρώτη φάση εφαρμογής από το 2008 μέχρι το 2012, κατά 5% χαμηλότερα από τα 

αντίστοιχα επίπεδα του 1990, χωρίζοντας την ευθύνη ανάμεσα στα κράτη 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές τους εκπομπές (Σκορδής, 2016). 

Επιπλέον, το Πρωτόκολλο του Κιότο παρόλο που προέτρεπε τα κράτη να 

επιτύχουν τους στόχους τους με την χρήση εθνικών μηχανισμών, προέβλεπε τρείς 

επιπλέον μεθόδους, μία εκ των οποίων ήταν και το εμπόριο ρύπων. Έτσι, με την 

ίδρυση διεθνών αγορών δόθηκε στα κράτη η δυνατότητα αγοραπωλησίας των 

δικαιωμάτων εκπομπών τους, ώστε να μπορέσουν συνεργατικά να πετύχουν τους 

στόχους του Πρωτοκόλλου. Τελικά, το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ το 

2005 και συνολικά 37 βιομηχανοποιημένες χώρες δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής (Βούλγαρη, 

2002). Δυστυχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που υπέγραψαν και επικύρωσαν 

αρχικά το Πρωτόκολλο του Κιότο, ποτέ δεν το υιοθέτησαν και τελικά αποχώρησαν, ο 

Καναδάς αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος της πρώτης φάσης εφαρμογής, ενώ η 

                                                           
8 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου βλέπε United Nations 

1998. 
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Ρωσία και η Ιαπωνία δεν δεσμεύτηκαν για την δεύτερη φάση, μειώνοντας σχετικά το 

κύρος του, χωρίς όμως να υπονομεύουν την συνολική πιθανή δυναμική του. 

IV)  Αρχές του 20ού Αιώνα 

Οι αρχές του 20ού αιώνα έδειξαν τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν στις 

διαπραγματεύσεις των ισχυρών κρατών, καθώς οι Συνδιασκέψεις των Μερών στο 

Μπουένος Άιρες, στη Βόννη και στην Χάγη το 1998, το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, 

κατέληξαν σε διπλωματικά αδιέξοδα, χωρίς σημαντικά συμπεράσματα. Αντίθετα, 

θετικές εξελίξεις είχε η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη που 

έγινε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 και η οποία οδήγησε στην υιοθέτηση 15ετούς 

προγράμματος εργασιών της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, από το 2003 

έως το 2017 (Γιάνναρου, 2016). 

Η πρώτη δεκαετία της καινούργιας χιλιετίας, μπορεί να μην περιείχε την 

υπογραφή καινούργιων διεθνών συμφωνιών, αλλά ήταν μία περίοδος οπού η 

επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος έγινε ευρέως αποδεκτή, 

γεγονός που αποδεικνύεται και από την ραγδαία αύξηση των χωρών που επικύρωσαν 

παλαιότερες διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες (Εικόνα 4). Σημαντικά γεγονότα 

της περιόδου αυτής ήταν το COP 15 και COP 16 στην Κοπεγχάγη το 2009 και στο 

Κανκούν το 2010 αντίστοιχα, στα οποία συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων, να γίνουν 

προσπάθειες διατήρησης της ετήσιας αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω 

από τους 2 βαθμούς Κελσίου, να παραμείνει σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο και 

να αρχίσει η προετοιμασία ενός γενικότερου πρωτοκόλλου, καθώς αυτό του Κιότο 

κάλυπτε μόνο ένα μικρό ποσοστό των παγκοσμίως παραγόμενων ρύπων και στο 

οποίο θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ (ΥΠΕΚΑ, 2010). Λίγο αργότερα, το 2012 

διεξήχθη η 3η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο, όπου τα συμμετέχοντα κράτη ανανέωσαν τις δεσμεύσεις τους μεταξύ 

άλλων, για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης οικονομίας, της 

χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών 

καυσίμων9. 

                                                           
9 Οι συνολικές δεσμεύσεις, συμφωνίες και πράξεις της διάσκεψης παρουσιάζονται από τα United 

Nations 2015.  
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Εικόνα 4: Επικύρωση των Σημαντικότερων Διεθνών Περιβαλλοντικών 

Συμφωνιών  

Πηγή: UNEP, 2008. Διατίθεται στο: 

http://staging.unep.org/yearbook/2008/report/global_overview.pdf 

Το 2012 σηματοδότησε το τέλος της πρώτης φάσης εφαρμογής του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο και η παράταση της διάρκειάς του συζητήθηκε το ίδιο έτος, 

στο COP 18 που διεξήχθη στην Ντόχα. Εκεί αποφασίστηκε να συνεχίσει να ισχύει 

έως το 2020, περνώντας στην δεύτερη φάση εφαρμογής που θα διαρκέσει από το 

2013 μέχρι το 2020 και οπού τα κράτη που συμφώνησαν, δεσμεύτηκαν να μειώσουν 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά μέσο όρο 18% χαμηλότερα από τα 

αντίστοιχα επίπεδα του 1990. 

V) Οι Πρόσφατες συμφωνίες για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος 

Το COP 19 στην Βαρσοβία το 2013 διεξήχθη με κύριο σκοπό να συζητηθούν 

οι όροι για ένα γενικότερο σχέδιο κλιματικής αλλαγής, το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει να 

διαπραγματεύεται από τις προηγούμενες Συνδιασκέψεις των Μερών. Επίσης, ο 

καταμερισμός ευθυνών για την μείωση των εκπομπών συζητήθηκε, καθώς τα 

http://staging.unep.org/yearbook/2008/report/global_overview.pdf
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αναπτυσσόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ινδίας είχαν πολύ 

λιγότερες υποχρεώσεις από τα αναπτυγμένα, και επίσης τα αναπτυγμένα κράτη 

όφειλαν να βοηθούν οικονομικά τα αναπτυσσόμενα για να μειώσουν τις εκπομπές 

τους, κάτι που προκαλούσε έντονη δυσαρέσκεια σε πολλά από τα ισχυρά κράτη της 

Γης.  

Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην πιο σημαντική  σύγχρονη 

συνδιάσκεψη για το περιβάλλον, αυτή του Παρισιού το 2015 (COP 21). Εκεί, μετά 

από πολλά χρόνια διεθνών διαπραγματεύσεων, ειδικότερα μεταξύ των ΗΠΑ και της 

Κίνας, επιτεύχθηκε η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, μια νέα 

παγκόσμια συμφωνία η όποια είχε δεσμευτικό χαρακτήρα και θα αντικαθιστούσε το 

Πρωτόκολλο του Κιότο και στην οποία συμφώνησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και 196 

άλλα κράτη που παρευρέθησαν. Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου του 

2016, καθώς τότε επικυρώθηκε από περισσότερα από 55 κράτη, με σύνολο εκπομπών 

που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 55% των παγκόσμιων εκπομπών, 

μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας έτσι την 

συμφωνία με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία της προστασίας του 

περιβάλλοντος (Εικόνα 5). Η Συμφωνία των Παρισίων θέτει σαν κύριο στόχο την 

μείωση των εκπομπών ρύπων, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε 

επίπεδα χαμηλότερα από 2 °C, με την μείωση στο 1,5 °C να αποτελεί το 

μακροπρόθεσμο στόχο. Επίσης, καλεί όλα τα κράτη να υποβάλουν τα ολοκληρωμένα 

εθνικά σχέδια δράσης τους για να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές ρύπων τους όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα και να δεσμευτούν για την περαιτέρω μείωσή τους (European 

Commission, 2017). Τέλος, θέτει νέους μηχανισμούς και συστήματα διαφάνειας και 

αναφοράς των μεθόδων υλοποίησης των εθνικών στόχων και της 

αποτελεσματικότητάς τους, και μηχανισμούς στήριξης των αναπτυσσόμενων κρατών 

στην προσπάθειά τους για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 5:Επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού 

Πηγή: Climate Analytics, 2017. Διατίθεται στο: http://climateanalytics.org/hot-

topics/ratification-tracker.html 

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, οι οποίες 

ευθύνονται για το 56% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έκαναν 

σημαντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, οι βασικότερες 

των οποίων είναι οι εξής10 (Schmidt, 2015): 

• Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

μέχρι το 2025, μεταξύ 26% και 28% χαμηλότερα από τις αντίστοιχες του 2005. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές της, μέχρι το 2030, 

τουλάχιστον κατά 40% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 1990. 

• Η Κίνα δεσμεύτηκε μέχρι το 2030 να σταθεροποιήσει τις συνολικές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα, να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα 

                                                           
10 Η πλήρης λίστα των ιστορικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των δεσμεύσεων των 

σημαντικότερων παγκόσμιων οικονομιών παρουσιάζεται από το NRDC 2015. 

http://climateanalytics.org/hot-topics/ratification-tracker.html
http://climateanalytics.org/hot-topics/ratification-tracker.html
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ΑΕΠ κατά 60% με 65% από αυτές του 2005 και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς μη 

ορυκτών καυσίμων στο 20%. 

• Η Βραζιλία δεσμεύτηκε να μειώσει μέχρι το 2025 τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου μεταξύ 37% και 43%, από τα επίπεδα του 2005 και να αυξήσει την 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 45% της συνολικής εθνικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

• Τέλος η Ινδία δεσμεύτηκε μέχρι το 2030 να  μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα ανά μονάδα ΑΕΠ κατά 33% με 35% από αυτές του 2005 και να αυξήσει 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μη ορυκτές πήγες στο 40%. 

Οι χώρες που έχουν δεσμευτεί για την μείωση των εκπομπών καλύπτουν 

συνολικά το 99% των παγκόσμιων ρύπων και συνοδεύονται από πολυάριθμες 

πολιτείες, πόλεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις που με την σειρά τους έχουν 

προχωρήσει σε σοβαρές δεσμεύσεις, καθιστώντας έτσι την Συμφωνία του Παρισιού 

ως μία σημαντική πηγή ώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος και ως μία 

υπενθύμιση ότι το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας έγκειται στις καθαρές 

πηγές ενέργειας (Keohane, 2015). 

Κεφάλαιο Β΄: Συστήματα για τον Έλεγχο και την 

Μείωση της Ρύπανσης 

Οι υπεύθυνοι φορείς για την χάραξη πολιτικής, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές 

ρύπων, έχουν στην διάθεσή τους δύο ευρείες μεθόδους, τις προσεγγίσεις θέσπισης 

κανόνων και τις πολιτικές που βασίζοντα στην αγορά. Οι δύο αυτές κατηγορίες, 

παρότι έχουν ως κοινό στόχο την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να τον 

πετύχουν11. 

I) Κανονισμοί Εντολής και Ελέγχου 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι θέσπισης κανόνων, επίσης γνωστές και ως 

προσεγγίσεις εντολής και ελέγχου (command and control), βασίζονται στην θέσπιση 

                                                           
11 Οι διαφορές μεταξύ τους είναι ποικίλες, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο του κρατικού 

παρεμβατισμού. 
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συγκεκριμένων προτύπων, μέσω νομοθεσιών, τα οποία ορίζουν τί επιτρέπεται και τί 

όχι και τα οποία μπορεί να είναι είτε πρότυπα τεχνολογικής και σχεδιαστικής φύσεως, 

είτε πρότυπα επίδοσης (Clinch and Kerins, 2002). Για παράδειγμα, πρότυπο 

τεχνολογικής φύσεως αποτελεί η επιβολή χρήσης συγκεκριμένων τεχνολογιών ή 

διαδικασιών παραγωγής στους ρυπαντές, ενώ πρότυπο επίδοσης είναι η επιβολή ενός 

μέγιστου ορίου εκπομπής ρύπων, ασχέτως με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 

για μην ξεπεραστεί αυτό. Τα πρότυπα αυτά θεσπίζονται κυρίως από κρατικές αρχές 

και υπηρεσίες, είναι δεσμευτικά για τους ρυπαντές και συνδυάζονται με κανόνες 

ποινών για τις περιπτώσεις μη τήρησής τους. Οι κανόνες που θεσπίζονται πολλές 

φορές είναι γενικοί αλλά μπορεί και να διαφέρουν ανάλογα με την ρυπογόνα ουσία, 

τον επιχειρηματικό τομέα ή την γεωγραφική περιοχή στην οποία απευθύνονται, ώστε 

να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων οντοτήτων. 

Οι μέθοδοι εντολής και ελέγχου γνώρισαν μεγάλη απήχηση παγκοσμίως, όπως 

θα δούμε και σε επόμενα κεφάλαια, κυρίως γιατί δίνουν την δυνατότητα στις 

ρυθμιστικές αρχές να επέμβουν γρήγορα και αποφασιστικά, παρέχουν ένα σαφές 

αποτέλεσμα, απαιτούν απλά συστήματα ελέγχου συμμόρφωσης και αποτελούν 

αποτελεσματικές λύσεις σε περιπτώσεις επικίνδυνα υψηλής ρύπανσης, οπού η εύρεση 

ταχείας λύσης είναι σημαντικότερη από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις 

(Gruber, 2015). Παράλληλα όμως, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται 

με την χρήση των μεθόδων αυτών, όπως τα εξής: 

• Η θέσπιση γενικών προτύπων, τα οποία θα ισχύουν συνολικά για τους 

διάφορους τομείς, είναι σχεδόν αδύνατη και η θέσπιση προσαρμοσμένων προτύπων 

για κάθε τομέα είναι δύσκολη και απαιτεί συνεχή αναθεώρηση, καθώς οι διαθέσιμες 

τεχνολογίες και οι διαδικασίες παραγωγής εξελίσσονται διαρκώς. Επίσης, για την 

διαμόρφωση προτύπων χρειάζονται πολλές πληροφορίες, η συλλογή των οποίων 

απαιτεί μεγάλα κόστη και προέρχεται κυρίως από τους ελεγχόμενους, κάτι που οδηγεί 

σε ανακρίβειες. 

• Τα πρότυπα περιορίζουν την ευελιξία των επιχειρήσεων, τα κίνητρά τους και 

δεν τις δίνουν την δυνατότητα εύρεσης και χρήσης της λιγότερο δαπανηρής 

τεχνολογίας για την μείωση των εκπομπών ρύπων, οδηγώντας έτσι σε μείωση της 
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αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και έμμεση επιβάρυνση των καταναλωτών, καθώς 

τα κόστη μείωσης των ρύπων περνάνε σε αυτούς, μέσω των τιμών των προϊόντων. 

• Οι μέθοδοι εντολής και ελέγχου δεν δίνουν κανένα επιπλέον κίνητρο στις 

επιχειρήσεις να μειώσουν τους ρύπους τους χαμηλότερα από το μέγιστο επιτρεπτό 

όριο, αμβλύνοντας έτσι την καινοτομική σκέψη και την περιβαλλοντική συνείδηση. 

• Η χρήση προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα άνισης μεταχείρισης 

μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς αυτές έχουν διαφορετικά οριακά κόστη και έτσι τα 

πρότυπα θα πλήττουν κάποιους κλάδους περισσότερο από άλλους. Επίσης, οι 

κοντινές σχέσεις μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και ορισμένων επιχειρήσεων μπορεί να 

οδηγήσει σε έλλειψη διαφάνειας, ευνοϊκές και προστατευτικές αντιμετωπίσεις και 

παραμέληση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συμφερόντων (Baldwin et al., 

2012). 

• Υπάρχει ο κίνδυνος υπέρμετρης ρυθμιστικής παρέμβασης και δημιουργίας 

πολύπλοκων και άκαμπτων νομοθετικών πλαισίων, που μπορούν να οδηγήσουν σε 

παράλυση του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας και σε δυσχέρεια της 

επιβολής των προτύπων και του ελέγχου συμμόρφωσης από τις αρχές. 

• Τέλος, χρειάζεται η συνεχής και προσηλωμένη λειτουργία των ρυθμιστικών 

και ελεγκτικών αρχών, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν νομικές ατέλειες 

και “παραθυράκια” στους κανόνες, ώστε να τους παρακάμψουν και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων. Έτσι, αυτή η κατάσταση 

οδηγεί στην επιβολή αυστηρών ποινών μη συμμόρφωσης για τους παραβάτες, οι 

οποίες όμως δημιουργούν ένα κλίμα φόβου και πίεσης για τις επιχειρήσεις. Το 

αρνητικό αυτό κλίμα υπονομεύει την περιβαλλοντική και την κοινωνική συνείδηση, 

καθώς έχει σαν κεντρικό στοιχείο του, την αποφυγή των ποινών αντί για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

II) Προσεγγίσεις με Βάση την Αγορά 

Λόγω των πολλών προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και σχετίζονται 

με την χρήση των μεθόδων εντολής και ελέγχου, δημιουργήθηκαν καινούργιες 

προσεγγίσεις προστασίας του περιβάλλοντος και μείωσης των εκπομπών ρύπων, οι 

οποίες βασίζονται στις αγορές. Αυτές οι προσεγγίσεις προσφέρουν οικονομικά 
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κίνητρα στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να βρουν με δικές τους 

πρωτοβουλίες, την λιγότερο δαπανηρή μέθοδο12 μείωσης των ρύπων που εκπέμπουν. 

Έτσι δίνουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία και αποκεντρώνουν την ευθύνη 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι οι εξής (U.S. 

Environmental Protection Agency, 2014): 

1. Συστήματα εμπορεύσιμων αδειών (Permits) 

1.1. Συστήματα ανώτατου ορίου και εμπορίας (Cap and Trade). Συνοπτικά, 

τα συστήματα αυτά, τα οποία θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω, βασίζονται στον 

ορισμό, από τις αρμόδιες αρχές, ενός ανώτατου ορίου συνολικών εκπομπών 

ρύπων και στην συνέχεια την διανομή δικαιωμάτων για τις εκπομπές αυτές στους 

ρυπαντές. Τέλος, με την δημιουργία μίας αγοράς εκπομπών ρύπων, οι ρυπαντές 

μπορούν να εμπορεύονται τα δικαιώματα αυτά, με βάση την τρέχουσα τιμή 

αγοράς τους. 

1.2. Συστήματα ευέλικτων πακέτων (Bubbles). Με το σύστημα αυτό μία 

εταιρεία με πολλαπλές πηγές εκπομπών μπορεί να μεταβιβάζει δικαιώματα 

ρύπων από μία εγκατάσταση σε μία άλλη ή ακόμα και από ένα εργοστάσιο σε 

ένα άλλο, έτσι ώστε οι συνολικές εκπομπές της να παραμένουν σταθερές και 

σύμφωνα με τα συνολικά της δικαιώματα ή τους θεσπισμένους κανόνες 

(Ζαχαράκης, 2013). Έτσι, όχι μόνο η επιχείρηση έχει οικονομικά οφέλη, αλλά 

επίσης ενθαρρύνεται ώστε να ελέγχει καλύτερα τους ρύπους της, να προάγει νέες 

τεχνολογίες διαχείρισής τους και να αναπτύσσει αποδοτικότερες στρατηγικές 

προστασίας του περιβάλλοντος13. 

1.3. Συστήματα εμπορίας Offsets. Τα συστήματα αυτά προσπαθούν να 

αντισταθμίσουν την ρύπανση που προκαλείται από μία διαδικασία ή μια 

                                                           
12 Η ελαχιστοποίηση του οριακού κόστους μείωσης εκπομπών ρύπων, με την βοήθεια εισαγωγής νέων 

τεχνολογιών, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο καινοτομίας για τις επιχειρήσεις. 

