
 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 
 

 ΠΜ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Μεταπτστιακή Διπλωματική Εργασία  

τοσ Μπαντή Νικ. Κωνσταντίνοσ 

 

Γεπηεξνγελείο επηπηψζεηο κεηαμχ  

ησλ αγνξψλ ξχπσλ 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ψστογιός Δημήτριος  Πειραιάς 2019 



 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 

 
2 

 
 

  



ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 
3 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 «Η επγαζία αςηή είναι ππυηψηςπη και εκπονήθηκε αποκλειζηικά και μψνο για 

ηην απψκηηζη ηος ζςγκεκπιμένος μεηαπηςσιακοω ηίηλος».  

 

«Σα πνεςμαηικά δικαιϊμαηα σπηζιμοποίηζηρ ηος μη ππυηψηςπος ςλικοω ΜΓΔ 

ανήκοςν ζηο μεηαπηςσιακψ θοιηηηή και ηο επιβλέπον μέλορ ΓΔΠ ειρ ολψκληπο, 

δηλαδή εκάηεπορ μποπεί να κάνει σπήζη αςηϊν συπίρ ηη ζςναίνεζη άλλος. Σα 

πνεςμαηικά δικαιϊμαηα σπηζιμοποίηζηρ ηος ππυηψηςπος μέποςρ ΜΓΔ ανήκοςν 

ζηον μεηαπηςσιακψ θοιηηηή και ηον επιβλέπονηα απψ κοινοω, δηλαδή δεν μποπεί 

ο έναρ απψ ηοςρ δωο να κάνει σπήζη αςηοω συπί ρ ηη ζςναίνεζη ηος άλλος. Καη' 

εξαίπεζη, επιηπέπεηαι η δημοζίεςζη ηος ππυηψηςπος μέποςρ ηηρ διπλυμαηικήρ 

επγαζίαρ ζε επιζηημονικψ πεπιοδικψ ή ππακηικά ζςνεδπίος απψ ηον ένα εκ ηυν 

δωο, με ηην πποχπψθεζη ψηι αναθέπονηαι ηα ονψμαηα και ηυν δωο (ή ηυν ηπιϊν 

ζε πεπίπηυζη ζςνεπιβλέπονηα) υρ ζςν-ζςγγπαθέυν. ηην πεπίπηυζη αςηή 

πποηγείηαι γπαπηή ενημέπυζη ηος μη ζςμμεηέσονηα ζηη ζςγγπαθή ηος 

επιζηημονικοω άπθπος. Γεν επιηπέπεηαι η καηά οποιοδήποηε ηπψπο 

δημοζιοποίηζη ςλικοω ηο οποίο έσει δηλυθεί εγγπάθυρ υρ απψππη ηο». 

 

 

 

 

(Τπνγξαθή)  

Φπρνγίνο Γεκήηξηνο        Πεηξαηάο 2019 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ηνπ 

ηκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο. Αξρηθά γίλεηαη κηα 

γεληθή παξνπζίαζε ηεο θιηκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πιαλήηε, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ κφιπλζε ηνπ πιαλήηε θαη ζηηο άκεζεο επηπηψζεηο ηεο  θαη θπξίσο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. Σν θχξην κέξνο αλαθέξεηαη ζηα ρξεκαηηζηήξηα  ξχπσλ 

θπξίσο ηεο Δπξψπεο, ζηνλ ηξφπν θαη ζηα ζεζκηθά πιαίζηα ιεηηνπξγίαο θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο άλζξαθα.  Τπάξρεη αλαθνξά 

ζηηο επηπηψζεηο ηεο αγνξάο ξχπσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ζηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αθφκε αλαθέξνληαη  νη επηπηψζεηο ησλ 

ηηκψλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο αέξησλ ζεξκνθεπίνπ. Σέινο κέζσ ηεο κεζφδνπ 

Granger γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ ηηκψλ αγνξάο άλζξαθα  ζε 

επξψ ηξηψλ ρξεκαηηζηεξίσλ, ηεο Δπξψπεο, ηεο Καιηθφξληαο θαη ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο. Σν δείγκα καο πεξηιακβάλεη 75 ηηκέο €/tCO2 γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2019.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά 

Υξεκαηηζηήξην ξχπσλ, θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ξχπνη, θιηκαηηθή 

αιιαγή, άλζξαθαο, δηθαηψκαηα ξχπσλ, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2), Κηφην, 

Δπξσπατθή Έλσζε, ΔΓΔ,  Γεπηεξνγελήο επηπηψζεηο, κεηαβιεηφηεηα , 

Granger 
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Abstract 

This thesis was written within the context of completing the postgraduate 

programme of the Department of Industrial Management and Technology, at 

the University of Piraeus. Initially the planet's current climate status is 

presented, with a reference being made to environmental contamination and 

its immediate consequences, as a result of climate change. The main part 

refers to the European stock exchange, particularly its function, the 

institutional frameworks and carbon market legislation. There is a reference 

to the impact of the pollutant market on the country's economy, and how it is 

linked to the financial crisis. The effects of greenhouse gas emission 

allowance prices are also mentioned. Finally, the Granger method analyses 

the relation of carbon market prices to three distinct stock exchanges, 

specifically Europe's, California's and New Zealand's. Our sample contains 75 

€ / tCO2 values for the period between January 2013 - March 2019.   

 

Keywords 

Pollutant emissions, greenhouse effect, pollutants, climate change, coal, 

pollutant emissions, carbon dioxide (CO 2), Kyoto, European Union, ETS, 

Secondary impacts, volatility, spillover effects, Granger, Carbon Market, 

Europe, California, New Zealand, Greece. 
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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ αξρηθά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Φπρνγηφ Γεκήηξε γηα 

ηελ επίβιεςε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ζε νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή δπζθνιία 

αληηκεηψπηζα θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο.   

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ 

εζηθή ζπκπαξάζηαζε, ηελ αγάπε ηνπο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζε 

αθφκε κηα επηινγή κνπ.  

Σέινο επραξηζηψ ηνλ παηέξα κνπ Μπαληή Νηθφιαν πνπ ππήξμε εκπλεπζηήο ησλ 

επηινγψλ κνπ αθηεξψλνληαο ζηελ κλήκε ηνπ, ηελ παξνχζα εξγαζία. 
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ύληνκν Βηνγξαθηθό  

Ο Μπαληήο Κσλζηαληίλνο είλαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

Τιηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε εηδίθεπζε ζηα κεηαιν-νξγαληθά πνιπκεξή. Δίλαη 

ηειεηφθνηηνο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο θαη 

Πεξηβάιινληνο». Άξρηζε λα εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία SPEED χκβνπινη Αλάπηπμεο Α.Δ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018 θαη ήηαλ ζηέιερνο ηνπ Σνκέα Γηαρείξηζεο / Αμηνιφγεζεο 

Πξνγξακκάησλ θαη Αλαπηπμηαθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Έξγσλ. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2019 εξγάδεηαη σο ζπληνληζηήο πξνγξακκάησλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ εηαηξία 

7tips. Γλσξίδεη πνιχ θαιά Αγγιηθά θαη θαιά Γεξκαληθά. Έρεη απνθηήζεη εκπεηξία ζηελ 

πινπνίεζε ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη θαιή γλψζε ηεο εζληθήο θαη 

επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα θαη ζε ζέκαηα αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζχληνκε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ 

γηα έξγα: 

i. ρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ απφ ηελ Δ.Δ. (ΔΠΑ, Leaderθαη αλαπηπμηαθνχ λφκνπ) 

ii. πζηεκάησλ δηαρείξηζεο (πνηφηεηαο, πεξηβάιινληνο, θιπ) 

iii. Τπνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζε ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα 
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Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Γηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ ηκήκαηνο 

Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Ναπηηιηαθήο ζρφιεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 

Αξρηθά ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ κφιπλζε ηνπ πιαλήηε 

θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ε νπνία πθίζηαηαη ήδε κε πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο αλά 

πεξηνρή. Θα γίλνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηεο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα θαζψο επίζεο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.  

ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έλα απφ ηα ζεκαληηθά κέηξα 

ησλ θνξέσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη ε ζσζηή θαη αμηνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ ξχπσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αγνξψλ ξχπσλ ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή . 

ην θεθάιαην 3 γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ησλ αγνξψλ άλζξαθα 

θαζψο επίζεο θαη παξνπζίαζε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε απηφ. Τπάξρεη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα φιεο ηηο θάζεο εθαξκνγήο.  

Δπίζεο ζην  θεθάιαην 4 ππάξρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Γίλνληαη αλαιπηηθέο αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ηεο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία.  

Σέινο ζηα επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αγνξψλ απφ 

ηηο νπνίεο ζπιιέρηεθαλ. Αλαιχνπκε ηα δεδνκέλα θαη ειέγρνπκε αλ ππάξρεη 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ζε δηάθνξεο αγνξέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Ζ αλάιπζε απηή γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο αηηηφηεηαο κε ηελ κέζνδν Granger.  
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ην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη ζπκπεξαζκαηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ην ζέκα ησλ 

αγνξψλ ξχπσλ.  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη κε ην ζέκα ηεο ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ αγνξψλ 

ξχπσλ δελ ππάξρεη θάπνηα επηζηεκνληθή έξεπλα ή δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα βξνχκε 

θάπνηα πιεξνθνξία.  

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ζηφρν λα εθνδηάζεη ηνλ αλαγλψζηε κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε κφιπλζε ηνπ πιαλήηε απφ ξχπνπο. Να αλαγλσξίζεη ην 

πξφβιεκα θαη λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο νηθνλνκίαο ηνπο 

άλζξαθα θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. Δπίζεο έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη 

ηπρψλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αγνξψλ άλζξαθα θαη αλ επεξεάδνληαη νη ηηκέο κεηαμχ ηνπο.   

 

 

 

  



ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 
19 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Μφιπλζε ηνπ Πιαλήηε απφ Ρχπνπο θαη 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Με ηνλ φξν θιηκαηηθή αιιαγή αλαθεξφκαζηε ζηε κεηαβνιή ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο 

θαη εηδηθφηεξα ζε κεηαβνιέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε 

ρξνληθή θιίκαθα. Σέηνηνπ ηχπνπ κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε κέζε θαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο ή ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπ, πνπ 

εθηείλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ δεθαεηηψλ ή πεξηζζφηεξσλ αθφκα εηψλ. Οη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο νθείινληαη ζε θπζηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

επηπηψζεηο ζην θιίκα, φπσο ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο αηκφζθαηξαο. 

Έρεη πιένλ θαηαζηεί ζαθέο φηη νη εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, πξνθαινχλ, ζε παγθφζκην θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

ππεξζέξκαλζε, κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ, 

ηελ φμπλζε θαη πχθλσζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο νη πιεκκχξεο, θαζψο 

θαη ηε κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ, θαζηζηψληαο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζε 

εξήκνπο θαη εξήκνπο ζε πγξνηφπνπο. 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζπληειείηαη ήδε: νη ζεξκνθξαζίεο απμάλνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ βξνρνπηψζεσλ αιιάδνπλ, νη παγεηψλεο θαη ην ρηφλη ιηψλνπλ θαη ε παγθφζκηα κέζε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο αλεβαίλεη. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νθείιεηαη πηζαλφηαηα θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ παξαηεξνχκελε αχμεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ σο απνηέιεζκα ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα κεηξηάζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξέπεη λα 

κεηψζνπκε απηέο ηηο εθπνκπέο ή λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ηνπο. 
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Γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο δπζκελέζηεξσλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ ηε ζχκβαζε-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ζχκβαζε UNFCCC) ζπκθψλεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

παγθφζκηα κέζε αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο απφ ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή 

ζε ιηγφηεξν απφ 2 °C. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, νη παγθφζκηεο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ πξέπεη λα θνξπθσζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη λα κεησζνχλ κε ηαρχ 

ξπζκφ ζηε ζπλέρεηα. Οη παγθφζκηεο εθπνκπέο ζα πξέπεη κέρξη ην 2050 λα κεησζνχλ θαηά 

50 % ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νπδέηεξν ηζνδχγην 

άλζξαθα πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ αηψλα. Ζ ΔΔ ζηεξίδεη ηνλ ζηφρν ηεο ζχκβαζεο UNFCCC 

θαη επηδηψθεη, κέρξη ην 2050, λα έρεη κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80 

– 95 % ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Σα ζεκαληηθά απηά επίπεδα κείσζεο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο κηθξφηεξεο κεηψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. 

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ πθίζηαηαη ε γε έρνπλ ηελ κνξθή αιπζίδαο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο (θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ), ε νπνία 

παξαηεξείηαη θπξίσο απφ ην 1991 θαη κεηά. Ηδηαίηεξα ζηελ λφηηα Δπξψπε ε νπνία είλαη 

κηα πεξηνρή κε έληνλεο δηαθπκάλζεηο πξνβιέπεηαη επηδείλσζε ησλ ήδε πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη αλακέλεηαη λα απμήζεη θαηλφκελα ππξθαγηψλ αιιά θαη κείσζεο ηνπ 

λεξνχ. Δμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο έληνλε επίδξαζε ζα ππάξρεη ζηνπο πάγνπο 

ζηνπο δπν πφινπο ηεο Γεο θαη ζε πεξηνρέο κε παγεηψλεο, ήδε ζηνλ Βφξεην πφιν ν 

Αξθηηθφο πάγνο έρεη ζπξξηθλσζεί θαηά 10 %. Ο επφκελνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο είλαη ε 

αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ . 

Ήδε νη κεηξήζεηο γηα ηνλ 20ν αηψλα δείρλνπλ άλνδν 12-22 εθαηνζηψλ . Ζ επίπησζε απηή 

ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξσπηλή πγεία εμαηηίαο ηεο πθαικχξεζεο ηνπ πδξνθφξνπ 
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νξίδνληα ε νπνία ζα επεξεάζεη ην πφζηκν λεξφ , αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα , απψιεηα 

βηνπνηθηιφηεηαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ήδε πςειέο απαηηήζεηο ζε αξδεπηηθφ λεξφ ζηε λφηηα Δπξψπε 

θαη ηελ Μεζφγεην, πξνβιέπεηαη φηη ζε μεξφηεξεο ζπλζήθεο ζα απαηηείηαη πεξηζζφηεξν 

λεξφ αλά επηθάλεηα θαη ε δήηεζε αηρκήο γηα άξδεπζε ζα απμεζεί θαη ιφγσ ηεο μεξαζίαο 

θαη ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα αζθήζεη ζεκαληηθέο πηέζεηο 

θαη ζηελ γεσξγία, πνιχ ηζρπξφηεξεο απ‟ φηη ζηηο βφξεηεο εχθξαηεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ 

θαη αλαθνξηθά κε ηελ βφζθεζε, ζηηο ήδε ζεξκέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαηά ηνπο 

ζεξκνχο κήλεο, κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ε παξαγσγή δσηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο, ε θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηνλ βηνθπζηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ εδάθνπο, σο απνηέιεζκα ηεο πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

ηεο κεηαβαιιφκελεο έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη ησλ 

δξηκχηεξσλ μεξαζηψλ.  

Οη αιιαγέο απηέο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξγαληθνχ 

άλζξαθα ζην έδαθνο, θαζψο θαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2. Πξνβιέπεηαη 

αχμεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα πξφηππα θαη ζηελ έληαζε ησλ βξνρνπηψζεσλ, νη νπνίεο 

ζα θαηαζηήζνπλ ηα εδάθε πεξηζζφηεξν επάισηα ζηε δηάβξσζε. χκθσλα κε ηηο 

ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο, αλακέλνληαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηα επίπεδα πγξαζίαο ηνπ 

εδάθνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μεζνγείνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, θαη αχμεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ επηπέδσλ ζηε βνξεηναλαηνιηθή Δπξψπε. Δπηπξνζζέησο, νη παξαηεηακέλεο 

πεξίνδνη μεξαζίαο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ελδέρεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν απεξήκσζεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο.   
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Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο πξφζθαηεο 

επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Οκάδαο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(Intergovernmental Panel for Climate Change - IPCC), ζην πιαίζην ηεο 6εο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο (IPCC Sixth Assessment Report – AR6). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 2016 

ήηαλ ην ζεξκφηεξν έηνο ζηελ πεξίνδν ησλ 136 εηψλ απφ ην 1880 γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ 

ιεπηνκεξείο θαηαγξαθέο, κε κέζε ζεξκνθξαζία θαηά 1,1 βαζκνχο θειζίνπ απφ ηελ πξν-

βηνκεραληθή πεξίνδν, ε νπνία είλαη θαηά 0,06 βαζκνχο θειζίνπ πςειφηεξε απφ ην 

πξνεγνχκελν ξεθφξ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2015. (Παγθφζκηνο Μεηεσξνινγηθφο 

Οξγαληζκφο, WMO)  

Διάγραμμα 1:Υπονική εξέλιξη ηηρ μέζηρ εηήζιαρ θεπμοκπαζίαρ καηά ηη σπονική πεπίοδο 

1901-2100 για ηην ελληνική επικπάηεια με βάζη ηα ενάπια εκπομπϊν ηος 20
ος

 αιϊνα και 

ηα ζενάπια Β1, Α1 & Α2  

Πηγή: ΔΜΔΚΑ (2011) 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δίλαη γεγνλφο φηη, νη πην ςειέο ζεξκνθξαζίεο 
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παξαηεξήζεθαλ απφ ην 1991 έσο ζήκεξα. χκθσλα, κάιηζηα, κε επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ε ζεξκνθξαζία ζε φιν ηνλ πιαλήηε ελδέρεηαη λα απμεζεί 

θαηά 1,1 κέρξη 6,4 °C θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε, εάλ νη αξκφδηνη θνξείο 

δελ πξνβνχλ ζηελ άκεζε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε λφηηα Δπξψπε, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

αλακέλεηαη λα επηδεηλψζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, δειαδή ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

(θαχζσλεο) θαη ηελ μεξαζία, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή, ε νπνία είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θιίκαηνο.  

Ζ άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ζπρλφηεηα ησλ ππξθαγηψλ θαη λα 

επηθέξεη πεξαηηέξσ κείσζε ζην δηαζέζηκν λεξφ. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζεξκαίλνπλ ηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο. Καζψο ε ζεξκνθξαζία ζηε Γε απμάλεηαη, ε ζεξκφηεηα επηζηξέθεη 

ζηελ αηκφζθαηξα θαη έλα κέξνο ηεο απνξξνθάηαη ή αληαλαθιάηαη πίζσ ζηε Γε απφ ηα 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(CO2), νη πδξαηκνί, ην νμείδην ηνπ αδψηνπ, ην κεζάλην θαη ην φδνλ. Απηή ε θπζηθή 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα ηε 

δσή ζηνλ πιαλήηε καο. Υσξίο απηή, ν κέζνο φξνο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο ζα 

ήηαλ -18º C. Με απιά ιφγηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε Γε είλαη πεξηθπθισκέλε απφ έλα 

ζηξψκα αφξαησλ αεξίσλ, (φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα), πνπ ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο 

ζαλ έλα ζεξκνθήπην, θξαηάλε ηε δεζηαζηά ηνπ ήιηνπ θνληά ζηνλ πιαλήηε θαη δελ ηελ 

αθήλνπλ λα θχγεη. 

ην πιαίζην απηφ, ε δεθαεηήο αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. «Δπξψπε 2020» ζέηεη 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ελεξγεηαθή βησζηκφηεηα σο έλαλ απφ 

ηνπο θπξίαξρνπο ζηφρνπο ηεο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ. 

θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε κηα ηδηαίηεξα απνδνηηθή απφ ελεξγεηαθή άπνςε νηθνλνκία 



 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 

 
24 

 
 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Δηδηθφηεξα, έρνπλ πηνζεηεζεί νη αθφινπζνη «ηφρνη 20-20-

20»: 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζε ζρέζε 

κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

 Δμαζθάιηζε ηνπ 20% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Μείσζε θαηά 20% ζηε ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πξνβιεπφκελα επίπεδα κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

ην πιαίζην ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, πνπ ππεγξάθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 απφ ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ην Ίδξπκα 

Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε επίπεδν ρψξαο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο ΔΜΔΚΑ ζε ζέκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νινθιεξψζεθε ην ζρέδην ηνπ θεηκέλνπ ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (ΔΠΚΑ), ην νπνίν ηέζεθε 

ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2015.  

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ΔΠΚΑ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε βάζε ηε ζσζηή 

πιεξνθφξεζε θαη κε καθξνπξφζεζκε ζηφρεπζε, αληηκεησπίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη 

αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ ΔΠΚΑ 

πξνβιέπεη έλαλ αξρηθφ νξίδνληα πεληαεηίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο 

θαη γηα ηελ ηεξάξρεζε θαη πινπνίεζε ελφο πξψηνπ ζπλφινπ δξάζεσλ. Ζ ζεκαληηθή 

αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, ε πιεζψξα 

λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη εμειίμεσλ, θαηά πεξίπησζε επηθαηξνπνηνχλ ηηο απφςεηο γηα ηνλ 
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θαηάιιειν ηξφπν πξνψζεζεο ηεο πξνζαξκνγήο θαη επηβάιινπλ ζπλερή αμηνιφγεζε, 

εθκάζεζε θαη εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε. ην πιαίζην απηφ, ε πξψηε ΔΠΚΑ είλαη κηα 

επθαηξία λα δηακνξθσζεί κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ζέηνληαο ζε θίλεζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο, 

επηθαηξνπνίεζεο θαη επαλεπζπγξάκκηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΚΑ είλαη: 

1. Ζ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηεο απφθηεζεο 

πιεξέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνζαξκνγή, 

2. Ζ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ ζρεδίσλ 

δξάζεο ζε ζπκθσλία κε ηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή, 

3. Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πξνζαξκνγήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο κε 

έκθαζε ζηνπο πην επάισηνπο, 

4. Ζ δεκηνπξγία κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ θαη 

πνιηηηθψλ πξνζαξκνγήο, θαη 

5. Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή 

Αιιαγή είλαη ην πξψην βήκα γηα κηα ζπλερή θαη επέιηθηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Λφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν αηψλα, ε ζπγθέληξσζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ην 80 % 

ησλ νπνίσλ απνηειεί ην CO2, είλαη ζήκεξα πςειφηεξε απ‟ φηη ηα ηειεπηαία 650.000 

ρξφληα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ν κέζνο φξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 0,74 
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ºC ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θαηά 1º C εηδηθά ζηελ Δπξψπε. Με ηε ρξήζε θαπζίκσλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ, γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ε 

αλζξσπφηεηα έρεη πξνθαιέζεη ηελ έθιπζε ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνεξρφκελα απφ νξηζκέλεο 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε γεσξγία θαη ηηο ρσκαηεξέο.  

Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ έθιπζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ξππαληψλ θαη ηδηαίηεξα αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Γηα ηελ πεξίνδν έσο ην 2020, νη ηνκείο κε ηελ πην γξήγνξε αχμεζε εθπνκπψλ, είλαη 

εθείλνη ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ελεξγεηαθήο δήηεζεο, δειαδή ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ. Χζηφζν, ζε επίπεδν απφιπηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο CO2 πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

ηεο ρψξαο, ε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε αλακέλεηαη απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ, πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ κεηαμχ 1990 

θαη 2020.  

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ην κεξίδηφ ηνπ 

ζην ζχλνιν εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα βαίλεη απμαλφκελν απφ 20% ην 

1990 ζε 24,1% ην 2020. Αληηζέησο, ην κεξίδην ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηνλ βηνκεραληθφ 

ηνκέα θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ζπλερψο, απφ 15,6% ην 1990 ζε 12% ην 2020, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο πξνβιέςεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εθπνκπψλ CH4 είλαη νη ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη  ηεο 

βηνκεραλίαο, θαζψο επζχλνληαη γηα ην 43 % θαη 28 % αληίζηνηρα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζρεηηθψλ εθπνκπψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2020, σζηφζν αλακέλεηαη 

κηθξή εηήζηα κείσζή ηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 0,8 % γηα ηα έηε κεηά ην 2000. 
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ε φ, ηη αθνξά ζηηο εθπνκπέο Ν2Ο, ν ηνκέαο ειεθηξηζκνχ είλαη ππεχζπλνο γηα 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ, νη νπνίεο βαίλνπλ απμαλφκελεο κε 

εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% γηα ηελ επφκελε εηθνζαεηία. 

ζνλ αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε φξνπο ηζνδχλακσλ 

ηφλσλ CO2, νη εθπνκπέο βαίλνπλ απμαλφκελεο απφ 79,9 Mt ην 1990 ζε 132 Mt ην 2020 

κε εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,7%, ελψ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο εθπνκπψλ 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ παξνπζηάδνπλ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ησλ 

κεηαθνξψλ. Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο ελδείμεηο θαη δεδνκέλεο ηεο κέηξηαο αλάπηπμεο ησλ 

ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγίαο απμάλνπλ ειάρηζηα. 

Χζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απμάλνπλ κε ξπζκνχο 

ρακειφηεξνπο ηεο αληίζηνηρεο ηνκεαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ιφγσ βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ρξήζεο θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ. 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, εθηφο απφ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

απνδίδνληαη ζηελ θαχζε ησλ δηαθφξσλ θαπζίκσλ, παξαηεξνχληαη θαη εθιχζεηο θπξίσο 

CH4 κε ηε κνξθή δηαθπγνπζψλ εθπνκπψλ. 

Οη εθπνκπέο CH4 ζε φξνπο CO2 eq βαίλνπλ απμαλφκελεο απφ 931 kt ην 1990 ζε 1326,2 kt 

ην 2020 (αχμεζε 42,5%). 

Ζ βηνκεραλία είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ νθείινπλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Κηφην θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012 σο Δ.Δ. 

Οη άιινη ηνκείο είλαη νη κεηαθνξέο, ηα λνηθνθπξηά θαη ε γεσξγία. Έηζη, νη επζχλεο 

κνηξάδνληαη. Δπηπιένλ, νη θπβεξλήζεηο ηεο Δ.Δ. κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κέξνο ησλ 

απαηηήζεσλ κείσζεο επελδχνληαο ζε πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ ζε ηξίηεο 

ρψξεο (ζχκθσλα κε ηνπο Δπέιηθηνπο Μεραληζκνχο ηνπ Κηφην). πλεπψο, ε πξνζπάζεηα 
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κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δ.Δ. Γηα λα κεγηζηνπνηήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο κείσζεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο γηα ηηο βηνκεραλίεο, ε Δ.Δ. 

μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ην χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί σο εμήο: Οη θπβεξλήζεηο ηεο Δ.Δ. έρνπλ ζέζεη φξηα ζηηο πνζφηεηεο CO2 

πνπ κπνξνχλ λα εθπέκπνπλ εηεζίσο πεξίπνπ 10.500 κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ελεξγνβφξα εξγνζηάζηα.  

Απηέο νη βηνκεραληθέο κνλάδεο επζχλνληαη γηα ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηελ 

Δ.Δ. Οη κνλάδεο νη νπνίεο εθπέκπνπλ ιηγφηεξν CO2 απφ ην επηηξεπφκελν, κπνξνχλ λα 

πσιήζνπλ ηα αλαμηνπνίεηα κεξίδηα εθπνκπψλ ζε άιια εξγνζηάζηα πνπ δελ ηα 

θαηαθέξλνπλ εμίζνπ θαιά. Έηζη, ππάξρεη θαη έλα νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα λα κεηψζνπλ 

ηηο εθπνκπέο. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα εμαζθαιίδεη φηη ζα ππάξρνπλ αγνξαζηέο γηα ηα 

δηθαηψκαηα εθπνκπήο, δειαδή εηαηξείεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα φξηα 

εθπνκπψλ θαη ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάιινπλ πςειά πξφζηηκα, εάλ δελ 

αγφξαδαλ δηθαηψκαηα εθπνκπψλ απφ άιινπο. δηαζθαιίδεη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ εθεί 

φπνπ απηφ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ θαη πεξηνξίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ ηεο βηνκεραλίαο – έσο θαη έλα ηξίην ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο. 

 Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ επηθέξεη πξφζζεηα νθέιε, φπσο είλαη ε πςειφηεξε 

ελεξγεηαθή απφδνζε, ην κεησκέλν ελεξγεηαθφ θφζηνο (ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε πεξηφδνπο 

αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, φπσο ζήκεξα) θαη ε θαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ αέξα. 

Χζηφζν, ε Δ.Δ. δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο. Οη εθπνκπέο ηεο Δ.Δ. ζπληζηνχλ πεξίπνπ ην 14% ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ 

ζπλεπψο, φινη νη θχξηνη ξππαληέο ζα πξέπεη λα εκπνδίζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο, εάλ 

ζέινπκε λ‟ αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ Δ.Δ. αζθεί 

πηέζεηο γηα ηελ έλαξμε επίζεκσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά κε κηα λέα ζπκθσλία ηνπ 
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Ο.Ζ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ επηπιένλ 

πξσηνβνπιίεο ζε παγθφζκην επίπεδν κεηά ην 2012, φηαλ εθπλεχζεη ε ηζρχο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 

1.1 Φαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε έλα θπζηθφ θαηλφκελν απφ 

ηελ αξρή ηεο ζχζηαζεο ηνπ πιαλήηε καο. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο απαζρνιεί ηδηαίηεξα 

ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν θαη κε.   

Tν θπζηθό ζεξκνθήπην 

Ζ αηκφζθαηξα ηεο γεο κε ηε ρεκηθή ζχζηαζε πνπ έρεη ιεηηνπξγεί φπσο θαη ην γπάιηλν ή 

πιαζηηθφ θάιπκκα ζε έλα  ζεξκνθήπην. Δπηηξέπεη, δειαδή, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα 

πεξάζεη πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, αιιά απνηξέπεη ηε γήηλε αθηηλνβνιία λα θχγεη πξνο 

ην δηάζηεκα, εθηφο απφ έλα κέξνο ηεο. Ζ θπζηθή απηή δηεξγαζία ζπκβαίλεη, δηφηη αέξηεο 

νπζίεο ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο δεζκεχνπλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ 

αληαλαθιάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, παγηδεχνληαο έηζη ηε ζεξκφηεηα. Δμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα επηβηψλνπλ ζηε Γε. Σν θπζηθφ θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φπσο νλνκάζηεθε απφ ην Γάιιν καζεκαηηθφ θαη θπζηθφ Fourier ην 

1824,  εμαζθαιίδεη κηα κέζε ζεξκνθξαζία γηα ηε Γε πεξίπνπ ζηνπο 15νC (αλ δελ είρε ηε 

ζπγθεθξηκέλε αηκφζθαηξα ε κέζε ηεο ζεξκνθξαζία ηεο ζα ήηαλ πεξίπνπ –18νC).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Περιγραφή του φαινομζνου του θερμοκηπίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1824
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Tν ηερλεηό ζεξκνθήπην 

κσο, ε ζπζζψξεπζε θαπζαεξίσλ ζην ζηξψκα αλάθιαζεο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο 

πνπ εθπέκπεη ε γε ιφγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρεη ε επηθάλεηα ηεο, αλαγθάδεη ηελ 

αθηηλνβνιία απηή λα παγηδεχεηαη κεηαμχ ζηξψκαηνο θαπζαεξίσλ θαη εδάθνπο. Μφλν έλα 

πνιχ κηθξφ πφζν ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο θεχγεη ζην δηάζηεκα. Έηζη ε επηθάλεηα ηεο γεο 

θαη ε αηκφζθαηξα ηεο δε ςχρνληαη πιένλ, αληίζεηα ε παγηδεπκέλε ππέξπζξε αθηηλνβνιία 

απμάλεη ηελ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο.  

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηελ ρξνλνινγηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ:  

Πίνακαρ 1: Υπονολογική αναδπομή αποθάζευν για ηο θαινψμενος ηος Θεπμοκηπίος 

1824 Ο Εφδεθ Φνπξηέ δηαπηζηψλεη φηη ε αηκφζθαηξα ηεο Γεο επηδξά ζηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε  

1858 Γίλνληαη ηα πξψηα αμηφπηζηα πεηξάκαηα απφ ηνλ Σδφλ Σηληάι 

1896 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο επεξεάδεηαη απφ ηα αέξηα πνπ ζπγθξαηνχλ 

ηε ζεξκφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ βάληε Αξξέληνπο 

1941 Ζ κεηαβνιή ηεο ηξνρηάο ηεο Γεο, καο θέξλεη θάζε 40.000 ρξφληα ηελ 

επνρή ησλ παγεηψλσλ ζχκθσλα κε ηνλ έξβν Μηινπηίλ Μηιάλθνβηηο 

1957 Ο Σζαξιο Νηέηβηλη Κίιηλγθ κεηξάεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ CO2ζηελ 

αηκφζθαηξα, απφ έλα παξαηεξεηήξην ζηε Υαβάε. ε πεξίνδν έμη εηψλ, 

θαίλεηαη θαζαξά ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ CO2 

ζηελ αηκφζθαηξα.  

1980 Ο νπεδφο Μπέξη Μπφιηλ δηαπηζηψλεη φηη ε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο 

απμάλεηαη εδψ θαη έλα αηψλα 
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1988 Ο ΟΖΔ θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Μεηεσξνινγίαο ζπζηήλνπλ ηελ 

Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(Intergovernmental Panelon Climate Change-IPCC)  

1992 167 θξάηε ππνγξάθνπλ ηελ κε δεζκεπηηθή χκβαζε-Πιαίζην γηα ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο  

1997 37 βηνκεραληθέο ρψξεο δεζκεχνληαη λα κεηψζνπλ σο ην 2010 ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

ππνγξάθνληαο ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 

2002 Με ηελ απφθαζε 2002/358/ΔΚ εγθξίλεηαη ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην απφ 

ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηαο θαη θαζνξίδνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη γηα ηα 

θξάηε-κέιε 

2003 Με ηελ νδεγία 2003/87/ΔΚ ζεζπίδεηαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο 

Δθπνκπψλ γηα ηηο πεξηφδνπο 2005-2007 & 2008-2012 

2004 Σν Ννέκβξην θπξψλεη ε Ρσζία ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην  

2013 38 αλεπηπγκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ΔΔ θαη ηα 28 θξάηε κέιε 

ηεο, ζπληάζζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Νηφρα, κε ηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο έρνπλ δεζκεπηεί λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο ζε 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 18% ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ 1990. Ζ ΔΔ έρεη 

δεζκεπηεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηεο ζην δηάζηεκα απηφ θαηά 20% απφ 

ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

2015 Απφθαζε κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ε ΔΔ λα θπξψζεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Νηφρα, κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη ε δεχηεξε πεξίνδνο 

δεζκεχζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 
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2016 ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηα θξάηε θαηέιεμαλ ζε κηα λέα παγθφζκηα 

ζπκθσλία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ ζπκθσλία είλαη ηζνξξνπεκέλε 

θαη πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα λα ζπγθξαηεζεί ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε «αξθεηά θάησ» απφ ηνπο 2°C. 

 

1.2 Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ια ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αλαθέξνληαη ζπλνιηθά κε ηνλ φξν αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Απνξξνθνχλ ηε 

κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο γήηλε αθηηλνβνιία θαη επαλεθπέκπνπλ ζεξκηθή αθηηλνβνιία 

ζεξκαίλνληαο ηελ επηθάλεηα. Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ηα εμήο: 

Τδξαηκνί: Σν θπξηφηεξν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη νη πδξαηκνί (Ζ2Ο), νη νπνίνη 

επζχλνληαη γηα πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηελ 

αηκφζθαηξα, ηα κφξηα λεξνχ δεζκεχνπλ ηε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεη ε γε θαη έπεηηα ηελ 

εθπέκπνπλ εθ λένπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ζεξκαίλνληαο έηζη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

πξηλ επηζηξέςνπλ ηειηθά ζην δηάζηεκα. 

Οη πδξαηκνί ηεο αηκφζθαηξαο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Οη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ απμάλνπλ ηνπο πδξαηκνχο ζηελ αηκφζθαηξα. Χζηφζν, ν ζεξκφηεξνο 

αέξαο κπνξεί λα θαηαθξαηήζεη πνιχ πεξηζζφηεξε πγξαζία θαη, ζπλεπψο, νη απμεκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο εληείλνπλ πεξαηηέξσ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Ο θπξηφηεξνο ζπληειεζηήο ηνπ ηερλεηνχ (αλζξσπνγελνχο) 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη επζχλεηαη 

παγθνζκίσο γηα ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ θαηλνκέλνπ. ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ. ηε γε ππάξρνπλ πεπεξαζκέλεο πνζφηεηεο άλζξαθα, νη νπνίεο φπσο θαη ην 
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λεξφ, αλαθπθιψλνληαη κε ηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηδηαίηεξα 

πνιχπινθν ζχζηεκα ζην νπνίν ν άλζξαθαο θηλείηαη κεηαμχ ηεο αηκφζθαηξαο, ηεο 

επίγεηαο βηφζθαηξαο θαη ησλ σθεαλψλ. Σα θπηά απνξξνθνχλ CO2 απφ ηελ αηκφζθαηξα 

θαηά ηε θσηνζχλζεζε. Υξεζηκνπνηνχλ ηνλ άλζξαθα γηα λα ζπλζέζνπλ ηνπο ηζηνχο ηνπο 

θαη ηνλ απειεπζεξψλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, φηαλ απνζπληίζεηαη. Σα δψα ιακβάλνπλ 

άλζξαθα απφ ηα βξψζηκα θπηά. Ο άλζξαθαο απειεπζεξψλεηαη σο CO2 κε ηελ αλαπλνή, 

θαζψο θαη κε ην ζάλαην θαη ηελ απνζχλζεζε. 

 

Γιάγπαμμα 1: ςγκένηπυζη CO2 ζηην αημψζθαιπα 1984-2016, Πηγή: Γιεθνήρ Οπγανιζμψρ Μεηευπολογίαρ 

Σα νξπθηά θαχζηκα θαη ηα απνιηζσκέλα ππνιείκκαηα λεθξψλ δψσλ θαη θπηψλ έρνπλ 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα. Γηζεθαηνκκχξηα ηφλνη άλζξαθα αληαιιάζζνληαη κε 

θπζηθφ ηξφπν θάζε ρξφλν κεηαμχ ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ σθεαλψλ θαη ηεο επίγεηαο 

ρισξίδαο. Σα επίπεδα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα παξνπζίαδαλ απνθιίζεηο 

κηθξφηεξεο απφ 10% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10.000 ρξφλσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Χζηφζν, απφ ην 1800 ε ζπγθέληξσζε ηνπ έρεη απμεζεί θαηά 



 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 

 
34 

 
 

πεξίπνπ 30%, θαζψο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο νξπθηψλ θαπζίκσλ θαίγνληαη γηα λα παξαρζεί 

ελέξγεηα, θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Houghtonetal., 2001). ήκεξα εθπέκπνπκε 

ζηελ αηκφζθαηξα ηνπιάρηζηνλ 25 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 ην ρξφλν. Πξφζθαηα, 

Δπξσπαίνη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ φηη νη ηξέρνπζεο ζπγθεληξψζεηο CO2 ζηελ 

αηκφζθαηξα είλαη ηψξα πςειφηεξεο απφ πνηέ θαηά ηα ηειεπηαία 650.000 ρξφληα.  

