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VIII ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
Στη διάρκεια του 2013 ισχυροποιήθηκαν
περαιτέρω τα επιστηµονικά ευρήµατα για το
φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και απέκτησαν πρόσθετη τεκµηρίωση οι προτάσεις
πολιτικής για την αναγκαιότητα επείγουσας
δράσης. Η διεθνής συνεργασία για τη µείωση
των εκποµπών δεν προχώρησε ουσιαστικά,
υπάρχουν όµως ενδείξεις ότι µπορεί να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσµα το 2015, όταν επιδιώκεται να υπογραφεί µια νέα διεθνής συµφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τον
καθορισµό νέων στόχων πολιτικής για το
κλίµα και την ενέργεια, εν µέρει πιο φιλόδοξων και εν µέρει πιο µετριοπαθών, λαµβάνοντας υπόψη και την ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, που έχει επηρεαστεί δυσµενώς από το σχετικά υψηλό κόστος
της ενέργειας. Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται εντός των στόχων του Κιότο, ενώ η
κατάταξή της βάσει ενός νέου δείκτη περιβαλλοντικά βιώσιµης ανταγωνιστικότητας
ήταν καλύτερη από ό,τι βάσει του παραδοσιακού δείκτη. Ωστόσο, µια πρόσφατη
έρευνα επισήµανε την ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι παρενέργειες ―όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας― ορισµένων αλλαγών στο Σύστηµα
Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών και η
ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Οι κυριότερες
νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις του
δωδεκαµήνου αφορούσαν την αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ∆ΕΗ, τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την αντιµετώπιση της “ενεργειακής φτώχειας” σε
συνδυασµό µε το πρόβληµα της αιθαλοµίχλης. Τέλος, οι κυριότερες επενδύσεις στον
τοµέα της ενέργειας αφορούσαν την απόκτηση της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ από τη SOCAR και την
επιλογή του Αδριατικού αγωγού, που θα
διέρχεται από την Ελλάδα, για τη µεταφορά
αερίου από το Αζερµπαϊτζάν στην Ευρώπη,
ενώ αξιοσηµείωτη ήταν η συµφωνία µε την
οποία η πολυεθνική BP κατέστη αποκλειστικός αγοραστής της παραγωγής πετρελαίου
από τα κοιτάσµατα του Πρίνου για την επόµενη εξαετία.

1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ:
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΟ
Η κυριότερη επιστηµονική έκθεση των τελευταίων µηνών ήταν η 5η Έκθεση Αξιολόγησης
της 1ης Οµάδας Εργασίας της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ που δηµοσιεύθηκε το Σεπτέµβριο του 2013.1 Η έκθεση
είναι προϊόν συνεργασίας 259 επιστηµόνων
από 39 χώρες και κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι η ανθρώπινη επίδραση είναι το κύριο αίτιο
της ανόδου της θερµοκρασίας από τα µέσα του
20ού αιώνα, επισηµαίνοντας ότι η άνοδος αυτή
είναι αναµφισβήτητη, ότι έχουν καταγραφεί
πολλές αλλαγές χωρίς προηγούµενο στο κλιµατικό σύστηµα και ότι τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν αυξηθεί. Όπως έγραψε ο Sir
Nicholas Stern, µετά τη δηµοσίευση της Έκθεσης Αξιολόγησης του IPCC, “οι κυβερνήσεις
και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει πλέον να αµφιβάλλουν καθόλου σχετικά µε τους κινδύνους
που συνεπάγεται η καθυστέρηση περαιτέρω
περικοπών των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου”.2
Προηγουµένως, έκθεση της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας3 είχε καταλήξει σε πολύ
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα:

− Οι εκποµπές CO2 έφθασαν σε επίπεδαρεκόρ το 2012.

− Οι δύο χώρες µε τις µεγαλύτερες εκποµπές
(οι ΗΠΑ και η Κίνα) έκαναν ενθαρρυντικά
βήµατα προς την “αποανθρακοποίηση”. Το
2012 οι εκποµπές στις ΗΠΑ είχαν υποχωρήσει
στα επίπεδα των µέσων της δεκαετίας του
1990, ενώ η αύξηση των εκποµπών CO2 ήταν
από τις χαµηλότερες της τελευταίας δεκαετίας.
1 IPCC 5th Assessment Report – Working Group I, Climate Change
2013 ―The Physical Science Basis― Summary for Policymakers,
27.9.2013.
2 Nicholas Stern, “World leaders must act faster on climate change”,
Financial Times, 30.9.2013.
3 IEA, Redrawing the Energy-Climate Map, 10.6.2013.
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− Ωστόσο, η τάση των εκποµπών CO2 προοιωνίζεται µακροπρόθεσµη άνοδο της θερµοκρασίας έως 5,3°C.
Τα ευρήµατα αυτά αντανακλώνται σε έκθεση
του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος του
ΟΗΕ,4 η οποία συµπεραίνει ότι, αν δεν υπάρξει τώρα δράση για τη µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου και τον περιορισµό
της ανόδου της θερµοκρασίας στους 2°C, θα
είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο δαπανηρό να
επιτευχθεί αυτό αργότερα. Εξάλλου, στη διάρκεια του 2013 και τις αρχές του 2014 συνεχίστηκε η επιστηµονική διερεύνηση της συσχέτισης της κλιµατικής αλλαγής µε τα ακραία
καιρικά φαινόµενα, τα οποία παρατηρούνται
ολοένα και συχνότερα.5 Το ότι η αυξηµένη
συχνότητα εµφάνισης ακραίων καιρικών
καταστάσεων συνδέεται µε την ανθρωπογενή
κλιµατική αλλαγή υποστηρίζεται και από τις
επιστηµονικές εκθέσεις της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ακαδηµιών6 και της IPCC.7

ζηµίες από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες εκπρόσωποι
µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίοι συµµετείχαν στη σύνοδο ως
παρατηρητές, λίγο πριν από τη λήξη της συνόδου αποσύρθηκαν από το χώρο των διαπραγµατεύσεων, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, καταγγέλλοντας παράλληλα το γεγονός ότι την ίδια
χρονική περίοδο πραγµατοποιήθηκε στη
Βαρσοβία το Παγκόσµιο Φόρουµ Άνθρακα,
που εκπροσωπεί τη βιοµηχανία από την οποία
προέρχεται µεγάλο µέρος των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου.
Τελικά συµφωνήθηκαν τα εξής:

− πρώτον, οι χώρες να αρχίσουν ή να εντείνουν την προετοιµασία για τη συµβολή τους
στη διεθνή συµφωνία που επιδιώκεται να
συναφθεί το 2015 και να ισχύσει από το 2020,
− δεύτερον, να δηµιουργηθεί ένας διεθνής
µηχανισµός προστασίας των πιο ευάλωτων

1.2 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η 19η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
Η 19η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για
την κλιµατική αλλαγή πραγµατοποιήθηκε στη
Βαρσοβία στις 11-22 Νοεµβρίου 2013.8 Σκοπός της διάσκεψης ήταν να προετοιµάσει το
έδαφος για την υπογραφή µιας νέας δεσµευτικής παγκόσµιας συµφωνίας το 2015 στο
Παρίσι, µε απώτερο στόχο να περιοριστεί
στους 2°C η άνοδος της θερµοκρασίας του
πλανήτη έως το τέλος του αιώνα. Ωστόσο, οι
εργασίες της διάσκεψης ολοκληρώθηκαν
χωρίς να τεθεί χρονοδιάγραµµα για την κατάθεση δεσµευτικών στόχων. Οι γρήγορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες, που έχουν και τεράστια “αποτυπώµατα” εκποµπών αερίου του
θερµοκηπίου, επιµένουν πως παραµένουν
αναπτυσσόµενες και ως εκ τούτου δεν θα
έπρεπε να καλούνται να λαµβάνουν περιοριστικά µέτρα, όπως εκείνα των ανεπτυγµένων
χωρών. Από την πλευρά τους, οι ανεπτυγµένες
χώρες απέρριψαν το αίτηµα για αποζηµιώσεις
στις νησιωτικές χώρες χαµηλού υψοµέτρου για
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4 UN Environment Programme, Emissions Gap Report, 5.11.2013.
5 Βλ. π.χ. Peterson, T.C., M.P. Hoerling, P.A. Stott and S. Herring,
(eds), “Explaining Extreme Events of 2012 from a Climate Perspective”, Bulletin of the American Meteorological Society, 2013,
vol. 94(9), 1–74, καθώς και “Assessing the Role of Global Warming in Extreme Weather of 2012” και “Research Cites Role of
Warming in Extremes”, New York Times, 5-6.9.2013. Βλ. επίσης
έκθεση του Climate Council της Αυστραλίας που δηµοσιεύθηκε
στα µέσα Ιανουαρίου 2014 (“Australian heatwave shows man-made
climate change, scientists say”, Financial Times, 16.1.2014), και
σύνοψη των ευρηµάτων του Rutherford Appleton Laboratory για
την ηλιακή δραστηριότητα (“Is our Sun Falling Silent?”, BBC
News, 18.1.2014, και “Στη δίνη της υπερθέρµανσης ή µιας µίνι
εποχής παγετώνων ο πλανήτης;”, Ηµερησία, 25.1.2014).
6 Βλ. (1) “Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate
change adaptation”, Norwegian Meteorological Institute, NILU, 2013,
των Øystein Hov, Ulrich Cubasch, Erich Fischer, Peter Höppe, Trond
Iversen, Nils Gunnar Kvamst, Zbigniew W. Kundzewicz, Daniela
Rezacova, David Rios, Filipe Duarte Santos, Bruno Schädler, Ott
Veisz, Christos Zerefos, Rasmus Benestad, John Murlis, M. Donat,
Gregor C. Leckebusch, Uwe Ulbrich και (2) “Trends in extreme
weather events in Europe: implications for national and European
Union adaptation strategies”, EASAC Policy Report 22, 2013, των
Øystein Hov, Ulrich Cubasch, Erich Fischer, Peter Höppe, Trond
Iversen, Nils Gunnar Kvamst, Zbigniew W. Kundzewicz, Daniela
Rezacova, David Rios, Filipe Duarte Santos, Bruno Schädler, Ott
Veisz, Christos Zerefos, Rasmus Benestad, Mike Norton, John Murlis.
7 IPCC Special Report on Managing the Risks of Extreme Events
and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX),
επιµ. Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken,
K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen,
M. Tignor, και P.M. Midgley, Cambridge University Press, 2012.
8 UNFCCC, “UN Climate Change Conference in Warsaw keeps governments on a track towards 2015 climate agreement”, Press
release, 23.11.2013. Στη διάσκεψη συµµετείχαν οι 195 χώρες που
έχουν υπογράψει τη Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για
την κλιµατική αλλαγή (United Nations Framework Convention on
Climate Change), συνέχεια της οποίας υπήρξε το Πρωτόκολλο του
Κιότο το 1997, το οποίο έχει κυρωθεί από 192 χώρες µέχρι στιγµής.
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χωρών από “απώλειες και ζηµίες” που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόµενα ή στη
σταδιακή άνοδο της στάθµης της θάλασσας,
− τρίτον, να βοηθήσουν οι ανεπτυγµένες τις
αναπτυσσόµενες χώρες να µειώσουν τις εκποµπές αερίων που προέρχονται από την αποψίλωση και τη µείωση των δασικών εκτάσεων
(οι ΗΠΑ, η Νορβηγία και το Ην. Βασίλειο
δεσµεύθηκαν να χρηµατοδοτήσουν την πρωτοβουλία REDD+ (Collaborative initiative on
Reducing Emissions from Deforestation and
forest Degradation in developing countries) µε
280 εκατ. δολ.) και