13 Η επιχείρηση αποκτά οικονομικά οφέλη με το να μειώνει την διαχείριση ρύπων στις εγκαταστάσεις 

ή τα εργοστάσια οπού αυτή είναι δαπανηρή και να αντισταθμίζει την μείωση αυτή, με αύξηση της 

διαχείρισης ρύπων εκεί οπού τα κόστη είναι χαμηλά. Για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις πού η εταιρεία 

διαθέτει καινοτόμες και αποδοτικές τεχνολογίες μείωσης των ρύπων 
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επιχείρηση, με την βελτίωση του περιβάλλοντος από μία άλλη. Για παράδειγμα, 

ένα κράτος ή μία εταιρεία που ρυπαίνει το περιβάλλον κατά ένα ποσό 

μεγαλύτερο από τα απαιτούμενα όρια, μπορεί να αγοράσει offset credits από μία 

άλλη, η οποία έχει μειώσει τους ρύπους της κάτω από το όριο αυτό, κατά το ίδιο 

ποσό ή να προβεί σε δραστηριότητες που θα την ανταμείψουν με offset credits. 

1.4. Συστήματα εμπορίας βασισμένα σε ποσοστά. Σε αυτά τα συστήματα, 

αντίθετα με τα μοντέλα cap and trade, οι αρμόδιες αρχές δεν θεσπίζουν ένα 

ανώτατο συνολικό όριο, αλλά ένα ποσοστιαίο όριο εκπομπών. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις  που ρυπαίνουν κάτω από το όριο κερδίζουν τα ανάλογα credits και 

μπορούν να τα πουλάν στις αγορές, έχοντας έτσι οικονομικά κίνητρα να 

μειώσουν περεταίρω τις εκπομπές ρύπων τους. Το πρόβλημα με αυτό το 

σύστημα είναι ότι με την αύξηση των πηγών μόλυνσης, αυξάνεται και η 

συνολική ρύπανση του περιβάλλοντος, κάτι που δεν ισχύει στα cap and trade 

συστήματα, οπότε οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν συνεχείς ελέγχους και 

μελέτες, ώστε να αναθεωρούν το θεσπισμένο ποσοστό ρύπων και να 

διασφαλίζουν την αποδοτικότητα του συστήματος αυτού. 

2. Φόρος ρύπανσης. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται ανά μονάδα ρύπανσης και 

ουσιαστικά αποτελεί το κόστος της προκαλούμενης ζημιάς από την μονάδα αυτή στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η επιβολή φόρου αναγκάζει τους ρυπαντές 

να μειώσουν τους ρύπους τους, ώστε να επιβαρυνθούν όσο τον δυνατόν λιγότερο, 

τους δίνει σημαντικά κίνητρα να βρουν οικονομικούς τρόπους μείωσης των 

εκπομπών ρύπων και τους παρέχει την απαραίτητη ευελιξία να διαλέξουν οι ίδιοι τον 

τρόπο με τον οποίο θα την πετύχουν14. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των φόρων είναι ότι 

προσδίδουν πρόσθετα έσοδα στις κυβερνήσεις, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν 

αναποτελεσματική μέθοδο όταν η μέτρηση των ρύπων και των μοναδιαίων 

επιπτώσεών τους στο περιβάλλον είναι δύσκολη ή ανακριβής. Τέλος, η χρήση φόρων 

στην προστασία του περιβάλλοντος έχει συνδεθεί στο παρελθόν άμεσα, με 

                                                           
14 Οι επιχειρήσεις μειώνουν τους ρύπους τους, έως το σημείο οπού το επιπλέον κόστος μείωσης μίας 

μονάδας ρύπανσης είναι ίσο με τον φόρο αυτής, καθώς αν αυτό το κόστος είναι μεγαλύτερο τότε θα 

τους συμφέρει οικονομικά να πληρώσουν τον φόρο, παρά να μειώσουν και άλλο τους ρύπους τους. 
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περιπτώσεις παράνομης απόρριψης αποβλήτων, με καταστροφικές συνέπειες για τα 

τοπικά οικοσυστήματα (Fullerton, 1996). 

3. Περιβαλλοντικές Επιδοτήσεις. Οι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις δίνονται στις 

επιχειρήσεις ανά μονάδα μειωμένων εκπομπών ρύπων και ουσιαστικά δίνουν 

παρόμοια οικονομικά κίνητρα, με αυτά των φόρων και σαν αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις αυξάνουν την χρήση επιδοτούμενων μορφών ενέργειας ή επιδοτούμενων 

τεχνολογιών, προωθούν όλες τις διαθέσιμες τεχνικές και διαδικασίες μείωσης των 

εκπομπών ρύπων και επενδύουν στην εύρεση νέων15. Η μεγάλη διαφορά των 

επιδοτήσεων σε σχέση με τους φόρους είναι ότι οι επιδοτήσεις μειώνουν το συνολικό 

και το μέσο κόστος παραγωγής, ενώ αποτελούν έξοδα για τις κυβερνήσεις. Μία 

μορφή επιδότησης είναι και οι κρατικές επαναγορές, οπού οι κυβερνήσεις πληρώνουν 

ένα ποσό για την επιστροφή προϊόντων ή επιδοτούν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

ανακυκλώσιμα υλικά. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στην 

χρήση επιδοτήσεων, καθώς αυτές μπορεί να ενθαρρύνουν την είσοδο πολλών νέων 

επενδυτών στην αγορά, που σταδιακά θα οδηγήσει στην συνολική αύξηση της 

ρύπανσης, δηλαδή στο αντίθετο αποτέλεσμα από το αρχικά επιθυμητό. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι φόροι και οι επιδοτήσεις έχουν παρόμοια 

αποτελέσματα με αυτά των συστημάτων εμπορεύσιμων αδειών,  αλλά διαφέρουν στο 

ότι τα τελευταία στοχεύουν και ελέγχουν την ποσότητα των επιτρεπόμενων ρύπων, 

ενώ οι φόροι και οι επιδοτήσεις εστιάζουν στο κόστος των ρύπων, προσπαθώντας να 

του αποδώσουν μία χρηματική αξία. 

4. Συνδυασμός φόρων και επιδοτήσεων. Ο συνδυασμός αυτός έχει τα ίδια 

αποτελέσματα που έχουν τα συστατικά του ξεχωριστά, αλλά χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η μέτρηση των ρύπων, καθώς δίνει κίνητρα στις 

επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές τους, 

ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για τις επιδοτήσεις. Ένα παράδειγμα τέτοιου 

συνδυασμού είναι τα συστήματα deposit – refund, το οποίο προσθέτει ένα επιπλέον 

κόστος σε ένα προϊόν κατά την πώλησή του αλλά δίνει επιδότηση στην επιχείρηση 

                                                           
15 Όπως και με τους φόρους, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επιδοτούμενα προγράμματα έως το σημείο 

όπου το κόστος χρήσης τους είναι ίσο (και όχι μεγαλύτερο) από το πόσο επιδότησης. 
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όταν αυτό επιστραφεί ή όταν αποδειχθεί ότι παράχθηκε με μεθόδους που μειώνουν 

του ρύπους (Sterner, 2003). 

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις που βασίζονται στην αγορά δίνουν στις 

επιχειρήσεις παρόμοια και ισάξια οικονομικά κίνητρα για να μειώσουν τους 

εκπεμπόμενους ρύπους τους και σχετίζονται κατά προσέγγιση με τα ίδια κόστη. Σε 

αυτό που διαφέρουν είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν επιχειρηματικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, σε σχέση πάντα με τις απόψεις, τις 

μακροοικονομικές στρατηγικές και τις πολιτικές πεποιθήσεις των διοικούντων των 

αρμόδιων αρχών. 

III) Άλλες Συχνά Χρησιμοποιούμενες Προσεγγίσεις 

Εκτός από τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν αρκετές 

άλλες μέθοδοι, κάποιες από τις οποίες συνδυάζουν στοιχεία από τους κανονισμούς 

εντολής και ελέγχου και από τις προσεγγίσεις με βάση την αγορά. Οι προσεγγίσεις 

αυτές συνήθως μειονεκτούν συγκριτικά με τις άλλες σε αποδοτικότητα16, αλλά 

χρησιμοποιούνται γιατί συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και των δύο παραπάνω 

κατηγοριών, δηλαδή προσφέρουν την αποφασιστικότητα και την 

αποτελεσματικότητα των προτύπων, ενώ παράλληλα αφήνουν ελεύθερες τις 

επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και λειτουργήσουν ευέλικτα (Spellman, 2015). Οι 

βασικότερες από αυτές είναι συνοπτικά οι εξής: 

1. Συνδυασμός προτύπων και φόρου. Η θέσπιση προτύπων που περιορίζουν το 

όριο εκπομπών ρύπων, σε συνδυασμό με τη επιβολή φόρων, μπορεί να οδηγήσουν σε 

ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα για τις επιχειρήσεις. Από την μία πλευρά, τα 

πρότυπα ωφελούν τις επιχειρήσεις που μπορούν να μειώσουν τους ρύπους με μικρά 

επιπρόσθετα κόστη, διασφαλίζοντας παράλληλα την μείωση της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης με προφανή οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία, ενώ από την άλλη 

πλευρά, οι επιχειρήσεις με υψηλά κόστη μείωσης ρύπων, μπορούν απλά να επιλέξουν 

να ζημιωθούν με την επιβολή φόρου. 

                                                           
16 Οι υβριδικές προσεγγίσεις υστερούν σε αποδοτικότητα καθώς έχουν μεγαλύτερα κόστη εφαρμογής 

από τις προσεγγίσεις αγοράς, αλλά υπερτερούν σε αποτελεσματικότητα. 
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2. Δημοσίευση Πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη απαιτούν από 

τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν περιβαλλοντικές πληροφορίες που σχετίζονται με 

την λειτουργία τους, ως μία μορφή ελέγχου. Η καλύτερη και ακριβέστερη 

πληροφόρηση για την περιβαλλοντική συμπεριφορά των επιχειρήσεων μπορεί να 

αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση των κρατικών οργανισμών, των πολιτών 

και των επιχειρήσεων, με θετικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. 

3. Κανόνες ευθύνης. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν νομικά πλαίσια που 

πραγματεύονται τις ολικές ή μερικές ευθύνες των ρυπαντών για τις ζημιές που 

προκαλούν. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται για να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις 

να μελετούν προσεκτικά την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και για να 

καθοδηγούν την δικαιοσύνη στην σχεδίαση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών 

ζημιών προς το περιβάλλον (Opaluch, 1984). 

Μέρος Δεύτερο: Τα Συστήματα Cap and Trade στην 

Αμερική και την Ευρώπη 

Κεφάλαιο Α΄: Το Σύστημα Cap and Trade 

I) Πως λειτουργεί το σύστημα Cap and Trade 

Το σύστημα Cap and Trade, το οποίο πολλές φορές αναφέρεται απλά ως 

εμπόριο ρύπων, είναι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μία από τις προσεγγίσεις 

μείωσης των εκπομπών ρύπων που βασίζονται στην αγορά. Στην πρώτη φάση του 

συστήματος (Cap) η υπεύθυνη αρχή, που συνήθως είναι μία κρατική υπηρεσία, θέτει 

ένα ανώτατο όριο για τις εκπομπές συγκεκριμένων ρύπων, σε ολόκληρη την εγχώρια 

οικονομία ή σε έναν τομέα της. Στη συνέχεια χορηγεί ή πλειστηριάζει άδειες – 

δικαιώματα17 στους ρυπαντές, το σύνολο των οποίων ισοδυναμεί με το ανώτατο όριο. 

Έπειτα, στη δεύτερη φάση (Trade) η υπεύθυνη αρχή δημιουργεί μία αγορά εκπομπών 

ρύπων, στην οποία οι ρυπαντές μπορούν να εμπορεύονται τις άδειές τους, με βάση 

την τρέχουσα τιμή αγοράς τους (Kosobud, 2000). 

                                                           
17 Η κάθε άδεια – δικαίωμα ισοδυναμεί με 1 μονάδα (συνήθως 1 τόνο) επιτρεπόμενης ρύπανσης για 

την επιχείρηση που την κατέχει. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ρυπαντής μπορεί νόμιμα να ρυπάνει σύμφωνα 

με τις άδειες που έχει και με την συνολική επιτρεπόμενη ποσότητα ρύπων που αυτές 

αναγράφουν. Αν θέλει να εκπέμψει επιπλέον ρύπους από αυτούς που δικαιούται, τότε 

ή θα επιλέξει να τιμωρηθεί οικονομικά σύμφωνα με τα θεσπισμένα νομικά πλαίσια ή 

θα αγοράσει άδειες, από άλλους ρυπαντές, στην αγορά ρύπων. Ομοίως, οι ρυπαντές 

οι οποίοι εκπέμπουν λιγότερο από την ποσότητα που τους επιτρέπεται, μπορούν να 

πουλήσουν τις εναπομείναντες άδειές τους στην αγορά ή να τις κρατήσουν για 

μελλοντική χρήση. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να 

αυξάνουν τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις και να μειώνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο 

όριο ρύπων, μειώνοντας έτσι παράλληλα τις συνολικές άδειες εκπομπών, ώστε να 

πετύχουν τους εθνικούς στόχους μείωσης της ρύπανσης και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

II) Πλεονεκτήματα του Συστήματος 

Το σύστημα Cap and Trade έχει παρόμοια αποτελέσματα με ένα υβριδικό 

σύστημα προτύπων και φόρων, καθώς αφού το σύνολο των αδειών σε κυκλοφορία 

είναι σταθερό, ουσιαστικά λειτουργεί σαν ένα πρότυπο, αλλά επειδή παράλληλα οι 

άδειες εμπορεύονται, η τιμή τους εξαρτάται από την προσφορά και ζήτηση της 

αγοράς και λειτουργεί παρόμοια με έναν φόρο (Goulder and Schein, 2013). Όμως, το 

πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι οι αρμόδιες αρχές δεν επεμβαίνουν 

καθόλου στην διαδικασία ή επεμβαίνουν μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και 

αφήνουν τους νόμους της αγοράς να έχουν τον ρυθμιστικό ρόλο και επίσης δεν 

αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να επιβάλουν επιπλέον φόρους, οι οποίοι συνήθως 

φέρουν πολιτικά κόστη και αντιμετωπίζονται με δυσαρέσκεια από την κοινή γνώμη. 

Επίσης, οι κυβερνήσεις μπορούν έχουν επιπλέον έσοδα από τον πλειστηριασμό των 

αδειών στις επιχειρήσεις, έσοδα τα οποία μπορούν να προσφέρουν επιπλέον οφέλη 

για το περιβάλλον και την κοινωνία, αν βέβαια χρησιμοποιηθούν σωστά. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι με την αγοραπωλησία 

αδειών όλες οι επιχειρήσεις είναι κερδισμένες, καθώς αυτές που μπορούν εύκολα και 

φτηνά να μειώσουν τους ρύπους τους, θα κερδίσουν έσοδα από την πώληση 

περισσευούμενων αδειών, ενώ για όσες η διαδικασία μείωσης των ρύπων είναι 

εξαιρετικά δαπανηρή, θα αγοράσουν άδειες έχοντας έτσι συγκριτικά λιγότερα κόστη. 

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ουσιώδες όταν υπάρχει μία παγκόσμια αγορά 
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ρύπων, στην οποία οι δυνάμεις του ανταγωνισμού οδηγούν σε μία ενιαία τιμή αδειών, 

επιτρέποντας έτσι σε όλες τις επιχειρήσεις να μειώνουν αποδοτικά τις εκπομπές 

ρύπων τους, οδηγώντας εν τέλει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη για αυτές. 

Επιπλέον, η ευλυγισία και τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει το Cap and Trade στις 

επιχειρήσεις, τους δίνουν τα απαραίτητα κίνητρα να καινοτομούν, ώστε να βρίσκουν 

νέους τρόπους μείωσης των ρύπων, προωθώντας έτσι την τεχνολογική ανάπτυξη, την 

οικονομική ευημερία και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος (Center for 

Climate and Energy Solutions,  2017). Όσο περνάει ο χρόνος και μειώνεται το 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του συστήματος, μειώνονται και οι άδειες σε 

κυκλοφορία, οπότε η τιμή τους στην αγορά αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά 

το σχετικό κόστος για τις επιχειρήσεις να μειώσουν μία μονάδα των εκπομπών τους 

θα είναι μικρότερο από το να αγοράσουν άδειες18. Έτσι το σύστημα Cap and Trade, 

οδηγεί τις επιχειρήσεις να καινοτομούν όλο και περισσότερο ενώ ταυτόχρονα 

εγγυάται ότι θα το κάνουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

Σύμφωνα με το Environmental Defense Fund (2017) ένα ακόμα πλεονέκτημα 

του Cap and Trade είναι ότι είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος περιορισμού των 

εκπομπών του διοξειδίου άνθρακα, που είναι ο κύριος παράγοντας του φαινόμενου 

του θερμοκηπίου και της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στην επιφάνεια και 

στους ωκεανούς της Γής (Εικόνα 6). Επειδή το διοξείδιο του άνθρακα εξαπλώνεται 

στην ατμόσφαιρα και δεν συγκεντρώνεται μόνο τοπικά, ο περιορισμός των ανώτατων 

ορίων εκπομπών του από έναν μεγάλο ρυπαντή όπως οι ΗΠΑ, θα μειώσουν τις 

συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. 

                                                           
18 Το πιο σημαντικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι το Οριακό Κόστος Μείωσης των εκπομπών, 

δηλαδή το κόστος του να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά μία μονάδα. Η επιλογή της επιχείρησης για 

την καταλληλότερη στρατηγική εξαρτάται από αυτό το κόστος και την σύγκρισή του με την τιμή των 

αδειών. Το πλεονέκτημα που παρέχει σε αυτές το Cap and Trade είναι ότι τις επιτρέπει να έχουν 

συνεχώς το μικρότερο δυνατό ΟΚΜ. Οι Keohane και Olmstead 2016 δίνουν λεπτομερή οικονομική 

ανάλυση του θέματος. 
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Εικόνα 6: Η Αύξηση της Θερμοκρασίας της Επιφάνειας και των Ωκεανών της 

Γής 

Πηγή: NASA, 2017. Διατίθεται στο: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/ 

III) Μειονεκτήματα και Περιορισμοί του Συστήματος 

Το σύστημα Cap and Trade, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει σε σχέση 

με τις υπόλοιπες μεθόδους μείωσης των ρύπων και παρά των πολλών 

αποτελεσματικών εφαρμογών του, που θα παρουσιαστούν παρακάτω, έχει δεχθεί 

έντονη κριτική από την επιστημονική κοινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η εξής δήλωση του James Hansen, πρώην διευθυντή ερευνών της NASA, 

για του μηχανισμούς εμπορίας ρύπων, “Στην πραγματικότητα διαιωνίζουν την 

ατμοσφαιρική ρύπανση την οποία ισχυρίζονται ότι αντιμάχονται. Απλώς επιτρέπουν 

στους υπεύθυνους για τη ρύπανση και στους χρηματιστές της Γουόλ Στριτ να 

γδάρουν τον κόσμο, αποκομίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια” (Καθημερινή, 2011). 

Πολλοί επίσης είναι και αυτοί που κατηγορούν το σύστημα ότι περιθάλπει τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και ότι τις επιτρέπει να ρυπαίνουν ανενόχλητες και να 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
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κερδίζουν επιπλέον έσοδα από την όλη διαδικασία19, ενώ παράλληλα δεν μειώνουν 

τους ρύπους τους (Gilbertson and Reyes, 2009). Μία ακόμα παρόμοια κατηγορία για 

το εμπόριο ρύπων, είναι ότι αποτελεί δικαιολογία για υπέρογκες επενδύσεις σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και επίσης ότι 

δεν δίνει κίνητρα στις βιομηχανίες, οι οποίες εκπέμπουν τους περισσότερους ρύπους, 

να τους μειώσουν και να κάνουν τις απαραίτητες εσωτερικές δομικές αλλαγές, καθώς 

η αγορά αδειών είναι πιο συμφέρουσα για αυτές (Lohmann, 2006). 