 

Γιάγπαμμα 2: Δκπομπέρ CO2 ανά ηομέα (ζε Mt) για ηα έηη 1990 - 2016 (Πηγή: Δθνική Απογπαθή Αεπίυν ηοος 

Θεπμοκηπίος 2016) 

Μεζάλην: Σν δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν αέξην πνπ επζχλεηαη γηα ην ηερλεηφ θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη ην κεζάλην (CH4). Απφ ηηο απαξρέο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, 

νη αηκνζθαηξηθέο ζπγθεληξψζεηο κεζαλίνπ έρνπλ δηπιαζηαζηεί θαη ζπκβάιινπλ θαηά 

πεξίπνπ 20% ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο, ην κεζάλην απνηειεί ζπλήζσο ην 15% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Σν κεζάλην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ βηνινγηθέο δηεξγαζίεο απνδφκεζεο 

νξγαληθψλ νπζηψλ θαζψο θαη δηαξξνέο θπζηθνχ αεξίνπ. Καηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

ζηξαηφζθαηξα, φπνπ ζπλεηζθέξεη ζην « ζηξαηνζθαηξηθφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ». 

Σν κεζάλην απνηειεί «ηειηθφ πξντφλ» βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 
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κπνξεί λα θαηαλαισζεί απφ θακία βηνινγηθή δηεξγαζία, φπσο ζπκβαίλεη κε ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα. Ο κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα αλέξρεηαη ζε 11 ρξφληα, 

νη δε 3,5 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη πνπ είλαη ζπζζσξεπκέλνη ζηελ αηκφζθαηξα πθίζηαληαη 

θάζε ρξφλν κηα πξνζζήθε 300 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, απφ ηελ νπνία ην κεγαιχηεξν κέξνο 

(90% πεξίπνπ) θαηαζηξέθεηαη, επηηξέπνληαο κηα ζπζζψξεπζε ζηελ αηκφζθαηξα ίζεο κε 

30-40 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ή 1% πεξίπνπ εηεζίσο.  

Τπνμείδην ηνπ αδώηνπ: Σν ππνμείδην ηνπ αδψηνπ (Ν2Ο) απειεπζεξψλεηαη κε θπζηθφ 

ηξφπν απφ ηνπο σθεαλνχο θαη ηα παξζέλα δάζε, θαζψο θαη απφ ηα βαθηήξηα ηνπ 

εδάθνπο. Οη πεγέο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλνπλ 

ηα αδσηνχρα ιηπάζκαηα, ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηε βηνκεραληθή ρεκηθή 

παξαγσγή κε ρξήζε αδψηνπ, φπσο είλαη ε επεμεξγαζία ιπκάησλ. ηηο βηνκεραληθέο 

ρψξεο, ην Ν2Ο απνηειεί ην 6 % ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Σν Ν2Ο είλαη 310 

θνξέο πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην CΟ2 ζηελ απνξξφθεζε ηεο ζεξκφηεηαο. Απφ ηηο 

απαξρέο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ Ν2Ο έρνπλ απμεζεί θαηά 

πεξίπνπ 16% θαη ζπκβάιινπλ θαηά 4-6% ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Φζνξηνύρα αέξηα ζεξκνθεπίνπ: Δίλαη ηα κφλα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ δελ έρνπλ 

ζπληεζεί κε θπζηθφ ηξφπν, αιιά έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ άλζξσπν γηα 

βηνκεραληθνχο ζθνπνχο. Σν κεξίδην ηνπο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο είλαη πεξίπνπ 1,5%. κσο, είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξά (κπνξνχλ λα 

δεζκεχζνπλ ζεξκφηεηα 22.000 θνξέο πην απνηειεζκαηηθά απφ ν, ηη ην CΟ2) θαη 

παξακέλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα γηα ρηιηάδεο ρξφληα. Σα θζνξηνχρα αέξηα ζεξκνθεπίνπ 

πεξηιακβάλνπλ α)ηνπο πδξνθζνξάλζξαθεο (HFCs), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ςχμε 

θαη ηελ θαηάςπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, β) ην 

εμαθζνξηνχρν ζείν (SF6), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειεθηξνληθή βηνκεραλία θαη γ) ηνπο 
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ππεξθζνξάλζξαθεο (PFC) πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή βηνκεραλία. Σα γλσζηφηεξα απφ απηά είλαη νη 

ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC s) πνπ θαηαζηξέθνπλ, επίζεο, θαη ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο. 

Απνζχξνληαη ζηαδηαθά απφ ηελ θπθινθνξία ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι 

ηνπ 1987 γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο. 

Όδνλ: Ο ξφινο ηνπ Ο3 ζηελ αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη δχζθνιν λα 

θαζνξηζηεί. πγθεληξψζεηο ηνπ φδνληνο βξίζθνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα ηεο 

γήηλεο αηκφζθαηξαο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ φδνληνο (πεξίπνπ 97%) πνπ ππάξρεη  ζηελ  

αηκφζθαηξα βξίζθεηαη ζηε ζηξαηφζθαηξα  ζε  χςνο 15 έσο 55 ρηιηνκέηξσλ επάλσ απφ ηε 

γήηλε επηθάλεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ  φδνληνο  

έρεη κεησζεί ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο  ησλ ρισξνθισξναλζξάθσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Απφ  

 

ηε δεθαεηία ηνπ '70, νη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα Ο3 πάλσ 

απφ ηελ Αληαξθηηθή ηελ άλνημε έρεη κεησζεί θαηά 70% (Meehl, 2004). Σν φδνλ βξίζθεηαη 

ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ 

δεκηνπξγείηαη ηερλεηά σο πξντφλ ηεο θσηνρεκηθήο νκίριεο. Σν φδνλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ άιισλ 

νξγαληζκψλ φζν θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνπνλίαο. 

Διάγραμμα 3Αζρια θερμοκηπίου ςτην ατμοςφαιρα (Πηγή: Πανεπεςτήμιο Πειραιά) : 

http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/s.html#anchor2869088
http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/o.html#anchor1282805
http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/c.html#chlorofluorocarbons
http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/p.html#anchor181160
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1.3 Πηζαλή εμέιημε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, γηα ηελ Διιάδα ε θαηαλνκή ησλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 6 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC θαη 

SF6) ζηελ πεξίνδν 2008-2012 ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο (1990 θαη 1995) είλαη + 25%. 

χκθσλα κε ην ελάξην Αλακελφκελεο Δμέιημεο (ΑΔ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ (Πξάμε 5 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 27-2-2003, ΦΔΚ 58/Α/5-3-2003), γηα ηελ Διιάδα 

αλακέλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ πεξίνδν 

2000-2020. πγθεθξηκέλα : 

 Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ζε ζρέζε κε ην 1990 (ζε kt CO2 –eq) είλαη 

+56,4 % ην 2020. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ην ζχλνιν 

ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2020 εθηηκάηαη ζε 1,2%. 

 Ο ελεξγεηαθφο ηνκέαο απνηειεί ηε βαζηθή πεγή εθπνκπψλ κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο πνπ βαίλνπλ απμαλφκελεο απφ 76 % ην 1990 ζε 79 % ην 2020. 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

νδήγεζαλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηνξηζκνχ ησλ 

εθπνκπψλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Ο ζρεδηαζκφο 

απηφο πεξηιακβάλεη ζεηξά κέηξσλ θπξίσο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα (νηθηαθφο θαη 

ηξηηνγελήο ηνκέαο, κεηαθνξέο, βηνκεραλία, ειεθηξνπαξαγσγή), αιιά θαη ζηνπο ηνκείο 

ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο γεσξγίαο θαη ησλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ. 

χκθσλα κε ην ΑΔ, ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ είλαη ζεκαληηθή, +53 % ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2000 θαη ζπλεπψο είλαη 

ζεκαληηθή θαη ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ νθείινληαη ζηηο 

κεηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη αχμεζε ησλ εθπνκπψλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 



 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 

 
38 

 
 

αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 2,4 % γηα ηελ πεξίνδν 2000-2020 (απφ 19,7 Mtn ην 2000 ζε 31,5 

Mtn ην 2020).Οη βαζηθνί ξχπνη πνπ εθπέκπνληαη, ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, είλαη CO2 θαη N2O, ε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη απμεηηθή, ιφγσ 

ηεο δηείζδπζεο ησλ θαηαιπηηθψλ νρεκάησλ. 

Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηα νρήκαηα (π.ρ. ζπληήξεζε 

απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ), ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

κεηαθνξψλ (π.ρ. ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο) θαη ζε 

απηά πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε λέσλ θαπζίκσλ (π.ρ. βηνθαχζηκα, ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, 

θιπ.). 

χκθσλα φκσο κε εθηηκήζεηο  αιιά θαη ηελ έθζεζε ηεο   (Reports N.10/2013), ε Διιάδα 

εκθάληζε κεγάιε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Ζ 

ζεκαληηθή κείσζε ζηηο εθπνκπέο νθεηιφηαλ θπξίσο ζηε κείσζε ρξήζεο θαπζίκσλ ζηε 

ζέξκαλζε, ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ ειεθηξνδφηεζε θαη ηε βηνκεραλία ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ 

ηάζε απηή αληαλαθιά ηηο ζπλερείο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο 

κέζνο φξνο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2011 ήηαλ 15,2% 

πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ έηνπο βάζεο, θαη αξθεηά ρακειφηεξνο απφ ην 

ζηφρν ηνπ 25% γηα ηελ πεξίνδν 2008-2012. 

ηε ρψξα καο ηζρχνπλ λνκνζεηεκέλα φξηα θαη ζηφρνη γηα ηνπο ξχπνπο δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ, αησξνχκελα ζσκαηίδηα (Α10 θαη Α2,5), δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, φδνλ, κνλνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, βελδφιην, κφιπβδν, αξζεληθφ, θάδκην, ληθέιην θαη βελδν(α)ππξέλην 

ζχκθσλα κε απηά πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα φξηα ή νη ζηφρνη 

απηνί αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο φζν θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Οη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο είλαη: ε 
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Οδεγία 2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα 

ηελ Δπξψπε (ΚΤΑ ΖΠ 14122/549/Δ103, ΦΔΚ 488Β/30.3.11).  Οδεγία 2004/107/ΔΚ 

ζρεηηθά κε ην αξζεληθφ, ην θάδκην, ηνλ πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο πνιπθπθιηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα (ΚΤΑ ΖΠ 22306/1075/Δ103, ΦΔΚ 

920Β/8.6.07).  Οδεγία 2015/1480/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ παξαξηεκάησλ 

ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/107/ΔΚ θαη 

2008/50/ΔΚ, νη νπνίεο νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο αλαθνξάο, ηελ 

επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα (ΚΤΑ 174505/607, ΦΔΚ 

1311Β/13.4.17) 

ηα αθφινπζα Γηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εμέιημε ησλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ βάζεη ζηνηρείσλ θαη εθηηκήζεσλ γηα ην 2020. 

 

Γιάγπαμμα 4: Καηανομή εκπομπϊν αεπίυν θεπμοκηπίος ανά κωπιο ηομέα (Πηγή: Δθνική Απογπαθή Αεπίυν ηος 

θεπμοκηπίος ( 2016) 
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1.4 Ο θχθινο ηνπ Άλζξαθα 

Ο θχθινο ηνπ άλζξαθα πεξηγξάθεη ηηο πηζαλέο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζεί έλα άηνκν 

άλζξαθα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ο άλζξαθα ζπλαληάηαη ζε πνζνζηφ 

18% ζε δψληεο νξγαληζκνχο μεπεξλψληαο θαηά πεξίπνπ 100 θνξέο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

άλζξαθα ζηε Γε. Ο άλζξαθαο ζπλαληάηαη ζην πεξηβάιινλ κε ηηο παξαθάησ κνξθέο:  

 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ αηκφζθαηξα θαη δηαιπκέλν ζην λεξφ 

ζρεκαηίδνληαο HCO3 

 Αλζξαθηθά πεηξψκαηα ( Αζβεζηφιηζνο, Κνξάιιηα)  

 Κνηηάζκαηα άλζξαθα ( Πεηξειαίνπ, Φπζηθνχ αεξίνπ) πνπ πξνέξρνληαη απφ 

άιινηε δψληεο νξγαληζκνχο 

 Νεθξή νξγαληθή χιε ( Υνχκνο)  

Διάγραμμα 5: Εξζλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον ενεργειακό τομζα ανά ςενάριο πολιτικήσ 
για την Ελλάδα μζχρι το 2050 (ςε kt CO2eq) (Πηγή: WWF Hellas 
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Δηζάγεηαη ζηνλ έκβηνπ θφζκν απφ ηνπο απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο:  

 Φπηά, θχθηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο κεηαηξέπνπλ ην CO2 ζε 

νξγαληθή χιε 

 Βαθηήξηα πνπ κεηαηξέπνπλ ην CO2 ζε νξγαληθή χιε ιακβάλνληαο ηελ 

απαξαίηεηε ελέξγεηα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο νμείδσζεο ησλ κνξίσλ ηνπο. 

Σέινο ν άλζξαθαο επηζηξέθεη ζην πεξηβάιινλ κε ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:  

 Αλαπλνή (κνξθή CO2)  

 Φσηηά  

 Απνζχλζεζε (κνξθή CO2 αλ παξίζηαηαη νμπγφλν, κνξθή CH4 αλ φρη)  

ην παξαθάησ γξάθεκα θαίλνληαη φινη νη πηζαλνί δξφκνη αλαθχθισζεο ηνπ άλζξαθα: 

 

Γιάγπαμμα 6: Ο κωκλορ ηος Άνθπακα 
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1.5 Δπηπηψζεηο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Αωξηζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ ηηρ Γηρ 

Σα ηειεπηαία 100 ρξφληα, ε κέζε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πιαλήηε απμήζεθε θαηά 0,3 - 0,6 
ν 

C, γεγνλφο πνπ ζπληζηά αζπλήζηζηα ηαρεία ζέξκαλζε 

(Houghton, 2001). Δηδηθφηεξα, ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ησλ σθεαλψλ, ζηελ ηξνπηθή 

δψλε έρεη απμεζεί θαηά 0,5 
o 

C  κεηαμχ 1949-1989, κε απνηέιεζκα ηελ εληνλφηεξε 

εμάηκηζε θαηά 16 %. 

 Ζ Γηεζλήο Οκάδα γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (IPCC), έλαο νξγαληζκφο ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

πνπ απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο εθαηνληάδσλ εηδηθψλ επί ηνπ θιίκαηνο απφ νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν, πξνβιέπεη φηη κέρξη ην 2100 ε κέζε παγθφζκηα ζεξκνθξαζία είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα απμεζεί πεξαηηέξσ θαηά 1,4ºC έσο 5,8ºC αλ νη άλζξσπνη δελ αλαιάβνπλ 

δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλ θαη κε ηελ πξψηε 

καηηά ε δηαθνξά δελ κνηάδεη ζεκαληηθή, ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ πάγσλ, 

πξηλ απφ 11.500 ρξφληα, ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε ήηαλ κφλν θαηά 5ºC 

ρακειφηεξε απφ ηε ζεκεξηλή, θαη παξφια απηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο ήηαλ 

θαιπκκέλν απφ έλα ρνληξφ ζηξψκα πάγνπ. 

Λιϊζιμο ηυν πάγυν-Ανωτυζη ηηρ ζηάθμηρ ηυν θαλαζζϊν  

Ο φγθνο ησλ πάγσλ ζηελ Αξθηηθή ειαηηψλεηαη ζπλερψο κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, ελψ ν 

παγεηψλαο πνπ θαιχπηεη ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ κπνξεί κέρξη ην έηνο 2040 λα εμαθαλίδεηαη 

ηειείσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. 

χκθσλα κε επηζηεκνληθή κειέηε, ππνινγίδεηαη 

φηη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ηεο Γξνηιαλδίαο ζα 

αλεβάζεη ηε ζηάζκε ησλ πδάησλ παγθνζκίσο 

http://www.ipcc.ch/
http://www.blog.thesietch.org/wp-content/uploads/2007/05/globwarm_ttl.jpg
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θαηά 7 κέηξα, θαηαδηθάδνληαο ζε εμαθάληζε πνιιά απφ ηα κεγαιχηεξα πιεζπζκηαθά 

θέληξα. Γηα λα γίλεη πξάμε ην θαηαζηξνθηθφ απηφ ζελάξην αξθεί κηα άλνδνο ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 2,7 βαζκνχο Κειζίνπ.  

Μέζα ζηνπο πάγνπο, ηνπο παγεηψλεο θαη ην ρηφλη βξίζθνληαη παγηδεπκέλα πεξίπνπ 

5.773.000 θπβηθά κίιηα λεξνχ. χκθσλα κε ην θέληξν National Snow and Ice Data 

Centre (NSIDC) ζην Κνινξάλην, εάλ έιησλαλ ζήκεξα φινη νη πάγνη ηφηε ε ζαιάζζηα 

ζηάζκε ζα αλέξρνληαλ θαηά πεξίπνπ 230 πφδηα. Δπηπρψο θάηη ηέηνην δελ πξφθεηηαη λα 

ζπκβεί. κσο απηφ δελ εκπνδίδεη ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο. 

Σν ιηψζηκν ησλ πάγσλ ζα έρεη επίζεο σο ζπλέπεηα ηελ δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

παγθφζκηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Wigley, 2005). Ο παγεηφο απνηειείηαη απφ γιπθφ λεξφ, ην 

νπνίν φηαλ ιηψλεη πξνθαιεί ηελ αθαιάησζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Ζ αθαιάησζε απηή 

πξφθεηηαη λα αλαδηνξγαλψζεη ηα ξεχκαηα ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηηο ζεξκνθξαζίεο. Οη 

απμαλφκελεο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ν ζπλερήο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο πεξηνρήο 

ζηνλ αξθηηθφ θχθιν πξφθεηηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν δηάθνξα είδε δψσλ. Μεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζα ππάξρεη κφλν γηα ηα πην πξνζαξκνζηηθά είδε. 

Σέινο, ν ιεπθφο παγεηφο αληαλαθιά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κεγάιν πνζνζηφ ηεο νπνίαο 

κεηαθέξεηαη ζην δηάζηεκα θαη πξνθαιείηαη ε ςχμε ηεο γεο. Δάλ νη πάγνη ιηψζνπλ, ην 

κφλν αλαθιαζηηθφ κέζν πνπ ζα απνκείλεη ζα είλαη ν σθεαλφο. Σα πην ζθνχξα ρξψκαηα 

απνξξνθνχλ ηελ αθηηλνβνιία ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ππεξζέξκαλζε ηεο γεο. 

Φαηλφκελα μεξαζίαο θαη έληνλα ζεξκά θχκαηα  

Ζ παγθφζκηα ζέξκαλζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ηεο Γεο 

κεηαθηλψληαο ηηο δψλεο βξνρνπηψζεσο, απφ ηνλ ηζεκεξηλφ πξνο ηνλ βνξξά θαη 

εξεκνπνηψληαο ην θάησ ηκήκα ηεο εχθξαηεο δψλεο. Ζ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξν ζα είλαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο 
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ή ην πςφκεηξν θάπνηαο πεξηνρήο. Οη ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα ζα πςσζνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ.  

Απηφ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο βιάζηεζεο ηφζν ζηηο γεσξγηθέο φζν 

θαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Αλακέλνληαη, επηπιένλ, ζπρλφηεξα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, 

φπσο θχκαηα ζεξκφηεηαο θαη μεξαζία ή έληνλεο βξνρνπηψζεηο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. 

Αλ θαη νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο γεο ζα επλνεζνχλ απφ ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο 

ζέξκαλζεο, θάπνηεο άιιεο εθηάζεηο ζα ππνθέξνπλ απφ ζνβαξέο θαηαζηάζεηο φπσο  

πιεκκχξεο, θαηαηγίδεο, θαηλφκελα μεξαζίαο θαη γεληθά αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη 

νπνίεο ζα είλαη ζπρλφηεξεο θαη εληνλφηεξεο. 

Ζ Αθξηθή είλαη ε ήπεηξνο ε νπνία ζα πξέπεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο πην δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, κε αξθεηά ζπρλά θαη ζθνδξά θαηλφκελα μεξαζίαο λα αλακέλνληαη ζηελ 

Δπξψπε.  

Σν λεξφ είλαη ήδε έλα «πνιχηηκν» αγαζφ γηα ηνπο θάηνηθνπο ηεο Αθξηθήο ελψ ζχκθσλα 

κε ηελ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο, ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πξφθεηηαη λα πξνθαιέζεη εληάζεηο πνπ πνιχ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπγθξνχζεηο ή αθφκα θαη ζε πφιεκν. 

Βιοποικιλψηηηα 

Ζ αλακελφκελε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε αχμεζε ηεο ζηάζκεο 

ησλ πδάησλ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εμαθάληζε θάπνησλ εηδψλ πνπ δελ ζα 

πξνιάβνπλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο λέεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Edwards,2004; Parmesan, 

1996). Μεηαμχ ησλ εηδψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνχλ μερσξίδνπλ ηα απνδεκεηηθά 

πνπιηά, απνκνλσκέλνη πιεζπζκνί, είδε κε πεξηνξηζκέλε γελεηηθή ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο.  
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Παξάιιεια, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, είλαη πηζαλφ λα επηθέξνπλ φρη κφλν αιιαγή ζηε 

ζχζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο. Πηζαλέο 

κεηαλαζηεχζεηο εηδψλ (ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαθάληζε 

θάπνησλ άιισλ, ζα θέξνπλ ζε επαθή πιεζπζκνχο πνπ θάπνηε ήηαλ απνκαθξπζκέλνη. Σν 

λέν πεξηβάιινλ γηα θάπνηα είδε ελδέρεηαη λα επηθέξεη "εληάζεηο" πνπ ζα νδεγήζνπλ 

θάπνηνπο πιεζπζκνχο ή θαη είδε ζε εμαθάληζε.  

Τγεία 

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο, κπνξνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα έρνπλ επίπησζε ζηελ πγεία 

καο (Patz, 2005). Ζ απμεκέλε ζεξκνθξαζία επλνεί ηελ αλάπηπμε κεηαδνηηθψλ 

αζζελεηψλ, φπσο ε εινλνζία, ν θίηξηλνο ππξεηφο θαη ε δπζεληεξία ελψ γίλεηαη πνιχ 

εχθνια αληηιεπηφ φηη παξαηεηακέλεο πεξίνδνη θαχζσλα, απμάλνπλ ηα πεξηζηαηηθά 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ζεξκνπιεμίαο. Δθείλνη πνπ ζα πιεγνχλ σο επί ην πιείζην 

είλαη ηα παηδηά, νη ειηθησκέλνη, νη θησρνί θαη νη πξφζθπγεο.  

Οη επηπηψζεηο ζηελ πγεία, κπνξεί λα είλαη έκκεζεο. Μία έκκεζε επίπησζε είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ, ε νπνία αλακέλεηαη λα ειαηησζεί. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο θησρέο 

ρψξεο, φπνπ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο νη ππνδνκέο, ε 

ειάηησζε ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ αλακέλεηαη λα εληείλεη ηα ήδε ππαξθηά πξνβιήκαηα, 

απμάλνληαο ηα θξνχζκαηα δηάξξνηαο απφ ηα κνιπζκέλα λεξά.  

Μία άιιε έκκεζε επίπησζε, πνπ αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρψξεο, είλαη ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ησλ πιεζπζκψλ απφ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Έρεη 

απνδεηρζεί φηη ηέηνηεο πεξίνδνη αθξαίσλ θαηλνκέλσλ, είλαη αξθεηά ςπρνθζφξεο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο νδεγνχλ πνιχ ζπρλά ζηα λνζνθνκεία.  
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Stern Review 

Σν Stern Review ζεσξείηαη ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δθηφο απφ ηελ ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην Stern Review 

ζπδεηήζεθε έληνλα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε κηα αλαηξεπηηθή κέζνδν γηα λα 

πνζνηηθνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε βάζε ηα ζεκεξηλά 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ζ  επαλάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εληνπίδεηαη ζηελ 

απνπζία ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ.  

Απηφ πνπ ππνζηήξημε ν Nickolas Stern ζηελ έξεπλα ηνπ είλαη φηη νη αθξηβείο επηπηψζεηο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία απφ κηα πηζαλή αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ κε αθξίβεηα αιιά είλαη ζίγνπξν φηη ζα είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ ζα 

αιιάμνπλ ηελ δσή ζηνλ πιαλήηε. Ο Stern ππνζηεξίδεη φηη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζα 

πξέπεη λα ηζνχηαη κε κεδέλ γηαηί κηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή ηηκή ζα ζήκαηλε φηη νη 

κειινληηθέο γεληέο έρνπλ ιηγφηεξα δηθαηψκαηα (ζε νηθνλνκηθνχ φξνπο) ζην πεξηβάιινλ 

απφ φηη ε ζεκεξηλή γεληά. Τπνζηήξημε ινηπφλ φηη ε παξνχζα αμία ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

αιιαγήο ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηελ κειινληηθή ηνπο αμία.  

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη ηξνκαθηηθέο θαη εθφζνλ ε παξνχζα αμία απηψλ 

παξακέλεη ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ζα ζπκβνχλ ή ηελ πηζαλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Stern είλαη νηθνλνκηθά νξζνινγηθφ λα 

επελδχζνπκε ζήκεξα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5η έκθεζηρ αξιολψγηζηρ (IPCC fifth Assessment report – AR5). 

Σν πκβνχιην δεκνζίεπζε κεηαμχ επηεκβξίνπ 2013 θαη Οθησβξίνπ 2014 ηελ 5ε 

Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. Ζ Έθζεζε πξνζθέξεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη πεξηγξάθεη επηινγέο δξάζεο. Οη πξνεγνχκελεο 
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Δθζέζεηο θαηαηέζεθαλ ηα έηε 1990, 1995, 2001 θαη 2007, θαη ελδηάκεζα πξνέθπςαλ 

επίζεο πνιιέο Δθζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε εηδηθά ζέκαηα. 

Νέα ζελάξηα: Οη Οκάδεο Δξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζαλ λέεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή εμέιημε ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο, γηα ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ηηο κειινληηθέο κεηαβνιέο ηεο ρξήζεο γεο. Σα λέα ζελάξηα, νη ιεγφκελνη 

«αληηπξνζσπεπηηθνί δξφκνη ζπγθέληξσζεο», βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο αλζξσπφηεηαο. Γηα πξψηε θνξά 

ιήθζεθε ππφςε ε πνιηηηθή γηα ην θιίκα. 

Πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηθέξεηεο: Έλα λέν ζηνηρείν είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πιήξνπο 

Άηιαληα ηεο δεχηεξεο Οκάδαο Δξγαζίαο κε ράξηεο πνπ αθνξνχλ ην θιίκα θαηά πεξηνρή. 

Έλαο επηπξφζζεηνο ηφκνο ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο ηεο δεχηεξεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζαξκνγή γηα λέεο επηιερζείζεο 

πεξηνρέο. 

Οινθιεξσκέλνο ηξφπνο ζεψξεζεο: Οη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη νη ζπλέπεηέο ηεο θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή, ιήθζεθαλ ηδηαίηεξα ππφςε ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Δπηθηλδπλφηεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο: Σν πκβνχιην εμέηαζε ηελ αιιειεπίδξαζε 

πνιιψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, δεκηέο ζην πεξηβάιινλ ή 

θηψρεηα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εληαζνχλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Απηφ επηηξέπεη κηα 

θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. 

Σξφπνη εθαξκνγήο: Οη ζπγγξαθείο αμηνιφγεζαλ απφ επηζηεκνληθή ζθνπηά πνιηηηθέο, 

ζεζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζεξκνθξαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αγνξψλ Άλζξαθα (Carbon-Market) 

Σν Υξεκαηηζηήξην Ρχπσλ 

Σν επξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) ζεζπίζηεθε ην 2005 

σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο κεραληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν ΔΓΔ ξπζκίδεη ηηο εθπνκπέο αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ φισλ 

ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ησλ 28 ρσξψλ ηεο ΔΔ, 

ηεο Ννξβεγίαο, ηνπ Ληρηελζηάηλ θαη ηεο Ηζιαλδίαο. πλνιηθά θαιχπηεη πεξίπνπ 11.000 

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO2 ηεο 

Δπξψπεο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαη ε Διιάδα σο θξάηνο κέινο ηεο θπξψλνληαο ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (Ν.3017/2002), ζπκθψλεζαλ λα κεηψζνπλ ηηο αλζξσπνγελείο 

εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θιηκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή σο δήηεκα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο, εμέδσζε ηελ Οδεγία 2003/87/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε ελφο θνηλνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ λα ιεηηνπξγεί 

εχξπζκα, ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεψλ ηεο 

πεξηνξίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ απαζρφιεζε. 

Σν χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) εηζήρζε ζην ειιεληθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην κε ηελ ΚΤΑ 54409/2632/2004 πνπ αξρηθά πεξηιάκβαλε κφλν ηηο 

ζηαζεξέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 

57495/2959/Δ103/2010 ψζηε λα εληαρζνχλ θαη νη αεξνπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο (EU ETS) πνπ μεθίλεζε ην 2005 σο ην πξψην 

παγθνζκίσο ζχζηεκα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε επίπεδν 
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εηαηξεηψλ, βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ ηξίηε ηνπ θάζε πνπ θαιχπηεη ηα έηε 2013 σο 2020. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζεο απηήο είλαη ε ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ εθπνκπψλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη ε δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ σο θχξην κέζν θαηαλνκήο 

δηθαησκάησλ ζηνπο ππφρξενπο (“cap and trade”). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ινηπφλ ζεζπίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο απφ ηελ κφιπλζε ηνπ αέξα. 

εκαληηθφο επίζεο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθπέκπνληαη κέζσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ αέξην ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα είλαη 

νη πδξαηκνί. Χζηφζν, νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαη 

άιισλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πξνθαιψληαο αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ απηψλ ησλ 

αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα, ηα νπνία ζπληεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε.  

Οη θχξηεο πεγέο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ άλζξσπν είλαη: 

 θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (άλζξαθαο, πεηξέιαην θαη αέξην) γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηηο κεηαθνξέο, ηε βηνκεραλία θαη ηα λνηθνθπξηά (CO2)· 

 γεσξγία (CH4) θαη αιιαγέο ζηε ρξήζε γεο, φπσο ε απνςίισζε ησλ δαζψλ (CO2)· 

 πγεηνλνκηθή ηαθή απνξξηκκάησλ (CH4)· 

 ρξήζε βηνκεραληθψλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ. 

Ζ νηθνλνκία εκπνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηα αέξηα 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ γλσζηή ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηνλ φξν Carbon Finance νθείιεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζηελ δηεζλή χκβαζε-Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNFCCC) θαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ απνδνρή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, ζην νπνίν κεηά απφ 

καθξνρξφληεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζεκειηψζεθε κηα νινθιεξσκέλε νηθνλνκνγελήο 
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πξφηαζε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ ξππνγφλσλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, 

κέζσ δηαθφξσλ επέιηθησλ κεραληζκψλ. Ζ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ κεηαμχ 

ησλ ελδηαθεξφλησλ κεξψλ φπσο θαη νη λφκνη πνπ δηέπνπλ κηα νηθνλνκία ηέηνηαο κνξθήο, 

έρνπλ ζαθή άκεζν θαη έκκεζν αληίθηππν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δπεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά ε δηακφξθσζε ησλ εηαηξηθψλ ηζνινγηζκψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε αγνξά 

θεληξηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζε βηνκεραλίεο, εηαηξίεο 

θηι. Απαληψληαο ζηνλ θεξδνζθνπηθφ ηνπο ραξαθηήξα αιιά ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα 

ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπο κε θχξην παξνλνκαζηή ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.   

Ζ βαζηθή πξνζδνθία ησλ θνξέσλ είλαη ε αλάπηπμε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ζα 

πξνζδψζνπλ έλα πεξηζζφηεξν πξάζηλν ραξαθηήξα ζηηο βηνκεραλίεο πξνζαλαηνιίδνληάο 

ηεο ζηε ρξήζε πην θαζαξψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Διπίδνπλ ζηελ κεηάβαζε ζε κηα εμεπγεληζκέλε 

νηθνλνκία ρακεινχ άλζξαθα ε νπνία ζα πεξηνξίζεη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζα απνηξέςεη ηελ 

πεξεηαίξσ θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ ήδε επηβαξπκέλνπ καο πιαλήηε.  

Ζ εδξαίσζε κηαο νηθνλνκίαο ρακεινχ άλζξαθα απαηηεί ηελ εηζξνή ηδηαίηεξα κεγάισλ 

θεθαιαίσλ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά θαη είλαη ρξνλνβφξα. χκθσλα κε έξεπλεο ηεο 

Γηεζλνχο Δλεξγεηαθήο Τπεξεζίαο (IEA) κφλν ζηηο Ζ.Π.Α. ε δηάζεζε επηπιένλ 3,5 

δηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα ην ρξφλν απαηηνχληαη γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε κέρξη ην 2030 

ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο γηα πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. 
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ην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ε ηηκή ησλ Δπξσπατθψλ 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο ( EUA prices) δείρλεη λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαηαγξάθνληαο 

κηθξέο απνθιίζεηο γχξσ απφ ηηο ηηκέο πνπ  πιεζηάδνπλ ην ήκηζπ ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ 

ζηα κέζα ηνπ 2008.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ζπκπεξίιεςεο ηνπ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο/ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηηο αγνξέο δηαπξαγκάηεπζεο εθπνκπψλ, θαζψο ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα παξνηξχλεη ζε πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 

εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηε λαπηηιία λα θαηέρεη κηθξφ πνζνζηφ 

ζπλεηζθνξάο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη καθξνρξφληεο δηαπξαγκαηεχζεηο εληείλνληαλ κε 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ 

Ναπζηπινΐαο (International Maritime Organization) φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα εδξαίσζε 

κηαο πξψηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πινία.  

 

2.1 Οηθνλνκία εκπνξίαο δηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Άλζξαθα 

Ζ νηθνλνκία εκπνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2)  ή θνηλψο νηθνλνκία ηνπ άλζξαθα, πξφθεηηαη γηα έλα 

ζρεηηθά λέν παξαθιάδη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα ηέηνηαο κνξθήο 

νηθνλνκία εξεπλά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δσήο ζε έλα θφζκν πνπ εμαξηάηαη 

πιήξσο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηε ρξεκαηηθή απνηίκεζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2 θαη ησλ ππνινίπσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο 

θαη δπλαηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ εηαηξηψλ, 

πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε αγνξάθεληξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε κεηαθνξά 

πεξηβαιινληηθψλ ξίζθσλ θαη ζηφρσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 
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Πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή απνθάζεσλ, φπνπ αξκφδηα θπβεξλεηηθά ζψκαηα ζέηνπλ 

φξην-πιαθφλ εθπνκπψλ ην νπνίν δελ πξέπεη λα θαηαζηξαηεγεζεί. Δηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ 

λα εθπέκςνπλ πεξηζζφηεξν ζα πξέπεη λα αγνξάζνπλ ην δηθαίσκα εθπνκπήο απφ άιια 

κέξε πνπ δχλαηαη λα ην δηαζέζνπλ ιφγν ησλ πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ίδηνη ζε ζχγθξηζε κε ηα φξηα πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί.  

χκθσλα κε έξεπλεο ηεο Bloomberg New Energy Finance ε επξσπατθή αγνξά άλζξαθα 

χςνπο 38 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ εηεζίσο άξρηζε ηειηθά λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξννξηδφηαλ, κεηψλνληαο ηε ξχπαλζε κε ειάρηζηα ρηππήκαηα απφ ηε βηνκεραλία. Ζ 

εκπνξία άλζξαθα δελ ήηαλ άκεζε επηηπρία. Οη άδεηεο ηεο Δπξψπεο απμήζεθαλ ζε πάλσ 

απφ 29 επξψ ηνλ ηφλν ην 2006 θαη ην 2008, κφλν γηα λα βπζηζηνχλ πάλσ απφ ην 90% 

κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηε βηνκεραλία θαη ζπλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία πιενλαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ξχπαλζεο. Απηφ ην γεινίν πήξε ρξφληα γηα λα 

ζθνππίζεη ηα πνιηηηθά ζηειέρε, κε απνθνξχθσκα κηα ζπκθσλία πνπ πήξε ηελ ηειηθή 

έγθξηζε κφιηο ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Σα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ηεο ΔΔ είλαη ην ελεξγεηαθφ 

εκπφξεπκα κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο θέηνο, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Bloomberg New 

Energy Finance. Έρνπλ απμεζεί 57% ζε 13,04 επξψ γηα θάζε ηφλν πνπ εθπέκπεηαη . 

Διάγραμμα 7: Ιςοδυναμια εκ. τόνουσ του CO2 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-26/pollution-market-gets-a-boost-in-eu-with-move-to-reduce-glut
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-26/pollution-market-gets-a-boost-in-eu-with-move-to-reduce-glut
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-26/pollution-market-gets-a-boost-in-eu-with-move-to-reduce-glut
https://www.bloomberg.com/news/terminal/P5TYP86KLVR4
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ηηο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πεξηνξηζκνχ ησλ 

εθπνκπψλ επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ εγρψξησλ κέηξσλ φπσο ε επηβνιή θφξσλ, νη 

επηδνηήζεηο θαη ε εκπνξία δηθαησκάησλ ζηελ εγρψξηα δψλε θαη ιηγφηεξν κέζσ ησλ 

επέιηθησλ κεραληζκψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην (χζηεκα 

Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ), Μεραληζκφο απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο 

(ΜΚΔ), Μεραληζκφο Καζαξήο Αλάπηπμεο (ΜΚΑ). Πνιιέο ρψξεο ππνζηεξίδνπλ 

νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΚΑ θαη ΜΚΔ δηαζθαιίδνληαο ηελ καθξφρξνλε 

δηαηήξεζε ηνπο.  