− τέταρτον, οι ανεπτυγµένες χώρες (συµπεριλαµβάνονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Νορβηγία, η
Σουηδία και η Ελβετία) να χρηµατοδοτήσουν
µε πάνω από 100 εκατ. δολ. το Ταµείο Προσαρµογής (Adaptation Fund), ενώ 48 από τις
φτωχότερες χώρες οριστικοποίησαν σχέδια
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής.
Στις 14.1.2014 η Christiana Figueres, εκτελεστική γραµµατέας για τη Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική
αλλαγή, εκτίµησε ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο
της διεθνούς συµφωνίας που επιδιώκεται να
υπογραφεί το 2015 και ότι θα περιλαµβάνει
στόχο µηδενικών καθαρών εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου έως το δεύτερο
µισό του αιώνα. 9
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της
∆ιάσκεψης ο Γεν. Γραµµατέας του ΟΗΕ Ban
Ki-moon δήλωσε ότι είχε “καλέσει τους ηγέτες του κόσµου να είναι πιο φιλόδοξοι και να
αφιερώσουν στην κλιµατική αλλαγή τους ήδη
περιορισµένους πόρους τους”, προσθέτοντας
ότι “έπρεπε να έχουν ένα ευρύτερο όραµα,
αντί να λαµβάνουν υπόψη βραχυπρόθεσµες
εγχώριες σκοπιµότητες”.10
Ανάλογες σκέψεις διατύπωσαν σηµαντικοί
επιστήµονες και σχολιαστές, µε αφορµή τη
∆ιάσκεψη του ΟΗΕ. Ο Jeffrey Sachs (ειδικός

σύµβουλος του Γεν. Γραµµατέα του ΟΗΕ και
∆ιευθυντής του Sustainable Development
Solutions Network) ανέδειξε τέσσερις κατευθύνσεις δράσης: περισσότερη ηλεκτρική
ενέργεια από τεχνολογίες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, αντικατάσταση των
στερεών καυσίµων µε την ηλεκτρική ενέργεια
σε τοµείς όπως τα αυτοκίνητα και η θέρµανση
των κατοικιών, µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιοµηχανία και τις κατοικίες,
τέρµα στη µείωση των δασικών εκτάσεων. 11
O γνωστός αρθρογράφος Martin Wolf προέβαλε τα τελευταία ευρήµατα του οικονοµολόγου William Nordhaus, 12 σύµφωνα µε τα
οποία το κόστος του περιορισµού της ανόδου
της θερµοκρασίας κατά 2°C εκτιµάται στο
1,5% του παγκόσµιου ΑΕΠ, εφόσον ακολουθηθεί η ορθή πολιτική, και πολύ µεγαλύτερο αν δεν συµµετάσχουν οι χώρες που
ευθύνονται για το 50% των εκποµπών. 13
Εξάλλου, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ
(WEF), µε αφορµή τη δηµοσίευση της ετήσιας έκθεσής του Global Risks 2014
(16.1.2014), που συνοψίζει τις απαντήσεις
ειδικών και ηγετικών στελεχών της οικονοµίας διεθνώς, συµπέρανε ότι µία από τις 4
κυριότερες απειλές για την παγκόσµια σταθερότητα τα επόµενα 5-10 χρόνια είναι “ η
βραδεία πρόοδος όσον αφορά τις παγκόσµιες
προκλήσεις, καθώς το συνεχιζόµενο αδιέξοδο στους θεσµούς παγκόσµιας διακυβέρνησης έχει αποτέλεσµα να µην αντιµετωπίζονται κατάλληλα οι περιβαλλοντικές και
αναπτυξιακές προκλήσεις που έχουν πραγµατικά παγκόσµιο χαρακτήρα ”. Η έκθεση
συγκαταλέγει τα ακραία καιρικά φαινόµενα
και την κλιµατική αλλαγή µεταξύ των πέντε
πιθανότερων παγκόσµιων κινδύνων (“most
likely risks”), ενώ η κλιµατική αλλαγή θεωρείται ο δεύτερος σηµαντικότερος κίνδυνος