Σύμφωνα με τους Field και Olewiler (2011), τα πρώτα βήματα του 

συστήματος Cap and Trade, δηλαδή η οριοθέτηση των εκπομπών ρύπων και η 

διανομή αδειών στις επιχειρήσεις, είναι και αυτά τα οποία δέχονται την μεγαλύτερη 

κριτική. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου 

ανώτατου επιπέδου για τις εκπομπές είναι δύσκολη, καθώς απαιτεί την συλλογή 

πολλών πληροφοριών και δεδομένων, όπως επίσης και άριστη επιστημονική 

κατάρτιση. Λάθος επιλογή του ανώτατου ορίου, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες 

αυξομειώσεις στις τιμές των αδειών και στις αγορές ρύπων, με σοβαρές επιπτώσεις 

στις επιχειρήσεις, αλλά και σε ολόκληρη την οικονομία. Όμως το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί από ένα τέτοιο λάθος είναι ότι δεν θα 

μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι εκπομπών ρύπων, όπως έγινε και στην 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στην πρώτη περίοδο εφαρμογή του συστήματος 

Cap and Trade το 2005 με 2007, γεγονός που θα μελετηθεί σε παρακάτω κεφάλαιο. 

Επίσης, η έλλειψη ενιαίων πλαισίων οδηγεί την κάθε χώρα να χρησιμοποιεί τις δικές 

τις μεθόδους, οδηγώντας έτσι πολλές φορές σε διαμάχες και διπλωματικές 

προστριβές. 

Το παραπάνω πρόβλημα γίνεται ακόμα σοβαρότερο κατά των διαμοιρασμό 

των αδειών στις επιχειρήσεις. Όλες οι υπάρχουσες φόρμουλες διανομής εμφανίζουν 

ανισότητες, καθώς οι επιχειρήσεις διαφέρουν μεταξύ σε πολλούς παράγοντες, όπως 

στο μέγεθος, στις τρέχουσες και τις ιστορικές εκπομπές ρύπων τους, στην δυνατότητα 

και στην ευκολία που έχουν να μειώσουν τους ρύπους τους και πολλά άλλα (Wang et 

                                                           
19 Μία από τις κατηγορίες του δέχεται το Cap and Trade είναι ότι η δωρεάν διανομή αδειών, επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους, οδηγώντας έτσι σε μεγάλα κέρδη, καθώς 

το βάρος πέφτει κυρίως στους καταναλωτές.  
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al., 2017). Έτσι, είναι δύσκολο να υπολογιστεί ένας δίκαιος τρόπος διανομής των 

αδειών και οι περισσότεροι από αυτούς που χρησιμοποιούνται, τείνουν να αδικούν τις 

εταιρείες που παλαιότερα έκαναν προσπάθειες μείωσης των ρύπων τους και να 

ευνοούν αυτές που ρύπαιναν σε μεγάλες ποσότητες και αδιαφορούσαν εντελώς για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ένα ακόμα πρόβλημα του συστήματος Cap and Trade είναι ότι μπορεί να 

οδηγήσει σε επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές, ένα πρόβλημα που είναι γνωστό ως το hotspot problem. Η αγοραπωλησία 

αδειών που σχετίζονται με ρύπους οι οποίοι δεν εξαπλώνονται, αλλά παραμένουν στο 

μέρος στο οποίο εκπέμπονται, όπως ο άργυρος, το διοξείδιο του θείου ή οι ρύποι που 

προκαλούν την τρύπα του όζοντος, μπορεί να δημιουργήσουν hotspots τα οποία είναι 

ακατάλληλα και επικίνδυνα για την ζωή των τοπικών κοινωνιών και των φυσικών 

οικοσυστημάτων (Morag-Levine, 2007). Παρόλο που γύρω από το ζήτημα των 

hotspots υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, καθώς 

πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι κακώς κατηγορείται20, το μόνο σίγουρο είναι 

πως οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και να σιγουρευτούν ότι 

υπάρχουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια για το εμπόριο των προαναφερθέντων 

αδειών. 

Τέλος, για να είναι λειτουργικό και αποδοτικό το σύστημα Cap and Trade, 

πρέπει να υπάρχουν ισχυρά και ακριβή συστήματα ελέγχου, μετρήσεων και 

αναφοράς, καθώς είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις να βρουν τρόπους να 

εξαπατήσουν τις αρχές σε σχέση με τους ρύπους τους, κάτι που θα υπονομεύσει την 

αποτελεσματικότητά του (Cole, 2002). Πολλές από τις απαιτούμενες τεχνολογίες που 

χρειάζονται υπάρχουν ήδη, όπως οι τεχνολογίες για την συνεχή παρακολούθηση 

εκπομπών για το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά για άλλους ρύπους δεν υπάρχει ακόμα 

αξιόπιστος εξοπλισμός. Έτσι, χωρίς ακριβείς μετρήσεις, η θέσπιση ανώτατων ορίων 

για πολλούς θεωρείται ότι δεν έχει κανένα νόημα. 

                                                           
20 Πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει για να μελετηθεί το φαινόμενο, με πολλά και διαφορετικά 

αποτελέσματα. Μία χαρακτηριστική μελέτη έγινε από την Ringquist 2011, η οποία μελέτησε μία 

περίπτωση όπου η εμπορία ρύπων είχε κατηγορηθεί για την δημιουργία hotspots διοξειδίου του θείου, 

ιδιαίτερα σε βάρος μειονοτήτων, καταλήγοντας ότι το σύστημα εμπορίου δεν ευθύνεται.   
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Κεφάλαιο Β΄: Ιστορική Εξέλιξη του Cap and Trade στην 

Αμερική 

I) Αρχικές Προσπάθειες Μείωσης των Εκπομπών Ρύπων 

Οι πρώτοι μηχανισμοί μείωσης των εκπομπών ρύπων και προστασίας του 

περιβάλλοντος στην Αμερική, άρχισαν να εφαρμόζονται στα τέλη της δεκαετίας του 

’60 και βασίστηκαν στον ομοσπονδιακό νόμο Clean Air Act του 1963. Οι μηχανισμοί 

αυτοί αποτελούνταν κυρίως από περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς εντολής 

και ελέγχου και αφορούσαν κυρίως στον ποσοτικό περιορισμό των ρύπων που 

εκπεμπόταν από καπνοδόχους και αγωγούς, καθώς και την εγκατάσταση 

συγκεκριμένων τεχνολογιών. Η πρώτη εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών άρχισε το 

1965 και αφορούσε στη χρήση κανονισμών και προτύπων για την προκαλούμενη 

ρύπανση από οχήματα, όπως για παράδειγμα την χρήση φίλτρων στις εξατμίσεις 

αυτοκινήτων. 

Οι μηχανισμοί εντολής και ελέγχου γνώρισαν αρχικά μεγάλη επιτυχία στην 

μείωση των ρύπων και στην βελτίωση της ατμοσφαιρικής κατάστασης της Αμερικής, 

αλλά οι οικονομολόγοι γρήγορα αντιλήφτηκαν τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με 

την χρήσης τους (Grossmann and Cole, 1999). Τα σοβαρότερα εξ αυτών, τα οποία 

αναφέρθηκαν και παραπάνω είναι ότι οι μηχανισμοί εντολής και ελέγχου δεν 

προσφέρουν κίνητρα στους ρυπαντές για συνεχιζόμενη μείωση των ρύπων, είναι 

άκαμπτοι και δεν προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία στις επιχειρήσεις, οπότε δεν 

δίνουν επιλογές ελαχιστοποίησης των κοστών, και τέλος μπορεί είναι αντικείμενα 

πολιτικών παρεμβάσεων και υποκειμενικής διαχείρισης, οδηγώντας έτσι σε ένα κλίμα 

πιθανής αδιαφάνειας και διαφθοράς. Για τους λόγους αυτούς, σταδιακά 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν εναλλακτικοί μηχανισμοί περιορισμού των ρύπων 

οι οποίοι βασίζονται στην αγορά,  ένας από τους οποίους είναι και ο Cap and Trade. 

Παρά το γεγονός ότι θεωρητικά μοντέλα μηχανισμών εμπορίας ρύπων είχαν 

εξεταστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 60’21, οι πρώτες μορφές του άρχισαν να 

γνωρίζουν δημοσιότητα και να εφαρμόζονται, στα μέσα της δεκαετίας του 70’ 

                                                           
21 Οι Crocker 1966 και Dales 1968 είναι αυτοί που εξέτασαν πρώτη την χρήση εμπορεύσιμων αδειών 

ρύπανσης σαν ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις, ώστε να κυνηγήσουν με μεγαλύτερο ζήλο και να 

πετύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους. 
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(NCEE, 2001). Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σημαντικό πρόγραμμα εμπορίας ρύπων 

εφαρμόστηκε από τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Πολιτειών (EPA) το 1976. Το πρόγραμμα αυτό όριζε ότι για την κατασκευή νέων 

ακίνητων πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ. εργοστάσια), θα έπρεπε να υπάρχει 

αντιστάθμιση μέσω υψηλότερων μειώσεων των εκπομπών ρύπων από άλλες πηγές, 

στην ίδια όμως γεωγραφική περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί έτσι ότι η ρύπανση των 

περιοχών αυτών δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω. Το πρόγραμμα αυτό εξελίχθηκε 

ακόμα παραπάνω τα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας έτσι το λεγόμενο “netting”, ένα 

πρόγραμμα που επέτρεπε την αύξηση εκπομπών από επεκταμένες λειτουργίες ή από 

νέες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, αν υπήρχαν επαρκείς μειώσεις εκπομπών από 

τις υπόλοιπες υπάρχουσες πηγές της ίδιας επιχείρησης. Τέλος, το 1979 η EPA 

προώθησε μία ρύθμιση συγκεντρωτικού χαρακτήρα, η οποία επέτρεπε του ρυπαντές 

να πετυχαίνουν τους συνολικούς στόχους μείωσης των ρύπων, μέσω των καλύτερων 

δυνατών τρόπων και σε συνεργασία μεταξύ τους, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να 

καινοτομήσουν και να βρουν καλύτερες μεθόδους μείωσης της ρύπανσης, από αυτούς 

που τα μέχρι τότε πρότυπα τους ανάγκαζαν να εφαρμόζουν (EPA, 1979). 

II) Μείωση του Μολύβδου στην Παραγωγή Βενζίνης το 1982 

Οι παραπάνω προσπάθειες αρχικής εφαρμογής εμπορίου ρύπων, οδήγησαν σε 

μία πιο ολοκληρωμένη μέθοδο η οποία εφαρμόστηκε στον τομέα της παραγωγής 

βενζίνης και η οποία αποσκοπούσε στην μείωση της χρήσης μολύβδου στην 

παραγωγή βενζίνης, αποτελώντας έτσι και την αρχή των προσπαθειών για την 

δημιουργία της ευρέως χρησιμοποιούμενης αμόλυβδης βενζίνης. Οι εκπομπές 

μολύβδου στην Αμερική είχαν αυξηθεί επικίνδυνα στα μέσα της δεκαετίας του 60’ 

και οι υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου στο ανθρώπινο αίμα, ήταν η αιτία πολλών 

σοβαρών προβλημάτων υγείας. Οι πρώτες προσπάθειες που έγιναν στις αρχές της 

δεκαετίας του 70’ με την θέσπιση ορίων για την μέγιστη χρήση μολύβδου στην 

παραγωγή βενζίνης ήταν επιτυχημένες αλλά παράλληλα δεν πρόσφεραν καμία 

δυνατότητα ευελιξίας στα διυλιστήρια. Για τον λόγο αυτό, η EPA το 1982 εφάρμοσε 

νέους κανόνες, με τους οποίους περιόριζε τα επιτρεπόμενα επίπεδα μολύβδου, αυτή 

την φορά όμως σε κάθε διυλιστήριο ξεχωριστά, αναγκάζοντάς τα έτσι να 

χρησιμοποιούν μία μέση τιμή συγκέντρωσης μολύβδου σε ολόκληρη την παραγωγή 

τους. Επιπλέον όμως, επέτρεπε στα διυλιστήρια να εμπορεύονται μεταξύ τους τα 
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αχρείαστα δικαιώματα επιπέδων μολύβδου, ανάλογα με την χρήση και τις ανάγκες 

του καθενός. Επιπλέον, το 1985 η EPA μείωσε περεταίρω τα επιτρεπόμενα επίπεδα 

χρήσης μολύβδου και έδωσε στα διυλιστήρια την δυνατότητα αποθήκευσης 

(Banking) των δικαιωμάτων τους, ώστε να τα εκμεταλλευτούν, είτε για χρήση είτε για 

πώληση, μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, εφόσον μείωναν τις εκπομπές μολύβδου 

κάτω από όρια (Ellerman et al., 2003). Το πρόγραμμα έληξε τελικά στα τέλη του 

1987, πετυχαίνοντας τους περιβαλλοντικούς του στόχους και μάλιστα με κόστη 250 

εκατομμύρια δολάρια ετησίως λιγότερα, από το αντίστοιχο κόστος που θα είχαν  

συστήματα εντολής και ελέγχου. 

Το παραπάνω πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην παραγωγή βενζίνης, ήταν το 

πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βασιζόταν στην αγορά και το οποίο θύμιζε 

αρκετά στα σημερινά Cap and Trade προγράμματα. Τα συμπεράσματα που βγήκαν 

από την εφαρμογή εμπορίας ρύπων, έδειξαν ότι το πρόγραμμα αυτό οδήγησε τα 

διυλιστήρια στην υιοθέτηση αποδοτικότερων τεχνολογιών μείωσης του μολύβδου, ότι 

δημιούργησε μια πολύ ισχυρή και αποτελεσματική αγορά δικαιωμάτων μολύβδου 

(Εικόνα 7) και ότι με την βοήθεια του banking δόθηκε επιπλέον ευελιξία στο τρόπο 

και τον χρόνο με τον οποίο τα διυλιστήρια μπορούσαν να μειώσουν την χρήση 

μολύβδου, μειώνοντας έτσι τα συνολικά τους κόστη και την ταχύτητα επίτευξης των 

στόχων τους. 

 

Εικόνα 7: Άδειες Μόλυβδου που Εμπορεύτηκαν από το 1983 έως το 1987, ως 

Ποσοστό των Συνολικών Εκπομπών Μολύβδου 
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Πηγή: Ellerman et al., 2003. Διατίθεται στο: 

http://web.mit.edu/globalchange/www/PewCtr_MIT_Rpt_Ellerman.pdf. 

III) Προγράμματα Βασισμένα στις Τροπολογίες του Clean Air Act 

το 1990 

Οι τροπολογίες που έγιναν στο Clean Air Act το 1990 επέτρεψαν την 

δημιουργία πολλών συστημάτων εμπορίας ρύπων στις ΗΠΑ, τα περισσότερα εκ των 

οποίων πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια και την υποστήριξη του EPA. Οι 

καινούργιες τροπολογίες έδωσαν την δυνατότητα στις τοπικές και στις πολιτειακές 

αρχές να δημιουργήσουν συστήματα βασισμένα στην αγορά, τα οποία αποσκοπούσαν 

στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά 

προγράμματα εμπορίας ρύπων γνώρισαν έντονη δημοσιότητα λόγω της αρνητικής 

αντίδρασης των περισσότερων βιομηχανικών τομέων στις ρυθμιστικές μεθόδους 

εντολής και ελέγχου και λόγω της στήριξής τους από την πρωθυπουργία του Clinton, 

από το Κογκρέσο και από μεγάλο αριθμό οικονομολόγων και μελετητών. 

Α) Πρόγραμμα Όξινης Βροχής 

Η δημιουργία του συστήματος εμπορίας ρύπων για την καταπολέμηση της 

όξινης βροχής (Acid Rain Program) στις ΗΠΑ, το οποίο βασίστηκε στο Title IV των 

τροπολογιών του Clean Air Act το 1990,  αποτελεί την πιο διαδεδομένη, και ίσως την 

πιο επιτυχημένη, χρήση μεθόδου βασισμένης στην αγορά, σε εθνικό επίπεδο. Το 

πρόγραμμα όξινης βροχής, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 1995, αποσκοπούσε 

στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου κατά 10 εκατομμύρια τόνους 

χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1980, θέτοντας ως ανώτατο όριο τους 8,95 

εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του θείου ετησίως, στόχος που θα έπρεπε 

να επιτευχθεί μέσα σε δύο φάσεις, αλλά παράλληλα θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να 

επιλέξουν μόνες τους τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχαιναν τις απαραίτητες μειώσεις 

(Ellerman, 2003). Το πρόγραμμα αυτό επίσης όριζε την δημιουργία αγοράς αδειών 

εκπομπής διοξείδιου του θείου για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

αποτέλεσε το πρώτο Cap and Trade πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ. Το 

http://web.mit.edu/globalchange/www/PewCtr_MIT_Rpt_Ellerman.pdf
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ανώτατο όριο του προγράμματος επιτεύχθηκε με τον δωρεάν22 ετήσιο διαμοιρασμό 

των ανάλογων αδειών εκπομπής ενός τόνου διοξειδίου θείου, στις μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ανάλογα με τις ιστορικές τους 

εκπομπές. Οι μη χρησιμοποιούμενες άδειες μπορούσαν να αποθηκεύονται για 

μελλοντική χρήση ή για να πουληθούν στη αγορά ρύπων. 

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία ήταν μεταξύ του 1995 και του 

1999, τα 110 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τις μεγαλύτερες 

εκπομπές διοξειδίου του θείου, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 263 μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, περιόρισαν τις εκπομπές τους σύμφωνα 

με ένα ανώτατο όριο23. Η πρώτη φάση περιείχε επίσης χαρακτηριστικά επιλογής 

συμμετοχής, δηλαδή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούσαν να 

επιλέξουν να συμμετέχουν, χωρίς όμως να απαιτείται από αυτές, πριν από την 

δεύτερη φάση. Τελικά, επιπλέον 182 μονάδες εντάχθηκαν στη πρώτη φάση, ως 

μονάδες υποκατάστασης ή αντιστάθμισης, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των 

συμμετεχόντων στις 445 (EPA, 2017). Η δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία 

ξεκίνησε το 2000 και είχε προθεσμία επίτευξης των στόχων το 2010, περιελάμβανε 

όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που 

παρήγαγαν περισσότερα από 25 μεγαβάτ (συνολικά παραπάνω από 2.000 μονάδες) 

και έθετε ως συνολικό ανώτατο όριο τους 8,95 εκατομμύρια τόνους εκπομπών 

διοξειδίου του θείου ετησίως. 

Το Acid Rain Program χαρακτηρίστηκε από μεγάλη επιτυχία καθώς κατάφερε 

να μειώσει τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του θείου, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια 

του 1995 (Εικόνα 8) και μάλιστα κατά δύο φορές περισσότερο από αυτό που 

απαιτούταν για την επίτευξη του ανώτατου ορίου της πρώτης φάσης, αποδεικνύοντας 

έτσι ότι έδωσε επιπλέον οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις 

εκπομπές τους. Το πρόγραμμα κατά την πρώτη φάση του μείωσε τις εκπομπές των 

                                                           
22 Το 3% των συνολικών αδειών διαμοιράστηκε με δημοπρασία, ώστε να ενθαρρυνθεί το εμπόριο, να 

εξασφαλιστούν κάποια κρατικά έσοδα και να υπάρχει διαθεσιμότητα αδειών για νέες παραγωγικές 

μονάδες.  

23 Οι εκπομπές των μονάδων αυτών δεν έπρεπε να υπερβαίνουν τις 2,5 λίβρες διοξειδίου του άνθρακα, 

ανά εκατομμύριο Btu. 
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μονάδων που συμμετείχαν κατά 3.8 εκατομμύρια τόνους, μέχρι το 2007 είχε μειώσει 

τις συνολικές εκπομπές κατά 8.4 εκατομμύρια τόνους από το 1980, δηλαδή κατά 

48.5%, ενώ το 2009 οι συνολικές εκπομπές ήταν 5.7 εκατομμύρια τόνοι (Siikamaki, 

2012). Τα αποτελέσματα του προγράμματος φαίνονται και από τα στοιχεία που 

δείχνουν μείωση της οξύτητας της βροχής κατά 25% μέχρι το 2001 και βελτίωση της 

κατάστασης πολλών φυσικών οικοσυστημάτων. Επίσης, η δημιουργία hotspots που 

ήταν ένας αρχικός φόβος, τελικά δεν αποδείχθηκε ότι ισχύει. Η εξοικονόμηση των 

κοστών για την μείωση των εκπομπών του συνολικού προγράμματος, υπολογίζεται 

ότι ήταν 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος που 

θα είχαν συστήματα εντολής και ελέγχου. 