Δπελδχζεηο ζε πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε 

αλάπηπμε αγνξψλ εκπνξίαο δηθαησκάησλ άλζξαθα ππάγνληαη ζην γεληθφηεξν νξηζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ άλζξαθα (CarbonFinance), κηαο πιένλ ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο κε ζπλερή 

αλάπηπμε θαη πεξηβαιινληηθή ζχλδεζε.  
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Οη θαζεκεξηλνί φγθνη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ππεξέβεζαλ ηα 40 εθαηνκκχξηα επηδφκαηα 

ζηηο αξρέο ηνπ 2009, άγγημαλ 60 εθαηνκκχξηα ζηηο αξρέο ηνπ 2011 θαη ππεξέβεζαλ 70 

εθαηνκκχξηα ζηα κέζα ηνπ 2011, φπσο παξνπζηάδνληαη κε βάζε  ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπληάζζνληαη απφ ην Bloomberg θαη ηνλ ζχλδεζκν ρξεκαηηζηψλ ελέξγεηαο (Energy 

Brokers Association) ηνπ Λνλδίλνπ. 

Σν ζχζηεκα ζπλαιιαγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  απηφκαηα ειέγρεη, θαηαγξάθεη, θαη 

εγθξίλεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ζην 

ιεμηαξρείν ηεο έλσζεο. Απηή ε επαιήζεπζε εμαζθαιίδεη φηη νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ησλ 

δηθαησκάησλ απφ έλαλ ινγαξηαζκφ ζε άιινλ θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ 

ΔΓΔ. Σν EUTL είλαη ν δηάδνρνο ηνπ θνηλνηηθνχ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγήο 

(Community Independent Transaction Log, CITL), ην νπνίν είρε έλαλ παξφκνην ξφιν 

πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ιεμηαξρείνπ ηεο έλσζεο. 

Διάγραμμα 8:Καθημερινοί όγκοι εμπορικών ςυναλλαγών ςτα επιδόματα εκπομπήσ τησ ΕΕ (ςε εκατομμφρια)  
Πηγή: Bloomberg New Energy Finance και Energy Brokers Association του Λονδίνου. Δεδομζνα από τα ζξι 
χρηματιςτήρια που χρηςιμοποιοφνται ςε αυτή τηνBluenext, Climex, European Energy Exchange, Green Exchange, 
Intercontinental Exchange and Nord Pool 
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2.2 χζηεκα Δκπνξίαο δηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ - European Union Emission 

Trading Scheme (EU ETS)) 

Σν επξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΓΔ) απαηηεί ηελ άκεζε 

ιήςε κέηξσλ αλαδηάξζξσζεο ηνπ. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε είρε σο απνηέιεζκα λα αηνλήζεη 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2, κε άκεζν επαθφινπζν ηε 

ζπζζψξεπζε δηθαησκάησλ ξχπαλζεο, ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ λα ππνλνκεχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ αθφκα θαη κεηά ην 2020. Ζ ρακειή ηηκή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεζψξα δηθαησκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ αγνξά, απεηινχλ λα 

εγθισβίζνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε έλα κνληέιν πςεινχ απνηππψκαηνο άλζξαθα, 

αλαραηηίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο επελδχζεηο ζε θαζαξέο ηερλνινγίεο θαη ηελ πνξεία πξνο 

κηα βηψζηκε νηθνλνκία. χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ηα δηθαηψκαηα απηά 

αλαθέξνληαη σο Καηαινγηζκέλεο Πνζνηηθέο Μνλάδεο (Assigned Amount Units, AAU), 

φπνπ κηα κνλάδα AAU αληηζηνηρεί ζηελ εθπνκπή ελφο ηφλνπ ηζνδπλάκνπ CO2. 

Οη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηηζηήξην 

θαιχπηνπλ ην 50% ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα ζηελ Δπξψπε, ελψ ζηφρνο ηνπ θαζίζηαηαη ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαηά 43% κε βάζε ην 2005, κέρξη ην ηέινο ηεο ηέηαξηεο 

πεξηφδνπ (2021-2030). ην EU ETS ζπκκεηέρνπλ εγθαηαζηάζεηο απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο 

Δ.Δ., θαζψο θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία -είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν φηη ην Brexit κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηε ρψξα εθηφο ηνπ Δ..Δ.Γ.Δ.-, ε Ηζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ε Ννξβεγία. 

πλνιηθά, ζην EU ETS ζπκκεηέρνπλ 11.500 βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο 

εξγνζηάζηα ράιπβα, αινπκηλίνπ θαη ηζηκέληνπ, ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, αιιά θαη εζσηεξηθέο αεξνπνξηθέο πηήζεηο ζηελ 

επξσπατθή επηθξάηεηα (European Commission, 2015). 

Μέζσ ηνπ Δ..Δ.Γ.Δ., ε Δ.Δ. ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ 

«απανθπακοποίηζη» ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο, εθαξκφδνληαο ηελ αξρή «Ο ξππαίλσλ 
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πιεξψλεη (polluter pays)», ϊζηε να επηβξαβεχνληαη νη εηαηξίεο πνπ κεηψλνπλ ηελ 

εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο απφ ηνλ άλζξαθα, θαη επελδχνπλ ζε πην πξάζηλεο κνξθέο 

ελέξγεηαο – φπσο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αγνξά/ρξεκαηηζηήξην κπνξεί λα βξεη ηνλ πην νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν (cost–

effective way) ρσξίο πνιηηηθή/θπβεξλεηηθή παξέκβαζε σο πξνο ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αιιά, ηαπηφρξνλα, θαη ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο γηα ηηο βηνκεραλίεο (win–win). 

Βαζηθή νηθνλνκηθή εμήγεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ε έιιεηςε 

εθαξκνγήο ελφο απνδνηηθά θαζνξηζκέλνπ ζπλφινπ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ (private property rights in environmental resources). Κπξίαξρε 

ηδέα ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο ξχπσλ είλαη ε θαηαλνκή απηψλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ε 

εκπνξία ηνπο. αλ απνηέιεζκα δεκηνπξγείηαη κία αγνξά δηθαησκάησλ ξχπαλζεο 

(εθπνκπψλ) θαη ζπλαθφινπζα εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή αγνξάο ησλ δηθαησκάησλ. Ζ 

ηηκή δεκηνπξγεί ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο ξππαίλνληεο ψζηε λα ξπζκίζνπλ ηα επίπεδα 

εθπνκπψλ επηηπγράλνληαο ηε ιχζε κε ην ειάρηζην θφζηνο. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ 

εθπνκπψλ απφ κηα δεδνκέλε πεγή πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ζε ηζνδχλακε πνζφηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα: ζε κηα πεξηνρή φπνπ έρεη θαζνξηζηεί ην λφκηκν αλψηαην φξην γηα ηα 

επίπεδα ξχπαλζεο, κηα ξππνγφλνο επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία λέα 

εγθαηάζηαζε ή λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κφλν εάλ δελ απμήζεη ην ζπλνιηθφ 

θνξηίν ξχπαλζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη, λα αγνξάζεη 

δηθαηψκαηα εθπνκπψλ απφ άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή (ζηελ 

πεξίπησζε εθπνκπψλ κε ηνπηθή επίδξαζε), νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα απαηηείηαη λα 

κεηψζνπλ ηα επίπεδα εθπνκπψλ ηνπο θαηά πνζφ ίζν κε ηελ πξφζζεηε ξχπαλζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηε λέα δξαζηεξηφηεηα. 
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Οη κνξθέο εκπνξίαο ξχπσλ ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο:  

1. ην χζηεκα Δπηβνιήο Αλψηαηνπ Οξίνπ θαη Δκπνξίαο Ρχπσλ (Cap & Trade)  

i. Ζ ξπζκηζηηθή αξρή ζεζπίδεη έλα φξην εθπνκπψλ (emissions cap) δειαδή 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ελφο ξχπνπ πνπ κπνξνχλ λα εθπέκπνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ κεραληζκφ (π.ρ. 

ηφλνη εθπνκπψλ CO2 αλά έηνο). 

ii. Οη άδεηεο εθπνκπψλ (allowances) πνπ εθδίδνληαη θαη δηαλέκνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ίζεο κε ην ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ πνπ επηηξέπνληαη 

(θάησ απφ ην αλψηαην φξην). 

iii. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπκκφξθσζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ πξέπεη 

λα παξαθνινπζεί ή λα ππνινγίδεη ηηο πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

iv. ηε ζπλέρεηα, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζηε 

ξπζκηζηηθή αξρή ηηο άδεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο κε ηηο 

πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

2. ην χζηεκα Αλαθνξάο θαη Πίζησζεο Δκπνξίαο (Baseline & Credit) 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη πξψηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ 

ψζηε λα «θεξδίζνπλ» ηηο πηζηψζεηο (credits) θαη λα κπνξέζνπλ ζηελ ζπλέρεηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ. 

i. Οξίδεηαη έλα αλψηαην επίπεδν αλαθνξάο εθπνκπψλ (baseline) γηα θάζε 

ζπκκεηέρνληα απφ ηε ξπζκηζηηθή αξρή. Σν επίπεδν απηφ δηακνξθψλεηαη 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν παξαγσγήο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. 
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ii. Κάζε ζπκκεηέρσλ πξαγκαηνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ 

παξαθνινπζψληαο ή/θαη λα ππνινγίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

iii. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηήξεζεο, ε ξπζκηζηηθή αξρή ζπγθξίλεη ηνλ 

ππνινγηζκφ αλαθνξάο (baseline calculation) κε ηηο πξαγκαηηθέο εθπνκπέο 

απφ ηελ πεγή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη πξαγκαηηθέο εθπνκπέο είλαη ρακειφηεξεο απφ ηoλ 

αξρηθφ ππνινγηζκφ αλαθνξάο (baseline) ιακβάλνπλ «πηζηψζεηο» (emission credits) νη 

νπνίεο ηζνχληαη κε ηε δηαθνξά απηή. Οη πηζηψζεηο απηέο (δειαδή δηθαηψκαηα εθπνκπψλ) 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπλαιιάζζνληαη ειεχζεξα. Έλαο ζπκκεηέρσλ ηνπ νπνίνπ νη 

πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν αλαθνξάο ησλ εθπνκπψλ ηνπ πξέπεη λα 

αγνξάζεη πηζηψζεηο ίζεο κε ηηο επηπιένλ εθπνκπέο ηνπ γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ην φξην 

αλαθνξάο εθπνκπψλ. 

 

Δικψνα 2: ςζηήμαηα εμποπίαρ εκπομπϊν παγκψζμια 
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2.3 Παγθφζκηα Σξάπεδα 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη νηθνλνκηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ κηα νηθνλνκία βαζηζκέλε 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θαη ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο θαη βειηίσζεο ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. 

Σα ηειεπηαία 70 ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Σελ επνρή εθείλε ν κηινο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ν κεγαιχηεξνο 

αλαπηπμηαθφο θνξέαο ζηνλ θφζκν, εξγάζηεθε γηα λα βνεζήζεη πάλσ απφ 100 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ρψξεο ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο 

απηέο πξνζθέξνληαο δάλεηα θαη πξνζαξκνζκέλεο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο. Ο κηινο ηεο 

Σξάπεδαο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηηο ηξάπεδεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, νκάδεο 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηε 

γεσξγία, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην εκπφξην. ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο δίδπκνπο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο λα ζηακαηήζνπλ ηελ αθξαία θηψρεηα 

κέρξη ην 2030 θαη λα εληζρχζνπλ ηελ θνηλή επεκεξία ηνπ θησρφηεξνπ 40% ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο.  

ήκεξα, ην έξγν ηεο Σξάπεδαο αθνξά ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε βηψζηκσλ θεξδψλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. Δλψ ε ζσζηή επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ παξακέλνπλ πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο, ν κηινο ηεο Σξάπεδαο αλαγλσξίδεη έλα επξχ θάζκα παξαγφλησλ πνπ είλαη 

θξίζηκνη γηα επηηπρεκέλα απνηειεζκαηηθά ηδξχκαηα, πγηείο πνιηηηθέο, ζπλερή κάζεζε 

κέζσ αμηνιφγεζεο θαη αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εηαηξηθή ζρέζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
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ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο κηινο ηεο Σξάπεδαο έρεη καθξφρξνλεο ζρέζεηο κε πεξηζζφηεξεο 

απφ 180 ρψξεο κέιε θαη ηηο απνθαζηζηά γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνθιήζεηο πνπ είλαη νινέλα θαη πην παγθφζκηεο. ε θξίζηκα δεηήκαηα φπσο ε αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο, νη παλδεκίεο θαη ε αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε, ν κηινο ηεο Σξάπεδαο 

δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν επεηδή είλαη ζε ζέζε λα ζπγθαιέζεη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ρψξαο ηνπ θαη ελφο επξένο θάζκαηνο εηαίξσλ. Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, ελψ παξάιιεια ζα δεκηνπξγήζεη ηα ζεκέιηα γηα κηα 

καθξνπξφζεζκε θαη αεηθφξν αλάπηπμε. 

νλ Απξίιην ηνπ 2000 ε Παγθφζκηα ηξάπεδα ζε ζπλεξγαζία κε θπβεξλήζεηο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο ππφ ην Πξφηππν Σακείν Άλζξαθα (Prototype Carbon Fund, PCF) 

δεκηνχξγεζαλ ην πξψην Παγθφζκην Σακείν Άλζξαθα φπνπ ην αξρηθφ θεθάιαην 

αλέξρνληαλ ζηα $135 εθαηνκκχξηα, πξάμε πνπ ζεσξήζεθε ηνικεξή θαζψο πξνεγήζεθε 

πέληε ρξνληά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ηφζν ην Πξφηππν Σακείν Άλζξαθα φζν θαη ηα ηακεία άλζξαθα ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο πνπ αθνινχζεζαλ ραξαθηεξίδνληαη σο «ηακεία ζπκκφξθσζεο» θαζψο νη 

επελδπηέο δελ απνζθνπνχλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε αιιά αλη‟ απηνχ ιακβάλνπλ 

κεξίδην θαη‟ αλαινγία ησλ κεηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ σο αληάιιαγκα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ. 

Ζ παγθφζκηα ηξάπεδα θαηαγξάθεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ άλζξαθα κε ηε ρξήζε ελφο ελεξγνχ 

ραξηνθπιαθίνπ άλζξαθα, κε πνηθίιν ελεξγεηηθφ αιιά θαη αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, πνπ 

αθνξνχλ ηελ αγνξά κεηψζεσλ εθπνκπψλ, κε εηήζηα ή πεξηνδηθή πιεξσκή κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηνπο απφ νξηζκέλν ειεγθηηθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ηε ζπλήζσο ζεψξεζε 
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ηνπο σο πξντφληα ζπκκφξθσζεο πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Σέηνηα 

πξντφληα αθνξνχλ:  

 CERs: Πηζηνπνηεκέλεο Μεηψζεηο Δθπνκπψλ 

 ERUs: Μνλάδεο Μείσζεο Δθπνκπψλ 

 AAUs: Καηαινγηζκέλεο Πνζνηηθέο Μνλάδεο πνπ εθδίδνληαη απφ ρψξεο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην  

 tCERs ( temporary CERs): CERs πξνζσξηλήο δηάξθεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

έξγα δάζσζεο ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο  

 VERs (Volyntary Emission Reductions): Οη Δζεινληηθέο Μεηψζεηο Δθπνκπψλ 

πξνέξρνληαη απφ έξγα εζεινληηθήο Μείσζεο ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Αθνινχζσο 

πηζηνπνηνχληαη απφ νξηζκέλεο ειεγθηηθέο αξρέο κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

κνλάδεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην φπσο CERs, ERUs, 

AAUs, tCERs.  

ήκεξα ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζπλερίδεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνδφκεζε, δηαηήξεζε 

θαη εμάπισζε ηεο αγνξάο εκπνξίαο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζψο θαη ζηελ 

ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ θηινμελνχλ έξγα ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ. 

Οη ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηεο Σξάπεδαο είλαη γλσζηέο σο 

" Policies Safe guard ", νη κεραληζκνί γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

καο θαη παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηε δηαβνχιεπζε κε ηηο θνηλφηεηεο θαη γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε . Παξαδείγκαηα 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies#safeguards
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απηψλ ησλ απαηηήζεσλ είλαη ε δηεμαγσγή εθηηκήζεσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ, ε δηαβνχιεπζε κε ηηο πιεγείζεο θνηλφηεηεο ζρεηηθά κε πηζαλέο επηπηψζεηο 

ησλ έξγσλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κέζσλ δηαβίσζεο ησλ εθηνπηζκέλσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, 130 ρψξεο πηνζέηεζαλ ηελ ιεγφκελε νηθνλνκία ρακεινχ άλζξαθα 

φπσο ππνδεηθλχεη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα κε ηαπηφρξνλε εζηίαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πγεία, ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο.  

Οη βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνλ Γηεζλή νξγαληζκφ 

Υξεκαηνδφηεζεο (International Finance Corp, IFC), κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα ηελ αλαζπγθξφηεζή θαη ηελ Αλάπηπμε 

(International Bank for Reconstruction and Development, ΛBRD) θαη ην Γηεζλή 

Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ (International Development Association, IDA), πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ρψξεο κε κεζαία θαη ρακειά εηζνδήκαηα αληίζηνηρα, θαη ηνλ ηνκέα ησλ 

αγνξψλ άλζξαθα ζηνλ νπνίν έγθεηληαη ηα θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο θαη 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ παξαγσγή κνλάδσλ εθπνκπψλ άλζξαθα.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πηνζέηεζε έλα λέν ζχλνιν 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ νλνκάδεηαη  . Οη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ θαη Κνηλσληθνχ Πιαηζίνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ηα 

ζρέδηα ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία εληφο ηνπ 2018. Σν Πεξηβαιινληηθφ θαη Κνηλσληθφ 

Πιαίζην ζα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία. νη δχν ζα 

ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια γηα πεξίπνπ επηά ρξφληα γηα λα δηεπζχλνπλ ζρέδηα πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί πξηλ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ θαη 

Κνηλσληθνχ Πιαηζίνπ. 

Σν Πεξηβαιινληηθφ θαη Κνηλσληθφ Πιαίζην ζα επηηξέςεη ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη 

ζηνπο Υξήζηεο ηεο λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο 
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θηλδχλνπο ησλ έξγσλ θαη λα βειηηψζνπλ ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα. Ξεθίλεζε ηελ 1ε 

Οθησβξίνπ 2018. 

Σν  Πεξηβαιινληηθφ θαη Κνηλσληθφ Πιαίζην πξνζθέξεη επξεία θαη ζπζηεκαηηθή θάιπςε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ θηλδχλσλ. εκαίλεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε ηνκείο 

φπσο ε δηαθάλεηα, ε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ε ινγνδνζία 

- πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεπξπκέλσλ ξφισλ γηα ηνπο κεραληζκνχο 

δηακαξηπξίαο. Φέξλεη ηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο ζε ζηελφηεξε αξκνλία κε εθείλεο άιισλ αλαπηπμηαθψλ ηδξπκάησλ. 

Σν Πεξηβαιινληηθφ θαη Κνηλσληθφ Πιαίζην απνηειείηαη απφ: 

 ην φξακα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο  γηα αεηθφξν αλάπηπμε 

 ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο  γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  (IPF), ε νπνία θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ Σξάπεδα 

 ηα 10  πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα  (ESS), ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο 

 Οδεγία ηξάπεδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ζε 

κεηνλεθηνχληα ή επάισηα άηνκα ή νκάδεο 

Γεληθά ηα θνλδχιηα πνπ δηέζεζε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα ηελ αγνξά άλζξαθα 

ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξσηνπνξηαθψλ ηερλνινγηψλ.  

2.4 Πηζησηηθά κφξηα άλζξαθα 

Μία πίζησζε πνπ κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο ( EUAs), ή νη θαηαινγηζκέλεο πνζνηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο θαηαλεκήζεθαλ 

εμαξρήο ή δεκνπξαηήζεθαλ απφ ηνπο δηεζλείο δηαρεηξηζηέο θάπνηνπ ζπκβαηνχ κε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην Cap-And-Tradeζπζηήκαηνο, ή λα πξνέξρνληαη απφ έξγα 
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αληηζηάζκηζεο ησλ εθπνκπψλ. Φαηλφκελα αληηζηάζκηζεο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζε αλαπηπζζφκελεο φζν θαη ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, πξνέξρνληαη απφ έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

άλζξαθα δηακέζνπ θάπνηνπ κεραληζκνχ ηεο χκβαζεο Πιαηζίνπ, πνπ μεθίλεζε απφ 

εζληθέο θπβεξλήζεηο ή θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο αξκνδηφηεηεο απφ ηελ 

ρψξα ηνπο. Μεηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηα πηζηνπνηεκέλα κφξηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

CERs, είλαη πιήξσο εκπνξεχζηκα. 

Σα Υξεκαηηζηήξηα Ρχπσλ (Climate Excange) ιεηηνπξγνχλ σο αγνξέο δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ, αιιά ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ θαη σο αγνξέο πξνζεζκηαθψλ θαη παξάγσγσλ 

ζπκβνιαίσλ ζπκβάιινληαο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηε 

ξεπζηφηεηα. 

 Οη ηηκέο ηνπ άλζξαθα δίλνληαη ζε €/tCO2 e. Δπίζεο θαη ηα ππφινηπα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη εκπνξεχζηκα θαζψο εμηζψλνληαη κε ην CO2αλάινγα κε ηνλ δείθηε 

επίδξαζεο ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ρξεκαηηζηήξηα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ CO2, φπσο ην 

Δπξσπατθφ Υξεκαηηζηήξην Ρχπσλ (European Climate Exchange, EXC), ην 

ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ ηεο Καιηθφξληαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Νενζχζηαηα είλαη ηα 

ρξεκαηηζηήξηα ξχπσλ ζηελ αγνξά ηεο θίλαο ηα νπνία δνπιεχνπλ απφ ην 2014. 

ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ζπλεπψο 

αλακέλεηαη αχμεζε θαη ησλ εθπνκπψλ ζπλεπψο, ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ζα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο αγνξάο ηνπ άλζξαθα, θαζηζηψληαο, ζχκθσλα κε θάπνηνπο 

θνξείο ηεο αγνξάο αιιά θαη εηδηθψλ επί ηνπ ζέκαηνο, ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εκπνξία 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ σο κηα πνιιά ππνζρφκελε ρξεκαηνπηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

φζνλ αθνξά ηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο.  
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Τπάξρνπλ επηπινθέο θαη αβεβαηφηεηεο φκσο, γηαηί κία κνλάδα AAU ή EUA, κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ άπνςε ηηκήο, έλαληη ελφο CER. Απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξείηαη, θαζψο 

κέρξη πξφζθαηα: α) δελ ππήξρε δεπηεξνγελήο αγνξά γηα ηα CER, β) ππήξρε εηεξνγέλεηα 

κεηαμχ ησλ έξγσλ, πνπ πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ ηηκνιφγεζε θαη γ) ππήξραλ αζάθεηεο 

ζην ζέκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ CERs. 

Σα EUAsηζρχνπλ κφλν γηα ην ΔΓΔ ηεο ΔΔ, ελψ ηα CERs είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν 

πξντφλ άλζξαθα, πιήξσο ξεπζηνπνηήζηκν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηρεηξήζεηο 

ή θπβεξλήζεηο. Πεξίπνπ ην 65% ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΜΚΑ θαη ΜΚΔ έρνπλ απνξξνθεζεί 

απφ Δπξσπατθνχο θνξείο, ελψ ζηελ Ηαπσλία αληηζηνηρεί ην ππφινηπν φισλ ησλ αγνξψλ 

πηζηψζεσλ. Οη ηδησηηθνί αγνξαζηέο θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κνξίσλ άλζξαθα κε ηα πεξηζζφηεξα λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Αθφκε, 

νη αληηζηαζκηζηηθέο πηζηψζεηο άλζξαθα απφ έξγα ηνπ ΜΚΑ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηηκή, 

θαζψο νη θνξείο ηνπ ΔΓΔ ηεο ΔΔ νξηνζεηνχλ ηε ρξήζε απηνχ. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζησηηθψλ κνξίσλ άλζξαθα είλαη γηα παξάδεηγκα ε ρξνληά θαηά 

ηελ νπνία πηζηνπνηήζεθαλ.  

Σν θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο αθνξά έλα ζχζηεκα θαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ πηζησηηθψλ κνξίσλ. Οη αγνξέο εθπνκπψλ άλζξαθα, ν 

ΜΚΑ θαη νη εζεινληηθέο αγνξέο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, 

παξφια απηά θάπνηα πξφηππα είλαη θνηλά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Δπξσπατθή Ννκνζεζία, Γηεζλέο πνιηηηθέο  θαη 

ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο άλζξαθα 

 

3.1 Ζ νδεγία 2003/87/ΔΚ γηα εκπφξην εθπνκπψλ. 

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξνβιέπεη ηξεηο (3) κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρψξεο 

δχλαληαη λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπο. ηνπο κεραληζκνχο 

απηνχο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. ε Κνηλνηηθφ επίπεδν ε 

εκπνξία εθπνκπψλ μεθίλεζε ην 2005 κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Κνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ Οδεγία 2003/87/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Οθησβξίνπ 2003 (L 275/ 25.10.03) γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πηνζεηεί Κνηλνηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ 

εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Παξάιιεια απνβιέπεη ζηνλ πεξηνξηζκφ, θαηά ην δπλαηφλ, ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά φηη ε 

θνηλνηηθή πξνζέγγηζε ζα δηαζθαιίζεη φηη ν αληαγσληζκφο δελ ζα ζηξεβιψλεηαη εληφο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. ε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πνιηηηθέο θαη κέηξα, ε εκπνξία εθπνκπψλ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ. 

http://www.lime-association.gr/Documents/CO2/Odigia.2003-87-EE.Emporia.Ekpompon.pdf
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Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη αξρηθά θαιχπηεη 

εθπνκπέο κφλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ κεγάιεο ζηαζεξέο πεγέο  

Με ηελ απφθαζε 93/389/ΔΟΚ ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1993 εγθαζηδξχεηαη ν κεραληζκφο 

παξαθνινχζεζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ησλ ρψξσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ.  

Σα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα θαζνξίζνπλ ηελ αξκφδηα αξρή πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαζψο επίζεο θαη λα ηεξνχλ κεηξψα ζηα νπνία ζα γίλεηαη ε 

πιήξεο θαηαγξαθή ηεο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ, ηεο κεηαβίβαζεο αιιά θαη ηεο 

αθαίξεζεο απηψλ.  

Κάζε θξάηνο θαηαξηίδεη έλα Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο θαη κε βάζε ηα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα θαη δηαλέκεη ηα δηθαηψκαηα κε δηαθαλήο δηαδηθαζίεο. Καηά ηελ πεξίνδν 2005-

2008 ηα θξάηε κέιε θαηαλέκνπλ ην 95% ησλ δηθαησκάησλ δσξεάλ. Χζηφζν θαηά ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ην θάζε θξάηνο απνθαζίδεη ηε πνζφηεηα ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζα θαηαλείκεη. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 ε πεξίνδνο γίλεηαη 

πεληαεηήο θαη έρεη δηάξθεηα κέρξη ην 2012.  

Κάζε ρξφλν ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο εθαξκνγήο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Ζ πξψηε έθζεζε ππνβιεζεί ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2005. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα θξάηε παξαηεξήζνπλ παξαβηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπ θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ παξνχζα νδεγία είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνχλ ζε θπξψζεηο θαζψο θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ ηα νλφκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ παξαβηάζεη ηηο απαηηήζεηο.  

Τπεχζπλα γηα ηελ αθχξσζε θαη ηελ επηζηξνθή ησλ δηθαησκάησλ είλαη ηα ίδηα ηα θξάηε. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγία δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ζε πξφζσπα εληφο ηεο θνηλφηεηαο. 
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3.2 Καηαλνκή Γηθαησκάησλ 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ γηα φιε ηελ ΔΔ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ εζληθψλ 

ζρεδίσλ. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε πιεηζηεξηαζκφ φια ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ 

δηαηίζεληαη δσξεάλ. Σν 80% θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ βάζε θαη ησλ εθπνκπψλ 

ηνπο, ην 10% θαηαλέκεηαη γηα ιφγνπο αιιειεγγχεο θαη αλάπηπμεο θαη ην 2% 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ νπνίσλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ην 2005 ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ 20% ρακειφηεξεο ηεο ρξνληά αλαθνξάο.  

Σνπιάρηζηνλ 50% ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπ αθφινπζνπο ζθνπνχο : 

 Μείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

 Αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  

 Μέηξα κε ζηφρν ηελ απνθπγή απνδάζσζεο θαη αχμεζε ηεο αλαδάζσζεο  

 Απνκφλσζε ηνπ CO2 απφ ηα δάζε  

 Γέζκεπζε θαη γεσινγηθή απνζήθεπζε ηνπ CO2  

 ηξνθή πξνο ησλ ρακειψλ εθπνκπψλ θαη δεκφζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο  

 Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ  

 Δλίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη κφλσζεο  

 Σελ θάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο. (europa.eu)  

3.3 Γηθαηψκαηα Δθπνκπψλ Ρχπσλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ Δηαηξηψλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θνηλήο έξεπλαο ( 2007) απφ ηελ Price water house Coopers 

θαη ηελ ΗΔΣΑ (International Emissions Trading Association) ην 60% ησλ εηαηξηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην EU ETS ζεσξνχλ φηη κφλν ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ πνπ αγνξάδνληαη 
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θαη δελ δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηα εζληθά ζρέδηα θαηαλνκήο ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.  

Χζηφζν νη Wambsganss θαη Sanford (1996) ζε έξεπλά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ ηα 

αγνξαζκέλα δηθαηψκαηα ξχπσλ ιακβάλνληαη ππφςε σο «έμνδα» (expense) ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηα 

εζληθά ζρέδηα θαηαλνκήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε σο «δσξηζκέλα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ» (donatedassets) ψζηε λα ππάξρεη κηα νκνηφκνξθε ινγηζηηθή απνηχπσζε 

ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σε ινγηθή απηή ησλ 

Wambsganss θαη Sanford, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ΗΔΣΑ αθνινπζεί κφλν ην 5% ησλ 

εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην EU ETS.  

Οη Antonnen, Mehling θαη Upston-Hooper ζε έξεπλά ηνπο (2007) ζρεηηθά κε ηα ζεζκηθά 

πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ζηηο ρψξεο Φηλιαλδία, 

νπεδία, Γεξκαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην, επηζεκαίλνπλ φηη ζηε Φηλιαλδία, 

θπβεξλεηηθφ λνκνζρέδην πξνηείλεη ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ λα ιακβάλνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ σο «άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

(intangibleassets), φπσο νη επξεζηηερλίεο, νη άδεηεο θαη άιιε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 

Αληίζεηα, ε ζνπεδηθή λνκνζεζία νξίδεη ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ σο 

«ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία» (financial instruments). Ζ γεξκαληθή λνκνζεζία δελ 

θαηεγνξηνπνηεί ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ, σζηφζν επηζεκαίλεη φηη δελ ηα ζεσξεί 

«ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία», φπσο ε ζνπεδηθή λνκνζεζία. Σέινο, ε Αγγιία, δελ 

κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο, θαη αθήλεη ζηα δηθαζηήξηα λα 

θαζνξίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξηψλ αλάινγα κε ηελ θάζε δηθαζηηθή δηακάρε ζηελ νπνία απηά εκπιέθνληαη.  
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Οη Johnston, Sefcik θαη Soderstrom εξεπλνχλ ην πψο αληηδξνχλ νη αγνξέο ζην πιαίζην 

ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ CO2 ησλ ΖΠΑ (πνπ ππνδειψλεη φηη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αγνξάο ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ησλ εηαηξηψλ 

ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ). Δλ ζπληνκία, νη 

Johnstonetal. (2008) βξίζθνπλ φηη ε αγνξά απνδίδεη κηα ζεηηθή αμία ζηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπψλ πνπ απνζεθεχεη κηα εηαηξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο 

ζεσξνχληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απφ ηνπο επελδπηέο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

αγνξά αληηδξά (αιιά κε πην δηθνξνχκελε ηξφπν), φηαλ κηα επηρείξεζε αγνξάδεη 

δηθαηψκαηα εθπνκπήο. Τπνζηεξίδνπλ φηη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ε αγνξά 

δηθαησκάησλ παξέρεη ζηνπο επελδπηέο θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο ε 

επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εθπνκπέο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ζεκεηψλνπλ επίζεο φηη ην θαζεζηψο αλαθνξψλ θαη ειέγρνπ ζηηο ΖΠΑ γηα απηή 

ηελ αγνξά δελ έρεη αλαπηπρζεί θαιά. Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη κπνξεί λα 

είκαζηε αθφκε καθξηά απφ ηελ επίηεπμε «θαιήο» ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπνκπψλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη ησλ εθπνκπψλ πνπ αγνξάδνληαη), αιιά φηη νη 

επελδπηέο είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα ππνινγίζνπλ κε 

αθξίβεηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Gibson, K. (1996), εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο-πνζνηηθέο 

αλαθνξέο, κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο-πνηνηηθέο αλαθνξέο ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα παξέρνπλ 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή. Πξάγκαηη, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ κηα "πξαγκαηηθή θαη δίθαηε εηθφλα" ηεο 

εηαηξηθήο απφδνζεο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο, κε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζα 

απαηηεζεί γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ εηαηξηψλ ζηα 

λέα θιηκαηηθά δεδνκέλα. 
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3.4 Παξαθνινχζεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ εθπνκπψλ 

Σα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη απνθάζεηο θαη νη 

εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη 

ηελ επνπηεία, ηελ ππνβνιή, εθζέζεσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ εθπνκπψλ, 

γλσζηνπνηνχληαη ακέζσο θαη κε θαλνληθφ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξφιεπηε 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο. (europa.eu)  

ην ελ ιφγσ θαλνληζκφ θαλνλίδνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. 

3.5 Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (ΔΚΓΔ) 

ηνλ κεραληζκφ εκπνξίαο ξχπσλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ :  

 Σα δηπιηζηήξηα  

 Ζ ραιπβνπξγία  

 Σα θεξακνπνηεία  

 Ζ ηζηκεληνβηνκεραλία  

 Ζ ραξηνπνηία  

 Ζ αζβεζηνβηνκεραλία 

 Ζ παινπξγία  

Κάζε θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιιεη έλα Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ζην νπνίν ε δηάζεζε ησλ δηθαησκάησλ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. 

Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη θάιππηε εθπνκπέο 

κφλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ κεγάιεο ζηαζεξέο πεγέο (εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ 

ζηηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ). Ζ πξψηε θάζε νινθιεξψζεθε ην 2007 ελψ ε δεχηεξε 
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νινθιεξψζεθε ην 2012. Ζ ηξίηε θάζε αθνξά ηα έηε 2013-2020 θαη πεξηιακβάλεη εθηφο 

απφ ηηο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θαζψο θαη ε θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ θάζε ρψξαο, 

κεηψλνληαη θάζε έηνο νχησο ψζηε ην 2020 λα κεησζνχλ νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηεο Δ.Δ. 

θαηά 21% απφ ην 2005. ηελ Δπξψπεο ησλ 27 αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 2 δηο δηθαηψκαηα ην 

έηνο (κε 1 δηθαίσκα λα αληηζηνηρεί ζε 1 ηφλν ηζνδπλάκνπ CO2) κε 11.500 ζπκκεηέρνληεο 

επηρεηξήζεηο. ηελ Διιάδα, 141 εγθαηαζηάζεηο είλαη ππφρξεεο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ.  

Σηο αλζξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 4δηο κνλάδσλ εκπνξεχνληαη 5 ρξεκαηηζηήξηα , κε ην 

ECX Exchange ηνπ Λνλδίλνπ λα θπξηαξρεί. Ζ ηηκή ησλ δηθαησκάησλ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηεο αγνξάο δειαδή είλαη απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεξψλ ηεο αγνξάο. Σα νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εκπνξίαο άλζξαθα ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ πξνγξάκκαηα πξάζηλεο 

αλάπηπμεο. ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα (offsets) ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο δξάζεηο: 

 έξγα αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο αηνιηθά πάξθα, πδξνειεθηξηθά 

θξάγκαηα θ.α. 

 έξγα δαζνθνκίαο φπσο αλαδάζσζε 

 έξγα θαηαζηξνθήο ξχπσλ φπσο θαηαζηξνθή ηνπ κεζαλίνπ ζε ΥΤΣΑ, 

θαηαζηξνθή ησλ βηνκεραληθψλ ξχπσλ θ.α. 
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ηα παξαθάησ ζρήκαηα (ζρήκαηα 2 θαη 3), αλαπαξίζηαηαη ε παξαρψξεζε δσξεάλ 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο πξνο ηηο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο ηελ 

πεξίνδν 2008-2011, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ησλ αληίζηνηρσλ κνλάδσλ. 

Δίλαη εκθαλέο πσο απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ εκπνξίαο νη βηνκεραλίεο έιαβαλ 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά επίπεδα εθπνκπψλ ηνπο, ελψ ην 

πιεφλαζκα βαίλεη απμαλφκελν θάζε ρξφλν, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηνχκελε παξαγσγή. 

εκεηψλεηαη εδψ πσο απηή ε εμέιημε δελ ηζρχεη γηα ηνλ θιάδν παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, 

ν νπνίνο βξέζεθε εμαξρήο κε „ειιεηκκαηηθφ‟ ηζνδχγην δηθαησκάησλ. Ο ηνκέαο κε ηε 

κεγαιχηεξε πιενλάδνπζα θαηαλνκή είλαη νη βηνκεραλίεο ηζηκέληνπ θαη αζβέζηε, νη 

νπνίεο έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθά 17Mt πεξίζζεηαο δηθαησκάησλ πνπ ηζνδπλακνχλ κε 

ην 79% ησλ ζπλνιηθψλ πιενλαζκάησλ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Χζηφζν, φινη νη 

ηνκείο αλεμαηξέησο έρνπλ ζπζζσξεχζεη δσξεάλ δηθαηψκαηα. Ηδηαίηεξα ε θεξακνπνηία 

έιαβε 3 θνξέο πεξηζζφηεξεο άδεηεο ξχπαλζεο απφ φζεο ρξεηαδφηαλ (278%), ελψ ε 

Διάγραμμα 9: Κλάδοι ελληνικήσ βιομηχανίασ μεταποίηςησ (CITL 2-9) 2008-2011(Πηγή: Σφςτημα καταγραφήσ 
ςυναλλαγών τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Περιβάλλοντοσ) 

Διάγραμμα 10:  Αθροιςτικά πλεονάςματα τησ ελληνικήσ βιομηχανίασ ανά τομζα (2008-2011) (Πηγή: Σφςτημα 
καταγραφήσ ςυναλλαγών τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Περιβάλλοντοσ) 
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ραιπβνπξγία έιαβε ζρεδφλ δηπιάζηα δηθαηψκαηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο 

(187%).  