9 “Compelling case for global deal on climate, says UN”, Financial
Times, 14.1.2014. Γίνεται αναφορά σε “goal of zero net greenhouse
gas emissions by the second half of the century”.
10 “UN presses rich nations to act on climate funds”, Financial Times,
22.11.2013.
11 Jeffrey Sachs, “We risk more Haiyans if we ignore climate change”,
Financial Times, 16.11.2013.
12 William Nordhaus, The Climate Casino, Yale University Press,
2013.
13 M. Wolf, “Green growth is a worthwhile goal”, Financial Times,
26.11.2013.
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µε κριτήριο τις ενδεχόµενες επιπτώσεις
(“most potentially impactful risks”). 14
*
Σηµαντικές ήταν και δύο εκθέσεις του ΟΟΣΑ
που δηµοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο και το
Νοέµβριο του 2013.15 Σ’ αυτές τονιζόταν ότι “η
αξιόπιστη και συνεπής τιµολόγηση του
άνθρακα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των κυβερνητικών πολιτικών για
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής” και
ότι “οι φόροι επί του άνθρακα και τα συστήµατα εµπορίας των εκποµπών είναι οι αποτελεσµατικότεροι τρόποι, από πλευράς κόστους,
προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα”.
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η πολιτική
της ΕΕ αρχικά συνοψίστηκε στην Ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή”,16 η οποία υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο ECOFIN στις
21.6.2013. Στις 18 ∆εκεµβρίου 2013 εκπρόσωποι του Συµβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου κατέληξαν σε συµφωνία επί της πρότασης που είχε υποβάλει στις 7 Νοεµβρίου η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τη µείωση
της χρήσης και των εκποµπών των φθοριούχων αερίων του θερµοκηπίου, δηλαδή των
υδροφθορανθράκων (HFC), των υπερφθορανθράκων (PFC) και του εξαφθοριούχου
θείου (SF6). Ο σχετικός κανονισµός (του
οποίου αποµένει η τυπική έγκριση) θα προβλέπει τη µείωση των πωλήσεων υδροφθορανθράκων κατά 80% και τον περιορισµό των
εκποµπών φθοριούχων αερίων κατά τα 2/3
έως το 2030.17 Είχαν προηγηθεί τον Ιούνιο
συµφωνία ΗΠΑ-Κίνας για µείωση και το
Σεπτέµβριο σχετική δέσµευση των ηγετών της
Οµάδας των 20 (G20).18
Στις 22 Ιανουαρίου 2014 ανακοινώθηκαν οι
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το πλαίσιο πολιτικής για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και για την
ενέργεια µε ορίζοντα το 2030. Το προτεινόµενο νέο πλαίσιο περιλαµβάνει στόχους για
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το 2030, που ―αφού εγκριθούν ή τροποποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 2021 Μαρτίου εφέτος― θα αντικαταστήσουν
τους στόχους για το 2020 που είχαν τεθεί από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2007
(την περίφηµη τριάδα 20-20-20: µείωση των
εκποµπών κατά 20% έως το 2020 σε
σύγκριση µε το 1990, αύξηση του µεριδίου των
ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας
στο 20% και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ―δηλαδή εξοικονόµηση κατανάλωσης
ενέργειας― έως το 2020 κατά 20% σε
σύγκριση µε τις υπάρχουσες το 2007 εκτιµήσεις για το 2020). Πριν από την υποβολή των
προτάσεων, οι αρµόδιοι υπουργοί της Γαλλίας, της Γερµανίας, του Ηνωµένου Βασιλείου
και της Ιταλίας είχαν απευθύνει επιστολή
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7 Ιανουαρίου) προτείνοντας να τεθεί πλέον ένας πιο
φιλόδοξος δεσµευτικός στόχος – για µείωση
των εκποµπών έως το 2030 κατά 40% σε
σύγκριση µε το 1990.19 Ταυτόχρονα, άρχισε
έντονος διάλογος, ο οποίος συνεχίζεται και
αφορά µεταξύ άλλων τα εξής: (α) αν θα
τεθούν δεσµευτικοί στόχοι για τη χρήση των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, (β) ποιος
είναι ο καταλληλότερος συνδυασµός µέσων
και στόχων, προκειµένου και η µείωση των
εκποµπών να επιτευχθεί και να αποφευχθεί
επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας ορισµέ1 4 World Economic Forum, “Worsening Wealth Gap Seen as Biggest
Risk Facing the World in 2014”, δελτίο τύπου 16.1.2014 για την
έκθεση Global Risks 2014.
1 5 OECD, 1) Aligning prices and policies, 9.10.2013, 2) Effective carbon prices, 4.11.2013.
1 6 16.4.2013, COM(2013) 216 final.
1 7 Βλ. “Η Επιτροπή προτείνει σηµαντική µείωση των εκποµπών
φθοριούχων αερίων που προκαλούν άνοδο της θερµοκρασίας του
πλανήτη”, δελτίο τύπου 7.11.2013, και “Memo – European Commissioner Connie Hedegaard welcomes major step forward to
reduce some of the most dangerous greenhouse gases”, δελτίο
τύπου 18.12.2013.
1 8 Οι υδροφθοράνθρακες (HFC) αντικατέστησαν τους χλωροφθοράνθρακες (CFC), των οποίων η χρήση σταµάτησε βάσει του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ επειδή κατέστρεφαν το στρώµα του όζοντος. Οι HFC δεν επηρεάζουν το στρώµα του όζοντος, προβλέπεται όµως ότι, αν δεν ελεγχθούν οι εκποµπές τους, θα συµβάλλουν όλο και περισσότερο στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, καθώς
η δυνητική επίδρασή τους στην άνοδο της θερµοκρασίας είναι
υπερπολλαπλάσια (έως 23.000 φορές!) από εκείνη του διοξειδίου
του άνθρακα, όπως επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (“The
warming effect of F-gases on the atmosphere is up to 23,000 times
stronger than carbon dioxide”, δελτίο τύπου 18.12.2013). Βλ. επίσης “Curbing a Potent Greenhouse Gas”, κύριο άρθρο New York
Times, 7.1.2014.
1 9 Για τα προβλήµατα της ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ και των
διαφορετικών εθνικών επιλογών, βλ. και “Europäische
Energiewenden”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.10.2013.
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νων κλάδων της οικονοµίας20 (βλ. και Τµήµα
2.2 πιο κάτω). Τελικά, οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς από
τις κυριότερες οικολογικές οργανώσεις,21
µεταξύ άλλων προβλέπουν:22
1ον Ένα δεσµευτικό στόχο µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 40% κάτω
από το επίπεδο του 1990, ο οποίος µπορεί να
επιτευχθεί έως το 2030 µόνο µε εθνικά µέτρα.
Οι εκποµπές από τοµείς που δεν υπάγονται
στο σύστηµα εµπορίας εκποµπών θα πρέπει
να µειωθούν κατά 30% κάτω από το επίπεδο
του 2005. Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συµφωνήσουν
ότι η ΕΕ θα δεσµευθεί για τη µείωση κατά
40% στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγµατεύσεων για τη νέα παγκόσµια συµφωνία για το
κλίµα που θα ολοκληρωθούν στο Παρίσι στο
τέλος του 2015.
2ον Ένα δεσµευτικό στόχο, αλλά µόνο σε επίπεδο ΕΕ και όχι επιµέρους χωρών, για τη
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας τουλάχιστον κατά 27% επί του συνόλου της κατανάλωσης έως το 2030. Ο στόχος σε επίπεδο
ΕΕ είναι απαραίτητος για να ενθαρρύνει τη
συνέχιση των επενδύσεων στον κλάδο, αλλά
δεν θα µεταφραστεί σε εθνικούς στόχους,
ώστε να αφήσει στα κράτη-µέλη ευελιξία ως
προς το µετασχηµατισµό του ενεργειακού
τους συστήµατος.
3ον Η βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση κρίνεται απαραίτητη για τη µετάβαση προς ένα
ανταγωνιστικό και βιώσιµο ενεργειακό
σύστηµα, αλλά ο ρόλος της µε ορίζοντα το
2030 “θα εξεταστεί περαιτέρω κατά την επανεξέταση της οδηγίας για την ενεργειακή
απόδοση που πρόκειται να ολοκληρωθεί
εντός του έτους”.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής συνοδεύεται
από έκθεση σχετικά µε τις ενεργειακές τιµές
και το κόστος, η οποία διαπιστώνει µεταξύ
άλλων ότι: (α) οι τιµές της ενέργειας αυξήθηκαν σχεδόν σε όλα τα κράτη-µέλη από το
2008, κυρίως λόγω των φόρων και των τελών,
αλλά και λόγω του υψηλότερου κόστους

δικτύου, (β) η σύγκριση µε τους εµπορικούς
εταίρους της ΕΕ αναδεικνύει τη διεύρυνση
των διαφορών στις τιµές, ιδίως µε τις τιµές
αερίου στις ΗΠΑ,23 η οποία θα µπορούσε να
υπονοµεύσει την ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες, (γ) η αύξηση των τιµών της ενέργειας
µπορεί να αντισταθµιστεί εν µέρει µε τις οικονοµικά αποδοτικές ενεργειακές και κλιµατικές πολιτικές, τις ανταγωνιστικές αγορές
ενέργειας και µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως η χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων. Η έκθεση προσθέτει
ότι “…οι προσπάθειες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα
µπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν ακόµη
περισσότερο, έχοντας κατά νου τους φυσικούς
περιορισµούς, καθώς οι ανταγωνιστές κάνουν
το ίδιο και η ευρωπαϊκή βιοµηχανία επενδύει
στο εξωτερικό ώστε να είναι πιο κοντά στις
διευρυνόµενες αγορές”. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξέδωσε και Σύσταση “µε σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
και του κλίµατος από την τεχνική της υδραυλικής ρωγµάτωσης µεγάλου όγκου που χρη20 Βλ. και: N. Butler, “Energy Policy – Europe takes power”, Financial Times, 5-6.1.2014 και “EU considers scrapping 2030 binding
renewables targets”, Financial Times, 14.1.2014. “Sluggish Economy Prompts Europe to Reconsider Its Intentions on Climate
Change”, New York Times, 17.1.2014. “Rewrite energy policy and
re-industrialise Europe”, άρθρο του Lakshmi Mittal, επικεφαλής
της βιοµηχανίας χάλυβα ArcelorMittal, Financial Times,
20-21.1.2014. ∆ηλώσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Ενέργειας
της Γερµανίας Sigmar Gabriel, “German Energy Official Sounds
a Warning”, New York Times, 21.1.2014, και “Germany cautions
on impact of renewables”, Financial Times, 21-22.1.2014. “High
energy prices hold Europe back”, κύριο άρθρο Financial Times,
21-22.1.2014.
21 Βλ. “Ευρωπαϊκή οπισθοδρόµηση οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το νέο κλιµατικό και ενεργειακό πακέτο 2030”,
ανακοίνωση WWF, 22.1.2014, http://www.wwf.gr/news/913-2030.
Επίσης: “New EU climate targets ‘weaken renewable energy goals”
και “EU sets out new climate change goals”, Financial Times, 2223.1.2014, καθώς και “Europe, Facing Economic Pain, May Ease
Climate Rules”, New York Times, 23.1.2014.
22 Βλ. “Κλιµατικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 για µια οικονοµία της ΕΕ ανταγωνιστική, ασφαλή και µε χαµηλές εκποµπές
άνθρακα”, δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 22.1.2014.
23 Η µείωση του κόστους ενέργειας στις ΗΠΑ µεταξύ άλλων αντανακλά και την αυξανόµενη αξιοποίηση του σχιστολιθικού φυσικού
αερίου (shale gas), η οποία ωστόσο φαίνεται να οδήγησε σε
αύξηση των εξαγωγών άνθρακα και εποµένως σε “εκτόπιση” των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Για το θέµα αυτό και για τις δυνατότητες της Ευρώπης να
προχωρήσει σε οικονοµικά συµφέρουσα εξόρυξη και αξιοποίηση
του σχιστολιθικού αερίου, βλ. (α) Daniel Yergin, “The Global
Impact of US Shale”, Project Syndicate, 8.1.2014, (β) Florence
Gény, Can Unconventional Gas be a Game Changer in European
Gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies, ∆εκέµβριος
2010, και (γ) Γ. Παλαιολόγου, “∆ιχάζει ο ενεργειακός θησαυρός
της Ευρώπης”, Καθηµερινή, 9.2.2014.
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σιµοποιείται ιδίως σε έργα εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου”. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί
ότι ο Fatih Birol, επικεφαλής οικονοµολόγος
της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, δήλωσε
ότι το υψηλό κόστος της ενέργειας στην
Ευρώπη δεν οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
πολιτική της ΕΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ή στις επιδοτήσεις για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά στο
υψηλό κόστος της εισαγόµενης ενέργειας.24
Επίσης, έκθεση του οργανισµού “Climate
Strategies”, που στηρίζεται σε ευρήµατα έγκυρων ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων,
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το κόστος της
ενέργειας έχει µόνο µικρή επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας και ότι η Ευρώπη πρέπει να παραµείνει
στην πρωτοπορία της παγκόσµιας προσπάθειας για “αποανθρακοποίηση”.25
Με δεδοµένους αυτούς τους προβληµατισµούς, είναι ενδιαφέρον ότι κατά τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης συνασπισµού στη Γερµανία η καγκελάριος Μέρκελ
επιβεβαίωσε το φιλόδοξο στόχο για στροφή
προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ώστε
αυτές να καλύπτουν το 80% των ενεργειακών
αναγκών της χώρας έως το 2050, από 25%
σήµερα.26
Εξάλλου, στις ΗΠΑ δόθηκε νέα ώθηση στην
πολιτική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής όταν η οµοσπονδιακή Υπηρεσία
Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency) άρχισε να εκδίδει
αυστηρούς κανονισµούς (για τους οποίους
δεν απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου),
εξαιτίας των οποίων ουσιαστικά σταµάτησε η
κατασκευή νέων µονάδων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, ενώ και οι υπάρχουσες
ενδέχεται να οδηγηθούν σε διακοπή λειτουργίας. Εξάλλου, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου, 27 ο Υπουργός Εξωτερικών
επιδιώκει στενή συνεργασία µε την Κίνα προκειµένου να υπάρξει το 2015 νέα παγκόσµια
συνθήκη, µε την οποία οι ΗΠΑ και άλλες
χώρες θα δεσµευθούν για ιστορικής σηµασίας
µειώσεις στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Στην Κίνα, πάντως, στη διάρκεια του
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2013 βρέθηκε στο προσκήνιο της διεθνούς
δηµοσιότητας το οξύτατο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης λόγω αιωρούµενων
µικροσωµατιδίων στις πόλεις της, αποτέλεσµα του υψηλού επιπέδου των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου και της εκτεταµένης
χρήσης του άνθρακα ως καυσίµου στις µονάδες παραγωγής ενέργειας στη χώρα αυτή. 28
Στις ΗΠΑ, στην οµιλία του για την “Κατάσταση της Ένωσης” στις 28.1.2014, ο πρόεδρος Οµπάµα τόνισε ότι η ασφαλής εξόρυξη
του φυσικού αερίου έχει συµβάλει καθοριστικά ώστε να πλησιάσει η χώρα του την
ενεργειακή ανεξαρτησία και ανέδειξε την
επέκταση της χρήσης ηλιακής ενέργειας. 29
Τέλος, στην Ελλάδα δηµοσιεύθηκε το Σεπτέµβριο του 2013 εκτενής έκθεση του WWFΕλλάς,30 στην οποία µεταξύ άλλων αναλύονται
οι βασικές προτεραιότητες για τη µετάβαση σε
βιώσιµη οικονοµία.