 

Εικόνα 8:Εκπομπές του Διοξειδίου του Θείου από Πηγές που Περιλαμβάνονταν 

στο Acid Rain Program από το 1980 μέχρι το 2007 

Πηγή: Pearson Education, 2011. Διατίθεται στο: http://slideplayer.com/slide/6199557/ 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το Acid Rain Program περιείχε και ένα 

πρόγραμμα μείωσης των οξειδίων του αζώτου, αλλά επειδή μοιάζει περισσότερο με 

http://slideplayer.com/slide/6199557/
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τα παραδοσιακά συστήματα κανόνων βάσει ποσοστών και δεν φέρει χαρακτηριστικά 

ανώτατου ορίου και εμπορίας δεν θα αναλυθεί παραπάνω. 

Β) Πρόγραμμα RECLAIM 

Το South Coast Air  Basin, στο οποίο βρίσκεται και το Los Angeles, εμφάνιζε 

από την δεκαετία του 70’ πολλά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα του και οι 

συγκεντρώσεις τοξικών χημικών και διαφόρων ρύπων αποτελούσαν σημαντικό 

κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων του. Οι αρχικοί μηχανισμοί εντολής και ελέγχου 

που εφαρμόστηκαν δεν αντιμετωπιστήκαν με εύνοια από τις βιομηχανίες και τις 

επιχειρήσεις και μετά από έντονες πολιτικές πιέσεις, σε συνδυασμό με την 

οικονομική ύφεση που δυσχέραινε ακόμα παραπάνω την κατάσταση των 

επιχειρήσεων, το South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 

υιοθέτησε προγράμματα εμπορίας ρύπων, βασισμένα στις τροποποιήσεις του Clean 

Air Act 1990 (Drury et al., 1999). Έτσι, μετά από διαπραγματεύσεις τριών χρόνων, το 

1993 τέθηκε σε ισχύ ένα Cap and Trade πρόγραμμα, το Regional Clean Air Incentives 

Market (RECLAIM). 

Το πρόγραμμα RECLAIM ήταν το πρώτο πρόγραμμα εμπορίας ρύπων για την 

μείωση του αστικού νέφους, το οποίο αναπτύχθηκε από τοπική δικαιοδοσία και όχι 

από ομοσπονδιακή αρχή και στόχευε κυρίως στην μείωση των οξειδίων του θείου 

(SOx) και του αζώτου (NOx). Όριζε ένα ανώτατο όριο το οποίο μειωνόταν σταδιακά 

μέχρι το 2003, όποτε και οι εκπομπές των συμμετεχόντων θα έπρεπε να έχουν μειωθεί 

στο 50% των επιπέδων του 1990 και έπειτα θα παρέμενε σταθερό. Αντικείμενο 

ελέγχου του προγράμματος ήταν οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης24, στις οποίες θα 

διανέμονταν πιστώσεις ρύπανσης δωρεάν (RECLAIM Trading Credits - RTCs), 

ανάλογα με τις ιστορικές τους εκπομπές (Burnside and Eichenbaum, 1996). Οι 

πιστώσεις αυτές ήταν αντικείμενο αγοραπωλησίας αλλά δεν μπορούσαν να 

αποθηκευτούν. Το πρόγραμμα RECLAIM επίσης περιείχε ένα σύστημα εμπορίας 

ρύπανσης παλαιών οχημάτων, γνωστό και ως Rule 1610. Με το Rule 1610 

εξουσιοδοτημένες εταιρίες μπορούσαν να αγοράσουν και να καταστρέψουν παλαιά 

αυτοκίνητα, με αντάλλαγμα πιστώσεις εκπομπών, με αξία ανάλογη των εκπομπών 

                                                           
24 Το RECLAIM περιελάμβανε όλες τις εγκαταστάσεις που έπεμπαν πάνω από 4 τόνους οξειδίων του 

θειου ή οξειδίων του αζώτου ετησίως, αλλά δεν ίσχυε για εγκαταστάσεις δημόσιων υπηρεσιών. 
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που θα είχαν τα αυτοκίνητα αν δεν είχαν καταστραφεί. Έπειτα, οι εταιρίες μπορούσαν  

να πουλήσουν τις πιστώσεις αυτές σε ακίνητες πηγές ρύπανσης, ώστε αυτές να 

αποφύγουν την εγκατάσταση ακριβών τεχνολογιών μείωσης της ρύπανσης. 

Το 1997 το SCAQMD επέκτεινε το εμπόριο ρύπων, δίνοντας την δυνατότητα 

σε οποιονδήποτε τοπικό φορέα που θα μείωνε τους ρύπους του εθελοντικά, να 

κερδίσει ειδικές πιστώσεις ρύπων, που είτε θα μπορούσαν να μετατραπούν σε 

πιστώσεις του συστήματος εμπορίας, είτε να χρησιμοποιηθούν για την συμμόρφωση 

με άλλους κανονισμούς της SCAQMD. Επίσης επέκτεινε το Rule 1610 για την 

έκδοση πιστώσεων μείωσης εκπομπών από κινητές πηγές (MSERCs), όχι μόνο για 

την καταστροφή παλαιών οχημάτων αλλά και για άλλες δραστηριότητες25 που 

κατέληγαν σε μειώσεις των εκπομπών ρύπων. Τέλος, το 1999 επεκτάθηκε το υπάρχον 

σύστημα εμπορίου ώστε να ενσωματώνει καλύτερα όλους τους διαφορετικούς τύπους 

πιστώσεων και να λύσει προβλήματα όπως την διάρκεια ισχύος των πιστώσεων και 

την αποθήκευσή τους. 

Το πρόγραμμα RECLAIM, αντίθετα με το Acid Rain Program παρουσίασε 

προβλήματα, με σημαντικότερο αυτό το πρόβλημα των αγορών οξειδίων του αζώτου. 

Λόγω του πολύ υψηλού αρχικού ανώτατου ορίου, οι επιχειρήσεις δεν προχώρησαν σε 

καμία υιοθέτηση τεχνολογιών μείωσης των NOx και σταδιακά στα τέλη του 2000 η 

τιμή των πιστώσεων οξειδίων του αζώτου αυξήθηκε δραματικά λόγω την μεγάλης 

ζήτησης, οδηγώντας έτσι σε τεράστια αύξηση των τιμών χονδρικής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Καλιφόρνια το 2000 και σε μη συμμόρφωση των 

εκπομπών οξειδίων του αζώτου με το ανώτατο όριο για το 2000 (Lipow, 2007). Έτσι, 

λόγω των παραπάνω προβλημάτων έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα, με την αναστολή 

της συμμετοχής των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και την υιοθέτηση 

προγραμμάτων εντολής και ελέγχου στο τομέα αυτόν. 

Τα προβλήματα με το πρόγραμμα RECLAIM έδειξαν ότι η έλλειψη των 

απαραίτητων εργαλείων, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα αποθήκευσης 

πιστώσεων, και η έλλειψη υιοθέτησης των απαραίτητων τεχνολογιών μείωσης των 

ρύπων από τις επιχειρήσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη μεταβλητότητα των 

                                                           
25 Παραδείγματα δραστηριοτήτων που κατέληγαν σε ανταμοιβή  MSERCs ήταν η επισκευή 

εξαρτημάτων σε οχήματα υψηλών εκπομπών και η αγορά οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. 
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τιμών τους, με αρνητικές συνέπειες για ολόκληρη της αγορά ρύπων. Επίσης έδειξε ότι 

τα συστήματα Cap and Trade, πρέπει να έχουν επαρκή σχεδιασμό, προετοιμασία και 

διαχείριση, πριν αλλά και καθ’ όλη την διάρκειά τους. Εξαιρουμένων των παραπάνω 

προβλημάτων το πρόγραμμα RECLAIM κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές τόσο των 

SOx όσο και των NOx κάτω από τους αρχικά θεσπισμένους στόχους (Εικόνα 9) και 

μέσα στα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια (Envera Consulting, 2015). 

 

Εικόνα 9: Ανώτατο Όριο και Εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου και Οξειδίων του 

Θείου από το 1994 έως το 2014 

Πηγή: Envera Consulting, 2015. Διατίθεται στο: 

http://www.enveraconsulting.com/aqmd-reclaim-program/  

http://www.enveraconsulting.com/aqmd-reclaim-program/
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Γ)  Πρόγραμμα NOx Budget 

Με τις τροπολογίες του Clean Air Act το 1990 δημιουργήθηκε η Ozone 

Transport Commission (OTC), με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις 13 

βορειοανατολικές και Μεσο-Ατλαντικές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στην 

περιφέρεια της Κολούμπια. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραπάνω πολιτειών 

οδήγησαν στην υπογραφή του Memorandum of Understanding to 1994, με το οποίο 

συμφωνήθηκε το πρόγραμμα NOx Budget, ένα πρόγραμμα τριών φάσεων, που με την 

υποστήριξη τoυ EPA θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, 

το οποίο αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα ποιότητας του αέρα και ευθυνόταν για πολλά 

προβλήματα υγείας. Η πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία άρχισε το 1995 και 

τελείωσε το 1998, λειτούργησε ως ένα πρόγραμμα εντολής και ελέγχου, καθώς οι 

πολιτείες δεν είχαν ακόμα συμφωνήσει στις λεπτομέρειες λειτουργίας διαπολιτειακής 

αγοράς εμπορίου ρύπων. Η δεύτερη (1999 - 2002) και η τρίτη φάση (2003 και έπειτα) 

λειτούργησαν σαν το πρώτο μεγάλο διαπολιτειακό σύστημα Cap and Trade, στο 

οποίο συμμετείχαν αρχικά 11 από τις 14 προαναφερθείσες πολιτείες (Ellerman, 

2003). 

Καθώς το φαινόμενο το επιφανειακού όζοντος είναι ιδιαίτερα δριμύ στους 

θερινούς μήνες, το πρόγραμμα απαιτούσε συμμόρφωση στην μείωση κυρίως των 

οξειδίων του αζώτου (NOx) από τους συμμετέχοντες, από το Μάιο μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να μειωθούν τα επίπεδα του 

επιφανειακού όζοντος κατά 55% με 65% στη πρώτη φάση και κατά 75% με 85% 

στην δεύτερη, κάτω από τα αντίστοιχα του 1990 και οι ρυπαντές που έπρεπε να 

συμμορφωθούν ήταν κυρίως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας26 καθώς και 

λίγες άλλες βιομηχανικές μονάδες (Farrell and Morgan, 2000). Άδειες εκπομπών 

μοιράστηκαν στις πολιτείες, ώστε αυτές με την σειρά τους να τις μοιράσουν στις 

εσωτερικές τους πηγές, ανάλογα με τις εκπομπές που είχαν το 1990. Η άδειες 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αγοραπωλησίες, είτε να  αποθηκευτούν, αλλά με 

                                                           
26 Το πρόγραμμα περιελάμβανε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με 

ισχύ 15 MW ή μεγαλύτερη και βιομηχανικές εγκαταστάσεις παρόμοιου μεγέθους. 
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αρκετούς περιορισμούς27, λόγω της εποχικότητας του προβλήματος του επιφανειακού 

όζοντος. 

Στα τέλη του 1997, ο EPA εξέδωσε το NOx SIP Call, με το οποίο καλούσε 21 

ανατολικές πολιτείες να υποβάλλουν τα σχέδια και τις στρατηγικές τους για τη 

μείωση των εκπομπών NOx, ώστε να συμμορφωθούν με τα ομοσπονδιακά πρότυπα 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι πολιτείες που κλήθηκαν είχαν την δυνατότητα 

είτε να συμμορφωθούν απευθείας με τους κανόνες εντολής και ελέγχου, είτε να 

συμμετέχουν σε ένα καινούργιο διαπολιτειακό πρόγραμμα Cap and Trade, το NOx 

Budget Trading Program (NBP). Όλες οι πολιτείες επέλεξαν να συμμετέχουν στο 

NBP, το οποίο αποτέλεσε ουσιαστικά την τρίτη φάση του NOx Budget Program και 

ξεκίνησε το 2003 (Burtraw and Szambelan, 2009). Το 2009, μέσω του Clean Air 

Interstate Rule, δημιουργήθηκε ένα μεγαλύτερο Cap and Trade σύστημα για τα NOx 

το οποίο περιελάμβανε 25 πολιτείες και την περιφέρεια της Κολούμπια. 

Η δύο πρώτες φάσεις του NOx Budget Program στέφθηκαν με απόλυτη 

επιτυχία, καθώς μείωσαν τις θερινές εκπομπές NOx σε επίπεδα 60% χαμηλότερα από 

αυτά του 1990, πετυχαίνοντας έτσι τους αρχικούς στόχους του προγράμματος. Η 

τρίτη φάση, δηλαδή το NBP κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές NOx μέχρι το 2008, 

κατά 62% από τις αντίστοιχες του 2000. Συνολικά, τα προγράμματα μείωσαν την 

συγκέντρωση του επιφανειακού όζοντος κατά περίπου 10%, από το 1997 μέχρι το 

2008 (Εικόνα 10) και η εξοικονόμηση των κοστών τους υπολογίζεται ότι ήταν 40% 

με 47%, σε σχέση με τα αντίστοιχα κόστη που θα είχαν συστήματα εντολής και 

ελέγχου. 

                                                           
27 Το πρόγραμμα NOx Budget περιείχε ένα νέο σύστημα αποθήκευσης αδειών για μεταγενέστερη 

χρήση, το λεγόμενο σύστημα ελέγχου προοδευτικής ροής, όπου θέτει όρια στην χρήση των 

αποθηκευμένων άδειών.  Για την ακρίβεια αν ο συνολικός αριθμός των αποθηκευμένων αδειών που 

χρησιμοποιούνται σε ένα έτος, ξεπερνά το 10% του ανώτατου ορίου για το έτος αυτό, τότε ένα μέρος 

των αδειών αυτών θα μειωθεί σε αξία, δηλαδή θα χρειάζεται παραπάνω από μία άδεια για την εκπομπή 

ενός τόνου ρύπων (Tietenberg, 2006). 
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Εικόνα 10: Συγκέντρωση Επιφανειακού Όζοντος από το 1997 έως το 2008 

Πηγή: EPA, 2008. Διατίθεται στο: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-

08/documents/nbp_2008_environmental_results.pdf 

Δ) Πρόγραμμα Regional Greenhouse Gas Initiative 

Το Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), στο οποίο συμμετείχαν 

αρχικά 10 βορειοανατολικές πολιτείες, ήταν το πρώτο δεσμευτικό Cap and Trade 

σύστημα των ΗΠΑ για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, και 

ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οι οποίες προέρχονταν από τον τομέα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας28. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 με σκοπό να 

κρατήσει τα τότε επίπεδα εκπομπών του CO2 σταθερά μέχρι το 2014 και έπειτα να 

μειώνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 2.5% κάθε χρόνο, από το 2015 μέχρι το 

2020. Το ανώτατο όριο εκπομπών από 2009 μέχρι το 2011 ορίστηκε στα 188 

εκατομμύρια τόνους29 ετησίως, αλλά λόγω της οικονομικής ύφεσης που επηρέασε 

αρνητικά την οικονομία των ΗΠΑ την περίοδο εκείνη, το ανώτατο όριο έπαψε να 

                                                           
28 Αντικείμενο της ρύθμισης αποτελούσαν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ορυκτά καύσιμα με ισχύ μεγαλύτερη των 25MW. 

29 1 τόνος (Short ton) στις ΗΠΑ ισούται με 2.000 λίβρες (περίπου 900κιλά), αντίθετα με την ποσότητα 

ενός τόνου(Long ton για τις ΗΠΑ) όπως χρησιμοποιείται στις υπόλοιπες χώρες και που ισούται με 

2.240λίβρες (1.000 κιλα). 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/nbp_2008_environmental_results.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/nbp_2008_environmental_results.pdf
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είναι δεσμευτικό για τις συμμετέχουσες πολιτείες (RGGI, 2017). Λόγω των 

εξελίξεων, έγινε αναθεώρηση του προγράμματος κατά την διάρκεια του 2012, κατά 

την οποία η πολιτεία του New Jersey αποχώρησε από το πρόγραμμα, και 

αποφασίστηκε το ανώτατο όριο για το 2012-2013 να μειωθεί στα 165 εκατομμύρια 

τόνους ετησίως και να πέσει στα 91 εκατομμύρια τόνους ετησίως για το 2014, με 

ετήσια μείωση 25% για επόμενα χρόνια, μέχρι το 2020. 

Οι άδειες εκπομπών του προγράμματος διαμοιράστηκαν αρχικά από τις 

πολιτείες στους εσωτερικούς τους ρυπαντές με βάση τις εκπομπές τους για το 2008, 

ώστε να διατηρηθούν οι εκπομπές σταθερές και από τότε μειώνονται σταδιακά, ώστε 

να ανταποκρίνονται στο ορισμένο ανώτατο επίπεδο εκπομπών. Τουλάχιστον το 25% 

των αδειών πρέπει να διανεμηθεί στους ρυπαντές μέσω πλειστηριασμού, αλλά τελικά 

οι πολιτείες πλειστηριάζουν πάνω από το 90% των αδειών, με τα έσοδα που 

παράγονται να χρησιμοποιούνται για παράλληλα προγράμματα ανάπτυξης 

τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης (Schmalensee 

and Stavins, 2015). 

Εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων συστημάτων 

εμπορίας, δηλαδή την αγοραπωλησία αδειών και την δυνατότητα αποθήκευσής τους, 

το Regional Greenhouse Gas Initiative εξέδιδε ειδικές άδειες εκπομπών, από 

αντισταθμίσεις που έκαναν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, μέσω άλλων εξωτερικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες βέβαια θα έπρεπε να καταλήγουν σε μειώσεις εκπομπών 

του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου ή του εξαφθοριούχου θείου. Επίσης, το 

πρόγραμμα περιείχε μηχανισμό περιορισμού της μεταβλητότητας των τιμών των 

αδειών προς δημοπρασία, γνωστό και ως αποθεματικό περιορισμού του κόστους 

(CCR), καθώς όριζε τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές που αυτές θα μπορούσαν να 

πάρουν (Burtraw et al., 2017). Όταν οι τιμές των αδειών εκπομπών προς δημοπρασία 

έφταναν στο όριο της ανώτερης τιμής, τότε η αγορά εφοδιαζόταν με επιπλέον άδειες 

από το αποθεματικό, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να πέσουν οι τιμές, 

ενώ όταν οι τιμές των αδειών εκπομπών έφταναν στο όριο της κατώτερης τιμής, οι 

άδειες που παρέμεναν απούλητες για πάνω από τρία χρόνια απομακρύνονταν από την 

αγορά, ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους και να επανέλθουν οι τιμές τους στα 
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φυσιολογικά επίπεδα30. Οι μηχανισμοί αυτοί αποδείχθηκαν άκρως αποτελεσματικοί 

καθώς οι τιμές των αδειών CO2 έφτασαν στο κατώτερο όριο του 1.86 δολαρίου ανά 

τόνο, το 2010, ενώ το 2015 αυξήθηκαν μέχρι το ανώτατο όριο των 6 δολαρίων ανά 

τόνο. 