Σα θξάηε κέιε θαηαλέκνπλ ην 90% ησλ δηθαησκάησλ δσξεάλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ κπνξνχλ αλ δεκνπξαηεζνχλ δελ μεπεξλάεη ην 10% ησλ 

ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ. ηε πεξίπησζε πνπ ιφγσ θιεηζίκαηνο επηρεηξήζεσλ ην 

πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηηο 

πξνβιέςεηο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ην πνζνζηφ ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζα δεκνπξαηεζνχλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ δηθαησκάησλ. 

 

Ζ αθξηβήο ινγηζηηθή θαηαγξαθή γηα φια ηα επηδφκαηα πνπ εθδίδνληαη θάησ απφ ην 

ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ ηεο εμαζθαιίδεηαη απφ ην ιεμηαξρείν έλσζεο (Union 

Πίνακασ 2: Κατανομή δικαιωμάτων ανα δραςτηριότητα ςτην Ελλάδα (ΥΠΕΝ) 
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registry). Σν ιεμηαξρείν παξαθνινπζεί ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ επηδνκάησλ πνπ θξαηηνχληαη 

ζηνπο ειεθηξνληθνχο απνινγηζκνχο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο κηα ηξάπεδα έρεη έλα αξρείν 

φισλ ησλ πειαηψλ ηεο θαη ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ ΔΔ ΔΓΔ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2005, ηα εζληθά ιεμηαξρεία (National registries) εμαζθάιηζαλ ηελ αθξηβή 

ινγηζηηθή απεηθφληζε φισλ ησλ επηδνκάησλ πνπ εθδφζεθαλ. Μεηά απφ κηα αλαζεψξεζε 

ηεο νδεγίαο ETS ην 2009, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ΔΔ ΔΓΔ ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα εληαίν 

ιεμηαξρείν ηεο ΔΔ (Καλνληζκφο No 389/2013) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία θαιχπηεη επίζεο ηα ηξία θξάηε (EEA-EFTA). Σν ιεμηαξρείν ηεο 

έλσζεο (Union registry) έρεη αληηθαηαζηήζεη ηα εζληθά ιεμηαξρεία ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη θαιχπηεη θαη ηηο 31 ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔ ETS. Σν ιεμηαξρείν ηεο έλσζεο 

είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ, ζε απεπζείαο ζχλδεζε, πνπ θξαηά ηνπο απνινγηζκνχο γηα ηηο 

ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηα εζληθά ιεμηαξρεία, θαζψο επίζεο 

θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ρεηξηζηψλ αεξνζθαθψλ, νη νπνίνη έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ ΔΔ 

ETS απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012. 

Γηα λα ζπκκεηέρεη ζην ΔΔ ETS κηα επηρείξεζε ή έλα θπζηθφ πξφζσπν (physical person) 

πξέπεη λα αλνίμεη έλαλ ινγαξηαζκφ ζην ιεμηαξρείν έλσζεο. Γηα λα αλνίμεη έλαλ 

ινγαξηαζκφ έλα αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην ζρεηηθφ εζληθφ δηαρεηξηζηή (national 

administrator), ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ επαιήζεπζε φιεο ηεο 

εληζρπηηθήο ηεθκεξίσζεο. 

3.6 Δπξσπατθφ Υξεκαηηζηήξην Ρχπσλ (European Climate Excange, ECX) ε νξγάλσζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Μεξηθά ζπζηήκαηα εκπνξίαο επηηξέπνπλ λα γίλνπλ ζπλαιιαγέο θαη κεηαμχ μέλσλ 

κνλάδσλ εθπνκπψλ. Σν ΔΓΔ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU ETS) είλαη έλα απφ απηά ηα 

ζπζηήκαηα φπνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο εθηφο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζην ΔΔ ΔΓΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεξηθνχο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κνλάδσλ εθπνκπψλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ρξήζε ησλ κνλάδσλ «πνπ 

εηζάγνληαη» απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ηελ ΔΔ ππφθεηηαη ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

φξηα (European Union, 2013). 

Ζ κεηαθνξά ησλ αδεηψλ αλαθέξεηαη σο εκπφξην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν αγνξαζηήο 

πιεξψλεη κηα δαπάλε γηα ηηο εθπνκπέο ηνπ, ελψ ν πσιεηήο αληακείβεηαη γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζεσξεηηθά, γηα θάπνηνπο ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο 

ζα απνηειέζεη νηθνλνκηθφηεξε ιχζε, επηηπγράλνληαο ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο ζηελ θνηλσλία (Montgomery, 1972).  

Τπάξρνπλ ελεξγά πξνγξάκκαηα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα δηάθνξνπο αηκνζθαηξηθνχο 

ξχπνπο παγθνζκίσο, φπσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ ππάξρεη κηα εζληθή αγνξά γηα 

ηε κείσζε ηεο φμηλεο βξνρήο θαη δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο γηα νμείδηα αδψηνπ 

(EPA US ). Γηα ηα αέξηα ζεξκνθεπίσλ ην κεγαιχηεξν είλαη ην χζηεκα Δκπνξίαο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU ETS, n.d.), ηνπ νπνίνπ ζθνπφο 

είλαη λα απνθεπρζεί ε επηθίλδπλε θιηκαηηθή αιιαγή. Σν φξην θαη ην εκπφξην παξέρνπλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ επειημία πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο 

ππνθηλψληαο ηε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αγνξέο γηα 

άιινπο ξχπνπο ηείλνπλ λα είλαη κηθξφηεξεο θαη εληνπηζκέλεο.. Σν ΔΓΔ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ηα 15 θξάηε κέιε είλαη ην παιαηφηεξν ζχζηεκα μεθηλψληαο ηελ πξψηε θάζε 

εθαξκνγήο ην 2005 (European Union, 2013) 

Σν ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ νπνίνπ ε βαζηθή δνκή 

αλαπηχζζεηαη παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (EU ETS) νπνχ παξέρνληαη  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πηπρή ηνπ. Ζ 
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Δπξσπατθή Έλσζε, ν πιένλ έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, 

απνθάζηζε λα εθαξκφζεη πηινηηθά ηελ εκπνξία εθπνκπψλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο πξηλ απφ 

ηελ επίζεκε έλαξμε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη λα ελζσκαηψζεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία κέζα απφ ηηο νδεγίεο  (Οδεγία 2003/87/EC) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 2003 (Ννκνζεζία 

L275/ 25.10.03 ) γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή  Κνηλφηεηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο  ( 

Οδεγία 96/61/ΔC ) θαζψο θαη κε ηελ νδεγία (Οδεγία 2004/101/ΔC ). Τηνζεηεί,  ζχκθσλα 

κε απηέο, ην Κνηλνηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. ε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πνιηηηθέο θαη κέηξα, ε εκπνξία εθπνκπψλ 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ. Σν επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2005 θαη θάιππηε εθπνκπέο κφλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ κεγάιεο ζηαζεξέο πεγέο. Ζ 

πξψηε θάζε νινθιεξψζεθε ην 2007, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ηελ πεξίνδν 2008-2012. Ζ 

ηξίηε θάζε αθνξά ηα έηε 2013-2020 θαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο ζηαζεξέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο. Οη επφκελεο πεξίνδνη εκπνξίαο, κεηά ηελ πξψηε, 

ηαπηίδνληαη κε ηηο πεληαεηείο πεξηφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην (2008-2012, 2013-2017, θ.ν.θ.).  

Σν ΔΓΔ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη έλαο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην βαζηθφ εξγαιείν 

ηνπ γηα ηηο βηνκεραληθέο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ επηθεξδψο. Σν πξψην - θαη 

αθφκα καθξάλ ην κεγαιχηεξν - δηεζλέο ζχζηεκα γηα ηα επηδφκαηα εθπνκπήο αεξίσλ 



 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 

 
78 

 
 

ζεξκνθεπίνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην ΔΔ ΔΓΔ θαιχπηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 11.000 

ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζε 31 

ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο αεξνγξακκέο (EU ETS) .  

Οη θαλφλεο γηα ηηο δπν πξψηεο πεξηφδνπο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ΔΔ ΔΓΔ, 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ ηξίηε πεξίνδν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηελ νπνία 

δηαλχνπκε ζήκεξα. Οη πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ νδεγία εκπνξηθψλ εθπνκπψλ ηνπ 2003 (Οδεγία 2003/87/EC) 

θαζψο θαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε κε βάζε ηελ «νδεγία ζχλδεζεο» ηνπ 2004(Οδεγία 

2004/101/ΔC), ε νπνίν αλαγλψξηζε ηε ρξήζε απφ ην ΔΔ ΔΓΔ ελφο πεξηνξηζκέλνπ 

πνζνχ πηζηψζεσλ εθπνκπήο απφ ηνπο κεραληζκνχο πξνγξάκκαηνο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην, ηνλ κεραληζκφ "θαζαξήο" αλάπηπμεο (Clean Development Mechanism, CDM) θαη 

ηνλ κεραληζκφ θνηλήο εθαξκνγήο (Joint Implementation, JI). ηηο πξψηεο δχν θάζεηο, ην 

φξην ζηα επηδφκαηα ηέζεθε ζε εζληθφ επίπεδν κέζσ ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Καηαλνκήο 

Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ –ΔΚΓΔ (National Allocation Plans, NAPs) 

 

3.6 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξσπατθήο Αγνξάο θαη νη ζρεηηθέο αγνξέο παξαγψγσλ. 

Καηά ηε 2
ε
 δεχηεξε πεξίνδν εκπνξίαο ηνπ ΔΓΔ ηεο ΔΔ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ 

φγθνπ εκπνξίαο δηθαησκάησλ θαζψο νη ππφρξεεο εγθαηαζηάζεηο αλαγθάδνληαλ βάζεη 

ζρεδίνπ λα αγνξάζνπλ δηθαηψκαηα εθπνκπψλ πηνζεηψληαο κηα ζηάζε αξθεηά αηζηφδνμε 

πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πιεφλαζκα ησλ EUAsθαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο θαηξαθχια 

θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν. 

Οη νηθνλνκηθνί ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα εληζρχνπλ ην ξφιν ηνπο, φπσο θαη ζηηο 

ππφινηπεο αγνξέο εκπνξεπκάησλ, φπνπ νηθνλνκηθνί θαη φρη θπζηθνί ζπκκεηέρνληεο, κε 

κεδεληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θπζηθή αγνξά, ειέγρνπλ ην 90% ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. 
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Σν γεγνλφο φηη ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ρνξεγνχληαη, αληί λα δεκνπξαηεζνχλ θάλεη 

πνιιά απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέιε λα θνβνχληαη φηη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα 

απεηιείηαη θαη φηη εηαηξείεο κε ηζρπξέο πνιηηηθέο δηαζπλδέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

θεξδίζνπλ ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.  

ήκεξα ε αγνξά EUAs είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αγνξά CER αλαθνξηθά κε ηνλ 

φγθν ζπλαιιαγψλ θαη ειέγρεηαη θπξίσο απφ εηαηξείεο ελέξγεηαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα κε εκπεηξία ζηελ εκπνξία θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο 

αγνξέο εκπνξεπκάησλ. Μηθξνί παίθηεο εηζέξρνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηελ αγνξά κέζσ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ ξεπζηφηεηα. 

Ζ αγνξά ησλ εθπνκπψλ έρεη ηνπο αθφινπζνπο θχξηνπο ηνκείο:  

1. Πξνζεζκηαθέο ζπκθσλίεο: πληζηνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ EUAs. 

2. Αληαιιαγή ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο: Λίγα ρξεκαηηζηήξηα έρνπλ 

μεθηλήζεη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο σο επί ην πιείζην ζηελ 

Δπξψπε αιιά θαη ζηηο Ζ.Π.Α. ηα νπνία απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ησλ πιαηθφξκσλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνλψλνπλ ηελ ξεπζηφηεηα 

3. Ζ άκεζε δηεπζέηεζε (αγνξά spot): Ζ θαηά θαλφλα ηηκνιφγεζε ησλ 

πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ κε έθπησζε, ιφγσ ηνπ θφζηνπο, θαζψο ε 

πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη ηψξα θαη φρη ζην κέιινλ, θαζηζηψληαο ηελ πξάμε 

εχθνιε θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλχπαξθην. Οη θχξηνη ζπκκεηέρνληεο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο.  

4. Δμσρξεκαηηζηεξηαθέο (over-the-counter, OTC) ζπλαιιαγέο: πσο ζηηο 

θιαζηθέο αγνξέο εκπνξεπκάησλ έηζη θαη ζηηο αγνξέο εθπνκπψλ νη 

Δμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θαηέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν 
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ζπλαιιαγψλ, ιφγσ ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ησλ κεγάισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ. Υξεκαηηζηεξηαθνί 

δηακεζνιαβεηέο παξέρνπλ ζπκβάζεηο ζε 3 θνηλέο Δμσρξεκαηηζηεξηαθέο 

πξνδηαγξαθέο:  

 ISDA – Γηεζλήο Έλσοε πκθσληψλ θαη Αληαιιαγήο Παξαγψγσλ (International 

Swaps and Derivatives Association)  

 ΗΔΣΑ – Γηεζλήο Έλσζε Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο (International 

Emissions Trading Association)  

 EFET – Έλσζε Δπξσπατθψλ Δηαηξηψλ Δλέξγεηαο (European Federation of Energy 

Traders)  

Δγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο 

εθπνκπέο κέζσ πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κεηξψνπ γηα θάζε 

εγθαηάζηαζε, φπσο ππαγνξεχεηαη απφ ην ΔΚΓΔ. Οη πξφζζεηεο εθπνκπέο 

αληηζηαζκίδνληαη κε ηελ αγνξά EUAs ή CERs ζηελ αγνξά ησλ εθπνκπψλ. Οη θνξείο ηεο 

αγνξάο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ κηα πνηθηιία πξντφλησλ αληηζηάζκηζεο θαη 

ζηξαηεγηθψλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο πηζηψζεηο:  

(1) πκβφιαηα Γηαθνξψλ (Contract For Differences, CFDs): Έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θιείλεη κηα ζπκθσλία γηα ηελ παξάδνζε 

θαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ δηθαησκάησλ/πηζηψζεσλ ζε κηα δεδνκέλε εκεξνκελία 

θαη ζε θαζνξηζκέλε ηηκή, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο ζην ΔΓΔ ηεο ΔΔ 

ζπκθσλνχλ λα παξέρνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα ζηελ ίδηα κειινληηθή 

εκεξνκελία, αιιά ζε ηηκή φπσο απηή θαζνξίδεηαη  
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(2) ηαζεξή ηηκή αγνξάο: Σα απαηηνχκελα EUAsαγνξάδνληαη κηα θνξά θαη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα παξέρεη κηα ζηαζεξή κέζε ηηκή γηα ζπκβάζεηο 

θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο. 

(3) Πιαθφλ: Οξίδεηαη κηα ζηαζεξή ηηκή γηα EUAs θαη, επηπιένλ δηθαηψκαηα 

πψιεζεο αγνξάδνληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη αλ ε κειινληηθή αγνξαζηηθή 

ηηκή εκπνξίαο ησλ EUAsείλαη ρακειφηεξε απφ ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή, νη 

κεληαίεο ηηκέο ζα αλαζεσξεζνχλ ρακειφηεξα. 

(4) Collar: Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (αγνξάο θαη 

πψιεζεο) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε ηηκή ησλ 

EUAsζα θπκαίλεηαη κεηαμχ ελφο αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ νξίνπ αλεμάξηεηα 

απφ ηελ πνξεία ηεο αγνξάο.  

(5) Γείθηεο ηηκψλ: Ζ ηηκή ησλ EUAs είλαη ζπλδεδεκέλε κε θάπνηνλ δείθηε. 

(6) Τβξηδηθή πξνζέγγηζε: Έλα κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ζε EUAs 

δηεπζεηνχληαη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαη ηα ππφινηπα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαιχπηνληαη βάζεη ελφο 

δείθηε ηηκψλ. 

(7) Υεηκεξηλή δψλε: Ζ αλάγθε ησλ EUAs γηα ηελ πεξίνδν Ννέκβξην έσο Μάξηην 

θαιχπηεηαη απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, θαζψο νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

απμάλνπλ ηηο εθπνκπέο CO2 

(8) Καινθαηξηλή δψλε: Ζ αλάγθε ησλ EUAs γηα ηελ πεξίνδν Απξίιηνο έσο 

Οθηψβξηνο θαιχπηεηαη απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, θαζψο νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο απμάλνπλ ηηο εθπνκπέο CO2ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο 

θιηκαηηζηηθψλ 

Σν ΔΓΔ ηεο ΔΔ, σο κηα πξφζθαηε αγνξά, δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (Risk managment) γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο φπσο:  
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 Ζ δηαθχκαλζε ηηκψλ 

 Ζ πηζαλή ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα απνζέκαηα 

δηθαησκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλα 

 Ζ κε θαλνληθή ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ηηκψλ  

 Ζ έιιεηςε θαηαγεγξακκέλσλ ζηνηρείσλ  

 Οη πεξίνδνη κεηάβαζεο (ζην ηέινο θάζε δεζκεπηηθήο πεξηφδνπ πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ζεκείν παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη εθπέκςαληεο δελ έρνπλ άιιε 

επηινγή παξά ηελ άκεζε ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ φγθνπ δηθαησκάησλ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ είλαη αδχλαηε ε πξφβιεςε θηλδχλνπ απφ έγθπξα κνληέια 

πξνζνκνίσζεο ξίζθνπ φπσο ην Monte Carlo Simulation. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο νιηγνεηνχο 

εκπεηξίαο ζηελ αγνξά ηνπ άλζξαθα ηα ζελάξηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ κεξηά ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κε ηηο εθπνκπέο CO2θάζε άιιν παξά αληηθεηκεληθά ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ. Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη 

κηα ζεηξά επηπιένλ θηλδχλσλ:  

 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ απμεκέλε δήηεζε ηνπ φγθνπ ησλ εθπνκπψλ  

 Ο θίλδπλνο ηεο ξεπζηφηεηαο θαζψο ε εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εληνιψλ 

δελ είλαη πιένλ ηθαλνπνηεηηθή  

 Ζ ξαγδαία κεηακφξθσζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο αγνξάο ιφγσ ησλ κεηαβαηηθψλ 

πεξηφδσλ.  

Σα EUAs κπνξνχλ λα πσιεζνχλ ζηελ spot-αγνξά κε παξάδνζε εληφο 2 εκεξψλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ 5 εκέξεο κεηά 

ηελ παξάδνζε. Έρεη απζαίξεηα επηβιεζεί φηη ε πξνζεζκηαθή αγνξά ησλ EUAs έρεη κφλν 

κηα εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ θάζε ρξφλν (Γεθέκβξην), δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκφξθσζε 

ειέγρεηαη ζε εηήζην ρξνληθφ νξίδνληα έηζη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα αγνξάζεη 
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θάπνηνο EUAsησλ Ηαλνπάξην, θξαηψληαο ηα νιφθιεξν έηνο, απνηειψληαο έλα επηπιέσλ 

νηθνλνκηθφ βάξνο γηα εθείλνλ.  

ΣΑ EUAs πξννξίδνληαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζπκκφξθσζεο κε ηα αλψηαηα φξηα 

εθπνκπψλ, αιιά νη έκπνξνη κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο γηα λα 

απνθνκίζνπλ θάπνην θέξδνο. Σέηνηα «λνκφηππα» παξάζπξα εκπνξίαο εθπνκπψλ είλαη: 

 Ζ αλίρλεπζε ζπκβνιαίσλ  εζθαικέλεο ηηκνιφγεζεο: Αλ π.ρ. έλα ζπκβφιαην ηνπ 

2017 δελ δηαπξαγκαηεχεηαη ζε δίθαηε ηηκή ζεσξείηαη ππεξηηκεκέλν, ηφηε έλαο 

έκπνξνο ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη έλα ζπκβφιαην ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη 

λα πνπιήζεη απηφ ηνπ 2016. Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη ηα επνλνκαδφκελα Spread 

2016/2017. Ζ ιήμε ησλ ζπκβνιαίσλ επέξρεηαη θαηά ηελ ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ.  

 Μηα άιιε κέζνδνο είλαη λα παξαιάβεη ζπκβφιαην ηνπ 2018 θαη λα δαλεηζηεί 

ρξήκαηα έηζη ψζηε λα ην θξαηήζεη γηα 12 κήλεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θζελφ 

ζπκβφιαην γηα ηελ αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πψιεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ 2019. 

 Γεσγξαθηθά arbitrage: Αλ ε ηηκή ησλ EUAsαπνθιίλεη κεηαμχ δπν γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ, ηφηε κέζσ ηεο αγνξαπσιεζίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ 

ιακβάλεηαη θέξδνο. 

 Πεξηφδνπ Η/Πεξηφδνπ ΗΗ Spreads: Δίλαη κηα ζρεηηθά ζπρλή ζπλαιιαγή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχηαλ αλ ζέιακε λα θάλνπκε εηθαζίεο γηα ηελ ηηκή ησλ spreads ησλ 

δηθαησκάησλ ζε 2 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ ΔΓΔ ηεο ΔΔ. Αλ ε 

ηηκνιφγεζε ησλ 2 απηψλ ζπκβνιαίσλ είλαη ιαλζαζκέλε ηφηε θάπνηνο ζα κπνξεί 

λα αγνξάζεη ηα ππνηηκεκέλα ζπκβφιαηα θαη λα πσιήζεη ηα ππεξηηκεκέλα.  

 EUA/CERS preads: Οη ηηκέο ησλ CERs αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην πνζνζηφ ηεο 

ηηκήο ησλ EUAs. Οη ζπλαιιαγέο ησλ spreadsπξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε 

πνπ θξίλνπκε φηη ην πνζνζηφ, αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ησλ EUAs είλαη ην 
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θαηάιιειν. Αλ γηα παξάδεηγκα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θξίλνπλ φηη ε ηηκή 

ησλ CERs είλαη πνιχ πςειή ζε πνζνζηηαία βάζε ζα πξνρσξήζνπκε ζε πψιεζε 

ησλ CERs θαη αθνινχζσο αγνξά ησλ EUAs.  

Οη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαζνξηζκέλνπο φγθνπο δηθαησκάησλ (10.000, 

25.000, 50.000 & 100.000). Σα ζηνηρεία ελφο πξνζεζκηαθνχ ζπκβνιαίνπ αθνξνχλ ηα 

εμήο:  

 Αγνξαζηή 

 Πσιεηή 

 Σχπνο δηθαηψκαηνο 

 Ζκεξνκελία ζπλαιιαγήο  

 Πεξίνδνο ζπκκφξθσζεο 

 Αξηζκφο δηθαησκάησλ 

 Σηκή αγνξάο  

 Οιηθή Σηκή Αγνξάο 

 Ζκεξνκελία παξάδνζεο  

 Δίδνο δηαθαλνληζκνχ (π.ρ. θπζηθφο δηαθαλνληζκφο)  

Ο θπζηθφο δηαθαλνληζκφο νδεγεί επίζεο ζε πίζησζε θαη ρξέσζε ηνπ κεηξψνπ 

ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη.  

Γηα θπζηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ Spotαγνξά θαη ηα ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο “Inventory monetization”. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ 

κηα εηαηξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα EUAs ηεο σο ερέγγπν γηα ηνλ δαλεηζκφ 

ρξεκάησλ κε ρακειφηεξν επηηφθην. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζπρλά ζε άιιεο 

αγνξέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο, είηε ζε αγνξέο αγαζψλ.  
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Σα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο (swaps) εθπνκπψλ απνηεινχλ θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα δεδνκέλνπ φηη δηεπζεηνχληαη ζε ρξεκαηηθή βάζε. Έρνπλ εκεξήζηα ηζρχ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή ζηαζεξήο ηακηαθήο ξνήο κε θπκαηλφκελε. Θα 

πεξηγξάθνληαλ σο εκεξήζηα ζπκβφιαηα δηαθέξνληαο απφ ηελ θνηλή αγνξά κεηνρψλ.  

Οη ραξαθηεξηζηηθνί φξνη κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο είλαη:  

 Ζκεξνκελία ζπλαιιαγήο 

 Ζκεξνκελία άζθεζεο  

 Ζκεξνκελία ιήμεο  

 Ζκεξνκελία ηηκνιφγεζεο 

 Ζκεξνκελία παξάδνζεο  

 Σχπνο πξντφληνο (EUAs/CERs)  

 πλνιηθή πιαζκαηηθή πνζφηεηα 

 Πιεξσηήο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ  

 ηαζεξή ηηκή  

 Πιεξσηήο θπκαηλφκελνη επηηνθίνπ 

 Σηκή αλαγσγήο 

 Δίδνο δηαθαλνληζκνχ 

Σα παξαπάλσ είδε ζπλαιιαγψλ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ν έκπνξνο επηδηψθεη 

ηελ αληηζηάζκηζε ηηκψλ ρσξίο ν ίδηνο λα ρξεηάδεηαη θπζηθή παξάδνζε ή εάλ απιά ν 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ γηα ηηο ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ 

ησλ δηθαησκάησλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηξεηά ρσξίο λα 

κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ησλ δηθαησκάησλ. Οη αληηζπκβαιιφκελνη δηεπζεηνχλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο βαζηδφκελνη ζηα spreadκεηαμχ ηεο ηηκήο αλαγσγήο θαη ηεο ζηαζεξήο 

ηηκήο.  
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ζσλ αθνξά ηελ αγνξά CERs ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηε δηάθξηζε ηνπο ζε 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. Έλα πξσηνγελέο CER είλαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κφξην πνπ 

πξνέξρεηαη απφ θάπνην πξνγξακκαηηζκέλν έξγν ηνπ ΜΚΑ αιιά δελ έρεη εθδνζεί αθφκε. 

Έλα δεπηεξνγελέο CER είλαη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ κφξην πνπ έρεη εθδνζεί θαη 

αθνινχζσο πσιεζεί. Σα δεπηεξνγελή CERs πσινχληαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα πξσηνγελή θαη επίζεο ρακειφηεξα απφ ηα EUAs, δηφηη ππάξρεη 

πξνεμφθιεζε ζηελ ηηκή ελφο EUAγηα θαζνξηζκέλν ρξφλν παξάδνζεο ιφγσ ησλ 

θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηα CERs. πλνςίδνληαο ηα CERs πσινχληαη ζην 75-90% ηεο αμίαο 

ησλ EUAs.  

Απηή ε δηαθνξά ζηελ ηηκή νθείιεηαη: α) ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηα CERs εθδίδνληαη ζε 

εηήζηα βάζε απφ έξγα ηνπ ΜΚΑ αιιά ζε ελδερφκελν ηεξκαηηζκφ ηνπ έξγνπ ζα 

ζηακαηήζεη ε έθδνζή ηνπο. β) ην πιαθφλ ζηε ρξήζε, θάζε κέινο έρεη πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ CERs γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο.  

Οη πξνζεζκηαθέο ζπλαιιαγέο ησλ CERs δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο, αιιά ν ηχπνο ηνπ 

δηθαηψκαηνο νξίδεηαη σο έλα επηιέμηκν CER. Σα δνκεκέλα swapsέρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο εκπφξνπο λα απνθνκίζνπλ θέξδε απφ ηε δηαθνξά 

ηηκήο κεηαμχ ησλ CERs θαη ησλ EUAs. Μηα εηαηξία ζα κπνξνχζε κέζσ ησλ swapλα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ κε ηελ ρξήζεCERs 

θαη αθνινχζσο λα ιάβεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηελ αλάιεςε ελφο ηέηνηνπ ξίζθνπ.  

3.7 Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο νξίνπ (CAP) πνπ ηίζεηαη ζε επίπεδν ΔΔ, 

ζηηο γεληθέο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίσλ πνπ κπνξεί λα εθπεκθζεί θάζε ρξφλν 

απφ ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο (εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο, εξγνζηάζηα θαη 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα). Έλα ρσξηζηφ φξην  ηζρχεη γηα ηνλ 
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ηνκέα ηεο αεξνπνξίαο. Καη ηα δχν φξηα ηίζεληαη ζε επίπεδν ΔΔ. Μέζα ζε απηά ηα 

παλεπξσπατθά φξηα, νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ή αγνξάδνπλ ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο 

πνπ κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ, εάλ επηζπκνχλ, φπσο απαηηείηαη. Μπνξνχλ επίζεο λα 

αγνξάζνπλ ηα πεξηνξηζκέλα πνζά δηεζλψλ πηζηψζεσλ απφ ηελ εθπνκπή-δηάζσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν φξην ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

δηθαησκάησλ εμαζθαιίδεη φηη έρνπλ κηα αμία. ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θάζε επηρείξεζε 

πξέπεη λα παξαδψζεη αξθεηά επηδφκαηα γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο εθπνκπέο ηεο, 

δηαθνξεηηθά επηβάιινληαη βαξηά πξφζηηκα. Δάλ κηα επηρείξεζε κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηεο, 

κπνξεί λα θξαηήζεη ηα εθεδξηθά δηθαηψκαηα γηα λα θαιχςεη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο 

εηδάιισο λα ηα πσιήζεη ζε κηα άιιε επηρείξεζε πνπ έρεη έιιεηςε δηθαησκάησλ. Απηή ε 

«cap-and-trade» πξνζέγγηζε δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ επειημία πνπ πξέπεη γηα λα 

κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. 

Σα δηθαηψκαηα ξχπαλζεο παξέρνληαη θαη εθαξκφδνληαη κε ηε κνξθή αδεηψλ εθπνκπήο, 

φπνπ νη άδεηεο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζε 

δεδνκέλεο γεσγξαθηθέο ζέζεηο, θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο 

παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο γηα θάζε εγθαηάζηαζε, ηελ ππνρξεψλνπλ λα παξαδίδεη 

ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, έλαλ αξηζκφ δηθαησκάησλ ίζν κε ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηέινο δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ. 

Σα δηθαηψκαηα εθδίδνληαη απφ ηα θξάηε-κέιε, είλαη εκπνξεχζηκα ζε φιε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, νη κεηαβηβάζεηο, παξαδψζεηο, αθπξψζεηο θιπ. Καηαγξάθνληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην Δζληθφ κεηξψν θαηαγξαθήο ζπλαιιαγψλ (National Registry). Απφ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ 2005, κε βάζε ηελ νδεγία (Οδεγία 2003/87/EC ) θάζε εγθαηάζηαζε πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα νθείιεη λα είλαη θάηνρνο ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο απφ 

αξκφδηεο αξρέο. Οη άδεηεο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

ζηνλ ίδην ηφπν ππφ ηνλ ίδην θνξέα εθκεηάιιεπζεο. 
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Ζ αξκφδηα αξρή επαλεμεηάδεη ηελ άδεηα εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αλά πεληάκελν 

θαη πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο. Απηνί νη θνηλνί θαλφλεο είλαη ζεκαληηθνί 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εηεζίσο αλαθεξφκελσλ εθπνκπψλ θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ. 

Σν φξην ηνπ 2013 γηα ηηο εθπνκπέο απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

θαη άιιεο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ζηα 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηα ηξία θξάηε EEA-

EFTA ηέζεθε ζε 2.084.301.856 επηδφκαηα. (Απφθαζε 634/2010). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο 3 ηεο ΔΔ ETS (2013-2020), απηφ ην φξην κεηψλεηαη θάζε ρξφλν θαηά 1,74% ηεο 

κέζεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο επηδνκάησλ πνπ εθδφζεθαλ εηεζίσο ην 2008-2012. ηνπο 

απφιπηνπο φξνπο απηφ ζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο γεληθψλ επηδνκάησλ ζα κεησζεί εηεζίσο 

θαηά 38.264.246. Με βάζε ηε ζπλερή κείσζε ηνπ νξίνπ, ην 2020 νη εθπνκπέο απφ ηηο 

ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη 21% ρακειφηεξεο απφ ην 2005.  

Ζ εηήζηα κείσζε ηνπ νξίνπ ζα ζπλερηζηεί πέξα απφ ην 2020. Γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν 

κηαο κείσζεο 40% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ ΔΔ θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 

1990 σο ην 2030, πνπ θαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 2030 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή( Δπξσπατθφ πκβνχιην 169/14), ην φξην  ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη θαηά 2.2% ην 

ρξφλν απφ ην 2021, έλαληη 1,74% απηήλ ηελ πεξίνδν. Απηφ ζα κείσλε ηηο εθπνκπέο απφ 

ηηο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξίπνπ 43% θάησ απφ 2005 επίπεδα σο ην 2030. 

Tν ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ ζεζπίζζεθε κε ηελ νδεγία 2003/87/EΚ26. Βάζεη 

ηεο νδεγίαο απηήο, ηα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε 

εθαξκνγή ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ νδεγία αλαζέηεη επίζεο 

ζηελ Δπηηξνπή ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ 

απνζθνπνχλ ζηε ζπλεπή θαη ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 
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εθπνκπψλ ηεο ΔΔ. Γεδνκέλνπ φηη ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθε, 

επίζεο, κηα αγνξά γηα ηελ εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, ηα θξάηε κέιε θαη 

ε Δπηηξνπή πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αξηηφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ, ψζηε λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ νξγαλψλεηαη ζε πεξηφδνπο 

ή θάζεηο εκπνξίαο: γηα ηηο δχν πξψηεο θάζεηο (2005-2012), ην αλψηαην φξην ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα νξηδφηαλ ζε εζληθφ επίπεδν, κέζσ ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ θαηαλνκήο πνπ 

θαηάξηηδαλ ηα θξάηε κέιε θαη αμηνινγνχζε ε Δπηηξνπή. 

3.7.1 Πξψηε θάζε εθαξκνγήο 2005-2007 

Ζ πξψηε θάζε μεθίλεζε κε ηα 15 ηφηε θξάηε-κέιε θαη ήηαλ κηα ηξηεηήο πεηξακαηηθή 

πεξίνδνο καζαίλνληαο απφ ηελ πξάμε πνπ πξνεηνίκαζε ηε δεχηεξε θάζε, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ην ΔΔ ΔΓΔ γηα λα βνεζήζεη λα εμαζθαιίζεη ζηελ ΔΔ θαη 

ηα θξάηε κέιε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ εθπνκπήο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. ηε 

πξψηε θάζε ην ΔΓΔ θάιπςε κφλν ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 απφ ηνπο ζηαζκνχο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο (powergenerators) θαη ηηο ελεξγνβφξεο κνλάδεο (energy-intensive). 

ρεδφλ φια ηα δηθαηψκαηα δφζεθαλ ζηηο επηρεηξήζεηο δσξεάλ. Ζ πνηληθή ξήηξα γηα ηε κε 

ζπκκφξθσζε ήηαλ €40 αλά ηφλν. Ζ πξψηε θάζε πέηπρε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο αμίαο 

ηνπ άλζξαθα, ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηνλ έιεγρν, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ 

θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ πξαγκαηηθψλ εθπνκπψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαιχθζεθαλ.  

Λφγσ ηεο έιιεηςεο αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ εθπνκπψλ, ην φξην εθπνκπψλ ηεο πξψηεο 

θάζεο ηέζεθε βάζεη ησλ θαιχηεξσλ εηθαζηψλ. ηελ πξάμε, ε ζπλνιηθή θαηαλνκή ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ ΔΓΔ ππεξέβε ηελ απαίηεζε ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ θαη ην 2007 
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ε ηηκή ησλ δηθαησκάησλ ηεο πξψηεο θάζεο κεηψζεθε ζην κεδέλ (ζηελ πξψηε θάζε έλα 

επίδνκα δελ κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί γηα ρξήζε ζηελ δεχηεξε θάζε). Ζ παξαγσγή ησλ 

ειεγρφκελσλ εηήζησλ ζηνηρείσλ εθπνκπψλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πηινηηθή θάζε ζπκπιήξσζαλ ην ζεκαληηθφ ράζκα πιεξνθνξηψλ θαη δεκηνπξγήζεθε κηα 

ζηεξεά βάζε γηα ηα εζληθά φξηα εθπνκπψλ ηεο δεχηεξεο θάζεο.  

3.7.2 Γεχηεξε θάζε εθαξκνγήο 2008-2012 

Σξία θξάηε ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ σο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ 

ΔΕΔ (European Free Trade Association, EFTA), Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία 

πξνζρψξεζαλ ζην ΔΔ ΔΓΔ ζηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο θάζεο. πγρξφλσο, ην πεδίν ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεπξχλζεθε πεξηζσξηαθά κέζσ ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ 

ληηξσδψλ νμεηδίσλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ ληηξηθνχ νμένο απφ δηάθνξα θξάηε κέιε.  

Σν πνζνζηφ ησλ γεληθψλ δηθαησκάησλ πνπ δφζεθαλ δσξεάλ κεηψζεθε ειαθξψο ζε 

ηνπιάρηζηνλ 90%. Ζ πνηληθή ξήηξα γηα ηε κε ζπκκφξθσζε απμήζεθε ζε 100€ αλά ηφλν. 

Γηάθνξα θξάηε κέιε δηεμήγαγαλ ηηο δεκνπξαζίεο ζηε δεχηεξε πεξίνδν εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Απηέο νη δεκνπξαζίεο κπνξνχζαλ λα ζπλερηζηνχλ κέρξη ηελ πξνζεζκία 

ζηηο 30 Απξηιίνπ 2013 κέρξη ηελ νπνία νη ρεηξηζηέο έπξεπε λα παξαδψζνπλ ηα επηδφκαηα 

ηνπ 2012 γηα ηηο εθπνκπέο ηνπο. Οη δεκνπξαζίεο ηεο δεχηεξεο θάζεο δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηνλ θαλνληζκφ δεκνπξαζίαο  αιιά έρνπλ παξάζρεη ηε ρξήζηκε θαη απφ πξψην ρέξη 

καζεζηαθή εκπεηξία πνπ έρεη βνεζήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηνπο θαλφλεο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ ηξίηε θάζε 

ηηο επηρεηξήζεηο επηηξάπεθε λα αγνξάζνπλ πηζηψζεηο CDM θαη JI (εθηφο απφ ηηο 

ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ζπλνιηθά πεξίπνπ 1,4 δηζεθαηνκκχξην ηφλνπο πνζφηεηαο CO2. Απηή ε δπλαηφηεηα 

δηεχξπλε κηα ζεηξά νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ επηινγψλ, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο 
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επηρεηξήζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπο. Ζ ΔΔ ΔΓΔ έγηλε ε κεγαιχηεξε 

πεγή απαίηεζεο γηα ηέηνηεο πηζηψζεηο, θάλνληαο ηελ ηνλ θχξην νδεγφ ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο άλζξαθα θαη ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο επέλδπζεο θαζαξήο ελέξγεηαο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηηο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. Ζ δεχηεξε θάζε ζπλέπεζε κε ηελ 

πξψηε πεξίνδν ππνρξέσζεο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, έηζη δεκηνπξγήζεθε ε 

απαίηεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ εθπνκπήο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Βάζεη ησλ ειεγκέλσλ εθπνκπψλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κείσζε ην φξην κε ηελ θνπή ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ 

επηδνκάησλ εθπνκπήο θαηά πεξίπνπ 6.5% έλαληη ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2005. Δληνχηνηο, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 2008 κείσζε ηηο εθπνκπέο, θαη έηζη ηελ 

απαίηεζε γηα δηθαηψκαηα, δεκηνπξγψληαο έλα αθφκα κεγαιχηεξν πεξηζψξην. Απηφ 

νδήγεζε ζε έλα κεγάιν θαη απμαλφκελν πιεφλαζκα ησλ αρξεζηκνπνίεησλ επηδνκάησλ 

θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ επηβάξπλαλ ηελ ηηκή άλζξαθα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

πεξηφδνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ο ηνκέαο ηεο αεξνπνξίαο παξνπζηάζηεθε ζηελ ΔΔ 

ΔΓΔ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 κέζσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πηνζεηήζεθε ην 2008(Οδεγία 

2008/101/EC). Γηα ην 2012 ην φξην ζηα δηθαηψκαηα αεξνπνξίαο ηέζεθε ζε επίπεδν 

ηζνδχλακν κε 97% ησλ εθπνκπψλ αεξνπνξίαο ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ 2004-2006. 