2 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (2011-2012) ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ
2.1 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Το 2011, το σύνολο των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου στην ΕΕ-27 (µε εξαίρεση τον
τοµέα “χρήσεις γης, αλλαγή χρήσεων γης και
δασοπονία”, καθώς και τις εκποµπές που προέρχονται από τις διεθνείς αεροµεταφορές και
τη ναυτιλία) ανήλθε σε 4.550 εκατ. τόνους ισο2 4 “Energy price gap with the US to hurt Europe for ‘at least 20
years’”, Financial Times, 30.1.2014.
2 5 Βλ. Climate Strategies, Staying with the Leaders: Europe’s Path to
a Successful Low-Carbon Economy, 6.2.2014, και “Claims of high
EU energy prices ‘overblown’”, Financial Times, 7.2.2014.
2 6 “Chancellor Merkel delivers State of the Nation”, Deutsche Welle,
29.1.2014.
2 7 “Kerry Quietly Makes Priority of Climate Pact”, New York Times,
2.1.2014.
2 8 Βλ. Thomas Friedman, “Too Big to Breathe?”, New York Times,
5.11.2013, “China’s Dirty Air” (κύριο άρθρο), New York Times,
7.11.2013, “Airpocalypse – China is getting airy ambitions”, Financial Times, 31.12.2013.
2 9 President Barack Obama, “State of the Union Address”, 28.1.2014.
3 0 Η έκθεση έχει τίτλο Ζωντανή ελληνική οικονοµία.
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Πίνακας VIIΙ.1 Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 1 και στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Προσωρινές
εκτιµήσεις 2012

Στοιχεία 2011
Πρωτόκολλο
Κιότο
(έτος
1990
βάσης)2
Χώρα
Αυστρία

2011

Μεταβολή
2010-2011

(σε εκατ. τόνους ισοδυνάµου CO2)

Μεταβολή
Μεταβολή
έτους
1990-2011 βάσης-2011

Στόχοι
Κιότο
2008-2012

(εκατοστιαίες µεταβολές)

Μεταβολή
2011-2012

Μεταβολή
1990-2012

(εκατοστιαίες µεταβολές)

78,2

79,0

82,8

-2,6

6,0

4,8

-13,0

-3,0

2,8

Βέλγιο

143,1

145,7

120,2

-8,8

-16,0

-17,5

-7,5

-2,3

-18,0

Γαλλία

556,4

563,9

485,5

-5,6

-12,7

-13,9

0,0

0,7

-12,1

1.250,3

1.232,4

916,5

-2,9

-26,7

-25,6

-21,0

1,4

-25,7

Γερµανία
∆ανία

68,7

69,3

56,2

-8,1

-18,1

-18,9

-21,0

-7,0

-23,9

Ελλάδα

104,6

107,0

115,0

-1,9

10,0

7,5

25,0

1,2

11,3

Ην. Βασίλειο

767,3

776,3

552,6

-7,0

-28,0

-28,8

-12,5

3,1

-25,7

Ιρλανδία

55,2

55,6

57,5

-6,5

4,1

3,4

13,0

0,4

4,5

Ισπανία

282,8

289,8

350,5

0,5

23,9

21,0

15,0

0,9

22,8

Ιταλία

519,0

516,9

488,8

-2,3

-5,8

-5,4

-6,5

-5,0

-10,5

Λουξεµβούργο

12,9

13,2

12,1

-1,3

-6,2

-8,1

-28,0

-3,1

-9,1

211,8

213,0

194,4

-7,1

-8,2

-8,8

-6,0

0,4

-7,9

Πορτογαλία

61,0

60,1

70,0

-2,0

14,8

16,4

27,0

-0,2

14,5

Σουηδία

72,8

72,2

61,4

-6,2

-15,5

-14,8

4,0

3,9

-18,8

Φινλανδία

70,4

71,0

67,0

-10,1

-4,9

-5,6

0,0

-7,6

-12,1

ΕΕ-15

4.254,5

4.265,5

3.630,7

-4,2

-14,7

-14,9

-8,0

-0,3

-14,9

ΕΕ-273

5.574,4

…

4.550,2

-3,3

-18,4

…

…

-0,9

-19,1

Ολλανδία

Πηγές: Για το 2011: European Environment Agency Technical Report no. 8/2013, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2011
and inventory report 2013, 29.5.2013. Για το 2012: European Environment Agency Technical Report no. 14/2013, Approximated EU GHG inventory: Early GHG Estimates for 2012, 30.9.2013.
1 Εξαιρούνται οι εκποµπές του τοµέα "χρήσεις γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονία", καθώς και οι εκποµπές από διεθνείς αεροµεταφορές
και ναυτιλία.
2 Για τα αέρια CO2, CH4, N2O το σύνολο των χωρών-µελών επέλεξε ως έτος βάσης το 1990. Για τα αέρια HFC, PFC, SF6 12 χώρες-µέλη επέλεξαν το 1995 ως έτος βάσης, ενώ η Αυστρία, η Γαλλία και η Ιταλία επέλεξαν το 1990. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για την Κύπρο, τη Μάλτα
και την ΕΕ-27 δεν υπάρχουν στόχοι βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο ούτε και αντίστοιχα δεδοµένα "έτους βάσης".
3 Οι προσωρινές εκτιµήσεις για το 2012 αναφέρονται στην ΕΕ-28, εν όψει της ένταξης της Κροατίας ως 28ου µέλους της ΕΕ από 1.7.2013.