Το πρόγραμμα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, λόγω ελλιπούς 

προγραμματισμού δεν είχε το απαραίτητο ανώτατο όριο εκπομπών, καθώς κατά την 

διαδικασία επιλογής του, το 2005, οι επιστήμονες έκαναν λανθασμένες εκτιμήσεις, με 

την βοήθεια των μέσων εκπομπών CO2 από το 2000 μέχρι το 2002. Έτσι όρισαν το 

ανώτατο όριο λίγο πάνω από αυτόν τον μέσο όρο, περιμένοντας ότι οι ρυπαντές θα 

αυξήσουν τους ρύπους τους μέχρι την αρχή του προγράμματος το 2009, κάτι που δεν 

έγινε, οδηγώντας έτσι σε ένα πολύ υψηλό και αναποτελεσματικό ανώτατο όριο 

(Ramseur, 2017). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ανώτατο όριο άλλαξε μετά από 

την αναθεώρηση του προγράμματος το 2012 (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11: Εκπομπές CO2 και Ανώτατα Όρια του Προγράμματος RGGI 

                                                           
30 Η ύπαρξη ανώτερης και κατώτερης τιμής δημιουργούν ένα κολάρο ελέγχου των τιμών, που 

πρακτικά μετατρέπει το σύστημα σε ένα υβρίδιο Cap and Trade και φόρων εκπομπών, αλλά 

παράλληλα εξασφαλίζει ότι η αγορά δεν θα εκτροχιαστεί και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους 

οικονομικής αστάθειας. Η κατώτερη τιμή εξασφαλίζει μία ελάχιστη απόδοση για την καινοτομία και 

τις πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών, ενώ η ανώτερη τιμή εξασφαλίζει ότι τα κόστη για τους 

ρυπαντές που δεν μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές τους, δεν εκτινάσσονται. 
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Πηγή: EIA, 2017. Διατίθεται στο: 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31432 

Έτσι, ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το πρόγραμμα RGGI μέχρι στιγμής δεν 

κατάφερε να μειώσει άμεσα τις εκπομπές CO2, αλλά μέσω των δημοπρασιών έδωσε 

έσοδα στις πολιτείες για την χρηματοδότηση παράλληλων περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων και επίσης πρόσφερε χρήσιμα συμπεράσματα για τις μελλοντικές 

συνεργασίες μεταξύ πολιτειών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

IV) Το Σύστημα Cap and Trade της Καλιφόρνια 

Η πολιτεία της Καλιφόρνια έχει ηγετικό ρόλο στην προστασία του 

περιβάλλοντος των ΗΠΑ και έχει αναλάβει ποικίλες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. 

Το 2006, με την θέσπιση του California Global Warming Solutions Act, γνωστό και 

ως Assembly Bill 32 (AB 32), δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

προστασίας του περιβάλλοντος, με στόχο την μείωση των εκπομπών αεριών του 

θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2020 και τέθηκαν στόχοι για την 

στροφή της πολιτείας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (California Air 

Resources Board, 2014). Το AB 32 περιείχε πολλαπλούς μηχανισμούς όπως, 

μηχανισμούς εντολής και ελέγχου για πρότυπα απόδοσης σε οχήματα, κτήρια και 

διυλιστήρια, κανόνες για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 20% στο 33% και τέλος ένα σύστημα Cap and 

Trade για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Το σύστημα αυτό, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2013, στο αρχικό του 

στάδιο σχεδιάστηκε για να καλύπτει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

και τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που εξέπεμπαν πάνω από 25.000 

ισοδύναμους μετρικούς τόνους CO2 ετησίως και το 2015 επεκτάθηκε και στους 

διανομείς καυσίμων, καλύπτοντας έτσι περίπου 350 επιχειρήσεις, με εκπομπές που 

άγγιζαν το 85% των συνολικών εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου. Έτσι, ήταν το 

πρώτο Cap and Trade σύστημα που κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, 

αντίθετα με τα παλαιότερα συστήματα τα οποία αντιμετώπιζαν τους διαφόρους 

κλάδους με διαφορετικό τρόπο. Το ανώτατο όριο για το 2013 τέθηκε 2% κάτω από το 

εκτιμώμενο επίπεδο εκπομπών για το 2012 και μειώθηκε κατά 2% για το 2014 και 

κατά 3% ετησίως για τα επόμενα χρόνια από 2015 μέχρι το 2020 (Εικόνα 12).  

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31432
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Εικόνα 12: Ανώτατο Όριο Εκπομπών του Cap and Trade της Καλιφόρνια 

Πηγή: Ιreuse, 2011. Διατίθεται στο: 

http://www.ireuse.com/site/index.php/2011/11/16/cap-and-trade-comes-to-california/ 

Με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο εκπομπών του συστήματος για το 2020 

θα ισοδυναμεί με περίπου 330 εκατομμύρια μετρικών τόνων CO2, δηλαδή 15% 

χαμηλότερα από τις ισοδύναμες εκπομπές CO2 για το 2020 αν το σύστημα δεν ήταν 

σε λειτουργία (California Environmental Protection Agency, 2011). Οι άδειες 

εκπομπών διαμοιράστηκαν αρχικά δωρεάν στις επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων 

με βάση τις ιστορικές τους εκπομπές, ενώ τα επόμενα χρόνια ξεκίνησαν 

πλειστηριασμοί αδειών. Αγοραπωλησίες και αποθήκευση των αδειών επιτρέπονται, 

όπως επίσης και αντισταθμίσεις από δραστηριότητες31 μείωσης εκπομπών στις ΗΠΑ. 

Επιπλέον το 4% των αδειών κρατείται εκτός αγοράς, σαν αποθεματικό για να 

χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις υψηλής ζήτησης αδειών, λειτουργώντας έτσι σαν 

ανώτατο επίπεδο τιμών. Τέλος, το AB 32 Cap and Trade σύστημα υιοθέτησε το MRR 

(Mandatory Greenhouse Gas Reporting Regulation), που υποχρεώνει τους 

μεγαλύτερους ρυπαντές του προγράμματος να παρουσιάζουν λεπτομερώς τις ετήσιες 
                                                           
31 Αντισταθμίσεις εκπομπών μπορούσαν αρχικά να γίνουν από δραστηριότητες στην δασοκομία, στη 

αστική δασοκομία, στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και από την καταστροφή των ουσιών 

που προκαλούν την τρύπα του όζοντος. 

http://www.ireuse.com/site/index.php/2011/11/16/cap-and-trade-comes-to-california/
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εκπομπές τους, ώστε να γίνεται ακριβής και συνεχιζόμενη παρακολούθηση των 

επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου. 

Η πολιτεία της Καλιφόρνια συνεχίζει να ενισχύει τα προγράμματά της, με την 

θέσπιση συμπληρωματικών εκσυγχρονισμένων κανονισμών, πολιτικών και κανόνων 

αγοράς, όπως ο SB 35032, αλλά κυρίως ενδυναμώνει και διευρύνει το Cap and Trade 

σύστημά της, με σκοπό να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την μετάβαση σε μια 

οικονομία που στηρίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη (Environmental Defense Fund, 

2017). Το 2016 με το νομοσχέδιο SB 32 η Καλιφόρνια επέκτεινε επίσημα το ΑΒ 32 

και αύξησε τους στόχους μείωσης των εκπομπών της μέχρι το 2030, οπού και 

αναμένεται να είναι 40% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990. Λίγο νωρίτερα, κατά 

της διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία του Παρισιού στα τέλη του 

2015, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ηγήθηκε μίας προσπάθειας που κατέληξε στην 

υπογραφή συμφωνίας δέσμευσης από 135 πολιτείες, επαρχίες και πόλεις, ώστε να 

μειώσουν τις εκπομπές ρύπων τους στο 80% αυτών του 1990, μέχρι το 2050. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το Cap and Trade σύστημα της Καλιφόρνια 

συνεργάζεται και συλλειτουργεί από το 2014 με τον αντίστοιχο σύστημα του Κεμπέκ, 

όπως και με αυτά άλλων Καναδικών επαρχιών, τα σημαντικότερα εκ των οποίων θα 

παρουσιαστούν παρακάτω, και επίσης υποστηρίζει και συνεργάζεται με Μεξικό και 

την Κίνα στις προσπάθειές του να δημιουργήσουν συστήματα εμπορίας ρύπων. 

Τέλος, η αφοσίωση της πολιτείας της Καλιφόρνια στην βιώσιμη ανάπτυξη 

αποδεικνύεται από δύο πρόσφατα γεγονότα: 

• To νομοσχέδιο SB 584 που πρότεινε ο πρόεδρος της Γερουσίας της 

Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με την οποία η Καλιφόρνια θα 

παράγει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(Madigan et al., 2017). 

                                                           
32 Με το νομοσχέδιο SB 350 του 2015 η Καλιφόρνια θέτει κανόνες αύξησης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στο 50% και διπλασίασης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, ώστε να επιτευχθούν οι 

μελλοντικοί περιβαλλοντικοί στόχο. Επίσης, ορίζει νέους στόχους για τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, οι οποίοι επισημοποιήθηκαν με μεταγενέστερα νομοσχέδια. Βλέπε California Energy 

Commission 2017 για περισσότερες πληροφορίες. 
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• Το νομοσχέδιο SB 775 που προτάθηκε από τον Γερουσιαστή Wieckowski τον 

Φεβρουάριο του 2017 και σύμφωνα με το οποίο η πολιτεία της Καλιφόρνια σκοπεύει 

να επανασχεδιάσει και να βελτιώσει το πρόγραμμα Cap and Trade της και τελικώς να 

το αντικαταστήσει με μία καλύτερη “εκδοχή” του το 2020, ώστε να απαλλαγεί από 

όσα ελαττώματα έχει επί του παρόντος33 (Fehrenbacher, 2017). 

Τα αποτελέσματα του συστήματος Cap and Trade της Καλιφόρνια είναι 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, καθώς αυτό λειτουργεί σε συνεργασία με πολλούς 

άλλους μηχανισμούς, όπως διάφορους κανονισμούς εντολής και ελέγχου, και έτσι 

πολλές από τις μειώσεις εκπομπών δεν οφείλονται αποκλειστικά σε αυτό. Οι 

επιχειρήσεις έτσι, κατά την διάρκεια του προγράμματος κατάφερναν λόγω και των 

υποχρεώσεών τους από τις υπόλοιπες νομοθεσίες, να έχουν χαμηλότερες εκπομπές 

από αυτές των ανώτατων ορίων του Cap and Trade και για αυτό τον λόγω οι άδειες 

εκπομπών για αρκετό καιρό έμειναν στάσιμες, σε πολύ χαμηλές τιμές, γεγονός που 

είχε οδηγήσει σε πολλές αρνητικές κριτικές και αμφιβολίες για την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος (Busch, 2017). Όμως, μέσα στο 2017 υπήρξε 

αύξηση της ζήτησης και των εσόδων από τις δημοπρασίες αδειών, αποκαθιστώντας 

έτσι την αξιοπιστία του συστήματος και επαληθεύοντας όσους πίστευαν ότι το 

σύστημα εμπορίας της Καλιφόρνια είναι αρκετά καλά σχεδιασμένο και πετυχαίνει το 

έργο για το οποίο δημιουργήθηκε. 

Το σημαντικότερο επίτευγμα του συστήματος εμπορίας της Καλιφόρνια είναι 

ότι κατάφερε μετά από λίγα χρόνια λειτουργίας να μειώνει τις εκπομπές συνεχώς, ενώ 

παράλληλα η οικονομία της Καλιφόρνια ευδοκιμεί σε όλους τους τομείς (Morehouse 

2016). Το σύστημα λειτουργεί συνολικά άψογα, καθώς οι ετήσιες εκπομπές για όλα 

τα χρόνια είναι αρκετά χαμηλότερες από το ανώτατο όριο και οι στόχοι για το 2020 

                                                           
33 Το κύριο πρόβλημα του προγράμματος που πρέπει να λυθεί είναι οι διαρροές εκπομπών. Συνοπτικά 

το πρόβλημα αυτό είναι το εξής: οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Καλιφόρνια, λόγω των αυξημένων 

κοστών που έχουν εξαιτίας των ορίων εκπομπών, είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις που δεν έχουν τα ανάλογα κόστη, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

Καλιφόρνια είτε εξάγουν. Έτσι, σύμφωνα με τους Fisher et al. 2014, η ύπαρξη του προγράμματος 

εμπορίας μπορεί να οδηγήσει τις παραγωγικές μονάδες, και τις αντίστοιχες εκπομπές τους, να φύγουν 

από την πολιτεία της Καλιφόρνια, αυξάνοντας έτσι τις εκπομπές σε άλλες πολιτείες, με αρνητικές 

συνέπειες τόσο για την οικονομία της Καλιφόρνια, όσο και για το περιβάλλον. 
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θα επιτευχθούν με ευκολία, οδηγώντας έτσι την πολιτεία να εργάζεται ήδη 

σχολαστικά, ώστε να βεβαιωθεί ότι βρίσκεται σε πορεία επίτευξης και των 

μελλοντικών της στόχων. 

V) Άλλα Cap and Trade συστήματα της Αμερικής που 

Συνδέονται με το AB 32 της Καλιφόρνια 

Α) Το Cap and Trade Σύστημα του Κεμπέκ 

Το Cap and Trade Σύστημα του Κεμπέκ άρχισε την επίσημη λειτουργία του 

στις αρχές του 2013 και στην πρώτη φάση του (2013-2014) κάλυπτε μόνο τις μονάδες 

που εξέπεμπαν πάνω από 25.000 ισοδύναμους μετρικούς τόνους διοξειδίου του 

άνθρακα που προέρχονταν κυρίως από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις 

μεγάλων βιομηχανίες, ενώ στην δεύτερη και στην τρίτη φάση του προγράμματος 

(2015-2020) προστέθηκαν επίσης  και οι διανομείς ορυκτών καυσίμων (Government 

of Quebec, 2017). Το ανώτατο όριο εκπομπών ορίστηκε για το 2015 στους 65 

εκατομμύρια ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα και μειώνεται σταδιακά, 

ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του συστήματος (Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13: Ανώτατο Όριο Εκπομπών του Cap and Trade Συστήματος του 

Κεμπέκ 

Πηγή: Government of Quebec, 2017. Διατίθεται στο: 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/in-brief.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/in-brief.pdf
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Το σύστημα εμπορίας του Κεμπέκ λειτουργεί σε συνεργασία με αυτό της 

Καλιφόρνια από το 2014 και για αυτό μοιράζεται πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί 

του, όπως για παράδειγμα ο τρόπος διανομής των αδειών εκπομπών. Οι μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι διανομείς ορυκτών καυσίμων λαμβάνουν 

όλες τις άδειές του μέσω πλειστηριασμού, ενώ οι βιομηχανικές μονάδες που 

απειλούνται από διαρροές εκπομπών λαμβάνουν τις άδειες τους δωρεάν. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το Κεμπέκ διοργανώνει κοινούς πλειστηριασμούς με το σύστημα της 

Καλιφόρνια, με τον πρώτο εξ αυτών να πραγματοποιείται στα τέλη του 2014. 

Β) Το Cap and Trade Σύστημα του Οντάριο 

Το Οντάριο, που είναι η μεγαλύτερη επαρχία του Καναδά και περιλαμβάνει 

περίπου το 25% των εθνικών εκπομπών ρύπων, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 την 

λειτουργία ενός Cap and Trade συστήματος, με σκοπό να μειώσει μέχρι το 2020, τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 15% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990 

και κατά 80% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα μέχρι το 2050. Η πολιτεία της 

Καλιφόρνια είχε συμβουλευτικό ρόλο στην σχεδίαση και στην εφαρμογή του 

συστήματος, προσφέροντας τις εμπειρίες που απέκτησε από τα αρκετά χρόνια 

προγραμματισμού και λειτουργίας του δικού της συστήματος εμπορίας, με το οποίο 

το Οντάριο σκοπεύει να συνδεθεί το 2018. Για να συμβεί όμως αυτό με επιτυχία θα 

πρέπει τόσο το σύστημα του Οντάριο όσο και του Κεμπέκ να προσαρμοστούν και 

ακολουθήσουν τις καινούργιες μεταρρυθμίσεις που έχουν προταθεί για το AB 32, από 

τις αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνια μέσα στο 2017 (Valiante, 2017). 

Λόγω της επιρροής της Καλιφόρνια, το Cap and Trade του Οντάριο μοιάζει 

πολύ με το AB 32 σε πολλά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα στο ότι καλύπτει 

τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, από τις μεγάλες βιομηχανίες και 

από τις διανομές καυσίμων, θέτοντας ένα ετήσια μειωμένο ανώτατο όριο (το ανώτατο 

όριο για το 2017 ήταν 143 εκατομμύρια ισοδύναμοι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα). 

Στην πρώτη περίοδο συμμόρφωσης (2017-2020) το μεγαλύτερο ποσοστό των αδειών 

θα διανεμηθεί στους ρυπαντές δωρεάν, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται ετησίως 

έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους ρυπαντές να ενταχθούν ομαλά σε αυτήν την 

μεταβατική περίοδο (Government of Ontario, 2017). Εξαίρεση αποτελούν οι 

προμηθευτές και διανομείς καυσίμων, οι εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας και 
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ορισμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες όλες οι άδειες θα 

διανεμηθούν με πλειστηριασμό. Το Οντάριο ελπίζει να επωφεληθεί από το σύστημα 

εμπορίας ρύπων, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για επιπλέον 

προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και έτσι να αναπτυχθεί, μειώνοντας παράλληλα τις 

εκπομπές ρύπων. 

Γ) Το Cap and Trade Σύστημα του Μεξικού 

Το Μεξικό είναι η πρώτη λατινοαμερικάνικη χώρα που αποφάσισε να 

δημιουργήσει ένα Cap and Trade σύστημα, ώστε να μπορέσει να πετύχει τους 

περιβαλλοντικούς στόχους στους οποίους δεσμεύτηκε στην Συμφωνία του Παρισιού 

και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα επίδειξης αφοσίωσης από αναπτυσσόμενη 

χώρα, στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος με μηχανισμούς αγοράς (Εικόνα 

14). Οι δεσμεύσεις του Μεξικού είναι η σταδιακή σταθεροποίηση των εκπομπών 

αεριών του θερμοκηπίου, η κορύφωσή τους το 2026, η μείωσή τους κατά 22% 

χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2000 μέχρι το 2030 και η μείωση τους κατά 50% 

μέχρι το 2050 (ΙΕΤΑ et al., 2016) 

 

Εικόνα 14: Περιβαλλοντικοί Στόχοι για τους Οποίους Δεσμεύτηκε το Μεξικό στη 

Συμφωνία του Παρισιού 

Πηγή: IETA et al., 2016. Διατίθεται στο: 

http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/201

6/Mexico%20ETS%20Case%20Study.pdf 

http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/2016/Mexico%20ETS%20Case%20Study.pdf
http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/2016/Mexico%20ETS%20Case%20Study.pdf
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Το σύστημα εμπορίας άρχισε να λειτουργεί με την μορφή προσομοίωσης για 

ένα χρόνο (Απρίλιο 2017 έως Μάρτιο 2017) και περιλαμβάνει εθελοντικά 

επιχειρήσεις από τους μεγαλύτερους τομείς της οικονομίας του Μεξικού, όπως οι 

μεταφορές, η αεροπορία, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η βιομηχανία. Η 

προσομοίωση αυτή αναμένεται να δώσει χρήσιμες εμπειρίες στις επιχειρήσεις και τις 

αρχές και να βοηθήσει τις εταιρίες να έχουν μία ομαλή μετάβαση στο επίσημο 

μεξικάνικο Cap and Trade, το οποίο αναμένεται να αρχίσει την επίσημη λειτουργία 

του, με την πρώτη πιλοτική του φάση στα τέλη του 2018 και η οποία θα κρατήσει έως 

τα τέλη του 2020 (Altamirano and Martinez, 2017). Εφόσον η πιλοτική φάση στεφθεί 

με επιτυχία, το σύστημα θα συνεχίσει στην δεύτερη φάση λειτουργίας του, στις αρχές 

του 2021, όπου και τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού. Το σύστημα αυτό θα 

καλύπτει το 40% των συνολικών εθνικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα 

είναι μία πρωτοβουλία τεράστιας σημασίας για την λατινική Αμερική και τις 

υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. 