Σν 85% ησλ δηθαησκάησλ δφζεθαλ ζηνπο ρεηξηζηέο αεξνζθαθψλ δσξεάλ.  

3.7.3 Σξίηε θάζε εθαξκνγήο 2013-2020 

Σν ΔΔ ΔΓΔ δηαλχεη ηψξα ζηελ ηξίηε θάζε κε 31 ρψξεο λα ζπκκεηέρνπλ, φια ηα 28 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπλ ηελ Ηζιαλδία, ηε Ννξβεγία θαη ην Ληρηελζηάηλ, ε νπνία μεθίλεζε 

ην 2013 θαη δηαξθεί σο ην 2020. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην ζχζηεκα δείρλεη φηη ε 

ηξίηε θάζε είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ ηηο θάζεηο 1 θαη 2 θαη είλαη βαζηζκέλε ζε 

θαλφλεο νη νπνίνη είλαη πνιχ πην ελαξκνληζκέλνη απφ φηη πξηλ.  
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Καηά ηελ ηξίηε θάζε (2013–2020) ππήξμε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εζληθψλ 

ζρεδίσλ θαηαλνκήο. Σν αλψηαην φξην εθπνκπψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θάιππηε ην 

ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ έρεη πιένλ θαζνξηζζεί ζε επίπεδν ΔΔ. Γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα δίδνληαη δσξεάλ ηζρχνπλ θαλφλεο ελαξκνληζκέλεο 

θαηαλνκήο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε θηιφδνμνπο δείθηεο αλαθνξάο ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηηο 

επηδφζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο. πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη είηε θαλέλα είηε αλεπαξθή δσξεάλ δηθαηψκαηα γηα λα 

θαιχπηνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο νθείινπλ είηε λα αγνξάδνπλ επηπιένλ δηθαηψκαηα ζηελ 

αγνξά είηε λα κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο. 

Οη θχξηεο αιιαγέο είλαη:  

 Έλα  εληαίν, «παλ – θνηλνηηθφ» φξην εθπνκπψλ ηζρχεη αληί ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ εζληθψλ νξίσλ (ΔΚΓΔ). 

 Γεκνπξάηεζε θαη φρη ειεχζεξε θαηαλνκή, είλαη ηψξα ε κέζνδνο πξνεπηινγήο γηα 

ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ (allowances). Σν 2013 πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ησλ 

δηθαησκάησλ δεκνπξαηήζεθαλ, θαη απηφ ην κεξίδην απμάλεηαη ζηαδηαθά θάζε 

ρξφλν. 

 Γηα εθείλεο ηα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ πνπ δίλνληαη αθφκα δσξεάλ, νη 

ελαξκνληζκέλνη θαλφλεο θαηαλνκήο πνπ ηζρχνπλ είλαη βαζηζκέλνη ζηηο θηιφδνμεο 

ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο επηδφζεσλ ηεο απφδνζεο εθπνκπψλ. Οη παξαγσγνί 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ ζα ιακβάλνπλ πιένλ δσξεάλ δηθαηψκαηα, εθηφο απφ 

ηελ πςειήο απφδνζεο ζπκπαξαγσγήο θαη ηειεζέξκαλζεο. 

 Σνκείο πνπ ζεσξείηαη φηη εθηίζεληαη ζε θίλδπλν δηαξξνήο άλζξαθα (carbon 

leakage), ζα ιάβνπλ βάζεη ηεο απφδνζεο εθπνκπψλ ηνπο ην 100% δσξεάλ. Οη 
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άιινη ηνκείο πνπ ζα ιάβνπλ ην 80% βάζεη ηεο απφδνζεο εθπνκπψλ ηνπο δσξεάλ 

ην 2013, κε ζηαδηαθή κείσζε ηεο δσξεάλ θαηαλνκήο ζε 30% ην 2020. 

 Οξηζκέλνη  επηπιένλ ηνκείο θαη αέξηα ζπκπεξηιακβάλνληαη. 

 Έλαο αξηζκφο ηεο ηάμεο ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ επηδνκάησλ ηίζεληαη ζε 

δηαζεζηκφηεηα αλακέλνληαο λενεηζεξρφκελνπο, ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα 

ηελ επέθηαζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο NER-300. 

Γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο παξαγσγήο, ν θαλφλαο είλαη φηη νη ρεηξηζηέο δελ 

ιακβάλνπλ πιένλ νπνηαδήπνηε ειεχζεξα επηδφκαηα, αιιά πξέπεη λα ηα αγνξάζνπλ. Ζ 

εκπεηξία ησλ πξψησλ δχν πεξηφδσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δείρλεη φηη νη κνλάδεο 

ειεθηξηθήο παξαγσγήο ήηαλ επηκέξηδαλ ην ελλνηνινγηθφ θφζηνο ησλ επηδνκάησλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο αθφκα θαη φηαλ έιαβαλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο δσξεάλ.  

Δληνχηνηο, νθηψ απφ ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ ΔΔ απφ ην 2004 - 

Βνπιγαξία, Κχπξνο, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Πνισλία 

θαη Ρνπκαλία - έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα παξέθθιηζε (ζχκθσλα κε ην άξζξν 10c ηεο 

αλαζεσξεκέλεο νδεγίαο ηνπ ΔΔ ΔΓΔ) πνπ επηηξέπεη λα δψζεη ζε απηά έλαλ κεησκέλν 

αξηζκφ ειεχζεξσλ επηδνκάησλ γηα ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ην 2019. Ζ Λεηνλία θαη ε Μάιηα ήηαλ επίζεο 

επηιέμηκεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ηελ παξέθθιηζε αιιά επέιεμαλ λα κελ ην 

θάλνπλ. ε αληάιιαγκα γηα ηε κεηαβαηηθή ειεχζεξε θαηαλνκή, ηα νθηψ θξάηε κέιε ζα 

αλαιάβνπλ εζληθά ζρέδηα γηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηάο 

ηνπο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην ελεξγεηαθφ κίγκα ηνπο κέζσ ησλ επελδχζεσλ αμίαο, 

ηνπιάρηζηνλ ηφζν φζε ε αμία ησλ ειεχζεξσλ δηθαησκάησλ.  
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πλνιηθά νη άδεηεο εθπνκπψλ (εθηφο απφ ην κέξνο πνπ επηηξέπεηαη γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ, ν νπνίνο ζα παξακείλεη ζηαζεξφο ζην 95% ησλ εθπνκπψλ 2004-2006) 

ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά 1,74% αλά έηνο απφ ην 2010, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

θαηά 21% έσο ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 2005. Ζ Δπηηξνπή ηεο ΔΔ 

ζηνρεχεη απφ ην 50% ησλ δηθαησκάησλ πνπ είρε πξνβιεθζεί λα δεκνπξαηεζνχλ ην 2013, 

κηα ζηαδηαθή αχμεζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ, θζάλνληαο ην 100% ην 2027.  

ηελ αξρή ηεο ηξίηεο θάζεο, εθπιεηζηεξηάζηεθε πιένλ ηνπ 40 % ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηθαησκάησλ. Ο πιεηζηεξηαζκφο ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

σο ε πιένλ δηαθαλήο κέζνδνο θαηαλνκήο, ελψ ζέηεη ζε εθαξκνγή θαη ηελ αξρή «ν 

ξππαίλσλ πιεξψλεη»  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Σν ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

χκθσλα κε ηελ ΔΔ ε θάζε ρψξα θαζνξίδεη ηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο CO2 γηα ηηο 

νπνίεο εθδίδνληαη άδεηεο αλά επηρείξεζε. Ζ θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί ηα επίπεδα 

εθπνκπήο αεξίσλ σζηφζν έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξα απ‟ φζα είρε 

ππνινγηζηεί. Σν πνζνζηφ πνπ έρεη πεξηζζέςεη κπνξεί λα πσιείηαη ζε άιιεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηα επίπεδα εθπνκπήο CO2.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ρψξεο δξνπλ ζπιινγηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά 

απνηειεί παξάιιεια θαη έλα θίλεηξν γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα κεηψλνπλ 

ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θεξδίδνληαο ρξήκαηα απφ ηελ πψιεζε ησλ δηθαησκάησλ.  

Σνλίδεηαη φηη νη άδεηο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηα δηθαηψκαηα. Οη άδεηεο (permits) 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ θαζνξηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο. Γελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ππνρξεψλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζην 

ηέινο θάζε έηνπο λα παξαδίδεη αξηζκφ δηθαησκάησλ ίζν κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Δλψ ηα δηθαηψκαηα (emissions) εθδίδνληαη κφλα απφ θξάηε κέιε θαη είλαη 

εκπνξεχζηκεο κφλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ιεο νη κεηαβηβάζεηο θαηαγξάθνληαη ζην 

Δζληθφ Μεηξψν πλαιιαγψλ (nationalregistry)  Κάζε δηθαίσκα δίλεη δπλαηφηεηα 

εθπνκπήο ίζε κε 1tn/CO2eq.  

Υξεκαηηζηήξην είλαη κηα νξγαλσκέλε αγνξά, αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα επξεία 

γθάκα ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ. Ηζρχεη ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

βάζε ηνπ νπνίνπ επεξεάδνληαη θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ. ην ρξεκαηηζηήξην γίλεηαη 

πιένλ θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ηελ Δπξψπε 

εγθαηληάζηεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. Ζ πξψηε θαηαγεγξακκέλε ζπλαιιαγή ήηαλ 
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κεηαμχ ηεο SHELL INTERNATIONALA TRADING & SHIPPING COMPRANY θαη 

ηελ BHP BILITON ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ 2005. Ζ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ 

έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινίπσλ αγνξψλ. Οη πσιεηέο ππνβάιινπλ ηηο 

δειψζεηο αγνξψλ (bids) γηα κεηψζεηο ή πξναηξέζεηο γηα κεηψζεηο (option on reduction) 

θαη νη αγνξαζηέο ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο (offers). Οη αγνξαζηέο εθπνκπψλ θάλνπλ 

νπζηαζηηθά επελδχζεηο ζε ππάξρνληα ε πξνηεηλφκελα ζρέδηα (projects) θαη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (business).  

 

Δικψνα 3: www.energypress.gr 

Σα βαζηθά πξντφληα ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη νη εκπνξηθέο πξάμεηο άκεζεο εθθαζάξηζεο 

(spot) φπνπ ζηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη ε πξάμε ηίζεληαη θαη νη φξνη ηεο δήισζεο 

αγνξάο ή κηαο πξνζθνξάο κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ πιεξσκή λα γίλεηαη ζε θνληηλφ 

δηάζηεκα θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Σηο εκπνξηθέο πξάμεηο κειινληηθήο (forward 

settlement) νη νπνίεο κνηάδνπλ κε ηα spots σζηφζν εδψ ε κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο πσο ε πιεξσκή γίλεηαη ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία ε νπνία φκσο θαζνξίδεηαη 

ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο. Σηο πξναηξέζεηο (options) πνπ είλαη ηα παξάγσγα πξντφληα 

ζηα νπνία νη εκπιεθφκελνη αγνξάδνπλ νη πσινχλ ηηο πξναηξέζεηο ε απνθαζίδνπλ λα 
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πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ζε κειινληηθή εκεξνκελία 

ε νπνία νλνκάδεηαη εκεξνκελία κεηαηξνπήο (strikedate). Καη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

(future) εθπιήξσζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαγψγσλ θαη απνηεινχλ 

απξφζσπεο ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε κηα 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηηκή πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο.   

Πέξα απφ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ε αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπψλ κπνξεί λα 

γίλεη κε πξάμεηο OTC (Over the Counter) ζηηο νπνίεο ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ζπλαιιαγή 

γίλεηαη απεπζείαο κεηαμχ ελφο αγνξαζηή θαη ελφο πσιεηή. Οη φξνη θαζνξίδνληαη απφ ηα 

κέξε πνπ ζπλδηαιέγνληαη ή κε βάζε ηα πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ δηάθνξνπο θνξείο 

φπσο ηνλ ΗΔΣΑ (International Emissions Trading Association) θαη ηνλ EFET (European 

Federation of Energy Traders). Δπίζεο απφ ην 2005 κε ηελ εηζαγσγή ησλ δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη πνιιέο εηαηξίεο 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ κεζηηεηψλ αλαιακβάλνληαο ηε κεζνιάβεζε κεηαμχ αγνξαζηή θαη 

πσιεηή. Ζ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ απηέο νη εηαηξίεο εμαξηψληαη απφ ηνλ 

πξνζσπηθφ ηξφπν ρξέσζεο, ην φγθν ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ.  

ηελ Δπξψπε έρνπλ ιεηηνπξγήζεη πέληε ρξεκαηηζηήξηα ελέξγεηαο. Σν ΔΔΥ (European 

Energy Exchange) κε έδξα ηελ Γεξκαλία απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη ην πην ζεκαληηθφ 

ζρεηηθά κε ηελ ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπέο ξχπσλ. (Αλαιπηηθή αλαθνξά γηα 

ην ΔΔΥ παξαζέηεηαη ζηελ 4.1 ελφηεηα.)  

Σν Δπξσπατθφ Υξεκαηηζηήξην Κιίκαηνο (EXC) κε έδξα ηελ Οιιαλδία απνηειεί κηα 

παλεπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ εκπνξία γηα ην εκπφξην εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κε ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (future) βαζηζκέλα ζηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUAs) θαη ηνλ βεβαησκέλσλ δηθαησκάησλ 
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εθπνκπψλ(CER). Σν EXC είλαη κέινο ηνπ γθξνππ εηαηξηψλ Climate Exchange Plc θαη 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Intercontinental Exchange (ICE).  

Σν Bluenext είλαη ην Δπξσπατθφ ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ κε έδξα ηελ Γαιιία, ηδξχζεθε ην 

2007 φηαλ νη NYSE EuroNext θαη Caisse Des Depots αγφξαζαλ ηελ αγνξά άλζξαθα απφ 

ην Powernext. Δίλαη ην πξψην πνπ ιαλζάξεη ηελ πιαηθφξκα γηα ηηο OTC ζπλαιιαγέο ηνλ 

Ηνχληνπ ηνπ 2009 θαη θαηέρεη ην 99.5% ηεο EUA spot αγνξάο. Ζ πξψηε ηνπ δεκνπξαζία 

έγηλε ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη αθνξνχζε ERUs, ε δεχηεξε κε ην ίδην πξντφλ ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 2010 θαη ε Σξίηε θαη ηειεπηαία ζηηο 18 Μαΐνπ 2011, αθνξνχζε CERs θαη 

έγηλε γηα ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. ηηο 26  Οθησβξίνπ 2012 αλαθνίλσζε πσο ζα 

ηεξκαηίζεη κφληκα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απφ ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2012.  

Σν European Exchange Austria (EXAA) απνηειεί έλα ρξεκαηηζηήξην κε έδξα ηελ Βηέλλε 

θαη ηδξχζεθε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 2001 θαη πεξηιακβάλεη spot ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο. Ηδξχζεθε 

σο αλψλπκε εηαηξία θαη απνηειεί ζεκαληηθή πιαηθφξκα γηα ηελ εκπνξία ηεο ελέξγεηαο. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 πεξηζζφηεξεο απφ 70 εηαηξίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ spot αγνξά 

ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη.  

Σέινο ην Nordpool απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε έδξα ην 

ζιν ηεο Ννξβεγίαο δηαζέηνληαο φκσο θαη γξαθεία ζηελ Γαλία, νπεδία, Φηιαλδία, 

Δζζνλία, θαη Ληζνπαλία. Πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ηεο θαηαλάισζεο ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εκπνξεχεηαη κέζσ ηνπ NordPool). Γηαπξαγκαηεχνληαη EUAs θαη 

CERs ζηελ spot αγνξά θαη ζηελ αγνξά παξαγψγσλ ζηελ νπνία ππάξρνπλ forward, future 

θαη option ζπκβφιαηα.   

4.1 Αγνξέο εκπνξίαο εθπνκπψλ & Παξάγσγνη Σίηινη 

Οη αγνξέο εθπνκπψλ είλαη πξνο ην παξφλ κηθξέο ζπγθξηλφκελεο κε άιιεο κεγάιεο, 

αλαπηπγκέλεο αγνξέο. Χζηφζν, ε αγνξά ηνπ ΔΓΔ ηεο ΔΔ ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί, 



ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 
99 

 

θαιχπηνληαο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο φπσο π.ρ. ηηο αέξηεο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Τπάξρνπλ κεγάιεο πξνζδνθίεο γηα ηηο αγνξέο εθπνκπψλ θαη πνιινί είλαη ήδε νη θνξείο 

πνπ αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ: EXC/ICE Future Europe, Eurex, NYSE Euronext, 

Nordpool, CME & NYMEX, θαζψο θαη Πνιπκεξείο Μεραληζκνί Γηαπξαγκάηεπζεο 

(ΠΜΓ) γηα Δμσρξεκαηηζηεξηαθέο (Overthecounter, OTC) ζπλαιιαγέο θαη ζπλαιιαγέο 

εθθαζάξηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ London Cleaning House θαη άιισλ ππφ εμέηαζε 

πξσηνβνπιηψλ.  

Ζ πην ζεκαληηθή αγνξά ζε ιεηηνπξγία είλαη ην ΔΓΔ ηεο ΔΔ, φπνπ μεπεξλψληαο πιένλ 

θάπνηα αξρηθά πξνβιήκαηα είλαη ηθαλή λα πξνζθέξεη θαιή ξεπζηφηεηα θαη ηζνδχγην 

πξνζθνξάο/δήηεζεο ησλ spreads. Ζ αγνξά CER είλαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε, αιιά έρεη 

κεγαιχηεξν καθξνπξφζεζκν δπλακηθφ αλάπηπμεο.  

Ζ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπψλ κπνξεί λα γίλεη ην θέληξν ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ, 

αθφκε θαη ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή αγνξά φισλ. Τπάξρεη κηα ζχλδεζε κε ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, ην θπζηθφ αέξην, ηα νξπθηά θαχζηκα, ην πεηξέιαην, ηνλ θαηξφ θαη ηηο αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ εθπνκπψλ.  

Οη κηθξνί επελδπηέο απνπζηάδνπλ σο επί ην πιείζησλ, παξ‟ φια απηά κεξηθά επελδπηηθά 

πξντφληα, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εθπνκπέο, έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζαλ πξντφληα 

ελππφζεθσλ δαλείσλ, κε ηελ αγνξά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα λα  ηα ελζσκαηψλεη.  

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηα ιεγφκελα ζεκέιηα ηεο αγνξάο, ν νπνίνο πεξηνξίδεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν επεξεάδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηηο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα CER, EUA, ζα πξέπεη 

λα δηαηεζνχλ κε ζχλεζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο, ε νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αγνξάο κε θάπνην ιφγν 

χπαξμεο.  
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Τπάξρνπλ επίζεο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε κεηαηξεςηκφηεηαο, δειαδή ηελ 

δπλαηφηεηα ακνηβαίαο ππνθαηάζηαζεο γηα ηα δηάθνξα δηθαηψκαηα εθπνκπψλ, π.ρ. 

πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο γηα δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ CERsζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΜΚΑ, ηελ εγγξαθή θαη ηα πξνβιήκαηα 

εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπέο ζηελ 

αγνξά. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, αλεζπρνχλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηαζεξήο παξνρήο ησλ δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ ζηελ αγνξά παξαγψγσλ. Δάλ δειαδή ν αξηζκφο ησλ αλνηρηψλ ζπκβνιαίσλ 

παξαγψγσλ απμάλεηαη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκβνιαίσλ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ φγθν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξαδίδεηαη θαηά ηε ιήμε.  

Ζ έιιεηςε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ αγνξψλ απνζαξξχλεη ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. 

Χζηφζν, κπνξεί λα βειηηψζεη ηε ξεπζηφηεηα, ηε ζηηγκή πνπ ηα πξνβιήκαηα ζχλδεζεο 

κεηαμχ ησλ κεηξψσλ ζα έρνπλ νξηζηηθά επηιπζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ δπλακηθή θαη ε 

ζπληήξεζε απηψλ ησλ δηαζπλδέζεσλ ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα είλαη εγγπεκέλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ κηα νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζην κέιινλ.  

Άιια ζέκαηα είλαη ε αμηνπηζηία ησλ αγνξψλ εκπνξίαο εθπνκπψλ, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ 

ζπλδπάδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Κάζε δπζκελέο 

επηζηεκνληθφ ζρφιην ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο εθπνκπψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζνβαξφ πιήγκα γηα ηελ ζεκαζία ηεο, επεξεάδνληαο πνιιά απφ ηα κέιε ηεο, 

φπσο επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα ε εζεινληηθή αγνξά κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

ππνθέξεη απφ ρακειή θήκε θαζψο νη αξρέο ηεο απνηπγράλνπλ λα πείζνπλ φηη κπνξεί λα 

πξνζδψζεη αμηφπηζηα νθέιε ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  
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4.2 Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε ησλ δηθαησκάησλ 

Ζ κεηαθνξά δηθαησκάησλ ζηελ παξνχζα πεξίνδν εθαξκνγήο 2013-2018 είλαη 

ππνρξεσηηθή. Έηζη ζε κηα εγθαηάζηαζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί ζε έλα έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπνκπψλ επφκελσλ εηψλ φπσο θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ δεκνπξάηεζε ηνπο ην επφκελν έηνο.  

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ κεηαθνξά είλαη πνιιαπιά. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα κελ πξνβνχλ ζε βεβηαζκέλεο θηλήζεηο απιά γηα λα θηλεζνχλ ζηα ζηάληαξ 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά λα δξάζνπλ κε εξεκία θαη κε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ επελδχνληαο νπζηαζηηθά ζηνπ ηνκείο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

νπζηαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Μηα επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα 

αγνξάζεη αιιά θαη λα κεηαθέξεη δηθαηψκαηα απφ άιιε ρξήζε κε ζθνπφ λα θάλεη ηε 

βέιηηζηε δπλαηή επέλδπζε.  

Χζηφζν, κε ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ φζσλ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Δπίζεο ν ζπλερήο δαλεηζκφο θαη ε κεηαθνξά 

δηθαησκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα κεγάιε πεξίνδν έληνλεο ξχπαλζεο.  

Με ηελ ζπλερή κεηαθνξά δηθαησκάησλ νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα θεξδίζνπλ ρξφλν έηζη 

ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα ηηο θηλήζεηο ηνπο σζηφζν είλαη πηζαλφ θάπνηεο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηελ δπλαηφηεηα παξνπζηάδνληαο ηερλεηά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηνπο θαη νη κειινληηθνί ηνπο ζηφρνη λα είλαη ειαζηηθφηεξνη απφ απηνχο πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη. Χο απνηέιεζκα ησλ φισλ παξαπάλσ ζα ήηαλ ε αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αληαπφθξηζεο ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ αιιά θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο επίηεπμήο ηνπο.  
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4.3 ξην ρξήζεο ησλ πηζηψζεσλ Δθπνκπψλ 

Σν φξην ρξήζεο ησλ πηζηψζεσλ εθπνκπψλ απφ CDM θαη JIT απφ ηηο ππφρξεεο 

εγθαηαζηάζεηο θαζνξίδεηαη ζε 9% ησλ θαηαλεκεκέλσλ δηθαησκάησλ αλά εγθαηάζηαζε. 

Σν φξην ρξήζεο ζα είλαη εηήζην κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο απφ έηνο ζε έηνο. ε πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο ππφρξεεο 

εγθαηαζηάζεηο δελ αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην φξην ηνπ 9% κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ην 

ππφινηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαιχςεη ην δηθφ 

ηνπ φξην. (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ)  

4.4 Μεραληζκφο δεκνπξαζίαο 

Ζ δεκνπξαζία (Auctioning) είλαη ε κέζνδνο πξνεπηινγήο ησλ δηθαησκάησλ κέζα ζην 

ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ηεο ΔΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα αγνξάζνπλ έλα απμεκέλν πνζνζηφ επηδνκάησλ κέζσ ησλ δεκνπξαζηψλ. Δίλαη 

ε δηαθαλέζηεξε κέζνδνο θαηαλνκήο θαη βάδεη ζηελ πξάμε ηελ αξρή φπνπ ν κνιχλσλ 

πξέπεη λα πιεξψζεη. Τπνινγίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 3εο θάζεο ηνπιάρηζηνλ ην 

48% ησλ επηδνκάησλ ζα δεκνπξαηεζνχλ. Απηή ε εθηίκεζε ιακβάλεη ππφςε φια ηα 

επηδφκαηα πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε νθηψ θξάηε κέιε, θαη είλαη 

βαζηζκέλε ζηνλ ππάξρνληα θαηάινγν «δηαξξνήο άλζξαθα». Οη αιιαγέο ζηνλ θαηάινγν 

«δηαξξνήο άλζξαθα» απαξηζκνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο ηξέρνπζαο αλαζεψξεζεο, ή ηεο 

κε-εθαξκνγήο ησλ επελδχζεσλ εθζπγρξνληζκνχ ζηε βηνκεραλία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

κπνξεί ζην κέιινλ λα απμήζεη ην κεξίδην ησλ επηδνκάησλ πνπ δεκνπξαηνχληαη. 

Ο ηξφπνο πνπ δηαλέκνληαη ηα πνζνζηά ησλ επηδνκάησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηελ δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαηά ηε θάζε πνπ 

δηαλχνπκε: 
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 88% ησλ επηδνκάησλ πνπ δεκνπξαηνχληαη δηαλέκνληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

βάζεη ηνπ κεξηδίνπ ειεγκέλσλ εθπνκπψλ ηνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΔ ETS 

ην 2005. 

 10% δηαηίζεληαη ζηα ιηγφηεξν πινχζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ σο πξφζζεηε 

εηζνδεκαηηθή πεγή γηα λα βνεζήζνπλ ηεο νηθνλνκίεο ηνπο λα επελδχζνπλ ζηε 

κείσζε εθπνκπψλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε θιηκαηηθή αιιαγή.  

 Σν ππφινηπν 2% δίλεηαη σο «επίδνκα ηνπ Κηφην» ζε ελλέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

πνπ σο ην 2005 είραλ κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηνπο θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ επηπέδσλ ζην έηνο αλαθνξάο ή ηελ πεξίνδν πξσηνθφιινπ 

ηνπ Κηφην ηνπο. Απηνί είλαη Βνπιγαξία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Δζζνλία, 

Οπγγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία.  

Γχν πιαηθφξκεο δεκνπξαζίαο είλαη ήδε ζε ηζρχ. Ζ επξσπατθή ελεξγεηαθή δεκνπξάηεζε 

(European Energy Exchange, EEX) ζηε Λεηςία είλαη ε θνηλή πιαηθφξκα γηα ηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔ ETS. Ζ EEX ελεξγεί επίζεο σο 

πιαηθφξκα δεκνπξαζίαο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ δεχηεξε πιαηθφξκα δεκνπξαζίαο είλαη ζην 

Λνλδίλν (ICE Futures Europe) ε νπνία ελεξγεί σο πιαηθφξκα γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Ζ δεκνπξαζία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ βαζίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ δεκνπξαζίαο  

(Καλνληζκνο N389/2013) ηνπ ΔΔ ΔΓΔ. Απηφ θαιχπηεη ην ζπγρξνληζκφ, ηε δηνίθεζε θαη 

άιιεο πηπρέο ηεο δεκνπξαζίαο θαη εμαζθαιίδεη πσο δηεπζχλνληαη θαηά ηξφπν αλνηθηφ, 

δηαθαλή, ελαξκνληζκέλν θαη ακεξφιεπην. Ο θαλνληζκφο δεκνπξαζίαο επηδηψθεη λα βάιεη 

ζηελ πξάμε δηάθνξα θξηηήξηα ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαζεσξεκέλε νδεγία ηνπ 

ΔΔ ΔΓΔ θαη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ απφ ηηο θξαηηθέο δεκνπξαζίεο, φπσο ε 

πξνβιεςηκφηεηα, ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα, ε επαξθή πξφζβαζε ζηηο δεκνπξαζίεο 

θαη ε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζηε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα φινπο ηνπο ρεηξηζηέο. 
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Ο θαλνληζκφο δεκνπξαζίαο απνβιέπεη γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα 

πξνκεζεχζεη κηα θνηλή πιαηθφξκα φπνπ ζα δεκνπξαηνχληαη ηα επηδφκαηα εθπνκπήο εμ 

νλφκαηνο ησλ θξαηψλ κειψλ. Απηφ αλακέλεηαη γηα λα είλαη νηθνλνκηθά κηα πην 

απνδνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο φκνηνπο πιεηνδφηεο. Δπίζεο ε 

Δπηηξνπή ζεσξεί φηη κηα θνηλή πιαηθφξκα εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξν ζεβαζκφ σο πξνο ηηο 

αξρέο ηεο κε-δηάθξηζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απιφηεηαο, παξέρεη θαιχηεξεο εγγπήζεηο 

γηα ηελ πιήξε, επαξθή θαη δίθαηε πξφζβαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ ΔΔ ΔΓΔ θαη εθείλεο κε κηθξφηεξεο εθπνκπέο, ελψ ειαρηζηνπνηεί 

ηνλ θίλδπλν θαηάρξεζεο αγνξάο.  

Μεηά απφ κηα αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξνζθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

κηαο θνηλήο ζπκθσλίαο πξνκήζεηαο (JPA auction platforms) ε Δπηηξνπή θαη 24 θξάηε 

κέιε δηφξηζαλ ην EEX σο κεηαβαηηθή θνηλή πιαηθφξκα δεκνπξαζίαο γηα απηά ηα θξάηε 

κέιε. Καηφπηλ εληάρζεθε θαη ε Κξναηία. Σα ηξία θξάηε EEA-EFTA ζα ζπκβιεζνχλ 

επίζεο ζηελ EEX γηα ηε δεκνπξαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σα θξάηε κέιε έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ θνηλή πιαηθφξκα θαη λα νξίζνπλ ηε δηθή ηνπο 

πιαηθφξκα δεκνπξαζίαο. Ζ Γεξκαλία, ε Πνισλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ 

απνθαζίζεη λα ην πξάμνπλ.  

Ζ Δπηηξνπή θαη φια ηα θξάηε κέιε έρνπλ επίζεο κηα θνηλή ζπκθσλία πξνκήζεηαο γηα ηελ 

αλάζεζε ελφο νξγάλνπ ειέγρνπ δεκνπξαζίαο (JPA auction monitor) γηα λα ειέγμνπλ θαη 

λα ππνβάινπλ εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δεκνπξαζίεο πνπ δηεπζχλνληαη απφ φιεο ηηο 

πιαηθφξκεο φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ θαλνληζκνχ δεκνπξαζίαο.  

Ζ αλαζεσξεκέλε νδεγία ηεο ΔΔ ΔΓΔ νξίδεη φηη ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά απφ ηα 

εηζνδήκαηα απφ ηε δεκνπξαζία ησλ γεληθψλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Δπξψπε ή άιισλ ρψξσλ. Σα θξάηε 
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κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ην πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

έζνδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

 Μείσζε ησλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ. 

 Αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε κεηάβαζε πξνο κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. 

 Μέηξα κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο απνςίισζεο ησλ δαζψλ θαη κέηξα γηα ηελ 

αλαδάζσζε. 

 Απνκφλσζε ηνπ CO2 απφ ηα δάζε. 

 Γέζκεπζε θαη γεσινγηθή απνζήθεπζε ηνπ CO2. 

 ηξνθή πξνο ηα ρακειψλ εθπνκπψλ δεκφζηα κέζα κεηαθνξψλ. 

 Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο κφλσζεο. 

 Κάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Γηα πξψηε θνξά, ε έθζεζε πξνφδνπ ηνπ 2014 παξέρεη ζηνηρεία φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εηζνδεκάησλ (Έθζεζε Πξνφδνπ Δ.Δ. , 2014) απφ ηε δεκνπξαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ηεο ΔΔ. Απηή ε λέα πεγή 

εηζνδεκάησλ γηα ηα θξάηε κέιε αλήιζε ζην ζχλνιν ζε €3,6 δηζεθαηνκκχξηα ην 2013. Σα 

θξάηε κέιε έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ή πξνγξακκαηίδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ €3 δηο απφ 

απηά ηα εηζνδήκαηα ή ην αληίηηκν ζηελ νηθνλνκηθή αμία γηα ην θιίκα θαη ζρεηηθνχο κε 

ηελ ελέξγεηα ιφγνπο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ πξψηηζηα ηηο εζσηεξηθέο επελδχζεηο ζηε 

ρακειήο νηθνλνκίαο άλζξαθα. Απηφ είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ην επίπεδν 50% 

πνπ ζπζηήλεηαη ζηελ νδεγία ηεο ΔΔ ΔΓΔ. 
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4.5 European Energy Exchange ( Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία) 

Σν 2002 ηα δχν ρξεκαηηζηήξηα ελέξγεηαο ηεο Λεηςίαο θαη ηεο Φξαλθθνχξηεο ελψζεθαλ 

θαη ίδξπζαλ ην Δπξσπατθφ Υξεκαηηζηήξην Δλέξγεηαο (ΔΔΥ). Σν ΔΔΥ θαηέρεη εγεηηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη θάλεη νη νπνίεο ην 

βνήζεζαλ λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηνπ θαη λα γίλεη ην θέληξν ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

Δπξψπε.  

Ο φκηινο EEX παξέρεη ηελ πιαηθφξκα αγνξάο γηα πξντφληα ελέξγεηαο θαη βαζηθψλ 

πξντφλησλ γηα ζπκκεηέρνληεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο παγθνζκίσο. Ζ πξνζθνξά 

ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλεη ζπκβάζεηο γηα Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Μεηαθνξέο, Μεηαιιηθά 

θαη Γεσξγηθά. 

Με πςειή εμεηδίθεπζε θαη ηνπηθή παξνπζία ζηηο βαζηθέο αγνξέο ηνπο, νη εηαηξείεο ηνπ 

Οκίινπ EEX αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο γηα εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο 

θαη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ αγνξά. Σν ζπλεξγηζηηθφ νινθιεξσκέλν ραξηνθπιάθην 

νκίισλ νινθιεξψλεηαη απφ δχν εθθαζαξηζηηθνχο νίθνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή 

εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ο φκηινο EEX εδξεχεη ζε 16 παγθφζκηεο ηνπνζεζίεο θαη απνηειεί κέξνο ηνπ νκίινπ 

Deutsche Börse . 

Ο φκηινο EEX απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: EEX, EPEX SPOT, Powernext, 

Cleartrade Exchange, PXE, Gaspoint Nordic, Nodal Exchange θαη ηηο εηαηξείεο 

εθθαζάξηζεο European Commodity Clearing ECC) θαη ην Nodal Clear. 
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Δικψνα 4: Η διάθπυζη ηος Δςπυπαφκοω Υπημαηιζηηπίος Δνέπγειαρ (ΔΔΥ) (Πηγή: 

www:https://www.eex.com) 

Σν Δπξσπατθφ Δλεξγεηαθφ Υξεκαηηζηήξην (EE) ζεκείσζε αχμεζε 71% ζηηο πνζφηεηεο 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2015, κε ηε βνήζεηα ηεο αζηάζεηαο ηεο αγνξάο θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ. Σν κεγαιχηεξν 

ελεξγεηαθφ ρξεκαηηζηήξην ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο δήισζε φηη ν φγθνο απμήζεθε ζε 

1401TWh απφ 819 Twh ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ζ εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηε Λεηςία εγθαηλίαζε αξθεηά λέα πξντφληα θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ έηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη δηαθνξέο ηηκψλ γηα ηηο Κάησ Υψξεο-Γεξκαλία, 

Οιιαλδία-Γαιιία, Οιιαλδία-Βέιγην, Βέιγην-Γαιιία, Ζ EEX εηζήγαγε επίζεο ζπκβφιαηα 

εκέξαο θαη αββαηνθχξηαθνπ ζηελ ηηαιηθή, ηε γαιιηθή θαη ηελ ηζπαληθή αγνξά. ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο δεκηνχξγεζε κηα παλεπξσπατθή κνλάδα θπζηθνχ αεξίνπ κε ηε γαιιηθή 

εηαηξία Powernext SA, πνπ νλνκάδεηαη PEGAS, βνεζψληαο ηελ λα αληαγσληζηεί 

θαιχηεξα κε κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο ην Δζληθφ εκείν 

Δμηζνξξφπεζεο ηεο Βξεηαλίαο (NBP). 



 ΠΜΣ Διαχείριςη Ενέργειασ  
και Περιβάλλοντοσ 

 

 
108 

 
 

Ο φγθνο ζπλαιιαγψλ ζηελ PEGAS απμήζεθε ζε 435,4 Twh ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 

απφ 248,4 Twh ην πξνεγνχκελν έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηφζν ηεο αγνξάο spot 

θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη ηεο αγνξάο παξαγψγσλ.  

Δπίζεο, αλαπηχζζεη πξντφληα γηα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ "cap". 

Σα δεδνκέλα EEX απνηεινχλ δείθηε γηα ηηο ηάζεηο ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο ελέξγεηαο, 

φπνπ ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ εηήζησλ ζπκβάζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ 

επξσπατθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο. 