δυνάµου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και
ήταν µειωµένο κατά 18% σε σύγκριση µε το
1990. Το ίδιο έτος οι εκποµπές αερίων στην
ΕΕ-15 ανήλθαν σε 3.631 εκατ. τόνους (µείωση
κατά 15% σε σχέση µε το 1990), αντιπροσωπεύοντας το 80% των συνολικών εκποµπών
της ΕΕ-27 (έναντι 76% το 1990). Από τις
παλαιές χώρες-µέλη, η Γερµανία και το Ην.
Βασίλειο ευθύνονται για το µεγαλύτερο µέρος
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην
ΕΕ το 2011 (32% των συνολικών εκποµπών
της ΕΕ-27 και 40% των ρύπων της ΕΕ-15), ενώ
ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία (το αντί-

στοιχο ποσοστό είναι 13% για καθεµία). Οι
χώρες-µέλη µε τη µικρότερη συµβολή είναι το
Λουξεµβούργο (0,3%), η ∆ανία, η Ιρλανδία,
η Σουηδία και η Φινλανδία (1% για καθεµία),
διατηρώντας παρόµοια ποσοστά συµµετοχής
και ως προς το σύνολο των ρύπων της ΕΕ-15
(βλ. Πίνακα VIII.1).
Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι χώρες οι οποίες
λόγω µεγέθους συµβάλλουν περισσότερο στις
συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις
εκποµπές ρύπων κατά κεφαλήν ή τις εκποµπές
Έκθεση
του ∆ιοικητή
για το έτος 2013
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Πίνακας VIII.2 Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ανά κατηγορία σε ΕΕ-27, ΕΕ-15 και Ελλάδα
(σε εκατ. τόνους ισοδυνάµου CO2)
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4.297

4.029

3.981

4.084

4.080

4.015

3.936

3.659

3.763

3.614

ΕΕ-27
Ενέργεια
Βιοµηχανικές διεργασίες

458

437

390

403

400

412

388

323

335

332

∆ιαλύτες

17

14

13

12

12

12

11

10

10

10

Γεωργία

600

517

505

478

474

475

474

463

460

461

Απόβλητα

204

198

177

152

150

146

142

139

137

133

5.574

5.195

5.066

5.129

5.117

5.059

4.952

4.593

4.705

4.550

3.282

3.206

3.259

3.348

3.329

3.265

3.200

2.972

3.048

2.898

353

350

310

311

303

308

292

254

261

253

Σύνολο*
ΕΕ-15
Ενέργεια
Βιοµηχανικές διεργασίες
∆ιαλύτες

13

12

11

10

10

9

9

8

8

8

Γεωργία

434

412

413

385

380

380

379

370

369

370

Απόβλητα
Σύνολο*

172

166

144

119

116

113

109

106

104

102

4.255

4.146

4.138

4.173

4.138

4.075

3.989

3.710

3.790

3.631

77

81

96

106

105

107

104

100

92

92

Ελλάδα
Ενέργεια
Βιοµηχανικές διεργασίες

10

12

14

14

12

12

12

10

10

9

∆ιαλύτες

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Γεωργία

11

10

10

10

9

10

9

9

9

9

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

105

109

126

135

131

134

130

124

117

115

Απόβλητα
Σύνολο*

Πηγές: European Environment Agency, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2011 and inventory report 2013, 29.5.2013 και
ΥΠΕΚΑ, Annual inventory submission of Greece under the Convention and the Kyoto Protocol for greenhouse and other gases for the years
1990-2011, Απρίλιος 2013.
* Εξαιρούνται οι εκποµπές του τοµέα "χρήσεις γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονία", καθώς και οι εκποµπές από διεθνείς αεροµεταφορές
και ναυτιλία.

ρύπων ανά µονάδα ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ).31 Αυτό κατά πάσα πιθανότητα αντανακλά καλύτερες επιδόσεις όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση των µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και
άλλων εργοστασιακών µονάδων, την εξοικονόµηση ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την απελευθέρωση των αγορών
ενέργειας κ.ά.
Ως προς την ποσοστιαία κατανοµή των εκποµπών των έξι αερίων του θερµοκηπίου στην
ΕΕ-27 το 2011, το διοξείδιο του άνθρακα
(CO2) κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο (82%).
Ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά, 9% και
7% αντίστοιχα, το µεθάνιο (CH4) και το υπο-
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ξείδιο του αζώτου (N2O). Σχετικά µε την εξέλιξη των ρύπων των ανωτέρω αερίων, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ανήλθε το 2011 σε
3.743 εκατ. τόνους (µείωση κατά 15% σε σχέση
µε το 1990), ενώ το µεθάνιο (CH4) και το υποξείδιο του αζώτου (N2O) έφθασαν το ίδιο έτος
σε 389 και 335 τόνους ισοδυνάµου διοξειδίου

3 1 Για παράδειγµα, το Λουξεµβούργο και η Φινλανδία, αν και έχουν
µικρή συµβολή στην παραγωγή ρύπων (µόλις 0,3% και 2% των
ρύπων της ΕΕ-15), κατατάσσονται µεταξύ των χωρών µε τις υψηλότερες εκποµπές ρύπων κατά κεφαλήν (23 και 13 τόνοι ισοδυνάµου CO2 αντίστοιχα) και ανά µονάδα ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (0,45 και 0,40 κιλά ισοδυνάµου CO2 αντίστοιχα). Αντίθετα, τα αντίστοιχα µεγέθη για τη Γερµανία και το Ην. Βασίλειο,
που έχουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία συµµετοχή στις συνολικές
εκποµπές ρύπων όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι 11 και
9 τόνοι ισοδυνάµου CO2 κατά κεφαλήν και 0,37 και 0,30 κιλά ισοδυνάµου CO2 ανά µονάδα ΑΕΠ.
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του άνθρακα και ήταν µειωµένα κατά 35% και
36% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε το 1990. Σχετικά µε την προέλευση των εκποµπών αερίων
(βλ. Πίνακα VIII.2), οι δραστηριότητες που
έχουν σχέση µε την ενέργεια αποτελούν τη
µεγαλύτερη πηγή αερίων του θερµοκηπίου, µε
ποσοστό 79% το 2011 για την ΕΕ-27 (3.614
εκατ. τόνοι ισοδυνάµου CO2). ∆εύτερη σε
σπουδαιότητα πηγή αερίων του θερµοκηπίου,
µετά την ενέργεια, είναι η γεωργία µε µερίδιο
10% (461 εκατ. τόνοι ισοδυνάµου CO2), ενώ
ακολουθούν οι βιοµηχανικές διεργασίες και τα
απόβλητα, µε µερίδια 7% και 3% (332 και 133
εκατ. τόνοι ισοδυνάµου CO2 αντίστοιχα).

Ως προς την εξέλιξη των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου σε σχέση µε τους στόχους του
Πρωτοκόλλου του Κιότο, αξίζει να σηµειωθεί
ότι τα περισσότερα κράτη-µέλη της ΕΕ-15 βρίσκονται εντός του στόχου που έχει τεθεί για
καθένα από αυτά (βλ. Πίνακα VIII.1). Από τις
παλαιές χώρες-µέλη, οκτώ (µ ετα ξύ του ς και η
Ελλάδα) έχουν ήδη υπερκαλύψει τους στόχους
τους βάσει του Κιότο, ενώ επτά απέχουν
ακόµη. Γ ια την Ελ λά δα, ο στόχος του Πρωτοκ ό λ λ ο υ τ ο υ Κ ι ό τ ο εί να ι να περ ι ο ρ ί σ ει σ τ ο 2 5 %
τ η ν α ύ ξ η σ η τ ω ν ε κ π ο µ π ώ ν α ε ρ ί ω ν θ ε ρ µ ο κ η π ίο υ
µ ε τ α ξ ύ τ ο υ “ έ τ ο υ ς β ά σ η ς ” κ α ι τ η ς π ε ρ ιό δ ο υ
2 0 0 8 - 2 0 1 2 . Τ ο 2 0 1 1 , τ ο ε πί πε δ ο τ ων ε κ πο µ πών
ήταν µόνο κατά 7,5% υψηλότερο από ό,τι το έτος
βά σης (δη λαδή ε ντός του στόχου ), εξέλ ιξη που
ε ν µ έ ρ ε ι α ν τ α ν α κ λ ά κ α ι τ η ν υ π ο χώ ρ η σ η τ η ς
οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ το 2012 α υξήθ η κ ε ― β ά σ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν ε κ τ ιµ ή σ ε ω ν ― κ α τ ά
1 , 2 % , π α ρ α µ έ ν ον τ α ς ε ν τ ό ς σ τ ό χ ο υ .