Τέλος, αν η προσομοίωση και η πιλοτική φάση του προγράμματος λειτουργήσουν 

ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μεξικάνικο Cap and Trade 

αναμένεται να συνεργαστεί με το σύστημα εμπορίας της Καλιφόρνια και τα υπόλοιπα 

συστήματα εμπορίας της Βόρειας Αμερικής, με την έναρξη της δεύτερής του φάσης, 

στις αρχές του 2021 (SEMARNAT, 2017). 

Κεφάλαιο Γ΄: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων 

EU ETS 

Παρά το γεγονός ότι συστήματα Cap and Trade υπήρχαν από την δεκαετία 

του 90’, όπως μερικά από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ήταν αυτή που προχώρησε πρώτη στην δημιουργία του ενός οργανωμένου, 

πολύπλοκου και εκτεταμένου συστήματος εμπορίας ρύπων (EU – ETS).  Το σύστημα 

αυτό, το οποίο θεωρείται ο βασικότερος παράγοντας καταπολέμησης της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης στην Ευρώπη, υιοθετήθηκε το 2003, στηριζόμενο στο 

Πρωτόκολλο του Κιότο και ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά το 2005. Οι άδειες 

του συστήματος δίνονται ξεχωριστά από κάθε κράτος στους ρυπαντές της 
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επικράτειάς του34, με την ποσότητα αυτών να καθορίζεται από το εθνικό σχέδιο 

κατανομής του κάθε κράτους, σχέδιο φυσικά το οποίο πρέπει, αφού σχεδιαστεί και 

αποσταλεί, να επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, το ανώτατο όριο 

εκπομπών είναι το σύνολο των εκπομπών των διαφόρων συμμετεχόντων χωρών, το 

οποίο για το 2017 είναι 31 χώρες (τα 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και η Νορβηγία). Το EU ETS καλύπτει το 45% των 

συνολικών ευρωπαϊκών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και είναι δεσμευτικό για 

πάνω από 11.000 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μεγάλες 

βιομηχανικές μονάδες (άνω των 20MW), όπως επίσης και τις αεροπορικές εταιρίες35 

που εξυπηρετούν δρομολόγια μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών (European 

Commission, 2017). 

I) Η Πρώτη Φάση του Συστήματος 2005-2007 

Η πρώτη φάση δοκιμής του συστήματος, που ξεκίνησε το 2005 περιελάμβανε 

τα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτησε μέχρι το 2007 και ουσιαστικά 

αποτέλεσε περίοδο εισαγωγής για την επόμενη φάση, καθώς περιείχε μόνο τα 

εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. 

Οι ρυπαντές αυτοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αντισταθμίσεις από 

προγράμματα36 βασισμένα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, ώστε να μπορέσουν να 

πετύχουν τους στόχους εκπομπών τους. Το συνολικό ανώτατο όριο εκπομπών για τη 

πρώτη φάση του προγράμματος βασίστηκε αποκλειστικά στις εκτιμήσεις των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας περίπου στα 2.250 εκατομμύρια τόνους CO2 

                                                           
34 Το 5% των αδειών παραμένει εκτός κυκλοφορίας, ώστε να διαμοιραστεί σε τυχόν καινούργιους 

ρυπαντές που εισέρχονται στην αγορά και καλύπτονται από το σύστημα. 

35 Για τις αεροπορικές εταιρείες ισχύει ένα ειδικό ανώτατο όριο εκπομπών που διαφέρει από το βασικό 

όριο του συστήματος. Επίσης, οι εταιρίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τις άδειες 

εκπομπών του συστήματος εμπορίας, όπως επίσης και ξεχωριστές άδειες εκπομπών που 

δημοπρατούνται ειδικά για αυτές, οι οποίες όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

υπόλοιπους ρυπαντές των διαφορετικών τομέων. 

36 Τέτοια προγράμματα είναι οι Μηχανισμοί Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism) 

και οι Κοινές Εφαρμογές (Joint Implementation), που αφορούν μειώσεις εκπομπών σε 

αναπτυσσόμενες χώρες και με την επίτευξη τους οι ρυπαντές κερδίζουν πιστώσεις μείωσης εκπομπών 

(United Nation, 2014). 
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και επειδή οι εκτιμήσεις αυτές στηρίχθηκαν πάνω σε ελλιπή στοιχεία, οι συνολικές 

άδειες που διαμοιράστηκαν (κατά τεράστια πλειοψηφία δωρεάν σε αυτό το στάδιο 

του προγράμματος) στους ρυπαντές ήταν υπερβολικά πολλές και ξεπέρασαν τις 

πραγματικές εκπομπές κατά 4%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι ρυπαντές να 

μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους με χαρακτηριστική ευκολία, οδηγώντας 

την ζήτηση για τις άδειες να είναι σχεδόν μηδενική και ομοίως την τιμή τους να 

αγγίξει το μηδέν στο 2007 (Καθημερινή, 2011). Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που 

οδήγησε σε συνεχείς αναθεωρήσεις και σε ρυθμιστικές προσαρμογές του συστήματος 

από τις αρμόδιες αρχές. 

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της πρώτης φάσης ήταν ότι επέτρεπε την 

εμπορία αδειών μόνο για το διοξείδιο του άνθρακα και ότι δεν έδινε την δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να αποθηκεύσουν άδειες για την δεύτερη φάση του 

προγράμματος, καθώς με την έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος όλες οι 

παλαιότερες άδειες αποσύρθηκαν (Αναστασιάδου, 2015). Τελικώς, αυτό που 

επιτεύχθηκε με το πέρας της πρώτης φάσης ήταν να δοκιμαστεί και να καθιερωθεί το 

εμπόριο ρύπων, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την παρακολούθηση, 

την αναφορά και τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων και να αποκτηθεί η απαραίτητη 

εμπειρία τόσο από τα κράτη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. 

II) Η Δεύτερη Φάση του Συστήματος 2008-2012 

Η δεύτερη φάση του EU ETS ξεκίνησε το 2008 και διήρκησε πέντε χρόνια, 

μέχρι το τέλος του 2012, όπου και περιελάμβανε, εκτός από τους συμμετέχοντες της 

πρώτης φάσης, επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και την Νορβηγία (Παττακού, 

2012). Ο αριθμός των αδειών εκπομπών μειώθηκε κατά 6.5% για την δεύτερη φάση, 

καθώς τα εθνικά σχέδια κατανομής των κρατών υπήρξαν αντικείμενο μειώσεων από 

το European Commission και έτσι το ανώτατο όριο εκπομπών κατέληξε συνολικά να 

είναι περίπου στα 2.100 εκατομμύρια τόνους CO2. Όμως, λόγω της οικονομικής 

ύφεσης που έπληξε την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, η ζήτηση για άδειες 

εκπομπών μειώθηκε κατά μεγαλύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα οι τιμές των αδειών να 

πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2009 και να παραμείνουν εκεί μέχρι και το τέλος 

τη δεύτερης φάσης το 2012. Κατά μεγάλη πλειοψηφία οι άδειες εκπομπών 

διανεμήθηκαν δωρεάν όπως και στο προηγούμενο στάδιο του προγράμματος, βάσει 



49 

 

των ιστορικών εκπομπών των ρυπαντών ή με την μέθοδο benchmarking37 και 

πλειστηριασμοί διεξήχθησαν μόνο για το 10% αδειών. Η αποθήκευση αδειών κατά 

την φάση αυτή, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη επιτρεπόταν. 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος εκτός από τις εκπομπές CO2 

περιελάμβανε επιλογή εθελούσιας συμπερίληψης των εκπομπών N2O. Ακόμα μία 

αλλαγή που υπέστη το σύστημα ήταν η σημαντική αύξηση στο πρόστιμο 

υπερβολικών εκπομπών, το οποίο αυξήθηκε στα 100€ ανά τόνο CO2, από 40€ που 

ήταν στην πρώτη φάση, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των συμμετεχόντων. Τέλος, το EU ETS 

επεκτάθηκε το 2012 για να συμπεριλάβει και τους ρύπους από τις αεροπορικές 

εταιρίες και συγκεκριμένα όλες τις εκπομπές από πτήσεις από ή προς οποιοδήποτε 

προορισμό που βρίσκεται στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος (European 

Commission, 2015). Ο τομέας της αεροπορίας έχει ξεχωριστό ανώτατο όριο, το οποίο 

βασίζεται στις ιστορικές εκπομπές μεταξύ του 2004 και του 2006 και το μεγαλύτερο 

μέρος των αδειών διαμοιράζεται δωρεάν (85%). Το 5% των αδειών κρατείται ως 

αποθεματικό για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση καινούργιων ή γρήγορα 

αναπτυσσόμενων εταιριών. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο πρώτες φάσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

ήταν αποτέλεσμα της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

εμπόριο εκπομπών, η οποία προέβλεπε την δημιουργία ενός συστήματος εμπορίας 

εκπομπών με σκοπό την μείωση των εκπομπών ρύπων και την αποφυγή 

καταστροφικών κλιματικών αλλαγών (Μπίτζιος, 2011). Η οδηγία αυτή ουσιαστικά 

προέβλεπε ένα μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών των δύο πρώτων φάσεων του 

συστήματος EU ETS και αναθεωρήθηκε το 2009, με σκοπό την ενίσχυση του 

συστήματος εμπορίας και την αποτελεσματικότερη σχεδίαση και εφαρμογή του, 

καταλήγοντας στην Τρίτη φάση του EU ETS, η οποία θα παρουσιαστεί παρακάτω. 

                                                           
37 Το Benchmarking είναι η μέθοδος διανομής των αδειών στους ρυπαντές, όχι με βάση τις ιστορικές 

τους εκπομπές, αλλά με βάση τις εκπομπές των 10 “καλύτερων” μονάδων στον συγκεκριμένο τομέα, 

δηλαδή αυτών που παράγουν με τις μικρότερες εκπομπές (OECD, 2011). 
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III) Η Τρίτη Φάση του Συστήματος 2013-2020 

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στο EU ETS, που έγιναν στην τρίτη περίοδο 

εφαρμογής του, η οποία ξεκίνησε το 2013 και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 

μέχρι το 2020, αντανακλούν τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τις δύο πρώτες 

φάσεις του προγράμματος. Πέρα από την ένταξη της Κροατίας στο σύστημα, 

κάνοντας το σύνολο των συμμετεχουσών χωρών να είναι 31, η πρώτη και 

σημαντικότερη αλλαγή που έγινε, ήταν ότι το ανώτατο όριο εκπομπών για την τρίτη 

φάση έπαψε να καθορίζεται από τις προτάσεις των κρατών και πλέον είναι ενιαίο, 

αποφασίζεται κεντρικά και ορίστηκε στα 2084 εκατομμύρια τόνους CO2, με σκοπό να 

μειώσει τις συνολικές εκπομπές CO2 κατά 20%, σε σχέση με αυτές του 1990, μέχρι το 

2020 (Φωτόπουλος, 2015). Το ανώτατο αυτό όριο θα μειώνεται ετησίως με τους 

απαραίτητους ρυθμούς που εξασφαλίζουν την επίτευξη των μελλοντικών στόχων, 

μέχρι και το 2059 όπου το ανώτατο όριο θα φτάσει θεωρητικά το μηδέν και έτσι η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οι βιομηχανική παραγωγή θα γίνεται χωρίς 

καθόλου εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το σύστημα εμπορίας πλέον καλύπτει 

περισσότερους τομείς, καθώς αντικείμενα συμμόρφωσης είναι, επιπλέον από αυτά 

των πρώτων δύο φάσεων, οι μονάδες παραγωγής πετροχημικών, αμμωνίας, μη 

σιδηρούχων και σιδηρούχων μετάλλων, γύψου, αλουμινίου, νιτρικού, αδιπικού και 

γλυοξυλικού, καθώς και μονάδες συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα. Επίσης, το 

σύστημα εκτός του CO2, πλέον καλύπτει υποχρεωτικά τις εκπομπές Ν2Ο από τις 

μονάδες που αναφέρθηκαν παραπάνω και τις εκπομπές  υπερφθορανθράκων από την 

παραγωγή αλουμινίου (International Carbon Action Partnership, 2017). 

Μία μεγάλη αλλαγή που έγινε στην Τρίτη φάση του προγράμματος είναι η 

διανομή των αδειών. Από το σύνολο όλων των αδειών του προγράμματος,  το 

ποσοστό των αδειών που διανέμονται με πλειστηριασμό αυξήθηκε σημαντικά στα 

40%, με το συγκεκριμένο ποσοστό του κάθε τομέα όμως να διαφέρει. Συγκεκριμένα, 

στον τομέα παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας, όλες οι άδειες εκπομπών 

δημοπρατούνται, με εξαίρεση τις χώρες στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 60% 

χαμηλότερο από μέσο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και οι οποίες έχουν την ευχέρεια 

να επιλέξουν να διαμοιράζουν τις άδειες στις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας δωρεάν. Στον βιομηχανικό τομέα το 80% των αδειών για το 2013 

διανεμήθηκαν δωρεάν με την βοήθεια benchmarks, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται 
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σταδιακά μέχρι το 2020, όπου δωρεάν θα διανέμεται μόνο το 30% των συνολικών 

αδειών (European Commission, 2016). Εξαίρεση αποτελούν οι βιομηχανικές μονάδες 

που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που κινδυνεύουν από διαρροή εκπομπών και 

στις οποίες οι άδειες θα διανέμονται αποκλειστικά δωρεάν. Τέλος, για τον τομέα της 

αεροπορίας το 85% των αδειών διανέμεται δωρεάν. Γενικά, οι προϋποθέσεις και τα 

νομικά πλαίσια για την παροχή δωρεάν αδειών στους ρυπαντές των διαφόρων 

συμμετεχόντων χωρών του EU ETS, άρχισαν από το 2013 να εναρμονίζονται, ώστε 

να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ τους και έτσι να προωθηθεί η ενιαία λειτουργία του 

συστήματος. 

Μία ακόμα αλλαγή στο EU ETS πού έγινε κατά την τρίτη φάση του είναι ότι 

τέθηκαν αρκετοί περιορισμοί στις πιστώσεις εκπομπών από προγράμματα 

αντιστάθμισης, όπως οι Μηχανισμοί Καθαρής Ανάπτυξης και οι Κοινές Εφαρμογές. 

Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα εξ αυτών ακόμα επιτρέπονται, 

δραστηριότητες στους τομείς της δασοκομίας και της πυρηνικής ενέργειας δεν 

ανταμείβονται πλέον με πιστώσεις και επίσης πιστώσεις από δραστηριότητες που 

είχαν γίνει σε παλαιότερες φάσεις δεν γίνονται πλέον δεκτές. Επιπροσθέτως, οι 

πιστώσεις εκπομπών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ρυπαντές από το 

2008 μέχρι το 2020, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% των συνολικών μειώσεων 

εκπομπών του προγράμματος, για την αντίστοιχη περίοδο. Τέλος, υπάρχουν ποικίλοι 

άλλοι περιορισμοί, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τα νομοθετικά πλαίσια των 

χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει το 

EU ETS είναι η πολύ χαμηλή τιμή των αδειών, που οφείλεται στην πολύ χαμηλή 

ζήτηση (Εικόνα 15). Λόγω της οικονομικής κρίσης από την οποία πέρασε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα αδειών, το οποίο 

βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπονομεύσει την ομαλή λειτουργία του εμπορίου ρύπων, 

αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει ακόμα σημαντικότερες επιπτώσεις, όπως 

δυσκολία επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων, αύξηση των κοστών μείωσης των 

εκπομπών και σταδιακή κατάρρευση του συστήματος εμπορίας (Lofgren et al., 2016). 

Ο αργός ρυθμός ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η έλλειψη κατώτατου ορίου 

τιμών για τις άδειες εκπομπών και η ύπαρξη πολλών κανονισμών εντολής και 

ελέγχου για την ρύπανση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση, δεν βοηθούν καθόλου στην αύξηση των τιμών μέσω των δυνάμεων της 

αγοράς. 

 

Εικόνα 15:Ιστορικές Τιμές Αδειών Εκπομπών του EU ETS 

Πηγή: MacDonald, 2016. Διατίθεται στο: https://sandbag.org.uk/2016/09/02/eu-

carbon-price-falls-below-e4-2/ 

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν μία πρώτη προσπάθεια, 

αποφάσισε το 2014 με την βοήθεια σχετικής τροπολογίας να αναβάλει τον 

πλειστηριασμό 900 εκατομμυρίων αδειών38, που κανονικά θα εκτελούνταν μέσα στα 

δύο επόμενα χρόνια, για το 2019-2020 (Μακρής, 2017). Επιπλέον, το 2015 

αποφασίστηκε η δημιουργία του Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (Market 

Stability Reserve – MSR), ενός αποθεματικού που στοχεύει στην εξάλειψη των 

αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί το τρέχον πλεόνασμα αδειών στην αγορά και 

επίσης στην προστασία του συστήματος από μελλοντικές απότομες μεταβολές στις 

                                                           
38 Η αναβολή αποφασίστηκε μετά από μελέτες, όπως αυτή του European Commission 2014,  που 

έδειξαν ότι η αλλαγή στην χρονική περίοδο διανομής των αδειών μπορεί να φέρει σε βραχυχρόνια 

ισορροπία την αγορά αδειών. Από τους πλειστηριασμούς αδειών που αναβλήθηκαν, οι 400 

εκατομμύρια ήταν για το 2014, οι 300 εκατομμύρια για το 2015 και οι 200 εκατομμύρια για το 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες  

https://sandbag.org.uk/2016/09/02/eu-carbon-price-falls-below-e4-2/
https://sandbag.org.uk/2016/09/02/eu-carbon-price-falls-below-e4-2/
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τιμές των αδειών (Nordeng, 2015). Το MSR θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο 

του 2019 και οι 900 εκατομμύρια άδειες, των οποίων ο πλειστηριασμός αναβλήθηκε, 

θα τοποθετηθούν απευθείας σε αυτό το αποθεματικό (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16:  Ιστορικό Πλεόνασμα Αδειών του EU ETS και ο Μηχανισμός MSR 

Πηγή: Sandbag, 2017. Διατίθεται στο: https://sandbag.org.uk/project/new-data-eu-ets-

emissions-2-7/ 

Τον Ιούλιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε πρόταση 

αναθεώρησης του EU ETS, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση του συστήματος στην 

επόμενή του φάση, που θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2030 (Marcu and Elkerbout, 

2015). Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, οι στόχοι για την δεκαετία αυτή θα είναι να 

μειωθούν οι εκπομπές ρύπων που καλύπτονται από το σύστημα, κατά 43% 

χαμηλότερα από τις αντίστοιχες του 2005, κάτι που θα επιτευχθεί με την σταθερή 

ετήσια μείωση του ανώτατου ορίου εκπομπών κατά 2.2% από 2021 και μετά. Με 

αυτό τον ρυθμό οι εκπομπές θα έχουν μειωθεί μέχρι το 2050 κατά 90% σε σχέση με 

αυτές του 2005. Εκτός από την ταχύτερη μείωση του ανώτατου ορίου, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα προχωρήσει σε ποικίλες αλλαγές στην τέταρτη φάση του προγράμματος, 

μεταξύ των οποίων είναι η αναθεώρηση των κριτηρίων διανομής αδειών, η ανάπτυξη 

https://sandbag.org.uk/project/new-data-eu-ets-emissions-2-7/
https://sandbag.org.uk/project/new-data-eu-ets-emissions-2-7/
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μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος διαρροής 

εκπομπών, η δημιουργία καινούργιων μηχανισμών υποστήριξης των καινοτομικών 

και τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων και η θέσπιση νέων ταμείων για τον 

εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των ρυπαντών. 