Ζ αληαιιαγή, καδί κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο CME θαη ηεο 

Nasdaq, επσθειήζεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο ξχζκηζεο, γεγνλφο πνπ ψζεζε νξηζκέλνπο 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο λα ζηξαθνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζπλαιιάγκαηνο απφ 

εμσρξεκαηηζηεξηαθά (OTC).( David Holmes) 

4.6 Πξσηνγελήο, Γεπηεξνγελήο δηάζεζε 

Η Ππυηογενήρ Γιάθεζη  

ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2009 αλαθνηλψλεηαη πσο ην ΔΔΥ αλαιακβάλεη ηεο δεκνπξαζίεο ησλ 

EUAs γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεξκαληθνχ ππνπξγείνπ πεξηβάιινληνο. Οη δεκνπξαζίεο 

μεθίλεζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 θαη δεκνπξαηνχληαλ EUAs ηα νπνία παξαδίδνληαη 

ηελ επφκελε κέξα θαη future EUAs ησλ νπνίσλ ε παξάδνζε ζα γηλφηαλ ζηηο 21 

Γεθεκβξίνπ 2011. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε κέζνδνο ηνπ καχξνπ θνπηηνχ, 

δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο δελ γλσξίδνπλ ηελ εθηηκψκελε ηηκή θαη πνζφηεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο ε θαηαλνκή γίλεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θαη ηνλ 

ρξφλν εηζαγσγήο ησλ εληνιψλ. Ο δεκνπξάηεο θαηέρεη ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηεο 
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δεκνπξαζίαο ή θαη αιιαγήο ηεο πνζφηεηαο πνπ δεκνπξαηείηαη. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα 

αιιαγή αλαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ ΔΔΥ.  

ζνλ αθνξά ηηο ηηκέο spot EUAs ε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ρξνληθά πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ζηάδηα :  

10.00-12.00 : είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθέληξσζεο ησλ εληνιψλ  

12.00-12.05: ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ εληνιψλ  

12.05:δηεμάγεηαη ε δεκνπξαζία θαη ζηελ ζπλέρεηα δεκνζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θαζψο επίζεο απνζηέιινληαη ζρεηηθέο ελεκεξψζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.   

Κάζε Σεηάξηε κεηαμχ 14.00-16.00 γίλεηαη ε δεκνπξαζία ησλ future θαη νη θάζεηο είλαη 

παξφκνηεο κε ηελ δεκνπξαζία ησλ Spot EUAs.  

Οη κέξεο ζηηο νπνίεο γίλνληαη νη δεκνπξαζίεο θαζψο θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα 

δεκνπξαηεζνχλ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε ζρεηηθφ πίλαθα θαη δεκνζηεχνληαη απφ 

ην ΔΔΥ. ηηο δεκνπξαζίεο εηζάγνληαη εληνιέο ηχπνπ limit, νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ 

δειαδή ην βήκα ηηκήο, βήκα φγθνπ θαη ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα θαη νη ηηκέο έρνπλ 

αθξίβεηα δχν δεθαδηθά ςεθία. Οη εληνιέο ηχπνπ market εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο αγνξάο θαηά ην ρξφλν εηζαγσγήο θαη είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηεί 

ζε πάλσ απφ κηα ηηκή.  

Σν ζχκβνιν γηα ηελ κεηνρή ησλ πξντφλησλ EU Emission Rights Spot Market 2ε period 

EU ETS είλαη T2PA θαη σο κέξα παξάδνζεο έρνπλ ηελ επφκελε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Γηα ηελ εχθνιε αλαδήηεζε θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο έρνπλ νξηζηεί θαη έλαο θσδηθφο 

αξηζκφο θαζψο θαη ην ISIN πνπ είλαη ν θσδηθφο γηα ην είδνο ησλ κεηνρψλ, έηζη γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία έρνπκε σο θσδηθφ 

αζθαιείαο ηνλ A1CQ9U θαη ISIN ηνλ DEOOOA1CQ9UI. Σν κέγεζνο ηνπο ζπκβνιαίνπ 
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είλαη ίζν κε 1 EUA θαη ν ειάρηζηνο φγθνο ηα 500 EUA. Οη απμήζεηο ζηελ ηηκή κπνξνχλ 

λα γίλνληαη θαηά 0.01€/EUA θαη ε πνζφηεηα κπνξεί λα απμάλεηαη ε λα κεηψλεηαη θαηά 

500 EUA. Κάζε Σξίηε 10-12 ην πξσί γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε, ην αληίηηκν γηα ηελ 

ζπλαιιαγή είλαη 0.002€/EUA θαη 0.001€/EUA είλαη ην αληίηηκν γηα ηελ εθθαζάξηζε.  

ζνλ αθνξά ηα πξντφληα EU Emission Rights Derivatives Market 2ε period EU ETS ην 

ζχκβνιν ηεο κεηνρήο είλαη F2EA θαη ε κέξα παξάδνζεο ηνπο είλαη ε 21 Γεθεκβξίνπ 

2011. Ο θσδηθφο αζθαιείαο είλαη ην Α1Α41Κ θαη ην ISIN DEOOOA1A41K1. Σν 

κέγεζνο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη 10.000 EUA πνπ είλαη ίζα κε έλα lot θαη ην βήκα ηηκήο 

είλαη ίζν κε 10€/1000EUA. Ο ειάρηζηνο φγθνο είλαη 1000 EUA φπσο θαη ην βήκα φγθνπ. 

Ζ δηαπξαγκάηεπζε απηψλ ησλ πξντφλησλ γίλεηαη θάζε Σεηάξηε 14-16 ην κεζεκέξη, ην 

αληίηηκν ζπλαιιαγήο είλαη 0.002 αλά EUA θαη 0.002 αλά EUA ην αληίηηκν εθθαζάξηζεο. 

ιεο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζηηο πιαηθφξκεο Xetra, Eurex ή απφ Execution Brokers πνπ 

είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην ΔΔΥ.  

Η Γεςηεπογενήρ Γιάθεζη  

Ζ δεπηεξνγελήο δηάζεζε ησλ EUAs ζηελ Spot μεθίλεζε ζην ΔΔΥ 2005. Ζ δηαδηθαζία θαη 

νη θάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

ηηο 9:30 είλαη ε θάζε εηζαγσγήο ησλ εληνιψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηειέζεηο εληνιψλ παξά κνλφ κπνξνχλ λα γίλνπλ κνξθνπνηήζεηο 

θαη δηαγξαθή θάπνησλ απφ ηηο εληνιέο. ηε ζπλέρεηα ζηηο 10:00 εθηειείηαη ε δεκνπξαζία 

αλνίγκαηνο βάζεο ησλ εληνιψλ θαη αλνίγεη ην βηβιίν εληνιψλ γηα ηελ ζπλερή 

δηαπξαγκάηεπζε. Ζ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο γίλεηαη ζηηο 11:35. ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

απηήο είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε ηηκή ηεο 

δεκνπξαζίαο θαζψο θαη ην πιεφλαζκα πνπ ππάξρεη. ε πεξίπησζε πνπ κε ην πέξαο ηεο 

δεκνπξαζίαο δελ ππάξρεη ηαχηηζε εληνιψλ αλαγξάθνληαη νη θαιχηεξεο πξνζθνξέο θαη 
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θαηαγξάθνληαη θαη νη αληίζηνηρνη φγθνη ζπλαιιαγψλ απηψλ ησλ εληνιψλ. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη πιεφλαζκα μεθηλά ε θάζε ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο θαηά ηε νπνία 

δεκνπξαηείηαη ην πιεφλαζκα. Έρεη δηάξθεηα 20 δεπηεξνιέπησλ κε ηπραία ζεηξά θαη αλ ην 

πιεφλαζκα αγνξαζηεί λσξίηεξα ζηακαηά. ε ηπραίν ρξφλν ζηηο 18:00 εθηειείηαη ε 

δεκνπξαζία θιεηζίκαηνο.  

Οη ηχπνη ησλ εληνιψλ είλαη limit ή market αιιά κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαη δηάθνξέο 

ζπλζήθεο φπσο ηελ “Fillor Kill” πνπ ζεκαίλεη ηελ άκεζε νιηθή εθηέιεζε ή ηελ αθχξσζε 

ηεο εληνιήο θαη ηζρχεη κφλν γηα ηελ εκέξα ηελ νπνία εηζήρζε, “Immediateorcancel” πνπ 

αθνξά ηελ άκεζε εθηέιεζε ηνπ κέξνπο ηεο εληνιήο πνπ γίλεηαη θαη αθχξσζε ηνπ 

ππνινίπνπ θαη ηζρχεη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο αλνίγκαηνο , “Stop 

market” θαηά ηελ νπνία γίλεηαη εηζαγσγή ηεο εληνιή κε ηχπν market φηαλ ε ηηκή θηάζεη 

ή μεπεξάζεη έλα φξην θαη ηζρχεη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεκνπξαζίαο θιεηζίκαηνο , 

“Stop limit” πνπ είλαη αληίζηνηρε ηεο Stop market εληνιήο κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο εδψ 

πσο φηαλ μεπεξάζεη ε ηηκή θάπνηα φξηα εηζάγεηαη εληνιή ηχπνπ market θαη ηζρχεη θαζ‟ 

φιε ηελ δηάξθεηα ησλ δεκνπξαζηψλ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη ηεο κνξθήο “Market to 

limit” θαηά ηελ νπνία γίλεηαη εηζαγσγή εληνιήο κε ηχπν market κε ην αλεμέιεγθην 

θνκκάηη ηεο εληνιήο λα ιακβάλεη ηχπν limit κε ηελ ηηκή ηεο ηειεπηαίαο ζπλαιιαγήο θαη 

ηζρχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο. Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

θαη δχν αθφκε εληνιέο, ε “Iceberg” θαη ε “Book or Cancel”. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξψηεο είλαη πσο ε πνζφηεηα εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν εληνιψλ ζηαδηαθά κε ζπγθεθξηκέλν 

βήκα θαη ηεο δεχηεξεο είλαη πσο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα limit εληνιή πνπ εηζάγεηαη 

κφλν ζηε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε.  

ηελ spot αγνξά δηαπξαγκαηεχνληαη κφλν EUAs θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβνιαίσλ 

ην είλαη ηα ίδηα θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ (European Union Allowance) 

δειαδή απηψλ πνπ ε δηάξθεηα ήηαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 θαη απηά πνπ ήηαλ ην 2013. 
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Σν κέγεζνο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη 1000 EUAs, κε βήκα ηηκήο 0,01 €/ EUA. Χο ειάρηζηνο 

φγθνο νξίδνληαη ηα 1000 EUAs φπσο θαη ην βήκα φγθνπ. Οη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κεηαμχ 

9-11 θαη σο αληίηηκν ζπλαιιαγήο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 0.005€/ EUA. Σν αληίηηκν γηα ηελ 

εθθαζάξηζε νξίδεηαη ζηα 0.001€/ EUAs θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ OTC 0.005€/ EUA. 

Δπίζεο φιεο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζηηο πιαηθφξκεο Xetra, Eurex ή απφ Execution 

Brokers πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ην ΔΔΥ. Σν ζχκβνιν κεηνρήο γηα ηα δηθαηψκαηα 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 είλαη P1E2, ν αξηζκφο αζθαιείαο A0EY6N θαη ISIN ην 

DE000A0EY6N1, αληίζηνηρα γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ ηζρχνπλ απφ ην 2013 θαη κεηά ην 

ζχκβνιν κεηνρήο είλαη EUSP ν αξηζκφο αζθαιείαο A1DKQ9 θαη ην ISIN 

DE000A1DKQ99.   

4.7 Σηκή εθθαζάξηζεο-Γηαθαλνληζκφο 

Σιμή Δκκαθάπιζηρ 

Ζ ηηκή εθθαζάξηζεο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ spot αγνξά φζν θαη γηα 

ηα Future ζπκβφιαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά παξαγψγσλ πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν.  

Χζηφζν γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο εθθαζάξηζεο είλαη αλαγθαία ε αλαθνξά 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ αθνξνχλ θαη είλαη ηα “Settlement Window” πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα θαηά ηε νπνία ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηηκήο εθθαζάξηζεο θαη είλαη κεηαμχ ηηο 17:50 θαη 18:00, ε “Minimumlot size of trade 

contracts” πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζπκβνιαίσλ πνπ ζπλαιιάρηεθαλ θαη 

πξέπεη λα είλαη ίζνο κε 5 ζπκβφιαηα δειαδή 5000 ηφλνπο CO2, “Minimumlot size per 

order” πνπ είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκβνιαίσλ έηζη ψζηε ε ζρεηηθή εληνιή λα ιεθζεί 

ππφςε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Best Bid / Best Ask (Bid είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία έλαο κεζίηεο 

ζα αγνξάζεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ζαο ηελ εκέξα ησλ ζπλαιιαγψλ απφ εζάο ελψ Ask 
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αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή πνπ ν κεζίηεο ζα πνπιήζεη ηε ζέζε πνπ επηζπκείηαη) θαη ε 

“Cumulated spreadduration” πνπ αλαθέξεηαη ζην ελεξγφ βηβιίν εληνιψλ έηζη ψζηε λα 

ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο εθθαζάξηζεο.  

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο εθθαζάξηζεο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα. ε 

πεξίπησζε πνπ εθηειέζηεθε ηνπιάρηζηνλ κία ζπλαιιαγή ηφηε ε ηηκή εθθαζάξηζεο είλαη 

ίζε κε 0.75 επί ATC(ATC είλαη ν κέζνο φξνο ησλ εληνιψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ settlement window) ζπλ 0.25 επί ΑΜ (ΑΜ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ average 

best Bids θαη averagebes task).  

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εθηειεζηεί κφλν κηα ζπλαιιαγή θαη δελ ππήξραλ θαηάιιειεο 

εληνιέο ε ηηκή είλαη ίζε κε ηνλ ATC ελψ αλ δελ είρε εθηειεζηεί θακία αιιά ππήξραλ 

θαηάιιειεο εληνιέο ηφηε ζα ήηαλ ίζε κε ηνλ ΑΜ.  

Αλ δελ εθηειεζηεί θακία ζπλαιιαγή θαη δελ ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιειεο εληνιέο ην 

ρξεκαηηζηήξην δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειψζνπλ κηα ηηκή πνπ λα αληηζηνηρεί 

ζηελ fairprice γηα ην εθάζηνηε πξντφλ θαη σο ηηκή εθθαζάξηζεο νξίδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ 

fairprice.   

Γιακανονιζμψρ 

Σν European Commodity Clearing AG (ECC) είλαη ν θνξέαο εθθαζάξηζεο θαη 

εμαζθαιίδεη ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ζσζηή θαηαρψξεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ζην Γεξκαληθφ εζληθφ κεηξψν ζηελ Αξρή πλαιιαγήο Δθπνκπψλ 

(German Emissions Trading Authority).  

Σν ECC έρεη έλαλ ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή ζην κεηξψν πνπ εκπεξηέρεη έλα ραξηνθπιάθην 

ζην νπνίν θάζε κέινο έρεη ηελ δηθή ηνπ κεξίδα. Γειαδή φηαλ θάπνην κέινο αγνξάδεη 

EUAs ηνπνζεηνχληαη ζηελ κεξίδα ηνπ. Κάζε κέινο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ κεηαθνξά ησλ 
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EUAs πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε Δπξσπατθφ κεηξψν θαη ε κεηαθνξά 

γίλεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Σν ECC μερσξίδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ δσξεάλ πξσηνγελή δηάζεζε απφ 

ηα ππφινηπα θαη γη απηφ θαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 θάζε κέινο έρεη δχν ινγαξηαζκνχο 

ζηελ κεξίδα, έλαλ γηα ηα δσξεάλ δηθαηψκαηα θαη έλα γηα ηα ππφινηπα.   

4.8  Υξεκαηηζηήξην Ρχπσλ ζηελ Διιάδα 

Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηα ππνπξγεία Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

πξνρψξεζαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ αδηαλέκεησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ ηεο πεξηφδνπ 

2008-2012. Σν ΤΠΔΚΑ επέιεμε ην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ (Υ.Α) γηα ηε δεκνπξάηεζε 

ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Ζ πξνζζήθε ηνπ λένπ απηνχ 

πξντφληνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα 

εθπνκπήο πξσηνγελψο απφ ην Διιεληθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα φξηα εθπνκπήο αεξίσλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ δηθαησκάησλ 

ζε επφκελε ρξήζε. Μειινληηθά ζρεδηάδεηαη θαη ε δηαπξαγκάηεπζε δεπηεξνγελψο.  

Σν εζληθφ θέληξν πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) ζε ζπλεξγαζία κε 

ην γξαθείν εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ (Γ.Δ.Γ.Δ) θαηαξηίδεη θαη ηεξεί ην κεηξψν 

γηα ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ηεο εθρψξεζεο, ηεο θαηνρήο, ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο 

αθχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ. Γηθαηνχρνη ζην κεηξψν κπνξνχλ λα είλαη νπνηνδήπνηε 

θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή.  Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηθαησκάησλ ζα γίλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΟΑΖ.  
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Σν 2011 δηαπξαγκαηεχηεθαλ πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα EUAs, νη δεκνπξαζίεο είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε κήλα ηελ ηειεπηαία Σεηάξηε εθηφο ηνπ 

κήλα Αχγνπζην θαη Γεθέκβξην θαζψο επίζεο πξνβιέπεηαη πσο κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη 

έθηαθηεο δεκνπξαζίεο. Σν ΤΠΔΚΑ είλαη ν κνλαδηθφο πσιεηήο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

έρνπλ φια ηα κέιε πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζην ΟΑΖ.   

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ δηνξζσηηθνχ ζπληειεζηή ηεο απφθαζεο 2013/448/ΔΔ πνπ 

αλαθνηλψζεθε ηελ 5ε επηεκβξίνπ 2013, πξνέθπςε ν Δζληθφο Πίλαθαο 

Καηαλνκήο(Παξάξηεκα 1)  2013-2020 (National Allocation Table) ν νπνίνο ππνβιήζεθε 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε ζηηο 12.11.2013. 

Έθδνζε άδεηαο ΔΑΘ πεξηόδνπ 2013-2020 γηα ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο 

Γηα ηε λέα θάζε πινπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίαο ζα πξέπεη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηεο ΚΤΑ 57495/2959/Δ103 (ΦΔΚ 2030/Β΄/29.12.2010) λα ππνβάινπλ 

ζηελ αξκφδηα αξρή ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

1. δηαβηβαζηηθφ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πξνο ην ΓΔΓΔ κε ζέκα ηελ ππνβνιή ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ΔΑΘ 

2. αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ΔΑΘ (ππφδεηγκα). Οη απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ Β2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο αλσηέξσ (2) ζρεηηθήο ΚΤΑ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην Παξαθνινχζεζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

3. ρέδην Παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 12 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλ. 601/2012. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη 

είλαη απαξαίηεην ην ζρέδην λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο κε ινγηθφ 

θαη απιφ ηξφπν θαη λα ζπλίζηαηαη ζε ιεπηνκεξή θαη πιήξε ηεθκεξίσζε κε 

δηαθάλεηα ηεο κεζνδνινγίαο παξαθνινχζεζεο. Σν ρέδην Παξαθνινχζεζεο 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ay8V8AA6AJk%3d&tabid=830&language=el-GR
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κπνξεί λα αθνινπζεί ην πξφηππν πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2012. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

4. ηελ πξφζθαηε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

5. ηελ πξφζθαηε ελ ηζρχ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

6. ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 4 θαη 5 έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζην ΓΔΓΔ, ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο φηη δελ έρνπλ 

κεηαβιεζεί ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά απφ ηελ ηειεπηαία ππνβνιή 

ηνπο, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη/ή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

7. βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο.  

  

Νενεηζεξρόκελεο ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο 2013-2020 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 2009/29 /ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2011, φπσο θαη θάζε 

εγθαηάζηαζε πνπ ππέζηε ζεκαληηθή επέθηαζε κεηά ηηο 30 Ηνπλίνπ 2011 ζεσξνχληαη 

λενεηζεξρφκελεο θαη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή έλα εξσηεκαηνιφγην 

λενεηζεξρφκελσλ (Νew Entrans Report – NER), θαζψο θαη ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο 

(methodology report) ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ έρεη ήδε ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πην 

θάησ ππνδείγκαηα. Δμαηξνχληαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. 

Καηά ηελ πξψηε δεκνπξάηεζε ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζην X.A ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 

ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηέζεθε ήηαλ 1.100.000 δηθαηψκαηα ζηελ 

ηηκή ησλ 12,70 €/δηθαίσκα θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζπγθεληξψζεθε ήηαλ 13970000€. 
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Δπίζεο θαηά ηελ πξψηε δεκνπξαζία θαηαηέζεθαλ απφ νθηψ κέιε ηνπ Υ.Α ρξεκαηηθέο 

εγγπήζεηο πνπ ε ζπλνιηθή ηνπο αμία ήηαλ ηθαλή λα θαιχςεη πεξίπνπ ην εμαπιάζην ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο πνζφηεηαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ην πφζν έληνλν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ. 

Απφ ην 2011 κέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκνπξαηεζεί κέζσ ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηνπ δηθηχνπ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ ζπλνιηθά 18750000 

δηθαηψκαηα ηα νπνία έρνπλ απνθέξεη ζην ειιεληθφ δεκφζην έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 174 

εθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ.  

4.9 Δπηπηψζεηο ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

Μεξηθνί απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκία ζπκκεηέρνπλ ζην 

ΔΓΔ. Δθηφο απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, κεηαπνηεηηθνί θιάδνη φπσο ε 

ηζηκεληνβηνκεραλία, ε δηχιηζε πεηξειαίνπ, ε βηνκεραλία κεηάιισλ, ε ραξηνπνηία  

εκθαλίδνπλ πςειή έληαζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, κέζσ ηνπ 

ΔΓΔ επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ ηνπο.  

Ζ έληαμε λέσλ αεξίσλ ζην ΔΓΔ θαηά ηελ Σξίηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζπλεπάγεηαη, 

ζε ζρέζε κε ηηο επηβεβαησκέλεο εθπνκπέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ δηθαησκάησλ ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο αινπκηλίνπ, ιηπαζκάησλ θαη 

εμνξπθηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σαπηφρξνλα, ε επέθηαζε ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

ησλ ΔΛΠΔ ζηελ Διεπζίλα απμάλεη ζεκαληηθά ηηο αλακελφκελεο εθπνκπέο ηνπ θιάδνπ 

δηχιηζεο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Οη θιάδνη απηνί ιακβάλνπλ ζηελ Σξίηε θάζε ηνπ ΔΓΔ 

δσξεάλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηθαησκάησλ εθπνκπήο, θαζψο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

ηζρχνπλ γηα φιε ηελ ΔΔ αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν δηαξξνήο άλζξαθα.  
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Γιάγπαμμα 11: Καηανομή δυπεάν δικαιυμάηυν ανά κλάδο για ηο 2013 ( ε εκ. 

δικαιϊμαηα) ( Πηγή: Δθνικψρ Πίνακαρ Καηανομήρ Γικαιυμάηυν Δκπομπϊν 2013-2020) 

 

Γιάγπαμμα 12: Καηανομή δυπεάν δικαιυμάηυν ανά κλάδο για ηο 2013 ( ε εκ. 

δικαιϊμαηα) ( Πηγή: Δθνικψρ Πίνακαρ Καηανομήρ Γικαιυμάηυν Δκπομπϊν 2013-2020) 
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4.9.1 Σν θφζηνο εθπνκπψλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία 

Σν θφζηνο απφ ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ άλζξαθα απμάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΓΔ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κε πξφζζεηεο επηδξάζεηο ζην θφζηνο παξαγσγήο θαη ζηηο ηηκέο ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο. Με δεδνκέλν φηη ζε πνιιέο απφ ηηο γεηηνληθέο ζηελ Διιάδα ρψξεο δελ 

ηηκνινγείηαη ν άλζξαθαο, ην απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο κεηαθξάδεηαη ζε απψιεηα 

αληαγσληζηηθφηεηαο, κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ππνθαηάζηαζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

απφ εηζαγσγέο. Ζ ρακειφηεξε δήηεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζπλεπάγεηαη κεησκέλν πξντφλ, 

εηζφδεκα θαη απαζρφιεζε.  

χκθσλα κε ηνλ Svetoslav Danchev θαη Γηψξγν Μαληάηε γηα λα γίλεη ππνινγηζκφο ησλ 

επξχηεξσλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία απφ ην θφζηνο εθπνκπψλ θαη ηελ δηαξξνή 

άλζξαθα θαηά ηελ Σξίηε θάζε ηνπ ΔΓΔ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ, 

αθνινπζψληαο δπν βαζηθά βήκαηα: Αξρηθά, πξνζδηνξίζηεθε ε επίδξαζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ησλ θιάδσλ πνπ επεξεάδνληαη 

άκεζα, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ θιάδσλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο εηζξνέο θαη ηειηθά, κε βάζε ηνλ ίδην ζπιινγηζκφ, επεξεάδνπλ ην 

ζχλνιν ησλ εγρψξησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκία φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα.  
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Δικψνα 5: Κψζηορ εκπομπϊν και επίδπαζη ζηιρ ηιμέρ 

ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζδηνξηζκφο ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ πνπ 

εθηηκήζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα ζηελ ηειηθή δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη ζηηο εμαγσγήο (άκεζε επίδξαζε). Ζ κεηαβνιή ηεο ηειηθήο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ 

θάζε θιάδνπ έρεη πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκία, θαζψο επεξεάδεη φιν 

ην θάζκα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ(έκκεζε επίδξαζε). Σέινο, ε κεηαβνιή ηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε, επεξεάδεη 

ηε δήηεζε γηα θαηαλαισηηθά αγαζά, επνκέλσο θαη ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκία φπσο δείρλεη ε παξαθάησ 

εηθφλα.  
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Δικψνα 6: Αωξηζη ηιμϊν και επίδπαζη ζηην οικονομική δπαζηηπιψηηηα 

 

4.10 Απνηίκεζε ησλ πξντφλησλ 

Οη ηηκέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ Δ.Δ. ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαηά κέζν φξν 35-40 

επξψ αλά ηφλν γηα ην δηάζηεκα 2019-2023, επηηαρχλνληαο ηε κεηάβαζε απφ ηνλ άλζξαθα 

ζην θπζηθφ αέξην θαη ακθηζβεηψληαο ηε ινγηθή ηεο δηαηήξεζεο ησλ παιαηψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο άλζξαθα θαη ιηγλίηε πέξαλ ηνπ 2021, ζχκθσλα κε λέα έθζεζε ηνπ 

CarbonTracker (21 Απγνχζηνπ 2018).χκθσλα κε ηελ έθζεζε, νη ηηκέο ησλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα θζάζνπλ ηα 25 επξψ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2018, πεξίπνπ 7 επξψ 

πςειφηεξα απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζηελ αγνξά άλζξαθα ηεο ΔΔ (ETS). Απηφο ν 

επηηαρπλφκελνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα ππνζέηεη ηελ κείσζε ησλ 

δσξεάλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ ην 2019-

2023, πνπ ζα αθήζεη ηνπο θιάδνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ αεξνκεηαθνξψλ λα έρνπλ 
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έιιεηκκα πεξίπνπ 1,4 δηζεθαηνκκπξίσλ ηφλσλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε. Ζ πξσηνβνπιία Carbon Tracker απηφ-πξνζδηνξίδεηαη 

σο κηα νκάδα εηδηθψλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ ηνλ θιηκαηηθφ θίλδπλν 

πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ζεκεξηλέο θεθαιαηαγνξέο. Ζ ηηκνιφγεζε ηνπ άλζξαθα γίλεηαη φιν 

θαη πην πξνθαλήο ζηηο εηαηξείεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο, θαζψο ν αληίθηππνο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο - θαη νη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο - θαζίζηαληαη φιν θαη πην πξνζηηέο 

Μάιηζηα ε έθζεζε ηνπ Carbon Tracker εθηηκά φηη ην 2030 νη ηηκέο ζα θζάζνπλ ηα 55 

επξψ/ηφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη λα επζπγξακκίζεη ηα 

επηηξεπφκελα επίπεδα ξχπσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ γηα ην 

Κιίκα.  

Ζ αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ ξχπσλ θαηαγξάθεθε ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 

2017 θαη ζπλερίδεηαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηα ρακειά ησλ 4,38 επξψ/ηφλν ηνπ 

Μαΐνπ 2017 δηακνξθψζεθαλ ζηα 13,82 επξψ/ηφλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2018. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε ζήκεξα νη ηηκέο βξίζθνληαη ζε ηξνρηά λα θηάζνπλ ζηα 25-30 επξψ/ηφλν σο ην 

2020-21, θαζψο νη κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα ξχπσλ εμαιείθνπλ ζηαδηαθά ην 

πιεφλαζκα. κσο ε έθζεζε δηαπηζηψλεη επίζεο φηη ε ΔΔ πξέπεη λα εθαξκφζεη πνιχ πην 

πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο ξχπνπο θαη λα νδεγήζεη ηηο ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ αθφκα 

πην ςειά, αλ ζέιεη λα επζπγξακκηζηεί κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πλζήθεο ηνπ Παξηζηνχ γηα 

ην Κιίκα. 

Οη ηηκέο γηα ηηο άδεηεο εθπνκπήο ξχπσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζθαξθάισζαλ ζην 

πςειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαζψο ε κεησκέλε 

πξνζθνξά νδεγεί ζε εζπεπζκέλεο αγνξέο. Οη άδεηεο γλσζηέο σο «EU 

Allowances» ηεινχλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζην ETS ην νπνίν ρξεψλεη ηα εξγνζηάζηα γηα 

θάζε ηφλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπνπλ. πσο είλαη θπζηθφ νη απμεκέλεο ηηκέο 
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θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν αθξηβή ηελ ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ 

ζηξνθή ζε θαζαξφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο. 

4.11 Δπηπηψζεηο Σηκψλ Γηθαησκάησλ Δθπνκπήο Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ 

Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ δηθαησκάησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έρεη ήδε κεηψζεη θαη ζα 

κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ αλζξαθηθψλ κνλάδσλ, νδεγψληαο 

ηηο κνλάδεο απηέο ζηαδηαθά εθηφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηηο ιηγφηεξν απνδνηηθέο.  Μάιηζηα ε έθζεζε ηνπ Carbon Tracker αλαθέξεη φηη γηα λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Παξηζηνχ ζα πξέπεη νη ηηκέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα λα 

θηλεζνχλ θαηά κέζνλ φξν κεηαμχ ησλ 45 θαη ησλ 55 επξψ/ηφλν γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμαλαγθαζηνχλ ηα αλζξαθηθά θαη ιηγληηηθά εξγνζηάζηα 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  λα βγνπλ απφ ηελ αγνξά. Χζηφζν, 

εθηηκάηαη φηη ηειηθψο θαη γηα ηηο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ην κέιινλ δελ ζα είλαη 

ειθπζηηθφ, θαζψο θη εθείλεο εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζε κηθξφηεξεο βέβαηα 

πνζφηεηεο, ρνλδξηθά πεξίπνπ ζην ήκηζπ κίαο απνηειεζκαηηθήο αλζξαθηθήο κνλάδαο. Αλ 

κάιηζηα εθαξκνζηεί ε ζπκθσλία γηα ην Κιίκα, ην πνιχ έσο ην 2040 εθηηκάηαη φηη πνιιέο 

κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζα βγνπλ εθηφο αγνξάο, κε θάπνηεο λα παξακέλνπλ σο 

εθεδξηθέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πςειέο ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ ζα επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο κεγάιεο θιίκαθαο, έμππλσλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ 

αληαπφθξηζεο ηεο δήηεζεο. 

ην πιαίζην απηφ, εμειίζζεηαη θαη ε κεηεμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πξνο ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο «target model». Έλα απφ ηα νπζηαζηηθά ζέκαηα 

πνπ απαζρνιεί ηελ αγνξά απηή είλαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ΓΔΖ, κέζσ ηεο πψιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ 
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παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αληίζηνηρσλ ιηγληησξπρείσλ (κνλάδεο Μεγαιφπνιε 

3 θαη 4 ζηελ Αξθαδία, καδί κε ην νξπρείν πνπ ηηο ηξνθνδνηεί, κνλάδα Μειίηε 1 θαη άδεηα 

γηα ηε Μειίηε 2 ζηε Φιψξηλα, καδί κε ην νξπρείν ηεο Βεχεο). Ζ επξσπατθή πνιηηηθή γηα 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή έρεη θαηαζηήζεη θαηά ηεθκήξην ηα ζηεξεά θαχζηκα σο κε 

ζπκθέξνπζα επέλδπζε. ήκεξα ην θφζηνο παξαγσγήο γηα έλα ιηγληηηθφ εξγνζηάζην ηεο 

ΓΔΖ εθηηκάηαη ζε 50-60 επξψ αλά MWH, αιιά ην 2030 αλακέλεηαη λα έρεη εθηηλαρζεί 

θνληά ζηα 100 επξψ αλά MWH , ιφγσ αθξηβψο ηεο αλακελφκελεο κεγάιεο αχμεζεο ζηηο 

ηηκέο ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

Με άιια ιφγηα, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα αγνξά 

ιηγληηηθψλ εξγνζηαζίσλ θαη νξπρείσλ, παξά κφλν εάλ ην ηίκεκα είλαη ρακειφ. Καη ην 

εξψηεκα είλαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα θάλνπλ απνδεθηφ έλα ρακειφ ηίκεκα, ηφζν ην Γ.. 

ηεο ΓΔΖ, ην νπνίν ινγνδνηεί ζηνπο ηδηψηεο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη νη 

ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζα δνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία λα κεηψλνληαη εθ λένπ, κεηά ηελ 

απφζρηζε ηνπ ΑΓΜΖΔ. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα εληζρχνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα κειέηεο  ηεο Booz & Co 

γηα ην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ζε επηά επξσπατθέο ρψξεο 

θαη ηελ Σνπξθία, πνπ δηελεξγήζεθε ην 2014 γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ. πσο πξνέθπςε, 

«ην εμαηξεηηθά ρακειφ ζεξκηδηθφ πεξηερφκελν ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζε πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο ρψξεο». Ζ ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ ιηγλίηε (πνζφηεηα ελέξγεηαο 

πνπ πεξηέρεη έλαο ηφλνο ιηγλίηε) ζηελ Διιάδα είλαη κε κεγάιε δηαθνξά ε ρακειφηεξε 

ζην ζχλνιν ησλ νθηψ ρσξψλ. 

Σν ηειηθφ πιήξεο θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ην 2012 ζηελ 

Διιάδα αλήιζε ζε 59,93 επξψ αλά κεγαβαηψξα (MWh), έλαληη εχξνπο απφ 31,57 επξψ 
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αλά MWh (ζηε Βνπιγαξία) έσο 54,19 επξψ αλά MWh (ζηε Ρνπκαλία) γηα ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο κειέηεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε ΓΔΖ ην θφζηνο ηζνξξνπείηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ην πιήξεο θφζηνο εμφξπμεο ιηγλίηε (ζε επξψ αλά ηφλν) ζηελ Διιάδα είλαη ην δεχηεξν 

ρακειφηεξν ζην ζχλνιν ησλ νθηψ ρσξψλ πνπ ζπκπεξηέιαβε ε κειέηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : Γεπηεξνγελείο επηπηψζεηο θαη κεηαβιεηφηεηα  

Οη δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο έρνπλ πιένλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θνηλφηεηα ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ηάζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Σν θαηλφκελν “Spillover” ηεο εμάπισζεο, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη 

νη κεηαβνιέο ζε κηα ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά σο αληαπφθξηζε ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

παξαγφλησλ ζε άιιεο αγνξέο, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα ήξεκε πεξίνδν ή γηα πεξίνδν 

θξίζεο.  Αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ αγνξά. Σα θαηλφκελα “Spillover” 

είλαη κεηαδφζεηο πνπ νθείινληαη ζε δεζκνχο κεηαμχ ησλ αγνξψλ θαη έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ νη επηζηξνθέο θαη ε κεηαβιεηφηεηα (volatility) δηαρένληαη απφ ηε κηα 

αγνξά ζηελ άιιε, νη δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίσλ θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ ράξαμε ηεο 

πνιηηηθήο ζηελ δεχηεξε αγνξά πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο γηα λα 

απνηξέςνπλ ηνπο θηλδχλνπο κεηάδνζεο ζε πεξηφδνπο θξίζεο ζηελ πξνεγνχκελε αγνξά. 

Σν ζέκα απηφ έρεη δηεξεπλεζεί εθηελψο ζε δηάθνξεο αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα KJ Forbes θαη Rigobon (2002) 

θαη Syriopoulos (2007) γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, Barassi, Caporale θαη Hall 

(2005) θαη Wang, Yang, Li θαη Refenes (2006) θαη Johansson (2008) γηα ηηο αγνξέο 

νκνιφγσλ. Γεληθά, νη κειέηεο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφδνζεο θαη 

κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ αγνξψλ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν βαζκφο εμάπισζεο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ελνπνίεζε θαζψο 

θαη απφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

ηηο αγνξέο ησλ ξχπσλ φκσο έρεη γίλεη ειάρηζηε δνπιεηά. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο νη ζεσξνχληαη πην αμηνπνηήζηκεο ζηελ 
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αγνξά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη αγνξέο ησλ ξχπσλ είλαη απηέο πνπ πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζνπλ ζην κέιινλ δηφηη είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ κείσζε ησλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζπλεπψο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε απφδνζε θαη ε κεηαβιεηφηεηα κεηαδίδνληαη 

κεηαμχ ησλ αγνξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηηο αγνξέο ησλ ξχπσλ. ηηο αγνξέο ξχπσλ, νη 

πξάθηνξεο ζπρλά εθηίζεληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε 

ζεκαληηθφηεξν ην CO2, νη νπνίεο κπνξεί λα ρξεψλνληαη κε βάζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα αλαθνξάο. Γεληθφηεξα, ε θαηαλφεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ν 

δίαπινο ζηνλ νπνίν κεηαδίδεηαη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ 

θεθαιαίνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

κφριεπζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ δείθηε αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 

θαη ηνπ βάξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Οη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο 

αγνξέο ησλ ξχπσλ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο επελδπηέο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο. 

5.1 χλδεζε  επξσπατθνχ εκπνξίνπ άλζξαθα θαη ηεο αγνξάο νξπθηψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν, ην ζέκα ησλ κεραληζκψλ ηηκνιφγεζεο ηνπ άλζξαθα έρεη 

πξνθαιέζεη πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αγνξέο άλζξαθα 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο αγνξέο νξπθηψλ πεγψλ ελέξγεηαο (Nazifi and Milunovich, 2010, 

Aatolaetal., 2013). πλνιηθά, απηφ είλαη θπξίσο ιφγσ δχν ιφγσλ. 