2.2 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, κατά
την 3η φάση του Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής (ΣΕ∆Ε), η οποία καλύπτει
την περίοδο 2013-2020, προβλέπεται σηµαντική αύξηση του µεριδίου των δικαιωµάτων
προς δηµοπράτηση. Η δηµοπράτηση, και όχι
η δωρεάν κατανοµή, αποτελεί πλέον την επικρατούσα µέθοδο για την κατανοµή των δικαι-

ωµάτων, ενώ για τα δικαιώµατα που εξακολουθούν να δίδονται δωρεάν εφαρµόζονται
εναρµονισµένοι κανόνες κατανοµής.
Όπως επισηµάνθηκε σε πρόσφατη µελέτη του
ΙΟΒΕ,32 “από την 1η Ιανουαρίου 2013 οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
υποχρεωµένες να αγοράζουν το σύνολο των
δικαιωµάτων εκποµπής CO2. Η δαπάνη αυτή
αποτελεί πρόσθετο κόστος, το οποίο συντελεί
στη διαµόρφωση της τιµής χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλογα µε τη δοµή της
αγοράς, µπορεί να µετακυλιστεί πλήρως ή
µερικώς στα τιµολόγια ηλεκτρισµού των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνοντας τους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας (έµµεσο κόστος εκποµπών). Η πρακτική που ακολούθησε η ∆ΕΗ ΑΕ, ο σχεδόν
αποκλειστικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι η µετακύλιση της
δαπάνης αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής στα
τιµολόγια προς τους πελάτες της.”
Έτσι, επιβαρύνεται η ανταγωνιστική θέση των
επιχειρήσεων στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του κόστους
παραγωγής, καθώς και αυτών που ανταγωνίζονται επιχειρήσεις τρίτων χωρών που δεν
επιβαρύνονται µε το έµµεσο κόστος εκποµπών. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι εκτεθειµένες στον “κίνδυνο διαρροής άνθρακα”, είναι
δηλαδή πιθανόν να µη µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, µε συνέπεια είτε την παύση της
λειτουργίας τους είτε τη µετεγκατάστασή τους
σε χώρες που δεν επιβάλλουν περιορισµούς
σχετικά µε τις εκποµπές άνθρακα.
Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΟΒΕ, οι οικονοµικές επιπτώσεις από το αυξηµένο έµµεσο
κόστος εκποµπών, σε κλάδους της ελληνικής
βιοµηχανίας που είναι εκτεθειµένοι στον “κίν32 ΙΟΒΕ, Οικονοµικές επιπτώσεις από τη µετακύλιση του κόστους
αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής CO2 στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας προς τους κλάδους που είναι εκτεθειµένοι στον κίνδυνο
“διαρροής άνθρακα” (carbon leakage), 23.10.2013. Το θέµα αυτό
συζητήθηκε σε ηµερίδα µε θέµα “Ανταγωνιστικότητα και Πολιτικές για την Κλιµατική Αλλαγή”, που διοργάνωσε το Συµβούλιο
του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στις 6.2.2014.
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Για τον υπολογισµό των οικονοµικών επιπτώσεων, στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τρία
σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς
το ύψος της τιµής των δικαιωµάτων (5, 15 και
25 ευρώ/tCO2). Ειδικότερα, µε την τιµή των 5
ευρώ/tCO2 (πλησιέστερη προς τη σηµερινή), η
συνολική απώλεια προστιθέµενης αξίας στην
οικονοµία, λόγω του έµµεσου κόστους εκποµπών, υπολογίστηκε σε 95 εκατ. ευρώ, ενώ σε
όρους απασχόλησης οι απώλειες ανέρχονται
σε 1.921 θέσεις εργασίας. Οι απώλειες αυξάνονται σε περίπτωση ανόδου της τιµής των
δικαιωµάτων και µπορεί να ανέλθουν µέχρι τα
474 εκατ. ευρώ και τις 9.600 θέσεις εργασίας
(µε τιµή 25 ευρώ/tCO2). Αυτοί οι υπολογισµοί
δεν λαµβάνουν ρητά υπόψη το ενδεχόµενο
πτώχευσης επιχειρήσεων λόγω του αυξηµένου
ενεργειακού κόστους, ο οποίος είναι όµως ιδιαίτερα αυξηµένος µετά από µακρά περίοδο
ύφεσης. Επιπλέον, η µελέτη εκτιµά ότι, αν
ληφθούν υπόψη το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που προκύπτει από τις διασυνδέσεις
των άµεσα θιγόµενων κλάδων µε την υπόλοιπη
οικονοµία (έµµεση επίδραση), καθώς και η
ευρύτερη επίδραση στη ζήτηση λόγω των εισοδηµάτων που προκύπτουν από την άµεση και
έµµεση δραστηριότητα (προκαλούµενη επίδραση), “το σύνολο της επίδρασης (των υπό
εξέταση κλάδων) σε όρους προστιθέµενης
αξίας ξεπερνά τα €3,4 δισ., ενώ σε όρους απασχόλησης τις 70.000 θέσεις εργασίας”.

κόστος του µηχανισµού µπορεί να αντισταθµιστεί κατά µεγάλο µέρος από την αποφυγή
απώλειας φορολογικών εσόδων ή µε άλλους
τρόπους. Παρόµοιοι µηχανισµοί εφαρµόζονται ήδη σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Γερµανία, το Ην. Βασίλειο και η Νορβηγία. Το ΙΟΒΕ επισήµαινε τον Οκτώβριο του
2013 ότι η Ελλάδα δεν είχε ακόµη επεξεργαστεί τέτοιο σχέδιο. Όµως στις 24 Ιανουαρίου
2014 ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανέλαβε πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της
χάραξης της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και
Κλιµατικής Πολιτικής, και πρότεινε να υπάρξει ε ιδική µέ ριµ να για χώ ρες π ου εµ φα νίζου ν
π α ρ α τ ε τ α µ έν η ο ι κ ο νο µ ι κ ή ύ φ ε σ η κ α ι γ ι α
χ ώ ρ ε ς π ο υ η γ ε ω γ ρ α φ ικ ή τ ο υ ς θ έ σ η τ ι ς κ α θ ισ τ ά
ευάλωτες στον ανταγωνισµό από χώρες που δεν
είναι ενταγµένες στο µηχανισµό δικαιωµάτων
εκποµπών ρύπων CO2, “µε παράλληλο σεβασµό, από την πλευρά των χωρών αυτών, όλων
των δεσµεύσεων ενάντια στην κλιµατική
αλλαγή και στο φαινόµενο του θερµοκηπίου”.
Σύµφωνα µε µελέτη που υπέβαλε το ΥΠΕΚΑ
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε βάση τις τρέχουσες τιµές των δικαιωµάτων εκποµπών στα
χρηµατιστήρια ενέργειας, οι επιπτώσεις από
το άµεσο και έµµεσο κόστος εκποµπών εκτιµώνται σε 380 εκατ. ευρώ (περίπου 0,2 % του
ΑΕΠ) και σε απώλεια 5.500 θέσεων εργασίας
ετησίως για την ελληνική οικονοµία την
περίοδο 2013-2020. Όπως αναφέρεται: “Με
δεδοµένη την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το “backloading”,
δηλαδή την απόσυρση από την αγορά 900
εκατ. δικαιωµάτων εκποµπών προκειµένου να
προκληθεί τεχνητή αύξηση των τιµών τους,
οι επιπτώσεις εκτιµώνται έως και 2,2 δισεκ.
ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) και απώλεια 32.700
θέσεων εργασίας (…). Σε περίπτωση που
υπάρξει και εξαίρεση κλάδων από τη λίστα
“διαρροής άνθρακα”, τότε εκτιµώνται επιπλέον κόστος 90-550 εκατ. ευρώ και επιπλέον
απώλειες 1.200-7.600 θέσεων εργασίας.”34

Οι αρνητικές συνέπειες µπορούν να αποφευχθούν µε ένα µηχανισµό αντιστάθµισης του
έµµεσου κόστους εκποµπών (δυνατότητα που
προβλέπεται στην Οδηγία 2009/29/ΕΚ), ενώ το

33 Οι εν λόγω κλάδοι ανήκουν στους ευρύτερους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, της χαρτοποιίας, της χηµικής βιοµηχανίας και των βασικών µετάλλων, οι οποίοι συµβάλλουν κατά 15% στην προστιθέµενη
αξία και κατά 13% στην απασχόληση της µεταποίησης συνολικά.
3 4 ΥΠΕΚΑ, δελτίο τύπου, 24.1.2014.

δυνο διαρροής άνθρακα”, είναι σηµαντικές.
Οι κλάδοι της µεταποίησης που έχουν προσδιοριστεί ως εκτεθειµένοι στον “κίνδυνο διαρροής άνθρακα”33 συµβάλλουν κατά 5,9% στην
προστιθέµενη αξία και κατά 4,1% στην απασχόληση της εγχώριας µεταποίησης, ενώ
συνεισφέρουν σηµαντικά και στο εµπορικό
ισοζύγιο, καθώς το 2012 οι εξαγωγές τους
προσέγγισαν το 1,5 δισεκ. ευρώ (5,4% του
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και 14,3%
των εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων, εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών).
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3 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
3.1 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

− Στις 24 Ιουλίου 2013 υιοθετήθηκε, µε την
Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 15,35 το
Σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ∆ΕΗ, το οποίο προβλέπει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Α∆ΜΗΕ (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) από τη
∆ΕΗ έως το τέλος του β’ τριµήνου του 2014, τη
δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης, βιώσιµης
και ανταγωνιστικής εταιρίας ηλεκτρισµού
(στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του
παραγωγικού δυναµικού της ∆ΕΗ) και η αποκρατικοποίηση της ∆ΕΗ. Σε ό,τι αφορά τον
Α∆ΜΗΕ, το Σχέδιο αυτό τροποποιείται από το
σχέδιο νόµου “Ρύθµιση θεµάτων της Α∆ΜΗΕ
ΑΕ”, που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε στις 6 Φεβρουα ρίου 2014. Ο νέος Ν.
4237/2014 προβλέπει ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός συντελείται µε φροντίδα της ∆ΕΗ,
µέσω (α) της πώλησης και µεταβίβασης ποσοστού 66% των µετοχών εκδόσεως της Α∆ΜΗΕ
ΑΕ σε επενδυτή ο οποίος θα επιλεγεί, µε Συµφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών που θα συναφθεί έως το τέλος του β’ τριµήνου του 2014 και
(β) της απόκτησης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
ποσοστού 34% (καταστατική µειοψηφία). Σε
ό,τι αφορά τη ∆ΕΗ, ο νόµος προβλέπει ότι δεν
επιτρέπεται να µετατεθεί η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και
αποκρατικοποίησης της εταιρίας πέραν του α’
τριµήνου του 2016.