Μέρος Τρίτο: Σύγκριση Αμερικανικού και Ευρωπαϊκού 

μοντέλου Cap and Trade 

I) Έκταση και Δεσμευτικότητα 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η χάραξη πολιτικών για την αποφυγή 

δυσμενών κλιματικών αλλαγών, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις μεγάλες 

παγκόσμιες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων είναι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τις διάφορες εθνικές τους πολιτικές για 

την υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και γενικά της “πράσινης” ανάπτυξης, οι 

οποίες σε γενικά πλαίσια είναι αυστηρές, μοιράζονται κοινά νομοθετικά πλαίσια και 

μηχανισμούς μείωσης των εκπομπών, στο κέντρο των οποίων είναι το ευρωπαϊκό 

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), το οποίο αναλύθηκε 

παραπάνω και αποτελεί την κεντρική προσπάθεια της Ευρώπης για μείωση των 

εκπομπών ρύπων, με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Το σύστημα αυτό αποτελεί το 

μεγαλύτερο Cap and Trade σύστημα του πλανήτη και το 2014 αντιπροσώπευε 

περίπου το 4% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

προερχόμενες από 31 χώρες. Όμως, εκτός από τον μεγάλο αριθμό ρυπαντών και 

χωρών που δεσμεύει και από την μεγάλη γεωγραφική έκταση που καλύπτει, το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι εφαρμόζεται μέσα από ένα 

πολυεθνικό πλαίσιο και απαιτεί την συνεργασία πολλών αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών, αντίθετα με τα υπόλοιπα Cap and Trade προγράμματα που 

υπάρχουν ανά τον κόσμο και είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας ενός κράτους, μίας 

πολιτείας ή μίας περιορισμένης συνεργασίας εξουσιών. Επιπροσθέτως, γίνονται 

συνεχείς προσπάθειες για την εναρμόνιση αυτού του ενιαίου ευρωπαϊκού 

συστήματος, ώστε να συντονίζονται καλύτερα οι προσπάθειες των διαφόρων κρατών 

και να πετυχαίνονται ευκολότερα και αποδοτικότερα οι κοινοί στόχοι. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά της ευρείας έκτασής του EU ETS και της 

συνεργασίας μεταξύ πολλών κρατών, είναι και η κύρια διαφορά που έχει το σύστημα 
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αυτό με τα υπόλοιπα Cap and Trade συστήματα και ιδιαίτερα με αυτά των ΗΠΑ. 

Εξαιρουμένων κάποιων συστημάτων εμπορίας τα οποία είχαν μεγάλη έκταση στις 

ΗΠΑ, τα οποία όμως λειτούργησαν παλαιότερα και πλέον έχουν σταματήσει, τα 

υπόλοιπα σημαντικά Cap and Trade συστήματα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στις 

ΗΠΑ, λειτουργούν είτε σε μία πολιτεία (με το σημαντικότερο εξ αυτών να είναι το 

ΑΒ 32 της Καλιφόρνια), είτε μέσω μίας περιορισμένης συνεργασίας μερικών από 

αυτών. Για να ποσοτικοποιηθεί αυτή η διαφορά έκτασης, το EU ETS το 2013 

κάλυπτε εκπομπές ρύπων που αντιστοιχούσαν σε ελάχιστα λιγότερο από 2000 

εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ενώ το ΑΒ 32 κάλυπτε σχεδόν 400 

εκατομμύρια και το RGGI, που είχε την μέγιστη κάλυψη εκπομπών το 2009, κάλυπτε 

εκπομπές ρύπων που αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 188 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου 

του άνθρακα (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Σύγκριση του EU ETS με τα Αμερικάνικα AB 32 και RGGI 

 ΕU ETS AB 32 RGGI 

Έκταση 

Συστήματος 
31 Χώρες 

Πολιτεία της 

Καλιφόρνια 

9 

Βορειοανατολικές 

Πολιτείες 

Περίοδος 

Εφαρμογής 
2005 - Σήμερα 2013 - Σήμερα 2009 - Σήμερα 

Ρύποι που 

Καλύπτονται 

από το 

Σύστημα 

CO2, Ν2Ο, 

Υπερφθοράνθρακες 

CO2, Μεθάνιο, 

Ν2Ο και Λοιπά 

Φθοριωμένα 

Αέρια του 

Θερμοκηπίου  

CO2 

Τομείς που 

Δεσμεύονται 

Υποχρεωτικά 

Ηλεκτρική Ενέργεια, 

Μεγάλες Βιομηχανίες, 

Αεροπορία, Μονάδες 

παραγωγής 

πετροχημικών, 

αμμωνίας, μη 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια, 

Μεγάλες 

Βιομηχανίες, 

Διανομή 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια 
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σιδηρούχων και 

σιδηρούχων μετάλλων, 

γύψου, αλουμινίου, 

νιτρικού, αδιπικού και 

γλυοξυλικού, Μονάδες 

συλλογής και 

αποθήκευσης άνθρακα 

Καυσίμων  

Διανομή 

Αδειών 

Σταδιακή Μετάβαση από 

Δωρεάν σε 

Δημοπρασίες, 40% 

δημοπρασίες το 2013 

Σταδιακή 

Μετάβαση από 

Δωρεάν σε 

Δημοπρασίες 

90% 

Δημοπρασίες 

Μέγιστες 

Εκπομπές σε 

Εκατομμύρια 

Τόνους CO2 

2.250  (2005-2007) 400 (2013) 188 (2009 - 2010) 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει 

μεγάλη διαφορά μεταξύ του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας και των 

αμερικανικών, στους τομείς της οικονομίας που καλύπτουν. 

Οι ΗΠΑ έχουν κάνει προσπάθειες στο παρελθόν για να δημιουργήσουν ένα 

σύστημα εμπορίας Cap and Trade παρόμοιο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

οποίο θα κάλυπτε όλες τις αμερικάνικες πολιτείες. Ήδη από τις αρχές της νέας 

χιλιετίας πολλοί επιστήμονες και πολιτικοί άρχισαν να δείχνουν αυξανόμενο 

ενδιαφέρον στα συστήματα εμπορίας ρύπων και να μελετούν μία πιθανή εφαρμογή 

ενός Cap and Trade συστήματος που θα κάλυπτε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ 

(Stavins, 2007). Ο Barack Obama, από τον καιρό που ήταν ακόμα Γερουσιαστής το 

2007, δύο χρόνια πριν αναλάβει τα ηνία της προεδρίας των ΗΠΑ, ήθελε να 

προωθήσει την δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος εμπορίας Cap and Trade το 

οποίο θα έθετε ένα αυστηρό ανώτατο όριο στις εθνικές εκπομπές ρύπων, ώστε να 

επιτευχθούν οι μακροχρόνιοι περιβαλλοντικοί στόχοι, σύμφωνα με τις συμβουλές και 

τις μελέτες της επιστημονικής κοινότητας. Το σύστημα αυτό θα περιείχε ενδιάμεσους 
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στόχους εκπομπών για κάθε δεκαετία έως και το 2050 και θα ήταν αντικείμενο 

συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης (Holan, 2009). 

Ο Obama, τόσο κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, όσο και 

κατά τις πρώτες στιγμές της προεδρίας του, έθεσε υψηλούς στόχους για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και το πρόγραμμα που παρουσίασε τον 

Φεβρουάριο του 2009 περιείχε, μεταξύ άλλων, μία επίσημη πρόταση δημιουργίας του 

ενιαίου συστήματος εμπορίας ρύπων. Το σύστημα αυτό είχε σχεδιαστεί για αρχίσει 

την λειτουργία του το 2012 και να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 14% 

χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2020 και 83% μέχρι το 2050, ενώ 

παράλληλα θα απέφερε έσοδα 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα δέκα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του. Το σύστημα αυτό δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από τους 

Ρεπουμπλικάνους και δέχτηκε μεγάλη κριτική ως ένα πολύπλοκο σύστημα, το οποίο 

θα μπορούσε να γίνει θύμα κερδοσκοπικών εικασιών και θα οδηγούσε σε αύξηση των 

τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, σε μαζικές απολύσεις και γενικά σε επιβαρύνσεις για 

τους καταναλωτές (Pleva, 2010). Έτσι, λόγω των πολλών αντιδράσεων η σχετική 

νομοθεσία, γνωστή και ως Waxman – Markey Climate Bill που αφορούσε το 

σύστημα εμπορίας έφτασε στην Βουλή των Αντιπροσώπων το 2009, αλλά δεν 

κατάφερε ποτέ να φτάσει στην Γερουσία. 

Αντίθετα με την αποτυχία που γνώρισε η δημιουργία του παραπάνω 

προτεινόμενου συστήματος εμπορίας, η διακυβέρνηση του Obama σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ κατάφεραν να θεσπίσουν 

το 2015 νέους περιβαλλοντικούς κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των πολιτειών για την 

επίτευξη κοινών στόχων, οι οποίοι συνοψίζονται στην μείωση των εκπομπών ρύπων 

από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 32% μέσα στα 15 πρώτα 

χρόνια εφαρμογής των κανόνων. Το σύνολο των κανόνων αυτών που είναι γνωστοί 

και ως Clean Power Plan, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρει άμεσα την δημιουργία 

ενός Cap and Trade συστήματος, μπορεί να αποτελέσει την βάση για την μελλοντική 

ανάπτυξη ενός, καθώς ενθαρρύνει και προωθεί την συνεργασία των πολιτειών με τα 

υπάρχοντα Cap and Trade συστήματα (Upton, 2015). Το Clean Power Plan ωθεί τις 

πολιτείες να σχεδιάσουν προγράμματα συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες και οι 

πολιτείες που θα αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν επιτυχημένα προγράμματα ή αυτές 
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που θα υπερβαίνουν τους στόχους τους, θα έχουν την επιλογή να συνεργαστούν με τα 

υπάρχοντα συστήματα εμπορίας. Ένα παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας είναι, οι 

πολιτείες με μεγαλύτερη παραγωγή "καθαρής" ενέργειας από αυτήν που απαιτείται 

από τους κανόνες του Clean Power Plan, θα μπορούν να πουλάνε τα πλεονάσματά 

τους στις υπόλοιπες. 

Το μεγαλύτερο σύστημα εμπορίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι 

αυτό της Καλιφόρνια το οποίο συνεργάζεται με αυτό του Κεμπέκ και σκοπεύει να 

συνεργαστεί στο άμεσο μέλλον με τα συστήματα εμπορίας του Οντάριο και του 

Μεξικού. Με την πιθανή είσοδο νέων πολιτειών και επαρχιών στα υπάρχοντα Cap 

and Trade συστήματα της Αμερικής, όπως για παράδειγμα η ένδειξη ενδιαφέροντος 

από τις καναδικές επαρχίες British Columbia και Manitoba να συνεργαστούν με το 

σύστημα εμπορίας της Καλιφόρνια, τα συστήματα εμπορίας της Αμερικής θα 

επεκταθούν σημαντικά αλλά και πάλι δεν θα μπορούν να συγκριθούν με αυτό της 

Ευρώπης. Για να επεκταθούν αρκετά τα αμερικάνικα συστήματα εμπορίας 

χρειάζονται περισσότερες πολιτικές πρωτοβουλίες, προώθηση των διεθνών 

συνεργασιών και ευρύτερη υποστήριξη των υπαρχόντων συστημάτων. 

II) Διανομή Αδειών και Εφαρμογή Κολάρου Τιμής 

Μία ακόμη σημαντική διαφορά του ευρωπαϊκού EU ETS και των 

αμερικάνικών Cap and Trade συστημάτων και ειδικότερα του AB 32 της Καλιφόρνια 

είναι η διανομή αδειών και η εφαρμογή κολάρου για την αποφυγή ακραίων 

περιπτώσεων τιμών. Το EU ETS στις δύο πρώτες φάσεις λειτουργίας του, που 

διήρκησαν συνολικά 8 χρόνια (2005 - 2012), λόγω πολιτικών και επιχειρησιακών 

πιέσεων και συμφερόντων, που μάλιστα επιδεινώθηκαν λόγω της οικονομικής 

κρίσης, διαμοίρασε υπερβολικά πολλές άδειες εκπομπών στους ρυπαντές και μάλιστα 

την συντριπτική πλειοψηφία αυτών δωρεάν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει 

κορεσμός στην αγορά και οι τιμές των αδειών να έχουν πολύ χαμηλές τιμές, 

εξαλείφοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τα κίνητρα για τις εταιρείες να μειώσουν τις 

εκπομπές ρύπων τους και να επενδύσουν σε νέες αποδοτικότερες τεχνολογίες. Με την 

έναρξη της τρίτης φάσης του προγράμματος αυξήθηκαν σημαντικά οι δημοπρασίες 

και περιορίστηκαν τα κριτήρια για δωρεάν παραχωρήσεις αδειών, αλλά η αύξηση των 

τιμών των αδειών δεν ήταν αυτή που αναμενόταν. Η έλλειψη ενός κατώτερου ορίου 

τιμών για τις άδειες έπαιξε σημαντικό ρόλο στην όξυνση και προβλήματος, 
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αναγκάζοντας έτσι τις αρχές να σχεδιάσουν έκτακτους μηχανισμούς για να πετύχουν 

την βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών των αδειών. 

Το σύστημα εμπορίας της Καλιφόρνια το οποίο σχεδιάστηκε και τέθηκε σε 

εφαρμογή το 2013, είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τα ελαττώματα της αρχικής 

μορφής του ευρωπαϊκού Cap and Trade και να αποφύγει τα προβλήματα που αυτό 

αντιμετώπισε και να σιγουρευτεί ότι δεν θα υπάρχει πλεόνασμα αδειών. Έτσι, παρά 

το γεγονός ότι οι αρχικές άδειες στους ρυπαντές διαμοιράστηκαν δωρεάν (αλλά μετά 

από προσεκτικούς υπολογισμούς και όχι σε υπερβολικό βαθμό), το ποσοστό αδειών 

που πλειστηριάζονται αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το EU ETS 

και μάλιστα με πολύ ταχύτερη χρονική καθυστέρηση, καθώς η πιλοτική περίοδος 

προσαρμογής ήταν σημαντικά μικρότερη. Επίσης, το AB 32 σχεδιάστηκε να έχει 

κατώτατο όριο τιμής αδειών το οποίο αυξάνεται σταδιακά και το 2013 βρισκόταν στα 

10 δολάρια ανά τόνο. Οι πρώτοι πλειστηριασμοί του συστήματος στέφθηκαν με 

απόλυτη επιτυχία, όπως επίσης και οι πρώτοι κοινοί πλειστηριασμοί της Καλιφόρνια 

και του Κεμπέκ, αλλά δυστυχώς η ζήτηση για άδειες σταδιακά μειώθηκε και το 

κατώτερο όριο τιμών βοήθησε στο να μειωθούν περαιτέρω οι τιμές αδειών. Το 

πρόβλημα επιδεινώθηκε με την πάροδο του χρόνου και τον Μάρτιο του 2016 οι τιμές 

των αδειών στην δευτερογενή αγορά έπεσαν κάτω από το κατώτερο όριο (Εικόνα 17), 

αναγκάζοντας τις αρμόδιες αρχές να σχεδιάσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε 

ολόκληρο το σύστημα, μεταρρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 

2017 (Cullenward and Conghlan, 2016). Τελικά, στα μέσα του 2017 υπήρξε αύξηση 

της ζήτησης και των εσόδων από τις δημοπρασίες αδειών. 

Τα έσοδα του ΕU ETS από τις δημοπρασίες αδειών ξεπέρασαν τα 14 

δισεκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του 2012, έως και τον Ιούνιο του 2016, με το 

50% των εσόδων αυτών να πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τα συμμετέχοντα κράτη 

για σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες του EU ETS 

Directive (European Commission, 2017). Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν 

από τα κράτη, το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιήθηκαν για περιβαλλοντικούς 

σκοπούς το 2015, ξεπέρασαν το 77% των συνολικών ετήσιων εσόδων από 

δημοπρασίες που ήταν 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 
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Εικόνα 17: Τιμές των Αδειών Εκπομπών του Cap and Trade της Καλιφόρνια 

στην Δευτερογενή Αγορά 

Πηγή: Cullenward and Conghlan, 2016. Διατίθεται στο: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619016300707 

Από την άλλη πλευρά το σύστημα τις Καλιφόρνιας είχε συνολικά  έσοδα που 

άγγιζαν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια από 2012 έως και τον Μάιο του 2017 

(California Air Resources Board, 2017), ενώ η τελευταία δημοπρασία που έγινε τον 

Αύγουστο του 2017 γνώρισε την μεγαλύτερη ανταπόκριση στην ιστορία του 

συστήματος, προσδίδοντας έσοδα 640 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επαναφέροντας 

την αισιοδοξία για την μελλοντική απόδοση του συστήματος, η οποία ήταν υπό 

αμφιβολία και κριτική. 

Συγκρίνοντας τα έσοδα των δύο συστημάτων, βλέπουμε ότι αυτό της 

Καλιφόρνια έχει λιγότερα σε απόλυτο τιμή, αλλά αν τα συγκρίνουμε σε αναλογία με 

τα μεγέθη των συστημάτων και με τους συνολικούς ρύπους και ρυπαντές που 

καλύπτουν, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι η Καλιφόρνια έχει αναλογικά 

παραπάνω κέρδη. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στους παράγοντες που 

συζητήθηκαν παραπάνω. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040619016300707
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III) Αποτελεσματικότητα 

Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ του ευρωπαϊκού και των 

αμερικανικών συστημάτων Cap and Trade είναι πολύ δύσκολο να γίνει, καθώς είναι 

δύσκολο να μετρηθούν οι ακριβείς συνεισφορές των συστημάτων αυτών στις 

μειώσεις των εκπομπών ρύπων. Ο κύριος λόγος της δυσκολίας αυτής είναι ότι τα 

συστήματα εμπορίας δεν αποτελούν τις μοναδικές μεθόδους καταπολέμησης της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος, που είναι σε ισχύ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τα 

συστήματα εμπορίας λειτουργούν ταυτόχρονα με πολλά άλλα συστήματα αγοράς, 

αλλά και εντολής και ελέγχου, οπότε ακόμα και γνωρίζοντας την ακριβή ποσότητα 

μείωσης των συνολικών εκπομπών ρύπων, στις γεωγραφικές περιοχές που τα 

συστήματα λειτουργούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί το ακριβές 

ποσοστό των μειώσεων που οφείλεται άμεσα στα συστήματα εμπορίας. 

Στην Ευρώπη οι εκπομπές ρύπων μειώνονται σταδιακά τα τελευταία χρόνια, 

ενώ παράλληλα το ΑΕΠ των κρατών – μελών της αυξάνεται (Εικόνα 18), Οι μειώσεις 

εκπομπών οφείλονται σε ποικίλους μηχανισμούς όπως περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς και νομοθεσίες, φόρους άνθρακα, επιδοτήσεις χρήσης καθαρών και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάρα πολλούς άλλους. Μεταξύ αυτών είναι το EU 

ETS, αλλά λόγω των πολύ χαμηλών τιμών αδειών, πολλοί επιστήμονες και πολιτικοί 

πιστεύουν ότι το σύστημα εμπορίας έχει σοβαρά ελαττώματα και δεν παίζει 

σημαντικό ρόλο στην μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα άλλοι ερμηνεύουν τις 

χαμηλές τιμές σαν ένα σημάδι ότι το σύστημα λειτουργεί ακριβώς όπως σχεδιάστηκε 

(Ellerman al., 2016). Για να δοθεί απάντηση σε αυτή την διαμάχη χρειάζονται 

στοιχεία περισσότερων χρόνων λειτουργίας του συστήματος εμπορίας και 

περισσότερες εμπειρίες από την εφαρμογή συστημάτων Cap and Trade στις διάφορες 

χώρες του κόσμου. Ασχέτως με το αν το σύστημα εμπορίας έχει άμεση επίδραση στις 

εκπομπές ρύπων, η Ευρώπη θα επιτύχει με ευκολία τους περιβαλλοντικούς της 

στόχους για το 2020 και βρίσκεται ήδη σε τροχιά επίτευξης των μακροπρόθεσμών της 

στόχων για το 2030. 
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Εικόνα 18: Μεταβολή των Εκπομπών Ρύπων και της Οικονομικής Παραγωγής 

στην Ευρώπη από το 2004 Μέχρι το 2014 

Πηγή: Ellerman al., 2016. Διατίθεται στο: 

https://academic.oup.com/reep/article/10/1/89/2583826/The-European-Union-

Emissions-Trading-System-Ten 

Από την άλλη πλευρά, επειδή η οικονομία και το σύστημα εμπορίας της 

Καλιφόρνια είναι μικρότερα, είναι ευκολότερο να μετρηθούν οι επιπτώσεις τους 

στους ρύπους, αν και ομοίως με την Ευρώπη, το σύστημα εμπορίας της Καλιφόρνια 

λειτουργεί μαζί με πολλούς άλλους μηχανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. 