Αθελφο, ε νξπθηή ελέξγεηα αληηπξνζσπεχεη ην 80% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, 2015) θαη ε θαχζε ηεο απνδεηθλχεη ηελ θχξηα 

πεγή εθπνκπψλ άλζξαθα ζηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, ε νξπθηή ελέξγεηα είλαη ην θχξην 

θαχζηκν γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ νξπθηψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα 
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πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη φηαλ νη επηρεηξήζεηο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αμηνινγνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο 

θαη ιακβάλνπλ επελδπηηθέο απνθάζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ ησλ νξπθηψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα έρεη εμεηαζηεί επξέσο 

Πξψηα απ' φια, ε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ άλζξαθα απνδεηθλχεηαη βαζηθφο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ηε κεηαβαιιφκελε ηάζε ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Giorgio (2014) ππνζηεξίδεη φηη ε ηηκή ηνπ άλζξαθα είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ ακθίδξνκε αηηηψδε 

ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα θαη ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οκνίσο, ν Chevallier (2011) αλαθαιχπηεη φηη νη ηηκέο ηνπ άλζξαθα κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ηνπ άλζξαθα. Hammoudehetal. (2014) δηαπηζηψλνπλ φηη 

ν ζπζρεηηζκφο είλαη αξλεηηθφο κεηαμχ ησλ ακεξηθαληθψλ ηηκψλ άλζξαθα θαη ησλ ηηκψλ 

άλζξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φηη νη απμαλφκελεο ηηκέο άλζξαθα κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ κείσζε ησλ ηηκψλ άλζξαθα ελψ νη πςειφηεξνη θφξνη θαηαλάισζεο 

άλζξαθα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηηκέο ηνπ άλζξαθα. Δπηπιένλ, 

Hammoudehetal. (2015) ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα έρνπλ πην 

έληνλεο επηπηψζεηο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ηηκέο άλζξαθα απφ φ, ηη νη απμήζεηο ζηελ 

ππάξρνπζα έξεπλα (Alberolaetal., 2008). 

Γεχηεξνλ, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

δήηεζε γηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηηο ηηκέο άλζξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

επεηδή ην θπζηθφ αέξην έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθφ θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο ε Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα, νη Carlo θαη Derek (2009) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηηκέο ηνπ άλζξαθα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κέζσ ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη φηη νη ηηκέο ηνπ άλζξαθα θαη ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επεξεάδνληαη θαη νη δχν απφ ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Fengetal. (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα έρεη αξρίζεη λα ζπξξηθλψλεηαη, δεδνκέλνπ φηη ε Γεξκαλία 

ρξεζηκνπνίεζε θπζηθφ αέξην γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην επηέκβξην ηνπ 

2006, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηνπ 

άλζξαθα. Hammoudehetal. (2014α) δηαπηζηψλνπλ φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο Ακεξηθήο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο ηηκέο άλζξαθα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο φηαλ νη ηηκέο ηνπ άλζξαθα είλαη πςειφηεξεο, ελψ ην απνηέιεζκα ζα είλαη 

αξλεηηθφ φηαλ νη ηηκέο ηνπ άλζξαθα είλαη ρακειφηεξεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελαιιαγή θαπζίκσλ κεηαμχ άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ γηα 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ηνπ άλζξαθα. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Bertrand (2014) δηαπηζηψλεη φηη ν βαζκφο αιιαγήο θαηαλάισζεο κεηαμχ 

άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζα γίλεη βαζχηεξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

φηαλ νη αλεμέιεγθηεο εθπνκπέο άλζξαθα απμάλνληαη θαη απηή ηε ζηηγκή νη ηηκέο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ηνπ άλζξαθα πην ζεκαληηθά. 

Dowdsetal. (2013) δηαπηζηψλνπλ φηη ε κεηαηφπηζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ απφ ηνλ 

άλζξαθα πξνο ην θπζηθφ αέξην επαξθεί γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αθφκε θαη ζρεηηθά 

κηθξφηεξνο φγθνο ελαιιαγήο θαπζίκσλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηηκέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη άλζξαθα φηαλ απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο νξηαθφ 

θφζηνο παξαγσγήο θαπζίκσλ. 

Δπηπιένλ, ν Zhang θαη ν Wei (2010α) δηεξεπλνχλ ηε δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ 

άλζξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ηηκψλ ησλ νξπθηψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

θαη αλαθαιχπηνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο ζπλεηαηξηζκνχ κεηαμχ ησλ δχν αγνξψλ θαη ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηε δηαρξνληθή ηζνξξνπία. Πξφζθαηα, νη Hammoudehetal. (2015) 
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ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κπνξνχλ λα έρνπλ καθξνρξφληεο 

αξλεηηθέο θαη αζχκκεηξεο επηπηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ άλζξαθα. 

5.2 χλδεζε  επξσπατθνχ εκπνξίνπ άλζξαθα θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

εκαληηθφ επίζεο θαηλφκελν πνπ πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε, είλαη  νη ηαξαρέο ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ φζν θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο άλζξαθα θαη ελέξγεηαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην 

γεγνλφο φηη, εθηφο απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, νη αγνξέο άλζξαθα έρνπλ πξνθαλείο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηφηεηεο (Fanetal., 2013, Zhang and Huang, 2015). Γηα 

παξάδεηγκα, ν Reboredo (2014) αλαθαιχπηεη φηη νη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζπλδένληαη ζηελά κε καθξννηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη 

κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο αβεβαηφηεηεο ζηηο αγνξέο άλζξαθα. Οη Yu θαη 

Mallory (2014) ζεσξνχλ φηη ε ππνηίκεζε ησλ επξσπατθψλ λνκηζκάησλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ρακειφηεξεο (πςειφηεξεο) ηηκέο άλζξαθα κέζσ ελεξγεηαθψλ ελαιιαθηηθψλ 

κεραληζκψλ. θαη νη δηαηαξαρέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηηο αγνξέο άλζξαθα κέζσ ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο. Αλαθαιχπηνπλ επίζεο φηη ην 

ππνηηκεκέλν επξψ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ άλζξαθα θαη κείσζε 

ησλ ηηκψλ ησλ πηζηψζεσλ άλζξαθα. 

5.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ παξνρή κηαο πιήξνπο θαη δπλακηθήο εηθφλαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα ξχπσλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχκαη κηα πξφζθαηα αλαπηπρζείζα κεζνδνινγία, ηελ 

νπνία εηζήγαγαλ νη Diebold θαη Yilmaz (2009b) γηα λα θαηαζθεπάζεη κέηξα δηαζπνξάο. 

Απηή ε κεζνδνινγία παξαθάκπηεη ηε δπζθνιία ηνπ κνληέινπ ηεο θαηεγνξίαο GARCH 
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ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβιεηψλ κεγάιεο δηάζηαζεο1 θαη έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ επηπηψζεσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αγνξψλ, ηελ απφζηαμε 

πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξα κέηξα θαη ηελ παξνρή δπλακηθήο αλάιπζεο. Έρεη απνδεηρζεί 

φηη είλαη επηηπρήο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θχθινπ θαη ησλ πξνηχπσλ ησλ ζπλνιηθψλ 

απνηειεζκάησλ εμάπισζεο ζε δηάθνξεο ρξεκαηηθέο αγνξέο. Ο Β. Zhang θαη ν Wang 

(2014) ην εθαξκφδνπλ ζηελ αγνξά αξγνχ πεηξειαίνπ, αιιά ζην έξγν ηνπο 

πεξηιακβάλνληαη κφλν νη WTI, Brent θαη ChinaDaqing. Ζ κειέηε απηή ζηνρεχεη λα 

δψζεη νινθιεξσκέλε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά άλζξαθα. 

Ζ κεζνδνινγία ησλ Diebold θαη Yilmaz (2012) ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηξήζεη ηηο 

ζπλέπεηεο κέζσ ηεο επεμεγεκαηηθήο εμνπζίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη κεηαβνιέο ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο φζνλ αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε απξφβιεπηεο 

παξφκνηεο θηλήζεηο ζε άιιεο αγνξέο. Ζ ιέμε-θιεηδί είλαη ε αβεβαηφηεηα, επεηδή ε 

κέζνδνο εζηηάδεη ζην πφζν κπνξεί λα εμεγεζεί ε δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο. 

Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξφβιεςεο είλαη έλα δηάλπζκα 

απηφκαηεο αιιειεπίδξαζεο (VAR). Δμέηαζε κνληέινπ Ν-κεηαβιεηψλ VAR (p): 

𝑌𝑡 =  𝛷1 × 𝛶𝑡−1 + ⋯+ 𝛷𝑃 × 𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡  (6.1) 

φπνπ 𝑌𝑡εθθξάδεη ηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο επί ησλ πξαγκαηηθψλ απνδφζεσλ ή ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, ην "𝜀𝑡" αληηπξνζσπεχεη έλαλ ζηαζεξφ 

αξηζκφ κεγέζνπο Ν, θαη ηα𝛷1,𝛷2 … ,𝛷𝑡  είλαη πίλαθεο ζπληειεζηψλ. 

Απηφ ην VAR κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε αλαπαξαζηάζεηο κνληέινπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ 
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𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛢1𝜀𝑡−1 + 𝛢2𝜀𝑡−2 + ⋯ (6.2) 

Οξίδνπκε ην 𝛴𝜀  σο γελλήηξηα αξηζκψλ ηνπ ε, θαη παίξλνπκε:  

Οξίδνπκε ην 𝛴𝜀  σο γελλήηξηα αξηζκψλ ηνπ ε, θαη παίξλνπκε:  

𝛴𝑌 = 𝛴𝜀 + 𝛢1𝛴𝜀𝛢1
′ + 𝛢2𝛴𝜀𝛢2

′ + ⋯ 6.3  

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα κεηαβιεηφηεηαο, καο ελδηαθέξεη ε πξφβιεςε ηνπ 

βήκαηνο H ζε ρξφλν t, P (Yt + H | Yt, Yt-1, ...), πρ. ε ρξφλν t, κε βάζε ην ηξέρνλ θαη 

πξνεγνχκελεο ηηκέο ηνπ Τ, δίλεηαη κηα πξφβιεςε ησλ Y ζε πεξηφδνπο Ζ. Σν αληίζηνηρν 

ζθάικα πξφβιεςεο είλαη: 

𝑒𝑡+𝐻,𝑡 = 𝑌𝑡+𝐻 − 𝑃(𝑌𝑡+𝐻 𝑌𝑡 ,𝑌𝑡−1,…  

=𝑌𝑡+𝐻 − 𝑃(𝑌𝜀𝑡+𝛨
+ 𝛢𝑡𝜀𝑡+𝐻−1 + 𝛢2𝜀𝑡+𝐻−2 + ⋯ 𝑌𝑡 ,𝑌𝑡−1,…  

=𝑌𝑡+𝐻 −  𝛢𝐻𝜀𝑡 + 𝛢𝐻+1𝜀𝑡−1 + 𝛢𝐻+2𝜀𝑡−2 + ⋯  

=𝜀𝑡+𝐻 + 𝐴𝑡𝜀𝑡+𝐻−1 + 𝐴2𝜀𝑡+𝐻−2 + ⋯+ 𝐴𝐻−1𝜀𝑡+1 

Δπνκέλσο, ν ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο είλαη 

𝛴𝑒 ,𝐻 = 𝛴𝜀 + 𝛢1𝛴𝜀𝛢1
′ + ⋯+ 𝛢𝛨−1𝛴𝜀𝛢𝛨−1

′ =  𝐴ℎ𝛴𝜀𝛢ℎ
′

𝛨−1

ℎ=0

 (6.4) 

Ζ δηαθχκαλζε πξφβιεςεο ζθάικαηνο είλαη ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ 𝛴𝑒 ,𝐻. Γηα λα ην 

απνζπλζέζνπκε, ν Diebold θαη ν Yilmaz (2009b) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ παξάγνληα 

Cholesky ρακεινχ ηξηγψλνπ Lηνπ 𝛴𝜀δειαδή, ηνλ θαηψηεξν ηξηγσληθφ πίλαθα L κε 

LL΄=𝛴𝜀 . Ζ ηδέα είλαη φηη θάζε h, Ah𝛴𝜀𝛢ℎ
′  κπνξεί λα γξαθηεί σο (AhL) (AhL)΄, απφ ην 

νπνίν βξίζθνπκε ην i-th δηαγψλην ζηνηρείν (𝐴ℎ𝛴𝜀𝛢ℎ
′ )ii ίζν κε  (𝐴ℎ𝐿)𝑖𝑗

2𝛮
𝑗=1 . πλεπψο, ε 

κεηαηφπηζε απφ ηε κεηαβιεηή j ζε κεηαβιεηή i νξίδεηαη σο 
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𝑠𝑜𝑡𝑖𝑗 = 100 ×
 (𝐴ℎ𝐿)𝑖𝑗

2𝐻−1
ℎ=0

  𝐴ℎ𝛴𝜀𝛢ℎ
′  𝑖𝑗

𝐻−1
ℎ=0

 6.5  

Οη ηηκέο ηνπ𝑠𝑜𝑡𝑖𝑗  κε i, j απφ 1 έσο N ζρεκαηίδνπλ έλα matrixSOT, ην νπνίν νλνκάδεηαη 

πίλαθαο εμάπισζεο. Μπνξεί λα πεη πφζν πξνβιέςηκε δηαθχκαλζε ζθάικαηνο κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ ηε δηαξξνή απφ άιιεο αγνξέο. 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ ίδησλ κεξηδίσλ δηαθχκαλζεο, δειαδήησλ κεηαβνιψλ απφ 

νπνηαδήπνηε κεηαβιεηή ζηνλ εαπηφ ηεο, ν Diebold θαη ν Yilmaz (2009b) ζπκππθλψλνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο ελφο πίλαθα κεηαδφζεσλ ζε έλαλ κφλν αξηζκφ πνπ νλνκάδεηαη ν 

ζπλνιηθφο δείθηεο spillover, ν νπνίνο νξίδεηαη σο 

𝑆𝑂𝐼 = 100 ×
    𝐴ℎ𝐿 𝑖𝑗

2𝐻−1
ℎ=0𝑗≠𝑖

𝑁
𝑖=1

   𝐴ℎ𝛴𝜀𝛢ℎ
′  𝑖𝑗

𝐻−1
ℎ=0

𝑁
𝑖=1

= 100 ×  1 −
𝑡𝑟   𝐴ℎ𝐿 

2𝐻−1
ℎ=0  

𝑡𝑟( 𝐴ℎ𝛴𝜀𝛢ℎ
′ )𝐻−1

ℎ=0

  

Απηή ε ζχλζεζε ηεο πξφβιεςεο ζθάικαηνο βαζίδεηαη ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παξάγνληα 

Cholesky ησλ VARs, επνκέλσο νη πξνθχπηνπζεο ζπλζέζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ 

κεηαβιεηή δηάηαμε. Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζην κνληέιν ζε πξψηκν ζηάδην έρνπλ 

κηα πςειφηεξε πηζαλφηεηα (πηζαλψο εζθαικέλα) λα επηιεγνχλ σο ε πξνέιεπζε ησλ 

παξεκβνιψλ, δειαδε ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα εμάπισζεο. Οη 

Diebold θαη Yilmaz (2012) εηζάγνπλ έλα γεληθεπκέλν πιαίζην VAR πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηνπο Koop, Pesaran θαη Potter (1996) θαη ηνπο Ζ. Ζ. Pesaran and Shin (1998) γηα λα 

παξαθάκςνπλ απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ. ε αληίζεζε κε ηνλ παξαγνληηζκφ Cholesky ν 

νπνίνο νξζνγσλίδεη ηηο δηαηαξαρέο, ε γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε VAR επηηξέπεη 

ζπζρεηηζκέλεο δηαηαξαρέο, αιιά ηηο ινγνδνηεί κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο ηζηνξηθά 

παξαηεξνχκελεο θαηαλνκήο ζθαικάησλ. Παξφιν πνπ νη Diebold θαη Yilmaz (2012) 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ακεηάβιεηε, νη Kloβner θαη Wagner (2012) 

θαη νη Kloβner θαη Wagner(2014) επηζεκαίλνπλ φηη ε γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε ηείλεη λα 
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ππεξεθηηκά ηνλ δείθηε ππεξδηέγεξζεο ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εκπεηξηθά. Μηα θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε είλαη λα εμεξεπλήζνπκε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο VAR, ή ηνπιάρηζηνλ λα 

ππνινγίζνπκε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ηπραία δεκηνπξγεκέλσλ παξαιιαγψλ 

πεξηπηψζεσλ. ε επφκελεο ελφηεηεο ζα δνζνχλ απνδείμεηο γηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

θάησ απφ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαη ζα βαζίζσ ηελ αλάιπζή κνπ ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ 

πίλαθα εμαπιψζεσλ πάλσ ζε παξαιιαγέο. 

5.4 Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε κεηαβιεηψλ 

Μειεηήζακε ηηκή δηθαησκάησλ CO2 αλά ηφλν γηα 3 δηαθνξεηηθέο αγνξέο άλζξαθα
1
. Σα 

δείγκαηα καο μεθηλάλε απφ ην Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη νη ηηκέο ηειεηψλνπλε ηνλ Μάξηην  

2019 νη ηηκέο ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα επίζεκα ρξεκαηηζηήξηα ξχπσλ ηεο Δπξψπεο, ηεο 

Καιηθφξληαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 

https://icapcarbonaction.com/en
2
. Έρνπκε ινηπφλ κέζεο κεληαίεο ηηκέο γηα ηηο ηξεηο 

αγνξέο ξχπσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε 75 ηηκέο γηα ηελ θάζε κηα θαη παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 1. 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ θάζε 

ρξεκαηηζηήξηνπ απφ ηελ εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη  ηηκέο ηνπ EU ETS φπσο θαη νη ηηκέο γηα ρξεκαηηζηήξηα 

ξχπσλ ηεο Καιηθφξληαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο.  

                                                             
1
Οη 3 αγνξέοείλαη: European Union  Emissions Trading System (EU ETS), New Zealand Emissions Trading System (NZ ETS), 

Californian Cap and Trade Program,  

2
Ζ Γηεζλήο χκπξαμε γηα ηε Γξάζε γηα ηελ Άλζξαθα (ICAP) είλαη έλα δηεζλέο θφξνπκ γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο 

πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ή ζθνπεχνπλ λα εθαξκφζνπλ ζπζηήκαηα εκπνξίαο εθπνκπψλ ( ETS).  Ζ ICAP δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ρσξψλ, ππνεζληθψλ δηθαηνδνζηψλ θαη ππεξεζληθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ή αζθνχλ ελεξγά ηηο αγνξέο άλζξαθα 

κέζσ ππνρξεσηηθψλ αλψηαησλ θαη εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ICAP, πνπ ηδξχζεθε ην 2007 ζηε Ληζζαβφλα ηεο Πνξηνγαιίαο απφ 

εγέηεο πεξηζζφηεξσλ απφ 15 θπβεξλήζεσλ, παξέρεη ζηελ ICAP ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη λα 

ζπδεηνχλ ηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηνπ ETS κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο θαιά ιεηηνπξγνχζαο παγθφζκηαο αγνξάο άλζξαθα κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ ETS. 
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Εικόνα 7 European Union  Emissions Trading System (EU ETS) 

 

Εικόνα 8 Californian Cap and Trade Program 
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Εικόνα 9 New Zealand Emissions Trading System (NZ ETS), 

Σέινο θάλνπκε κηα ζχκπηπμε ησλ 3 δηαγξακκάησλ γηα ηα 3 επηιερζέληα ρξεκαηηζηήξηα 

ξχπσλ θαη αθινπζεί ην ζπλνιηθφ δηάγξακκα ηηκψλ. 

 

Εικόνα 10 Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ 
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Έρνληαο ινηπφλ ηα δεδνκέλα καο, ζα αθνινπζήζνπκε ηελ κέζνδν Granger λα γίλεη ε 

αλάιπζε ζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ αγνξψλ ξχπσλ.  

5.5 Αλάιπζε ζπλδεζηκφηεηαο κε αηηηφηεηα θαηά κέζνδν Granger 

Αξρηθά ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηελ αηηηφηεηα κεηαμχ 2 ζηνραζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ο πξψηνο πνπ ην κειέηεζε ήηαλ ν Wiener ην 1959 ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. 

ηελ ζπλέρεηα ην 1969 ν Clive Granger κνληεινπνίεζε ηελ ππφζεζε ηνπ Wiener θαη 

θαηάθεξε λα κεηξήζεη ηελ αηηηφηεηα, ε νπνία ηελ ζπλέρεηα νλνκάζηεθε σο Granger 

αηηηφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κειέηε 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ζηελ πνξεία φκσο  ηελ εθκεηαιιεχηεθαλ θαη άιινη κεγάινη 

θιάδνη ηεο επηζηήκεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Δκείο ζα εζηηάζνπκε 

ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην εκπφξην αέξησλ ξχπσλ θαη  ηελ 

αγνξαπσιεζία δηθαησκάησλ. Ζ κέζνδνο απηή ζεσξείηε ν πην γλσζηφο έιεγρνο  γηα ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο. Γεληθά, αλαθέξνπκε φηη κηα κεηαβιεηή Υ επεξεάδεη 

(αηηηάδεη) θαηά Granger κηα άιιε κεηαβιεηή Τ, εθφζνλ φιε ε πξφζθαηε θαη 

πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο είλαη ρξήζηκεο ζηελ 

θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Τ. Ο έιεγρνο απηφο βαζίδεηαη ζην 

ζπιινγηζκφ φηη ην κέιινλ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην παξφλ ή ην παξειζφλ. ε 

ππνδείγκαηα νηθνλνκεηξίαο ε ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ (αηηηφηεηα) είλαη δεδνκέλε εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

Ζ κνληεινπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηεο Δπξψπεο, ηεο 

Καιηθφξληαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο είλαη βαζηζκέλε ζηελ Granger αηηηφηεηα, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα ζηαηηζηηθφ εξγαιείν πνπ δίλεη κηα αξηζκεηηθή απάληεζε ζην 

θαηά πφζν αιιεινεπεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ Granger αηηηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ 

ζεσξία ηεο γξακκηθήο πξφβιεςεο, γη‟ απηφ απαηηείηαη ηα δεδνκέλα λα κνληεινπνηεζνχλ 
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απφ έλα γξακκηθφ ζχζηεκα, εκείο ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα xlstat 2018 θαη λα 

ππνινγηζηεί ε Granger αηηηφηεηα κε ηελ παξακεηξηθή κέζνδν. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί ν ηχπνο γηα ηνλ έιεγρν δηαπίζησζεο ηεο αηηηφηεηαο θαηά 

Granger:  

Θεσξνχκε φηη έρνπκε δπν ρξνληθέο ζεηξέο Υ: Υ1, Υ2, …, Υt θαη Τ: Τ1, Τ2, …, Τt. Ο 

νξηζκφο πνπ είρε δψζεη ν Granger ην 1969 αλέθεξε φηη, εάλ ε ζεηξά Υ2 πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφβιεςε ηνπ Υ1 θαη νη πιεξνθνξίεο δελ πεξηέρνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζεηξά πξφβιεςεο, ηφηε ιέκε φηη Υ2 πξνθαιεί ηελ Υ1 . Μαζεκαηηθά 

κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο Granger αηηηφηεηαο σο ππνδείγκαηα [Granger, 

1969; Geweke, 1982; Geweke, 1984]: 

 

m: Σν κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

Γηα ην ηχπν 1 ζεσξνχκε φηη νη ππάξρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

ηηκψλ ηεο, ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ ζε 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

Γηα ηνλ ηχπν 2 ζεσξνχκε φηη νη ππάξρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο ίδηαο 

κεηαβιεηήο.  
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Γηα ηνπο δηαηαξαθηηθνχο φξνπο Ut θαη et ππνζέηνπκε φηη δελ ζπζρεηίδνληαη.  

Δπίζεο θάλνπκε ηηο ππνζέζεηο φηη ζην Η0δελ ππάξρεη αηηηαθή ζρέζε θαη ζην Ηt ππάξρεη 

αηηηαθή ζρέζε. 

Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο F ηνπ Wald (1940) γηα ηελ απφ θνηλνχ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

κεηαβιεηψλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

𝐹 =

(𝑆𝑆𝑅𝑅−𝑆𝑆𝑅𝑈 )

𝑘
𝑆𝑆𝑅𝑈

𝑛−2𝑘−1

 

SSRR= Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

εμίζσζεο κε πεξηνξηζκφ (δειαδή παιηλδξνκψληαο ηε κεηαβιεηή X κφλν πάλσ απφ ζηηο 

πζηεξήζεηο ηεο).  

SSRU= Άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε 

ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο (πιήξεο εμίζσζε).  

K = Αξηζκφο ησλ πεξηνξηζκψλ  

n = Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

Αλ ε ηηκήο ηεο θαηαλνκήο F είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πηλάθσλ ζε θάπνην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, ηφηε ιέκε φηη ε ππφζεζε H0 απνξξίπηεηαη θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 

πζηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο X επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Y. 
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Πίνακασ 3 

Μεηαβιεηέο Τπνζέζεηο 

Τ ζπλάξηεζε 
𝛨0 ηζρχεη 

(F<Fπηλ) 

𝛨0 ηζρχεη 

(F<Fπηλ) 

𝛨0 απνξξίπεηαη 

(F>Fπηλ) 

𝛨0 απνξξίπεηαη 

(F>Fπηλ) 

Υ ζπλάξηεζε 
𝛨0 ηζρχεη 

(F<Fπηλ) 

𝛨0 απνξξίπεηαη 

(F>Fπηλ) 

𝛨0 ηζρχεη 

(F<Fπηλ) 

𝛨0 απνξξίπεηαη 

(F>Fπηλ) 

πκπέξαζκα 
Γελ ππάξρεη 

αηηηφηεηα 

Μνλφδξνκε 

ζρέζε 

αηηηφηεηαο 

𝛶 → 𝛸 

Μνλφδξνκε 

ζρέζε 

αηηηφηεηαο 

𝛸 → 𝛶 

Ακθίδξνκε 

ζρέζε 

αηηηφηεηαο 

𝛶 ↔ 𝛸 

 

Οη έιεγρνη αηηηφηεηαο θαηά Grangerκεηαμχ  ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ETS EU, ηνπ 

Californian Cap and Trade Program θαη ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel θαη ηνλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

formulas. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ειέγρνπ Granger κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft 

Excel γηα θάζε δεπγάξη ηηκψλ θαίλεηαη ζηα παξαξηήκαηα 2 έσο 7. 

Πξαγκαηνπνηψληαο ινηπφλ ηνλ έιεγρν μερσξηζηά γηα ηηο 3 αγνξέο άλζξαθα θαη θαηά 

πφζν ππάξρεη αηηηφηεηα θαηά Granger πξνθχπηεη φηη ε αγνξά ξχπσλ ηεο Καιηθφξληαο 

επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ξχπσλ ηεο Δπξψπεο. Δλδερνκέλσο ε ίδηα 

εμάξηεζε λα ππάξρεη θαη ζηελ αγνξά ηεο Καιηθφξληαο κε ηελ Νέα Εειαλδία αιιά ζε 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζζεί ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ε ζρέζε ησλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ ξχπσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο. 

Δπίζεο πξνζπαζήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ηηκψλ ζηηο αγνξέο ξχπσλ ηεο Διιάδνο-Δπξψπεο, ηεο Καιηθφξληαο θαη ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ Ηαλνπάξην 2013 έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. 

Αξρηθά παξνπζηάζακε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ πιαλήηε ζρεηηθά κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ην κέιινλ.  

Παξαηεξήζακε φηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαζφινπ αηζηφδνμε.  

ηελ ζπλέρεηα έγηλε εθηελή αλαθνξά ζην ρξεκαηηζηήξην ξχπσλ ηεο Δπξψπεο θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Παξνπζηάζηεθαλ νη 4 πεξίνδνη ιεηηνπξγίαο ηνπ  απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ κέρξη θαη ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Παξνπζηάζακε αλαιπηηθά ηελ 

δηαδηθαζία αγνξάο δηθαησκάησλ ξχπσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ζνπο. Δπίζεο έγηλε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ λνκνζεζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξψπε.. 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιχζνπκε ηελ ζχλδεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δκπνξίνπ άλζξαθα κε ηεο πεηξειατθέο  αγνξέο θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη ζχλδεζε ε νπνία επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ Άιιε κηα κειέηε ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο αγνξάο άλζξαθα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Δπξψπεο. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη, εθηφο απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, νη αγνξέο άλζξαθα 

έρνπλ πξνθαλείο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηφηεηεο. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία θαηαιήμακε 

φηη ε ππνηίκεζε ησλ επξσπατθψλ λνκηζκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρακειφηεξεο 

(πςειφηεξεο) ηηκέο άλζξαθα κέζσ ελεξγεηαθψλ ελαιιαθηηθψλ κεραληζκψλ. θαη νη 

δηαηαξαρέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο άλζξαθα 

κέζσ ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο.  
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Έγηλε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηηκψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηήζακε γηα 

θάζε αγνξά, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζε δηαγξάκκαηα ηα νπνία δείρλνπλ φηη νη ηηκέο αλ 

θαη δηαθέξνπλ έρνπλ ηηο ίδηεο ηάζεηο αχμεζεο.   

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξνχζαο έξεπλα ήηαλ λα κειεηήζνπκε αλ ππάξρεη ζχλδεζε ησλ 

αγνξψλ εκπνξίαο αέξησλ ξχπσλ κεηαμχ ηνπο. Πήξακε ηηκέο γηα 3 απφ ηα κεγαιχηεξα 

ρξεκαηηζηήξηα. Σεο Δπξψπεο, ηεο Καιηθφξληαο θαη ηελ Νέαο Εειαλδίαο. Έγηλε 

πξνζπάζεηα γηα ηηκέο θαη απφ ηελ Κίλα αιιά δπζηπρψο δελ ππήξρε ηζηνξηθφ ηηκψλ ιφγσ 

φηη είλαη λενζχζηαηα.  Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζχλδεζε ζηηο ηηκέο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Καιηθφξληαο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο Δπξψπεο.  Ζ δηαδηθαζία κειέηεο 

ηεο ζπλδεζηκφηεηαο έγηλε κε ηελ κέζνδν Granger.  

Επιπτώςεισ των ευρημάτων ςτισ χρηματοοικονομικέσ αποφάςεισ για την κλιματική 

αλλαγή και τισ αγορέσ αέριων ρφπων. 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο αλαιπηέο, ηνπο 

εκπφξνπο θαη ηνπο Μanagers. Δμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο σλ αγνξψλ θαη ηελ 

δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη 

αγνξέο εκπνξίνπ ησλ ξχπσλ εδξαηψζεθαλ  είλαη ζεκαληηθή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ, ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή δηαθνξνπνίεζε, πξηλ ζπλζέζνπκε έλα ραξηνθπιάθην, 

είλαη πνιχ ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε ηε δηάρπζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα γηα ηε δηάρπζε κεηαβιεηφηεηαο, απηά κπνξεί λα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο αλαιπηέο, ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο θαη λα επελδχζνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  
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Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα 

 
Παξ‟ φιν πνπ ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία κειέηε κε ζχγρξνλεο θαη έγθπξεο 

νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο, ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη 

ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο απφ θάζε ρξεκαηηζηήξην, ψζηε λα ππάξρεη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξε εηθφλα γηα ηα ρξεκαηηζηήξηα. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα 

κειέηε κε πεξηζζφηεξα ρξεκαηηζηήξηα θαζψο επίζεο θαη κηα κεγαιχηεξε ζχλδεζε ησλ 

αγνξψλ ξχπσλ κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  
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Παξάξηεκα 1 (Σηκέο ξχπσλ αλά ηφλν γηα 3 ρξεκαηεζηήξηα ξχπσλ) 

YEAR - MONTH EU WEIGHTED AVERAGE PRICE Callifornia WEIGHTED AVERAGE PRICE NZUs WEIGHTED AVERAGE PRICE

2019-03 21.80 €                                                      14.01 €                                                                     22.66 €                                                           

2019-02 20.99 €                                                      13.99 €                                                                     22.39 €                                                           

2019-01 22.99 €                                                      13.94 €                                                                     22.32 €                                                           

2018-12 20.74 €                                                      13.77 €                                                                     22.23 €                                                           

2018-11 18.77 €                                                      13.61 €                                                                     22.23 €                                                           

2018-10 19.49 €                                                      13.53 €                                                                     22.28 €                                                           

2018-09 21.74 €                                                      13.46 €                                                                     22.28 €                                                           

2018-08 18.61 €                                                      13.38 €                                                                     21.16 €                                                           

2018-07 16.26 €                                                      13.27 €                                                                     20.01 €                                                           

2018-06 15.18 €                                                      13.12 €                                                                     18.33 €                                                           

2018-05 14.89 €                                                      13.03 €                                                                     18.66 €                                                           

2018-04 13.19 €                                                      13.22 €                                                                     18.94 €                                                           

2018-03 11.27 €                                                      13.50 €                                                                     18.75 €                                                           

2018-02 9.33 €                                                        13.56 €                                                                     19.03 €                                                           

2018-01 8.36 €                                                        13.65 €                                                                     18.85 €                                                           

2017-12 7.30 €                                                        13.40 €                                                                     18.23 €                                                           

2017-11 7.57 €                                                        13.54 €                                                                     17.16 €                                                           

2017-10 7.25 €                                                        13.61 €                                                                     16.75 €                                                           

2017-09 6.73 €                                                        13.63 €                                                                     16.22 €                                                           

2017-08 5.64 €                                                        13.35 €                                                                     16.19 €                                                           

2017-07 5.25 €                                                        13.49 €                                                                     15.54 €                                                           

2017-06 4.96 €                                                        12.75 €                                                                     14.67 €                                                           

2017-05 4.58 €                                                        12.64 €                                                                     15.07 €                                                           

2017-04 4.76 €                                                        12.43 €                                                                     15.25 €                                                           

2017-03 5.08 €                                                        12.20 €                                                                     15.41 €                                                           

2017-02 5.11 €                                                        12.23 €                                                                     16.10 €                                                           

2017-01 5.11 €                                                        12.07 €                                                                     15.12 €                                                           

2016-12 4.49 €                                                        11.41 €                                                                     15.16 €                                                           

2016-11 5.59 €                                                        11.47 €                                                                     15.96 €                                                           

2016-10 5.70 €                                                        11.46 €                                                                     16.49 €                                                           

2016-09 4.23 €                                                        11.50 €                                                                     16.55 €                                                           

2016-08 4.63 €                                                        11.41 €                                                                     16.72 €                                                           

2016-07 4.68 €                                                        11.30 €                                                                     16.05 €                                                           

2016-06 5.60 €                                                        11.22 €                                                                     15.18 €                                                           

2016-05 5.88 €                                                        11.18 €                                                                     13.32 €                                                           

2016-04 5.60 €                                                        11.15 €                                                                     11.41 €                                                           

2016-03 4.89 €                                                        11.45 €                                                                     9.65 €                                                             

2016-02 5.15 €                                                        11.66 €                                                                     8.43 €                                                             

2016-01 6.52 €                                                        11.74 €                                                                     8.49 €                                                             

2015-12 8.27 €                                                        11.43 €                                                                     7.99 €                                                             

2015-11 8.48 €                                                        11.48 €                                                                     6.98 €                                                             

2015-10 8.35 €                                                        11.43 €                                                                     6.31 €                                                             

2015-09 8.06 €                                                        11.34 €                                                                     5.94 €                                                             

2015-08 8.06 €                                                        11.32 €                                                                     6.13 €                                                             

2015-07 7.71 €                                                        11.31 €                                                                     6.18 €                                                             

2015-06 7.42 €                                                        11.28 €                                                                     5.82 €                                                             

2015-05 7.44 €                                                        11.27 €                                                                     4.87 €                                                             

2015-04 7.06 €                                                        11.27 €                                                                     5.78 €                                                             

2015-03 6.76 €                                                        11.25 €                                                                     5.76 €                                                             

2015-02 7.24 €                                                        11.44 €                                                                     5.33 €                                                             

2015-01 6.90 €                                                        11.55 €                                                                     5.32 €                                                             

2014-12 6.76 €                                                        10.97 €                                                                     4.97 €                                                             

2014-11 6.77 €                                                        10.83 €                                                                     3.90 €                                                             

2014-10 6.04 €                                                        10.77 €                                                                     3.93 €                                                             

2014-09 6.01 €                                                        10.71 €                                                                     3.91 €                                                             

2014-08 6.24 €                                                        10.55 €                                                                     3.52 €                                                             

2014-07 5.91 €                                                        10.58 €                                                                     3.56 €                                                             

2014-06 5.53 €                                                        10.57 €                                                                     3.72 €                                                             

2014-05 5.02 €                                                        10.45 €                                                                     3.38 €                                                             

2014-04 5.19 €                                                        10.62 €                                                                     2.74 €                                                             

2014-03 6.36 €                                                        10.63 €                                                                     2.67 €                                                             

2014-02 6.42 €                                                        10.78 €                                                                     2.76 €                                                             

2014-01 4.98 €                                                        10.83 €                                                                     2.85 €                                                             

2013-12 4.62 €                                                        10.40 €                                                                     2.98 €                                                             

2013-11 4.51 €                                                        10.58 €                                                                     3.42 €                                                             

2013-10 4.87 €                                                        10.71 €                                                                     3.78 €                                                             

2013-09 5.15 €                                                        11.00 €                                                                     3.66 €                                                             

2013-08 4.39 €                                                        11.83 €                                                                     3.38 €                                                             

2013-07 4.19 €                                                        12.64 €                                                                     2.05 €                                                             

2013-06 4.20 €                                                        12.96 €                                                                     1.87 €                                                             

2013-05 3.40 €                                                        12.96 €                                                                     1.89 €                                                             

2013-04 3.85 €                                                        12.91 €                                                                     1.86 €                                                             

2013-03 4.02 €                                                        12.89 €                                                                     1.76 €                                                             

2013-02 4.45 €                                                        12.70 €                                                                     1.85 €                                                             

2013-01 5.05 €                                                        13.13 €                                                                     2.08 €                                                             
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Παξάξηεκα 2 (χγθξηζε ηηκψλ Δπξψπεο κε Καιηθφξληα) 