− Στις 14 Ο κτω βρίου 2013 η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διεύρυνση των κριτηρίων για τη
χορήγηση του επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης, προκειµένου να δικαιούνται περισσότεροι πολίτες το επίδοµα.
− Στις 2 4 Ο κτω β ρίου 201 3 ψηφίστηκε ο Ν.
4203/2013 “Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις”,36 µε
τον οποίο µεταξύ άλλων (α) ορίζονται συγκεκριµένα κριτήρια για την παράταση αδειών
εγκατάστασης σταθµών ΑΠΕ, (β) αποσαφηνίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αδειοδότηση των µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών
και τη δυνατότητα εγκατάστασής τους σε
δασικές εκτάσεις, (γ) ορίζεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα µεταφοράς της θέσης
εγκατάστασης σταθµών ΑΠΕ, (δ) αποσαφηνίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την
απόδοση στους οικιακούς καταναλωτές των
ποσών που αντιστοιχούν στην εισφορά 1%
από την προ ΦΠΑ τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, (ε)
περιορίζεται η ετήσια αναπροσαρµογή των
τιµών της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, εκτός από φωτοβολταϊκά, σε ποσοστό 25% του ∆ΤΚ του προηγούµενου έτους
και (στ) προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει
των οποίων θα καθορίζονται οι τιµές για νεοεισερχόµενους φωτοβολταϊκούς σταθµούς.
Επίσης, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα σύναψης “συµβάσεων διακοψιµότητας” µεταξύ του Α∆ΜΗΕ και των ενεργοβόρων βιοµηχανιών υψηλής τάσης (χαλυβουργιών, τσιµεντοβιοµηχανιών, υαλουργιών
κ.ά.). Συγκεκριµένα, ο Α∆ΜΗΕ θα µπορεί να
ζητά από τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες να
περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή ακόµη
και να τη διακόψουν, σταθεροποιώντας το
σύστηµα µε την απόσυρση φορτίων ηλεκτρικού ρεύµατος, όποτε κρίνεται αναγκαίο για
την επάρκεια και ασφάλεια του συστήµατος.
Οι βιοµηχανίες που θα υπογράψουν τις σχετικές συµβάσεις θα αποζηµιώνονται και µε
αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζουν µείωση του
κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος. Το οικονοµικό αντιστάθµισµα για τη χρηµατοδότηση
της συγκεκριµένης ρύθµισης δεν θα επιβαρύνει τους καταναλωτές, όπως συµβαίνει σε
άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά όλη την
παραγωγή ενέργειας µέσω του “µεταβατικού
τέλους ανεφοδιασµού”. Τέλος, για πρώτη
φορά θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης

35 ΦΕΚ Α’ 168/24.7.2013.
36 Ν. 4203/2013 “Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013.
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φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών
ανεµογεννητριών συνολικής ισχύος µέχρι
50KW από αυτοπαραγωγούς, καθώς και η
κατάρτιση ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης
µικρών ανεµογεννητριών προκειµένου να επιτευχθεί η ορθολογική ανάπτυξή τους.

− Στις 2 3 ∆ ε κε µ β ρ ίου 20 13 εκδόθηκαν, µε
αφορµή το πρόβληµα της αιθαλοµίχλης (της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα
σωµατίδια), δύο Υπουργικές Αποφάσεις (µία
για την τροποποίηση της εφαρµογής του
“Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου” ηλεκτρικού ρεύµατος, και µία για τα κριτήρια
ένταξης σε ειδικό “Τιµολόγιο Υπηρεσιών
Αλληλεγγύης”) και µία Κοινή Υπουργική
Απόφαση που αφορά “βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια”. Στις 3 Ι α νο υ α ρίου 2 01 4 εκδόθηκε µία
πρόσθετη Κοινή Υπουργική Απόφαση που
αφορά την “ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια”.
− Στις 2 Ια νου α ρίου 20 14 η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) ανακοίνωσε την απόφαση
που έλαβε για αύξηση, από 1.3.2014, του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων
Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), εφόσον µέχρι τότε δεν
έχουν νοµοθετικά θεσπιστεί ή κανονιστικά
ρυθµιστεί ή δεν έχουν αποδώσει επαρκώς οι
ρυθµίσεις για την οριστική διευθέτηση του
ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ
& ΣΗΘΥΑ (του Λειτουργού της Αγοράς
ΛΑΓΗΕ ΑΕ).

− Στις 24 Ια νου αρίου 201 4 το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι υπέβαλε µελέτη και πρόταση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ληφθεί ειδική
µέριµνα ώστε σε ευάλωτες χώρες και κλάδους
να αντιµετωπιστεί η αύξηση του ενεργειακού
κόστους λόγω των αλλαγών στο σύστηµα
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών.
− Στις 6 Φε β ρου α ρίου 201 4 ψηφίστηκε ο Ν.
4237/2014 για τον Α∆ΜΗΕ (το νοµοσχέδιο
είχε κατατεθεί στις 20.12.2013).
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3.2 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ ΚΑΙ Η
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στην περυσινή Έκθεση του ∆ιοικητή37 είχαν
αναφερθεί, µε αφορµή την εξίσωση του ΕΦΚ
του πετρελαίου θέρµανσης και του πετρελαίου
κίνησης και τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης,38 οι παράµετροι και οι περιορισµοί
που καθιστούν το πρόβληµα ιδιαίτερα σύνθετο. Υπάρχουν ταυτόχρονα:
− ζήτηµα δηµόσιων εσόδων, σε συνθήκες δηµοσιονοµικής προσαρµογής αλλά και ανάγκης να
καταπολεµηθεί το λαθρεµπόριο καυσίµων,

− ζήτηµα αντιµετώπισης φαινοµένων “ενεργειακής φτώχειας”,39

− ζήτηµα προστασίας της δηµόσιας υγείας, η
οποία κινδυνεύει άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα από την ―πέραν των ανεκτών ορίων―
συγκέντρωση αιωρούµενων µικροσωµατιδίων στην ατµόσφαιρα (αποτέλεσµα της καύσης ξύλων),40
− ζήτηµα µείωσης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου (που συνεπάγεται περιορισµό
της χρήσης πετρελαίου, καυσόξυλων, αλλά και
λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή).

Η κυβέρνηση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
έχει ήδη λάβει χρήσιµα µέτρα, αφενός για να
διευρύνει τον αριθµό των δικαιούχων επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης και αφετέρου
για να αποθαρρύνει τη χρήση καυσόξυλων
και να καταστήσει οικονοµικά πιο προσιτή τη
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τα φτωχά
3 7 Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2012, Φεβρ. 2013, σελ. 213.
3 8 Άρθρο 5 του Ν. 4092/2012, Οκτώβριος 2012.
3 9 Βλ. και έρευνα του Εργαστηρίου Φυσικής Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία συνοψίζεται στο
Βήµα, 24.11.2013. Βλ. και http://env.mg.uoa.gr.
4 0 Βλ. καθ. ∆. Κρεµαστινού, “Πόσο πραγµατικά επικίνδυνη είναι η
αιθαλοµίχλη”, Τα Νέα, 9.1.2014. Επίσης, “Γίναµε Πεκίνο µε την
αιθαλοµίχλη”, Τα Νέα, 10.1.2014, όπου καταγράφονται δηλώσεις
του κ. Γερασόπουλου, ∆ιευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχετικά µε εν εξελίξει έρευνα µέτρησης των
αιωρούµενων µικροσωµατιδίων στην περιοχή, καθώς και σχετικές
δηλώσεις της καθ. Κλ. Κατσουγιάννη της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και του καθ. Π. Μπεχράκη της Σχολής
∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Harvard.
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νοικοκυριά, αλλά και προτιµητέα από πολύ
περισσότερα νοικοκυριά (όχι µόνο φτωχά) σε
περιόδους έξαρσης της αιθαλοµίχλης. Παραµένει όµως αναγκαία η σφαιρική και σε
βάθος εξέταση του ζητήµατος, σε δύο άξονες:
την αλλαγή του ενεργειακού µοντέλου, σε ό,τι
αφορά τη θέρµανση των κατοικιών και άλλων
κτιρίων (στην κατεύθυνση της χρήσης µορφών
ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον), και
την ένταση της προσπάθειας για τη βελτίωση
της “ενεργειακής απόδοσης” των κτιρίων (µε
καλύτερη θερµοµόνωση κ.λπ., επιλογές που
ενθαρρύνονται µε προγράµµατα όπως το
“Εξοικονόµηση κατ’ οίκον”).41 Σύµφωνα µε
απολογισµό του ΥΠΕΚΑ για την πρώτη τριετία εφαρµογής του θεσµού της ενεργειακής
επιθεώρησης κτιρίων (9.1.2011-9.1.2014),42 τα
2/3 των 509.000 πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης που εκδόθηκαν στο διάστηµα αυτό
αφορούσαν κτίρια (κυρίως διαµερίσµατα)
που επρόκειτο να µισθωθούν. Είναι αξιοσηµείωτο ότι: (α) το 2013 διπλασιάστηκαν σε
σύγκριση µε το 2012 τόσο ο αριθµός όσο και
το ποσοστό των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν λόγω πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης
εν όψει συµµετοχής στο πρόγραµµα “Εξοικονόµηση κατ’ οίκον” (σε 14,7% του συνόλου
από 7,5%) και (β) από τα στοιχεία των επιθεωρήσεων “ αναδεικνύεται το τεράστιο
δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας του κτιριακού αποθέµατος της χώρας” (όπως διαπιστώνει το ΥΠΕΚΑ).43
3.3 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στην τελευταία έκθεση ανταγωνιστικότητας
του World Economic Forum ( Global
Competitiveness Report 2013-2014, 6.9.2013)
περιλαµβάνεται, για πρώτη φορά, και ο ∆είκτης Ανταγωνιστικότητας Προσαρµοσµένος
για την Περιβαλλοντική Βιωσιµότητα, ο
οποίος λαµβάνει υπόψη “τους θεσµούς, τις
πολιτικές και τους παράγοντες που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση των
πόρων ως προϋπόθεση της ευηµερίας στο
παρόν και το µέλλον”. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
η Ελλάδα κατέλαβε την 56η θέση µεταξύ 126
χωρών βάσει αυτού του προσαρµοσµένου δεί-

κτη, ενώ είχε καταλάβει την 91η θέση µεταξύ
148 χωρών βάσει του Γενικού (µη προσαρµοσµένου) ∆είκτη Ανταγωνιστικότητας.