Μετά την καθιέρωση του συστήματος εμπορίας, η οικονομία της Καλιφόρνια 

αναπτύσσεται με ρυθμό που ξεπερνάει την ανάπτυξη της υπόλοιπης οικονομίας των 

ΗΠΑ, ενώ παράλληλα μειώθηκε η ανεργία, δημιουργήθηκαν καινούργιες θέσεις 

εργασίας και παράχθηκαν έσοδα για την πολιτεία (Fianka and Kahn, 2016). Οι 

εκπομπές ρύπων που περιέχονται από το σύστημα εμπορίας μειώθηκαν κατά 3% στα 

δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος και οι εκπομπές δείχνουν ότι θα επιτύχουν τους 

στόχους για το 2020 (Εικόνα 19). 

https://academic.oup.com/reep/article/10/1/89/2583826/The-European-Union-Emissions-Trading-System-Ten
https://academic.oup.com/reep/article/10/1/89/2583826/The-European-Union-Emissions-Trading-System-Ten
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Εικόνα 19:  Ιστορικές Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα στην Καλιφόρνια και 

Μελλοντικοί Στόχοι 

Πηγή: California Energy Commission, 2016. Διατίθεται στο: 

http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/Greenhouse_Gas

_Emissions_Reductions.pdf 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν ένα ενιαίο σύστημα 

εμπορίας και η συνολική εθνική περιβαλλοντική προσπάθεια μπορεί να 

χαρακτηριστεί σαν ένα μωσαϊκό πολλών διαφορετικών μηχανισμών και πολιτικών 

για την καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αντίθετα με την Ευρώπη 

που οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των κρατών είναι καλύτερα εναρμονισμένες 

(Climate Policy Initiative, 2013). Παρά το γεγονός ότι αμερικάνικη προσέγγιση της 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στερείται ενότητας, συνεργασίας και 

εστίασης έχει καταφέρει σταδιακά να σταθεροποιήσει τους εθνικούς ρύπους και μετά 

το 2005 να τους μειώνει, ενώ παράλληλα η οικονομία αναπτύσσεται με σταθερούς 

ρυθμούς (Εικόνα 20). 

http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/Greenhouse_Gas_Emissions_Reductions.pdf
http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/Greenhouse_Gas_Emissions_Reductions.pdf
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Εικόνα 20: Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα και ΑΕΠ των ΗΠΑ 

Πηγή: Aden, 2016. Διατίθεται στο: http://www.wri.org/blog/2016/04/roads-

decoupling-21-countries-are-reducing-carbon-emissions-while-growing-gdp 

Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 21, οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του 

από το 2000 έως το 2011, μειώνονται με τον ίδιο σχεδόν ρυθμό, τόσο στην Ευρώπη, 

όσο και στις ΗΠΑ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

ανά μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας (Pielke, 2013). Στοιχεία σαν και αυτά έχουν 

οδηγήσει πολλούς οικονομολόγους και πολιτικούς να πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται η 

εφαρμογή ενός ενιαίου Cap and Trade συστήματος, καθώς τα αποτελέσματα που έχει 

μέχρι στιγμής το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δεν εντυπωσιάζουν. Αντίθετα, 

υπάρχουν πολλοί πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα του ενιαίου και οργανωμένου 

ευρωπαϊκού  συστήματος  εμπορίας, χρειάζονται μερικά ακόμα χρόνια για να γίνουν 

ευδιάκριτα και πως μετά το 2020 θα αρχίσουν να φαίνονται οι καρποί του EU ETS 

και οι διαφορές στις μειώσεις εκπομπών ρύπων της Ευρώπης και της Αμερικής και 

στην ευκολία επίτευξής τους. Αφού οι αρχές, τα κράτη και οι επιχειρήσεις 

αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες από την λειτουργία ενός ενιαίου Cap and Trade 

και προσαρμοστούν πλήρως στις απαιτήσεις του, τότε θα μπορέσουν να επιταχύνουν 

τους ρυθμούς μείωσης της ρύπανσης και θα μπορέσουν να πετύχουν τους 

http://www.wri.org/blog/2016/04/roads-decoupling-21-countries-are-reducing-carbon-emissions-while-growing-gdp
http://www.wri.org/blog/2016/04/roads-decoupling-21-countries-are-reducing-carbon-emissions-while-growing-gdp
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μακροχρόνιους περιβαλλοντικούς στόχους, με τα λιγότερα δυνατά κόστη και την 

μεγαλύτερη απόδοση.  

 

Εικόνα 21: Εκπομπές CO2 και Ένταση Άνθρακα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη από 

το 2000 έως το 2011 

Πηγή: Pielke, 2013. Διατίθεται στο: http://www.theenergycollective.com/roger-

pielke-jr/220836/europe-s-climate-fail 

Μέρος Τέταρτο: Οι Εξελίξεις Μετά την Ανακοίνωση 

Αποχώρησης των ΗΠΑ από την COP 21. 

Ο Donald Trump, από τους πρώτους κιόλας μήνες της προεδρίας του έδειξε 

ότι έχει διαφορετικές περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και προτεραιότητες από τον 

προκάτοχό του Barack Obama και έκανε σαφές ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει ή να 

καταργήσει τις σχετικές νομοθεσίες και τους μηχανισμούς που εκείνος είχε θεσπίσει. 

Χαρακτηριστικά, τον Μάρτιου του 2017 ο Trump διέταξε τα αρμόδια μέλη της 

διοίκησής του να ξεκινήσουν τις διαδικασίες διάλυσης των πολιτικών του 

προκατόχου του για την κλιματική αλλαγή και ιδίως το Clean Power Plan (Guillen, 

2017). Επίσης, έδειξε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί συμβιβασμούς για να καταλήξει σε 

συναινέσεις με τα υπόλοιπα κράτη για περιβαλλοντικά ζητήματα, γεγονός που ήταν 

και η αιτία της αποτυχίας της Συνόδου Κορυφής G7 που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 

του 2017 στην Ιταλία και στην οποία οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν κατάφεραν να 

http://www.theenergycollective.com/roger-pielke-jr/220836/europe-s-climate-fail
http://www.theenergycollective.com/roger-pielke-jr/220836/europe-s-climate-fail
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συμφωνήσουν μεταξύ τους για τα κλιματικά ζητήματα, κυρίως λόγω των έντονων 

διαφωνιών του Trump (Miller and Worland,  2017). Έτσι, λίγες μέρες αργότερα, στις 

1 Ιουνίου του 2017, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε σε μία 

συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα 

ξεκινούσαν τις διαδικασίες για την απόσυρσή τους από την κλιματική συμφωνία του 

Παρισιού. Η Αμερική παίζει τεράστιο ρόλο στην συμφωνία αυτή, καθώς είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με βάση τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και οι δεσμεύσεις της αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των συνολικών 

μειώσεων εκπομπών, με απώτερο να αποφευχθεί η ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας 

του πλανήτη, πάνω από 2ºC (Εικόνα 22).  

 

Εικόνα 22: Μειώσεις Εκπομπών CO2 που Δεσμεύτηκαν οι Μεγαλύτεροι 

Ρυπαντές στην Συμφωνία του Παρισιού 

Πηγή: Lee and Pearce, 2017. Διατίθεται στο: 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/31/climate/trump-climate-paris-

agreement.html 

Η αμφιλεγόμενη αυτή απόφαση βασίστηκε σε πέντε αιτίες, τις οποίες και 

ανέλυσε ο τωρινός Πλανητάρχης κατά την ομιλία του, θεωρώντας ότι αποτελούν 

μειονεκτήματα της συμφωνίας του Παρισιού και είναι τα εξής (Varinsky et al., 2017): 

• Η απώλεια θέσεων εργασίας. 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/31/climate/trump-climate-paris-agreement.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/31/climate/trump-climate-paris-agreement.html
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• Ο μηδαμινός αντίκτυπος της συμφωνίας στη μείωση της θερμοκρασίας. 

• Οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τις ΗΠΑ στην περίπτωση συνέχισης 

της συμφωνίας. Τέτοιες συνέπειες θα είναι η μείωση του ΑΕΠ κατά 3 

τρισεκατομμύρια, η εξάλειψη 6,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό 

τομέα και ο περιορισμός του εισοδήματος ενός μέσου νοικοκυριού των ΗΠΑ κάτω 

από τα 7.000 δολάρια. 

• Η δημιουργία προβλήματος στην ηλεκτροδότηση και τέλος, 

• Το οικονομικό κόστος της συμμετοχής στην κλιματική συμφωνία για τις 

ΗΠΑ, το οποίο ήταν πολύ αυξημένο σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες που 

συμμετέχουν. 

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η ομιλία ήταν ποικίλες, δημιουργώντας 

υπέρμαχους και ενάντιους της περιβαλλοντικής πολιτικής του Trump. Πολυάριθμοι 

αναλυτές και ειδικοί έσπευσαν να αναλύσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 

απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την κλιματική συμφωνία του Παρισιού, 

τόσο για την ίδια την χώρα όσο και παγκοσμίως. Αναλυτικά, το πάγωμα της 

συμφωνίας από την μεριά της Αμερικής θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά 

αποτελέσματα στην διπλωματική της θέση, αφού απομονώνεται από την παγκόσμια 

κοινότητα, καταστρέφοντας την μέχρι πρότινος εικόνα του αξιόπιστου εταίρου για 

μελλοντικές διαπραγματεύσεις παγκοσμίων θεμάτων (Lazaro, 2017). Επιπροσθέτως, 

η μή συνέχιση των καθηκόντων των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση 

στους περιβαλλοντικούς διαπραγματευτές παγκοσμίως, δεδομένου ότι ένα μεγάλο 

μέρος της συμφωνίας ήταν ειδικά σχεδιασμένο ώστε να συμφωνεί με τους πολιτικούς 

περιορισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, τόσο οι αμερικανικοί μή κρατικοί 

παράγοντες, όσο και τα υπόλοιπα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού θα πρέπει να 

καλύψουν το οικονομικό39 και κοινωνικό κενό που δημιουργείται από την αποτυχία 

τήρησης των συμφωνηθέντων από την πλευρά της Αμερικής. 

                                                           
39 Οι ΗΠΑ είχαν δεσμευτεί στην Συμφωνία του Παρισιού να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 26% με 

28% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2005, μέχρι το 2025 και να διαθέσουν 3 δισεκατομμύρια δολάρια 

για τις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020. 
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Οι αντιδράσεις από τα κράτη ήταν υπέρ της κλιματικής προστασίας και της 

παγκόσμιας συνεργασίας, καθώς πολλοί αρχηγοί κρατών, ανάμεσα τους αρχηγοί από 

τα ισχυρότερα κράτη παγκοσμίως, έσπευσαν να καταγγείλουν τις δηλώσεις του 

Πλανητάρχη, θεωρώντας ότι η Συμφωνία του Παρισιού παραμένει δεσμευτική, μή 

αναστρέψιμη και μή επαναδιαπραγματεύσιμη (Shear, 2017). Επίσης, στο αμερικανικό 

έδαφος, 12 Πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο έχουν δημιουργήσει μια συμμαχία, 

αποκαλούμενη Κλιματική Συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεσμεύεται 

να συνεχίσει να τηρεί την συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

(Nuccitelli, 2017). Αυτή η κίνηση αποτελεί μία εκ των πολλών αντιδράσεων του 

κοινωνικού χώρου που εναντιώνονται στην απόφαση του Donald Trump. Μία ακόμα 

πρωτοβουλία της αμερικανικής κοινωνίας είναι η δημιουργία μίας καμπάνιας, η οποία 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες δράσεις ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι της κλιματικής συμφωνίας. Στην προαναφερθείσα καμπάνια συμμετέχουν 

Αμερικανοί κυβερνήτες, δήμαρχοι, πανεπιστήμια, και μεγάλες εταιρείες, όπως η 

Apple, η Microsoft, η Google και πολλές άλλες40 (The American Sustainable 

Business Council, 2017). 

Η απόσυρση της Αμερικής από την Συμφωνία του Παρισιού, μπορεί να έχει 

είτε θετικά, είτε αρνητικά αποτελέσματα στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή, ανάλογα 

με το πώς θα αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Η πολιτεία της Καλιφόρνια, η οποία 

είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μερικές μέρες μετά 

την επίσημη ανακοίνωση του Donald Trump για την πρόθεσή του να εγκαταλείψει 

την Συμφωνία του Παρισιού, αποφάσισε να επισημοποιήσει την επέκταση του 

συστήματος εμπορίας της για τα επόμενα 10 χρόνια (Steinmetz, 2017). Η επέκταση 

αυτή επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος μέχρι το 2030 και αποτελεί μία ηχηρή 

υπενθύμιση της δέσμευσης της Καλιφόρνια για την προστασία του περιβάλλοντος και 

για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας, για να επιτευχθούν οι μακροχρόνιοι 

περιβαλλοντικοί στόχοι. Επίσης, ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Jerry Brown, στο 

συμβούλιο Clean Energy Ministerial 8 που διοργανώθηκε στις αρχές του Ιουνίου του 

2017 στην Κίνα, υπέγραψε μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Καλιφόρνια και 

της Κίνας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένου του ότι η Κίνα 

                                                           
40 Η λίστα των συμμετεχόντων επίσης περιέχει χώρες, πόλεις, πολιτείες, φυλές, πανεπιστήμια, 

κολλέγια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επενδυτές. 
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ετοιμάζεται να ξεκινήσει την εφαρμογή του μεγαλύτερου Cap and Trade συστήματος 

εμπορίας στα τέλη του 2017, η συνεργασία και το κλίμα συναίνεσης μεταξύ των δύο 

αυτών οικονομιών αποτελεί παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες και δείχνει την 

κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί στα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. O 

Brown, από την πρώτη στιγμή της εκλογής του Donald Trump, έκανε σαφές ότι θα 

σταθεί απέναντι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σε όλες τις μελλοντικές του προσπάθειες 

να υπονομεύσει ή να εγκαταλείψει πολιτικές, νομοθεσίες και μηχανισμούς που 

καταπολεμούν την υπερθέρμανση του πλανήτη (Worland, 2016). 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η βιωσιμότητα και η μελλοντική 

εξέλιξη του αμερικανικού Cap and Trade, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

έκβαση της “μάχης” μεταξύ της διοίκησης Trump και της πολιτείας της Καλιφόρνια. 

Ο Trump έχει ήδη αρχίσει τις προσπάθειες αποχώρησης από την Συμφωνία του 

Παρισιού και κατάργησης του Clean Power Plan. Αν αναλογιστούμε ότι αυτά 

αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης ενός ενιαίου 

αμερικανικού Cap and Trade συστήματος, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι 

πολύ πιθανό να δημιουργηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια (Guerin, 2016). Παρόλα 

αυτά, η πολιτεία της Καλιφόρνια, η οποία είναι στο κέντρο των προσπαθειών 

επέκτασης του αμερικανικού συστήματος εμπορίας ρύπων, έχει αντιμετωπίσει με 

επιτυχία στο παρελθόν ανάλογες καταστάσεις, καθώς η πολιτεία θέσπισε το ΑΒ 32 το 

2006, σαν απάντηση σε μία περίοδο ομοσπονδιακής αδράνειας για την κλιματική 

αλλαγή και έδειξε ότι είναι ικανή να δράσει χωρίς την βοήθεια και την υποστήριξη 

της εκάστοτε κυβερνήσεως. 

Έτσι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα αντίδρασης της συντριπτικής 

πλειοψηφίας  των χωρών, των πολιτειών, των επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης 

στις δηλώσεις και στις πράξεις του Donald Trump και σε συνδυασμό με τις 

πρωτοβουλίες που έχει πάρει η πολιτεία της Καλιφόρνια, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι η βιωσιμότητα των αμερικάνικων Cap and Trade συστημάτων δεν βρίσκεται σε 

κίνδυνο. Σίγουρα θα υπάρξουν αρκετά εμπόδια και πολλές επιπλοκές στις λειτουργίες 

τους, αλλά με την απαραίτητη υποστήριξη θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και 

επεκτείνονται. Ένα ισχυρό παράδειγμα υποστήριξης αποτελεί, το όλο και μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον των πολιτειών του New Jersey και της Virginia να ενταχθούν στο RGGI 

σύστημα εμπορίας, ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες 
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εξελίξεις της επικείμενης αποχώρησης των ΗΠΑ από την Συμφωνία του Παρισιού 

(Storrow, 2017). 

Συμπεράσματα – Επίλογος 

Οι μηχανισμοί μείωσης των εκπομπών ρύπων που βασίζονται στην αγορά και 

ιδιαίτερα τα Cap and Trade συστήματα θα συνεχίσουν να παίζουν κεντρικό ρόλο στις 

τρέχουσες και στις μελλοντικές περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι ισχυρότερες 

οικονομίες του πλανήτη, που παράλληλα αποτελούν και τους μεγαλύτερους ρυπαντές 

της ατμόσφαιρας, εφαρμόζουν ή σκοπεύουν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον 

συστήματα εμπορίας αδειών. Εκτός από το ευρωπαϊκό και τα αμερικανικά συστήματα 

εμπορίας, τα οποία λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια και αναθεωρούνται και 

βελτιώνονται συνεχώς, πολλά άλλα κράτη εφαρμόζουν εθνικά συστήματα εμπορίας, 

όπως για παράδειγμα η Νότια Κορέα, η οποία λειτουργεί από το 2015 το δεύτερο 

μεγαλύτερο Cap and Trade σύστημα στον κόσμο. Επίσης, η Κίνα που είναι η χώρα με 

τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μετά από μία σειρά πιλοτικών 

προγραμμάτων, θα ξεκινήσει την εφαρμογή του μεγαλύτερου συστήματος εμπορίας 

στα τέλη του 2017 (Kahn, 2017). Το σύστημα αυτό αν εφαρμοστεί επιτυχημένα θα 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα παρουσιάσει 

πολλές ευκαιρίες συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων κρατών και θα προωθήσει τους 

μηχανισμούς αγοράς σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, αν και χρειάστηκε αρκετά 

χρόνια για να αναπτύξει και να εκτιμήσει τους μηχανισμούς αγοράς, πλέον δείχνει να 

είναι έτοιμο να εισέλθει σε μία περίοδο περιβαλλοντικής ευαισθησίας, στην οποία τα 

Cap and Trade συστήματα θα είναι τα βασικά εργαλεία της αγοράς, για την 

αποδοτική μείωση των εκπομπών ρύπων από τα κράτη και τις επιχειρήσεις. Οι 

αυξανόμενες συνδέσεις διαφορετικών συστημάτων εμπορίας, οι συνεχείς χρονικές 

επεκτάσεις και ποιοτικές αναδιαμορφώσεις τους και η αυξανόμενη κάλυψη που έχουν 

σε διάφορους τομείς της οικονομίας, δείχνουν ότι τα συστήματα εμπορίας αδειών, 

τόσο της Αμερικής, όσο και του υπόλοιπου κόσμου, έχουν ακόμα πιο υποσχόμενο 

μέλλον, παρά τις πρόσφατες πολιτικές επιθέσεις που δέχονται. 
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