4 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ύο ήταν οι πιο σηµαντικές εξελίξεις στο
πεδίο των ενεργειακών επενδύσεων το 2013:

− Στις 28 Ιουνίου 2013 το Αζερµπαϊτζάν επέλεξε τον Αδριατικό αγωγό φυσικού αερίου
(Trans Adriatic Pipeline – ΤΑP) για τη µεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία στην
Ευρώπη. Ο TAP θα διέρχεται από τη Βόρεια
Ελλάδα και την Αλβανία, θα διασχίζει υποθαλάσσια την Αδριατική και θα καταλήγει
στην Ιταλία. Από την απόφαση αυτή η Ελλάδα
αναµένεται να ωφεληθεί σηµαντικά, τόσο σε
όρους ξένων άµεσων επενδύσεων όσο και σε
όρους δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
− Στις 21 ∆εκεµβρίου 2013 υπογράφηκε η
συµφωνία πώλησης του 66% των µετοχών του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ (∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) από το ΤΑΙΠΕ∆ και την
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ στην αζέρικη
εταιρία “State Οil Company of the Republic of
Azerbaijan” (SOCAR). Ταυτόχρονα, υπογράφηκε και η Συµφωνία Μετόχων µεταξύ του
∆ηµοσίου, του ΤΑΙΠΕ∆ και της SOCAR, η
οποία αφορά τη διοίκηση του ∆ΕΣΦΑ µετά τη
µεταβίβαση των µετοχών στη SOCAR.
Στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕ∆ για το 2014
παραµένει η αποκρατικοποίηση της ∆ΕΠΑ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράµµατος
ανάπτυξης των ΑΠΕ, συνεχίζεται από το
ΥΠΕΚΑ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για

41 Βλ. και τον Ν. 4122/2013, που εναρµονίζεται µε την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
42 ∆ελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ, 16.1.2014.
43 Για τους ισχύοντες ανανεωµένους όρους του προγράµµατος, που
απευθύνεται σε νοικοκυριά µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
80.000 ευρώ ή χαµηλότερο, βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?
tabid=526&language=el-GR. Προβλέπεται επιχορήγηση για το
70% της δαπάνης και άτοκο δάνειο για το 30%, προκειµένου για
νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα, ενώ για τα υψηλότερα προβλέπεται επιχορήγηση για το 15% της δαπάνης και άτοκο δάνειο
για το 85%.

Έκθεση
του ∆ιοικητή
για το έτος 2013

171

KEF_VIII:

1

20-02-14

10:06

172

την κατασκευή και λειτουργία µεγάλων αιολικών πάρκων. Το ∆εκέµβριο του 2013 και τον
Ιανουάριο του 2014 οι σχετικές εγκρίσεις
αφορούσαν 23 αιολικά πάρκα στα µη διασυνδεδεµένα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα,
συνολικής ισχύος 888 MW. Η κατασκευή τους
εκτιµάται από το ΥΠΕΚΑ ότι θα αποφέρει 1,1
δισεκ. ευρώ στην πραγµατική οικονοµία.

επιµέρους µελέτη για τον τουρισµό, ενώ στο
στάδιο του σχεδιασµού βρίσκεται η επιµέρους
µελέτη για την υγεία, σε σχέση πάντοτε µε το
περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή.

Εξάλλου, αξιοσηµείωτη ήταν η συµφωνία που
υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2014, βάσει
της οποίας η πολυεθνική εταιρία British
Petroleum (BP) κατέστη ο αποκλειστικός αγοραστής της παραγωγής πετρελαίου από τα κοιτάσµατα του Πρίνου την επόµενη εξαετία.

Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, η
αύξηση της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας
και συναφή φαινόµενα, όπως η εξέλιξη της
υγρασίας και του ανέµου, καθώς και η ενδεχόµενη περαιτέρω µείωση των υδάτινων
πόρων, είναι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής που αναµένεται να επηρεάσουν τον τουρισµό, το τουριστικό προϊόν και τους δείκτες
τουριστικής ευφορίας. Στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, η ΕΜΕΚΑ, µε τη συνδροµή
εκπροσώπων φορέων και ειδικών του κλάδου
του τουρισµού, οργάνωσε στις 9 Ιουλίου 2013
ηµερίδα µε θέµα “Ελληνικός τουρισµός και
κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και
νέα στρατηγική ανάπτυξης”. Σ’ αυτήν συµµετείχαν καταξιωµένοι επιστήµονες, επικεφαλής
τουριστικών φορέων και οργανώσεων, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Τουρισµού
και ο Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ενέργειες που προτάθηκαν, στο πλαίσιο της προσαρµογής του
τουρισµού στην κλιµατική αλλαγή, µπορούν να
συµβάλουν αρχικά στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και στη συνέχεια στη βιώσιµη ανάπτυξή της, ενισχύοντας αισθητά το
ΑΕΠ και την απασχόληση.

5 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΜΕΚΑ)
ΤΟ 2013
5.1 Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής
Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΕΜΕΚΑ) συνεχίζει το ερευνητικό της έργο,
καθώς η έρευνα ―και κατά συνέπεια η γνώση
και η πρόβλεψη― θα µπορούσε να χρησιµεύσει για να αντιµετωπιστούν οι παράγοντες που
πλήττουν σήµερα, ή αναµένεται να πλήξουν
αύριο, το φυσικό περιβάλλον.
Όπως καταδεικνύουν µελέτες της επιστηµονικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και
διεθνώς (βλ. Τµήµα 1.1 του παρόντος κεφαλαίου), η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή
ανάγεται σε µείζον ζήτηµα διαφύλαξης των
πόρων και επιβίωσης των κατοίκων του πλανήτη, σήµερα και στο µέλλον. Γι’ αυτό η
ΕΜΕΚΑ, αφού αρχικά παρήγαγε µια πρώτη
εκτίµηση των περιβαλλοντικών, οικονοµικών
και κοινωνικών επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής στην Ελλάδα, στην τρέχουσα δεύτερη
φάση των εργασιών της ασχολείται µε την επεξεργασία µιας εθνικής στρατηγικής προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), αρχίζοντας από την εκπόνηση µελετών που επικεντρώνονται σε επιµέρους τοµείς. Μέχρι στιγµής βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η
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5.2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όσον αφορά το επιχειρείν του κλάδου, τονίστηκε πως οι επενδυτικές πρωτοβουλίες χρειάζεται να έχουν µακροπρόθεσµο ορίζοντα και
σφαιρική προσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα,
προτάθηκε:
− διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος
ώστε αυτό να περιλαµβάνει όλες τις περιοχές
της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

− οι επενδυτικές πρωτοβουλίες να σέβονται
την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονοµιά και
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− περιορισµός του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των υφιστάµενων υποδοµών.
Καταδεικνύοντας τους διακριτούς και αλληλοσυµπληρούµενους ρόλους πολιτείας και επιχειρήσεων, προτάθηκαν τα παρακάτω που
αφορούν το ρόλο της πολιτείας:
− αξιοποίηση των υφιστάµενων ―περιορισµένων σήµερα― πόρων για τη βελτίωση των
υποδοµών, ώστε να επιτευχθεί αναβάθµιση
των παρεχόµενων τουριστικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών,
− βελτίωση του περιβάλλοντος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον κλάδο,

− τη συγχρηµατοδότηση έργων υποδοµής, µε
συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα,

− τη συλλογική συµµετοχή επιχειρήσεων στη
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων που συντελούν
στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου,

− την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού
σχεδίου για τον τουρισµό,
− την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής
τυποποίησης,

− τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι µαρίνες, καθώς και

− συντονισµός κεντρικών και τοπικών αρχών,
αλλά και ενίσχυση της αποκέντρωσης,

− το σχεδιασµό νέων τουριστικών προϊόντων
µε έµφαση και σε µικρές µονάδες και παραδοσιακά καταλύµατα.

Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθούν επιµέρους
προτάσεις που αφορούν:

Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο
δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ
τα αποτελέσµατα της ηµερίδας και της έρευνας της ΕΜΕΚΑ θα δηµοσιευθούν σε ειδική
έκδοση.

− στήριξη της τουριστικής-περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε πανεπιστηµιακό επίπεδο.
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