 

year-month yt yt_change yt_1 yt_2 xt_1 xt_2 xt xt_change

2019-03 21.80 0.81 -2.00 2.25 0.04 0.18 0.05 -0.15158 -0.25 0.22 0.33 14.01 0.02

2019-02 20.99 -2.00 2.25 1.97 0.18 0.15 0.10 0.10 0.14 0.14 0.13 13.99 0.04

2019-01 22.99 2.25 1.97 -0.72 0.15 0.08 0.07 1.08 #N/A #N/A #N/A 13.94 0.18

2018-12 20.74 1.97 -0.72 -2.25 0.08 0.07 1.40 70.00 #N/A #N/A #N/A 13.77 0.15

2018-11 18.77 -0.72 -2.25 3.13 0.07 0.08 6.50 81.32 #N/A #N/A #N/A 13.61 0.08

2018-10 19.49 -2.25 3.13 2.35 0.08 0.12 13.53 0.07

2018-09 21.74 3.13 2.35 1.08 0.12 0.15 -0.19 0.10 0.32 #N/A #N/A 13.46 0.08

2018-08 18.61 2.35 1.08 0.29 0.15 0.09 0.12 0.12 0.13 #N/A #N/A 13.38 0.12

2018-07 16.26 1.08 0.29 1.70 0.09 -0.20 0.04 1.08 #N/A #N/A #N/A 13.27 0.15

2018-06 15.18 0.29 1.70 1.92 -0.20 -0.27 1.48 72.00 #N/A #N/A #N/A 13.12 0.09

2018-05 14.89 1.70 1.92 1.94 -0.27 -0.06 3.47 84.36 #N/A #N/A #N/A 13.03 -0.20

2018-04 13.19 1.92 1.94 0.97 -0.06 -0.09 13.22 -0.27

2018-03 11.27 1.94 0.97 1.06 -0.09 0.25 13.50 -0.06

2018-02 9.33 0.97 1.06 -0.27 0.25 -0.14 13.56 -0.09

2018-01 8.36 1.06 -0.27 0.32 -0.14 -0.06 13.65 0.25

2017-12 7.30 -0.27 0.32 0.52 -0.06 -0.03 13.40 -0.14

2017-11 7.57 0.32 0.52 1.09 -0.03 0.28 SSE_u 84.36 arithmitis 1.52 1.31 F 13.54 -0.06

2017-10 7.25 0.52 1.09 0.39 0.28 -0.13 SSE_r 81.32 paronomasths 1.16 13.61 -0.03

2017-09 6.73 1.09 0.39 0.29 -0.13 0.74 m 2.00 13.63 0.28

2017-08 5.64 0.39 0.29 0.38 0.74 0.11 n 75.00 p-value 0.27729 13.35 -0.13

2017-07 5.25 0.29 0.38 -0.18 0.11 0.21 k 5.00 13.49 0.74

2017-06 4.96 0.38 -0.18 -0.32 0.21 0.22 12.75 0.11

2017-05 4.58 -0.18 -0.32 -0.03 0.22 -0.03 12.64 0.21

2017-04 4.76 -0.32 -0.03 0.00 -0.03 0.16 12.43 0.22

2017-03 5.08 -0.03 0.00 0.62 0.16 0.66 12.20 -0.03

2017-02 5.11 0.00 0.62 -1.10 0.66 -0.06 12.23 0.16

2017-01 5.11 0.62 -1.10 -0.11 -0.06 0.01 12.07 0.66

2016-12 4.49 -1.10 -0.11 1.47 0.01 -0.05 11.41 -0.06

2016-11 5.59 -0.11 1.47 -0.40 -0.05 0.09 11.47 0.01

2016-10 5.70 1.47 -0.40 -0.05 0.09 0.12 11.46 -0.05

2016-09 4.23 -0.40 -0.05 -0.92 0.12 0.08 11.50 0.09

2016-08 4.63 -0.05 -0.92 -0.28 0.08 0.03 11.41 0.12

2016-07 4.68 -0.92 -0.28 0.28 0.03 0.04 11.30 0.08

2016-06 5.60 -0.28 0.28 0.71 0.04 -0.31 11.22 0.03

2016-05 5.88 0.28 0.71 -0.26 -0.31 -0.21 11.18 0.04

2016-04 5.60 0.71 -0.26 -1.37 -0.21 -0.08 11.15 -0.31

2016-03 4.89 -0.26 -1.37 -1.75 -0.08 0.31 11.45 -0.21

2016-02 5.15 -1.37 -1.75 -0.21 0.31 -0.05 11.66 -0.08

2016-01 6.52 -1.75 -0.21 0.13 -0.05 0.05 11.74 0.31

2015-12 8.27 -0.21 0.13 0.29 0.05 0.09 11.43 -0.05

2015-11 8.48 0.13 0.29 0.00 0.09 0.01 11.48 0.05

2015-10 8.35 0.29 0.00 0.35 0.01 0.02 11.43 0.09

2015-09 8.06 0.00 0.35 0.29 0.02 0.03 11.34 0.01

2015-08 8.06 0.35 0.29 -0.02 0.03 0.01 11.32 0.02

2015-07 7.71 0.29 -0.02 0.38 0.01 0.00 11.31 0.03

2015-06 7.42 -0.02 0.38 0.30 0.00 0.01 11.28 0.01

2015-05 7.44 0.38 0.30 -0.48 0.01 -0.19 11.27 0.00

2015-04 7.06 0.30 -0.48 0.34 -0.19 -0.11 11.27 0.01

2015-03 6.76 -0.48 0.34 0.14 -0.11 0.58 11.25 -0.19

2015-02 7.24 0.34 0.14 -0.01 0.58 0.14 11.44 -0.11

2015-01 6.90 0.14 -0.01 0.73 0.14 0.06 11.55 0.58

2014-12 6.76 -0.01 0.73 0.03 0.06 0.06 10.97 0.14

2014-11 6.77 0.73 0.03 -0.23 0.06 0.16 10.83 0.06

2014-10 6.04 0.03 -0.23 0.33 0.16 -0.03 10.77 0.06

2014-09 6.01 -0.23 0.33 0.38 -0.03 0.01 10.71 0.16

2014-08 6.24 0.33 0.38 0.51 0.01 0.13 10.55 -0.03

2014-07 5.91 0.38 0.51 -0.17 0.13 -0.18 10.58 0.01

2014-06 5.53 0.51 -0.17 -1.17 -0.18 -0.01 10.57 0.13

2014-05 5.02 -0.17 -1.17 -0.06 -0.01 -0.15 10.45 -0.18

2014-04 5.19 -1.17 -0.06 1.44 -0.15 -0.04 10.62 -0.01

2014-03 6.36 -0.06 1.44 0.36 -0.04 0.43 10.63 -0.15

2014-02 6.42 1.44 0.36 0.11 0.43 -0.19 10.78 -0.04

2014-01 4.98 0.36 0.11 -0.36 -0.19 -0.12 10.83 0.43

2013-12 4.62 0.11 -0.36 -0.28 -0.12 -0.30 10.40 -0.19

2013-11 4.51 -0.36 -0.28 0.76 -0.30 -0.82 10.58 -0.12

2013-10 4.87 -0.28 0.76 0.20 -0.82 -0.81 10.71 -0.30

2013-09 5.15 0.76 0.20 -0.01 -0.81 -0.33 11.00 -0.82

2013-08 4.39 0.20 -0.01 0.80 -0.33 0.01 11.83 -0.81

2013-07 4.19 -0.01 0.80 -0.45 0.01 0.05 12.64 -0.33

2013-06 4.20 0.80 -0.45 -0.17 0.05 0.02 12.96 0.01

2013-05 3.40 -0.45 -0.17 -0.43 0.02 0.20 12.96 0.05

2013-04 3.85 -0.17 -0.43 -0.60 0.20 -0.43 12.91 0.02

2013-03 4.02 -0.43 -0.60 5.05 -0.43 13.13 12.89 0.20

2013-02 4.45 -0.60 5.05 0.00 13.13 0.00 12.70 -0.43

2013-01 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 13.13

Europe - Callifornia
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Παξάξηεκα 3(χγθξηζε ηηκψλ Καιηθφξληαο κε Δπξψπε) 

  

year-month yt yt_change yt_1 yt_2 xt_1 xt_2 xt xt_change

2019-03 14.01 0.02 0.04 0.18 -2.00 2.25 -0.06 -0.05832 0.02 -0.02 0.22 21.80 0.81

2019-02 13.99 0.04 0.18 0.15 2.25 1.97 0.21 0.20 0.14 0.14 0.19 20.99 -2.00

2019-01 13.94 0.18 0.15 0.08 1.97 -0.72 0.00 1.57 #N/A #N/A #N/A 22.99 2.25

2018-12 13.77 0.15 0.08 0.07 -0.72 -2.25 0.08 70.00 #N/A #N/A #N/A 20.74 1.97

2018-11 13.61 0.08 0.07 0.08 -2.25 3.13 0.78 173.34 #N/A #N/A #N/A 18.77 -0.72

2018-10 13.53 0.07 0.08 0.12 3.13 2.35 19.49 -2.25

2018-09 13.46 0.08 0.12 0.15 2.35 1.08 0.00 -0.04 0.19 #N/A #N/A 21.74 3.13

2018-08 13.38 0.12 0.15 0.09 1.08 0.29 0.12 0.12 0.18 #N/A #N/A 18.61 2.35

2018-07 13.27 0.15 0.09 -0.20 0.29 1.70 0.00 1.55 #N/A #N/A #N/A 16.26 1.08

2018-06 13.12 0.09 -0.20 -0.27 1.70 1.92 0.06 72.00 #N/A #N/A #N/A 15.18 0.29

2018-05 13.03 -0.20 -0.27 -0.06 1.92 1.94 0.28 173.84 #N/A #N/A #N/A 14.89 1.70

2018-04 13.22 -0.27 -0.06 -0.09 1.94 0.97 13.19 1.92

2018-03 13.50 -0.06 -0.09 0.25 0.97 1.06 11.27 1.94

2018-02 13.56 -0.09 0.25 -0.14 1.06 -0.27 9.33 0.97

2018-01 13.65 0.25 -0.14 -0.06 -0.27 0.32 8.36 1.06

2017-12 13.40 -0.14 -0.06 -0.03 0.32 0.52 7.30 -0.27

2017-11 13.54 -0.06 -0.03 0.28 0.52 1.09 SSE_u 173.84 arithmitis 0.25 0.10 F 7.57 0.32

2017-10 13.61 -0.03 0.28 -0.13 1.09 0.39 SSE_r 173.34 paronomasths 2.48 7.25 0.52

2017-09 13.63 0.28 -0.13 0.74 0.39 0.29 m 2.00 6.73 1.09

2017-08 13.35 -0.13 0.74 0.11 0.29 0.38 n 75.00 p-value 0.90419 5.64 0.39

2017-07 13.49 0.74 0.11 0.21 0.38 -0.18 k 5.00 5.25 0.29

2017-06 12.75 0.11 0.21 0.22 -0.18 -0.32 4.96 0.38

2017-05 12.64 0.21 0.22 -0.03 -0.32 -0.03 4.58 -0.18

2017-04 12.43 0.22 -0.03 0.16 -0.03 0.00 4.76 -0.32

2017-03 12.20 -0.03 0.16 0.66 0.00 0.62 5.08 -0.03

2017-02 12.23 0.16 0.66 -0.06 0.62 -1.10 5.11 0.00

2017-01 12.07 0.66 -0.06 0.01 -1.10 -0.11 5.11 0.62

2016-12 11.41 -0.06 0.01 -0.05 -0.11 1.47 4.49 -1.10

2016-11 11.47 0.01 -0.05 0.09 1.47 -0.40 5.59 -0.11

2016-10 11.46 -0.05 0.09 0.12 -0.40 -0.05 5.70 1.47

2016-09 11.50 0.09 0.12 0.08 -0.05 -0.92 4.23 -0.40

2016-08 11.41 0.12 0.08 0.03 -0.92 -0.28 4.63 -0.05

2016-07 11.30 0.08 0.03 0.04 -0.28 0.28 4.68 -0.92

2016-06 11.22 0.03 0.04 -0.31 0.28 0.71 5.60 -0.28

2016-05 11.18 0.04 -0.31 -0.21 0.71 -0.26 5.88 0.28

2016-04 11.15 -0.31 -0.21 -0.08 -0.26 -1.37 5.60 0.71

2016-03 11.45 -0.21 -0.08 0.31 -1.37 -1.75 4.89 -0.26

2016-02 11.66 -0.08 0.31 -0.05 -1.75 -0.21 5.15 -1.37

2016-01 11.74 0.31 -0.05 0.05 -0.21 0.13 6.52 -1.75

2015-12 11.43 -0.05 0.05 0.09 0.13 0.29 8.27 -0.21

2015-11 11.48 0.05 0.09 0.01 0.29 0.00 8.48 0.13

2015-10 11.43 0.09 0.01 0.02 0.00 0.35 8.35 0.29

2015-09 11.34 0.01 0.02 0.03 0.35 0.29 8.06 0.00

2015-08 11.32 0.02 0.03 0.01 0.29 -0.02 8.06 0.35

2015-07 11.31 0.03 0.01 0.00 -0.02 0.38 7.71 0.29

2015-06 11.28 0.01 0.00 0.01 0.38 0.30 7.42 -0.02

2015-05 11.27 0.00 0.01 -0.19 0.30 -0.48 7.44 0.38

2015-04 11.27 0.01 -0.19 -0.11 -0.48 0.34 7.06 0.30

2015-03 11.25 -0.19 -0.11 0.58 0.34 0.14 6.76 -0.48

2015-02 11.44 -0.11 0.58 0.14 0.14 -0.01 7.24 0.34

2015-01 11.55 0.58 0.14 0.06 -0.01 0.73 6.90 0.14

2014-12 10.97 0.14 0.06 0.06 0.73 0.03 6.76 -0.01

2014-11 10.83 0.06 0.06 0.16 0.03 -0.23 6.77 0.73

2014-10 10.77 0.06 0.16 -0.03 -0.23 0.33 6.04 0.03

2014-09 10.71 0.16 -0.03 0.01 0.33 0.38 6.01 -0.23

2014-08 10.55 -0.03 0.01 0.13 0.38 0.51 6.24 0.33

2014-07 10.58 0.01 0.13 -0.18 0.51 -0.17 5.91 0.38

2014-06 10.57 0.13 -0.18 -0.01 -0.17 -1.17 5.53 0.51

2014-05 10.45 -0.18 -0.01 -0.15 -1.17 -0.06 5.02 -0.17

2014-04 10.62 -0.01 -0.15 -0.04 -0.06 1.44 5.19 -1.17

2014-03 10.63 -0.15 -0.04 0.43 1.44 0.36 6.36 -0.06

2014-02 10.78 -0.04 0.43 -0.19 0.36 0.11 6.42 1.44

2014-01 10.83 0.43 -0.19 -0.12 0.11 -0.36 4.98 0.36

2013-12 10.40 -0.19 -0.12 -0.30 -0.36 -0.28 4.62 0.11

2013-11 10.58 -0.12 -0.30 -0.82 -0.28 0.76 4.51 -0.36

2013-10 10.71 -0.30 -0.82 -0.81 0.76 0.20 4.87 -0.28

2013-09 11.00 -0.82 -0.81 -0.33 0.20 -0.01 5.15 0.76

2013-08 11.83 -0.81 -0.33 0.01 -0.01 0.80 4.39 0.20

2013-07 12.64 -0.33 0.01 0.05 0.80 -0.45 4.19 -0.01

2013-06 12.96 0.01 0.05 0.02 -0.45 -0.17 4.20 0.80

2013-05 12.96 0.05 0.02 0.20 -0.17 -0.43 3.40 -0.45

2013-04 12.91 0.02 0.20 -0.43 -0.43 -0.60 3.85 -0.17

2013-03 12.89 0.20 -0.43 13.13 -0.60 5.05 4.02 -0.43

2013-02 12.70 -0.43 13.13 0.00 5.05 0.00 4.45 -0.60

2013-01 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 5.05
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Παξάξηεκα 4(χγθξηζε ηηκψλ Δπξψπεο κε Νέα Εειαλδία) 

  

year-month yt yt_change yt_1 yt_2 xt_1 xt_2 xt xt_change

2019-03 21.80 0.81 -2.00 2.25 0.07 0.09 -0.14 -0.08805 -0.17 0.10 0.38 22.66 0.27

2019-02 20.99 -2.00 2.25 1.97 0.09 0.00 0.22 0.22 0.13 0.12 0.15 22.39 0.07

2019-01 22.99 2.25 1.97 -0.72 0.00 -0.04 0.05 1.09 #N/A #N/A #N/A 22.32 0.09

2018-12 20.74 1.97 -0.72 -2.25 -0.04 0.00 0.94 70.00 #N/A #N/A #N/A 22.23 0.00

2018-11 18.77 -0.72 -2.25 3.13 0.00 1.11 4.50 83.33 #N/A #N/A #N/A 22.23 -0.04

2018-10 19.49 -2.25 3.13 2.35 1.11 1.16 22.28 0.00

2018-09 21.74 3.13 2.35 1.08 1.16 1.68 -0.19 0.10 0.32 #N/A #N/A 22.28 1.11

2018-08 18.61 2.35 1.08 0.29 1.68 -0.33 0.12 0.12 0.13 #N/A #N/A 21.16 1.16

2018-07 16.26 1.08 0.29 1.70 -0.33 -0.28 0.04 1.08 #N/A #N/A #N/A 20.01 1.68

2018-06 15.18 0.29 1.70 1.92 -0.28 0.20 1.48 72.00 #N/A #N/A #N/A 18.33 -0.33

2018-05 14.89 1.70 1.92 1.94 0.20 -0.28 3.47 84.36 #N/A #N/A #N/A 18.66 -0.28

2018-04 13.19 1.92 1.94 0.97 -0.28 0.18 18.94 0.20

2018-03 11.27 1.94 0.97 1.06 0.18 0.62 18.75 -0.28

2018-02 9.33 0.97 1.06 -0.27 0.62 1.07 19.03 0.18

2018-01 8.36 1.06 -0.27 0.32 1.07 0.41 18.85 0.62

2017-12 7.30 -0.27 0.32 0.52 0.41 0.53 18.23 1.07

2017-11 7.57 0.32 0.52 1.09 0.53 0.03 SSE_u 84.36 arithmitis 0.52 0.43 F 17.16 0.41

2017-10 7.25 0.52 1.09 0.39 0.03 0.65 SSE_r 83.33 paronomasths 1.19 16.75 0.53

2017-09 6.73 1.09 0.39 0.29 0.65 0.87 m 2.00 16.22 0.03

2017-08 5.64 0.39 0.29 0.38 0.87 -0.40 n 75.00 p-value 0.65044 16.19 0.65

2017-07 5.25 0.29 0.38 -0.18 -0.40 -0.18 k 5.00 15.54 0.87

2017-06 4.96 0.38 -0.18 -0.32 -0.18 -0.16 14.67 -0.40

2017-05 4.58 -0.18 -0.32 -0.03 -0.16 -0.68 15.07 -0.18

2017-04 4.76 -0.32 -0.03 0.00 -0.68 0.98 15.25 -0.16

2017-03 5.08 -0.03 0.00 0.62 0.98 -0.04 15.41 -0.68

2017-02 5.11 0.00 0.62 -1.10 -0.04 -0.80 16.10 0.98

2017-01 5.11 0.62 -1.10 -0.11 -0.80 -0.52 15.12 -0.04

2016-12 4.49 -1.10 -0.11 1.47 -0.52 -0.06 15.16 -0.80

2016-11 5.59 -0.11 1.47 -0.40 -0.06 -0.17 15.96 -0.52

2016-10 5.70 1.47 -0.40 -0.05 -0.17 0.67 16.49 -0.06

2016-09 4.23 -0.40 -0.05 -0.92 0.67 0.87 16.55 -0.17

2016-08 4.63 -0.05 -0.92 -0.28 0.87 1.86 16.72 0.67

2016-07 4.68 -0.92 -0.28 0.28 1.86 1.91 16.05 0.87

2016-06 5.60 -0.28 0.28 0.71 1.91 1.76 15.18 1.86

2016-05 5.88 0.28 0.71 -0.26 1.76 1.22 13.32 1.91

2016-04 5.60 0.71 -0.26 -1.37 1.22 -0.06 11.41 1.76

2016-03 4.89 -0.26 -1.37 -1.75 -0.06 0.51 9.65 1.22

2016-02 5.15 -1.37 -1.75 -0.21 0.51 1.00 8.43 -0.06

2016-01 6.52 -1.75 -0.21 0.13 1.00 0.68 8.49 0.51

2015-12 8.27 -0.21 0.13 0.29 0.68 0.36 7.99 1.00

2015-11 8.48 0.13 0.29 0.00 0.36 -0.19 6.98 0.68

2015-10 8.35 0.29 0.00 0.35 -0.19 -0.05 6.31 0.36

2015-09 8.06 0.00 0.35 0.29 -0.05 0.36 5.94 -0.19

2015-08 8.06 0.35 0.29 -0.02 0.36 0.94 6.13 -0.05

2015-07 7.71 0.29 -0.02 0.38 0.94 -0.91 6.18 0.36

2015-06 7.42 -0.02 0.38 0.30 -0.91 0.02 5.82 0.94

2015-05 7.44 0.38 0.30 -0.48 0.02 0.44 4.87 -0.91

2015-04 7.06 0.30 -0.48 0.34 0.44 0.01 5.78 0.02

2015-03 6.76 -0.48 0.34 0.14 0.01 0.35 5.76 0.44

2015-02 7.24 0.34 0.14 -0.01 0.35 1.08 5.33 0.01

2015-01 6.90 0.14 -0.01 0.73 1.08 -0.04 5.32 0.35

2014-12 6.76 -0.01 0.73 0.03 -0.04 0.02 4.97 1.08

2014-11 6.77 0.73 0.03 -0.23 0.02 0.39 3.90 -0.04

2014-10 6.04 0.03 -0.23 0.33 0.39 -0.04 3.93 0.02

2014-09 6.01 -0.23 0.33 0.38 -0.04 -0.16 3.91 0.39

2014-08 6.24 0.33 0.38 0.51 -0.16 0.34 3.52 -0.04

2014-07 5.91 0.38 0.51 -0.17 0.34 0.64 3.56 -0.16

2014-06 5.53 0.51 -0.17 -1.17 0.64 0.07 3.72 0.34

2014-05 5.02 -0.17 -1.17 -0.06 0.07 -0.09 3.38 0.64

2014-04 5.19 -1.17 -0.06 1.44 -0.09 -0.09 2.74 0.07

2014-03 6.36 -0.06 1.44 0.36 -0.09 -0.13 2.67 -0.09

2014-02 6.42 1.44 0.36 0.11 -0.13 -0.44 2.76 -0.09

2014-01 4.98 0.36 0.11 -0.36 -0.44 -0.36 2.85 -0.13

2013-12 4.62 0.11 -0.36 -0.28 -0.36 0.12 2.98 -0.44

2013-11 4.51 -0.36 -0.28 0.76 0.12 0.28 3.42 -0.36

2013-10 4.87 -0.28 0.76 0.20 0.28 1.33 3.78 0.12

2013-09 5.15 0.76 0.20 -0.01 1.33 0.18 3.66 0.28

2013-08 4.39 0.20 -0.01 0.80 0.18 -0.02 3.38 1.33

2013-07 4.19 -0.01 0.80 -0.45 -0.02 0.03 2.05 0.18

2013-06 4.20 0.80 -0.45 -0.17 0.03 0.10 1.87 -0.02

2013-05 3.40 -0.45 -0.17 -0.43 0.10 -0.09 1.89 0.03

2013-04 3.85 -0.17 -0.43 -0.60 -0.09 -0.23 1.86 0.10

2013-03 4.02 -0.43 -0.60 5.05 -0.23 2.08 1.76 -0.09

2013-02 4.45 -0.60 5.05 0.00 2.08 0.00 1.85 -0.23

2013-01 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.08
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Παξάξηεκα 5(χγθξηζε ηηκψλ Νέαο Εειαλδίαο κε Δπξψπε) 

  

year-month yt yt_change yt_1 yt_2 xt_1 xt_2 xt xt_change

2019-03 22.66 0.27 0.07 0.09 -2.00 2.25 -0.05 -0.08365 -0.02 0.38 0.23 21.80 0.81

2019-02 22.39 0.07 0.09 0.00 2.25 1.97 0.07 0.07 0.12 0.13 0.08 20.99 -2.00

2019-01 22.32 0.09 0.00 -0.04 1.97 -0.72 0.14 0.61 #N/A #N/A #N/A 22.99 2.25

2018-12 22.23 0.00 -0.04 0.00 -0.72 -2.25 2.96 70.00 #N/A #N/A #N/A 20.74 1.97

2018-11 22.23 -0.04 0.00 1.11 -2.25 3.13 4.37 25.84 #N/A #N/A #N/A 18.77 -0.72

2018-10 22.28 0.00 1.11 1.16 3.13 2.35 19.49 -2.25

2018-09 22.28 1.11 1.16 1.68 2.35 1.08 -0.03 0.35 0.21 #N/A #N/A 21.74 3.13

2018-08 21.16 1.16 1.68 -0.33 1.08 0.29 0.12 0.12 0.08 #N/A #N/A 18.61 2.35

2018-07 20.01 1.68 -0.33 -0.28 0.29 1.70 0.12 0.61 #N/A #N/A #N/A 16.26 1.08

2018-06 18.33 -0.33 -0.28 0.20 1.70 1.92 4.79 72.00 #N/A #N/A #N/A 15.18 0.29

2018-05 18.66 -0.28 0.20 -0.28 1.92 1.94 3.55 26.67 #N/A #N/A #N/A 14.89 1.70

2018-04 18.94 0.20 -0.28 0.18 1.94 0.97 13.19 1.92

2018-03 18.75 -0.28 0.18 0.62 0.97 1.06 11.27 1.94

2018-02 19.03 0.18 0.62 1.07 1.06 -0.27 9.33 0.97

2018-01 18.85 0.62 1.07 0.41 -0.27 0.32 8.36 1.06

2017-12 18.23 1.07 0.41 0.53 0.32 0.52 7.30 -0.27

2017-11 17.16 0.41 0.53 0.03 0.52 1.09 SSE_u 26.67 arithmitis 0.41 1.12 F 7.57 0.32

2017-10 16.75 0.53 0.03 0.65 1.09 0.39 SSE_r 25.84 paronomasths 0.37 7.25 0.52

2017-09 16.22 0.03 0.65 0.87 0.39 0.29 m 2.00 6.73 1.09

2017-08 16.19 0.65 0.87 -0.40 0.29 0.38 n 75.00 p-value 0.3322 5.64 0.39

2017-07 15.54 0.87 -0.40 -0.18 0.38 -0.18 k 5.00 5.25 0.29

2017-06 14.67 -0.40 -0.18 -0.16 -0.18 -0.32 4.96 0.38

2017-05 15.07 -0.18 -0.16 -0.68 -0.32 -0.03 4.58 -0.18

2017-04 15.25 -0.16 -0.68 0.98 -0.03 0.00 4.76 -0.32

2017-03 15.41 -0.68 0.98 -0.04 0.00 0.62 5.08 -0.03

2017-02 16.10 0.98 -0.04 -0.80 0.62 -1.10 5.11 0.00

2017-01 15.12 -0.04 -0.80 -0.52 -1.10 -0.11 5.11 0.62

2016-12 15.16 -0.80 -0.52 -0.06 -0.11 1.47 4.49 -1.10

2016-11 15.96 -0.52 -0.06 -0.17 1.47 -0.40 5.59 -0.11

2016-10 16.49 -0.06 -0.17 0.67 -0.40 -0.05 5.70 1.47

2016-09 16.55 -0.17 0.67 0.87 -0.05 -0.92 4.23 -0.40

2016-08 16.72 0.67 0.87 1.86 -0.92 -0.28 4.63 -0.05

2016-07 16.05 0.87 1.86 1.91 -0.28 0.28 4.68 -0.92

2016-06 15.18 1.86 1.91 1.76 0.28 0.71 5.60 -0.28

2016-05 13.32 1.91 1.76 1.22 0.71 -0.26 5.88 0.28

2016-04 11.41 1.76 1.22 -0.06 -0.26 -1.37 5.60 0.71

2016-03 9.65 1.22 -0.06 0.51 -1.37 -1.75 4.89 -0.26

2016-02 8.43 -0.06 0.51 1.00 -1.75 -0.21 5.15 -1.37

2016-01 8.49 0.51 1.00 0.68 -0.21 0.13 6.52 -1.75

2015-12 7.99 1.00 0.68 0.36 0.13 0.29 8.27 -0.21

2015-11 6.98 0.68 0.36 -0.19 0.29 0.00 8.48 0.13

2015-10 6.31 0.36 -0.19 -0.05 0.00 0.35 8.35 0.29

2015-09 5.94 -0.19 -0.05 0.36 0.35 0.29 8.06 0.00

2015-08 6.13 -0.05 0.36 0.94 0.29 -0.02 8.06 0.35

2015-07 6.18 0.36 0.94 -0.91 -0.02 0.38 7.71 0.29

2015-06 5.82 0.94 -0.91 0.02 0.38 0.30 7.42 -0.02

2015-05 4.87 -0.91 0.02 0.44 0.30 -0.48 7.44 0.38

2015-04 5.78 0.02 0.44 0.01 -0.48 0.34 7.06 0.30

2015-03 5.76 0.44 0.01 0.35 0.34 0.14 6.76 -0.48

2015-02 5.33 0.01 0.35 1.08 0.14 -0.01 7.24 0.34

2015-01 5.32 0.35 1.08 -0.04 -0.01 0.73 6.90 0.14

2014-12 4.97 1.08 -0.04 0.02 0.73 0.03 6.76 -0.01

2014-11 3.90 -0.04 0.02 0.39 0.03 -0.23 6.77 0.73

2014-10 3.93 0.02 0.39 -0.04 -0.23 0.33 6.04 0.03

2014-09 3.91 0.39 -0.04 -0.16 0.33 0.38 6.01 -0.23

2014-08 3.52 -0.04 -0.16 0.34 0.38 0.51 6.24 0.33

2014-07 3.56 -0.16 0.34 0.64 0.51 -0.17 5.91 0.38

2014-06 3.72 0.34 0.64 0.07 -0.17 -1.17 5.53 0.51

2014-05 3.38 0.64 0.07 -0.09 -1.17 -0.06 5.02 -0.17

2014-04 2.74 0.07 -0.09 -0.09 -0.06 1.44 5.19 -1.17

2014-03 2.67 -0.09 -0.09 -0.13 1.44 0.36 6.36 -0.06

2014-02 2.76 -0.09 -0.13 -0.44 0.36 0.11 6.42 1.44

2014-01 2.85 -0.13 -0.44 -0.36 0.11 -0.36 4.98 0.36

2013-12 2.98 -0.44 -0.36 0.12 -0.36 -0.28 4.62 0.11

2013-11 3.42 -0.36 0.12 0.28 -0.28 0.76 4.51 -0.36

2013-10 3.78 0.12 0.28 1.33 0.76 0.20 4.87 -0.28

2013-09 3.66 0.28 1.33 0.18 0.20 -0.01 5.15 0.76

2013-08 3.38 1.33 0.18 -0.02 -0.01 0.80 4.39 0.20

2013-07 2.05 0.18 -0.02 0.03 0.80 -0.45 4.19 -0.01

2013-06 1.87 -0.02 0.03 0.10 -0.45 -0.17 4.20 0.80

2013-05 1.89 0.03 0.10 -0.09 -0.17 -0.43 3.40 -0.45

2013-04 1.86 0.10 -0.09 -0.23 -0.43 -0.60 3.85 -0.17

2013-03 1.76 -0.09 -0.23 2.08 -0.60 5.05 4.02 -0.43

2013-02 1.85 -0.23 2.08 0.00 5.05 0.00 4.45 -0.60

2013-01 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 5.05
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Παξάξηεκα 6(χγθξηζε ηηκψλ Καιηθφξληαο κε Νέα Εειαλδία) 

  

year-month yt yt_change yt_1 yt_2 xt_1 xt_2 xt xt_change

2019-03 14.01 0.02 0.04 0.18 0.07 0.09 -0.10 -0.14354 0.01 -0.02 0.26 22.66 0.27

2019-02 13.99 0.04 0.18 0.15 0.09 0.00 0.34 0.34 0.13 0.13 0.21 22.39 0.07

2019-01 13.94 0.18 0.15 0.08 0.00 -0.04 0.01 1.57 #N/A #N/A #N/A 22.32 0.09

2018-12 13.77 0.15 0.08 0.07 -0.04 0.00 0.15 70.00 #N/A #N/A #N/A 22.23 0.00

2018-11 13.61 0.08 0.07 0.08 0.00 1.11 1.50 172.62 #N/A #N/A #N/A 22.23 -0.04

2018-10 13.53 0.07 0.08 0.12 1.11 1.16 22.28 0.00

2018-09 13.46 0.08 0.12 0.15 1.16 1.68 0.00 -0.04 0.19 #N/A #N/A 22.28 1.11

2018-08 13.38 0.12 0.15 0.09 1.68 -0.33 0.12 0.12 0.18 #N/A #N/A 21.16 1.16

2018-07 13.27 0.15 0.09 -0.20 -0.33 -0.28 0.00 1.55 #N/A #N/A #N/A 20.01 1.68

2018-06 13.12 0.09 -0.20 -0.27 -0.28 0.20 0.06 72.00 #N/A #N/A #N/A 18.33 -0.33

2018-05 13.03 -0.20 -0.27 -0.06 0.20 -0.28 0.28 173.84 #N/A #N/A #N/A 18.66 -0.28

2018-04 13.22 -0.27 -0.06 -0.09 -0.28 0.18 18.94 0.20

2018-03 13.50 -0.06 -0.09 0.25 0.18 0.62 18.75 -0.28

2018-02 13.56 -0.09 0.25 -0.14 0.62 1.07 19.03 0.18

2018-01 13.65 0.25 -0.14 -0.06 1.07 0.41 18.85 0.62

2017-12 13.40 -0.14 -0.06 -0.03 0.41 0.53 18.23 1.07

2017-11 13.54 -0.06 -0.03 0.28 0.53 0.03 SSE_u 173.84 arithmitis 0.61 0.25 F 17.16 0.41

2017-10 13.61 -0.03 0.28 -0.13 0.03 0.65 SSE_r 172.62 paronomasths 2.47 16.75 0.53

2017-09 13.63 0.28 -0.13 0.74 0.65 0.87 m 2.00 16.22 0.03

2017-08 13.35 -0.13 0.74 0.11 0.87 -0.40 n 75.00 p-value 0.78161 16.19 0.65

2017-07 13.49 0.74 0.11 0.21 -0.40 -0.18 k 5.00 15.54 0.87

2017-06 12.75 0.11 0.21 0.22 -0.18 -0.16 14.67 -0.40

2017-05 12.64 0.21 0.22 -0.03 -0.16 -0.68 15.07 -0.18

2017-04 12.43 0.22 -0.03 0.16 -0.68 0.98 15.25 -0.16

2017-03 12.20 -0.03 0.16 0.66 0.98 -0.04 15.41 -0.68

2017-02 12.23 0.16 0.66 -0.06 -0.04 -0.80 16.10 0.98

2017-01 12.07 0.66 -0.06 0.01 -0.80 -0.52 15.12 -0.04

2016-12 11.41 -0.06 0.01 -0.05 -0.52 -0.06 15.16 -0.80

2016-11 11.47 0.01 -0.05 0.09 -0.06 -0.17 15.96 -0.52

2016-10 11.46 -0.05 0.09 0.12 -0.17 0.67 16.49 -0.06

2016-09 11.50 0.09 0.12 0.08 0.67 0.87 16.55 -0.17

2016-08 11.41 0.12 0.08 0.03 0.87 1.86 16.72 0.67

2016-07 11.30 0.08 0.03 0.04 1.86 1.91 16.05 0.87

2016-06 11.22 0.03 0.04 -0.31 1.91 1.76 15.18 1.86

2016-05 11.18 0.04 -0.31 -0.21 1.76 1.22 13.32 1.91

2016-04 11.15 -0.31 -0.21 -0.08 1.22 -0.06 11.41 1.76

2016-03 11.45 -0.21 -0.08 0.31 -0.06 0.51 9.65 1.22

2016-02 11.66 -0.08 0.31 -0.05 0.51 1.00 8.43 -0.06

2016-01 11.74 0.31 -0.05 0.05 1.00 0.68 8.49 0.51

2015-12 11.43 -0.05 0.05 0.09 0.68 0.36 7.99 1.00

2015-11 11.48 0.05 0.09 0.01 0.36 -0.19 6.98 0.68

2015-10 11.43 0.09 0.01 0.02 -0.19 -0.05 6.31 0.36

2015-09 11.34 0.01 0.02 0.03 -0.05 0.36 5.94 -0.19

2015-08 11.32 0.02 0.03 0.01 0.36 0.94 6.13 -0.05

2015-07 11.31 0.03 0.01 0.00 0.94 -0.91 6.18 0.36

2015-06 11.28 0.01 0.00 0.01 -0.91 0.02 5.82 0.94

2015-05 11.27 0.00 0.01 -0.19 0.02 0.44 4.87 -0.91

2015-04 11.27 0.01 -0.19 -0.11 0.44 0.01 5.78 0.02

2015-03 11.25 -0.19 -0.11 0.58 0.01 0.35 5.76 0.44

2015-02 11.44 -0.11 0.58 0.14 0.35 1.08 5.33 0.01

2015-01 11.55 0.58 0.14 0.06 1.08 -0.04 5.32 0.35

2014-12 10.97 0.14 0.06 0.06 -0.04 0.02 4.97 1.08

2014-11 10.83 0.06 0.06 0.16 0.02 0.39 3.90 -0.04

2014-10 10.77 0.06 0.16 -0.03 0.39 -0.04 3.93 0.02

2014-09 10.71 0.16 -0.03 0.01 -0.04 -0.16 3.91 0.39

2014-08 10.55 -0.03 0.01 0.13 -0.16 0.34 3.52 -0.04

2014-07 10.58 0.01 0.13 -0.18 0.34 0.64 3.56 -0.16

2014-06 10.57 0.13 -0.18 -0.01 0.64 0.07 3.72 0.34

2014-05 10.45 -0.18 -0.01 -0.15 0.07 -0.09 3.38 0.64

2014-04 10.62 -0.01 -0.15 -0.04 -0.09 -0.09 2.74 0.07

2014-03 10.63 -0.15 -0.04 0.43 -0.09 -0.13 2.67 -0.09

2014-02 10.78 -0.04 0.43 -0.19 -0.13 -0.44 2.76 -0.09

2014-01 10.83 0.43 -0.19 -0.12 -0.44 -0.36 2.85 -0.13

2013-12 10.40 -0.19 -0.12 -0.30 -0.36 0.12 2.98 -0.44

2013-11 10.58 -0.12 -0.30 -0.82 0.12 0.28 3.42 -0.36

2013-10 10.71 -0.30 -0.82 -0.81 0.28 1.33 3.78 0.12

2013-09 11.00 -0.82 -0.81 -0.33 1.33 0.18 3.66 0.28

2013-08 11.83 -0.81 -0.33 0.01 0.18 -0.02 3.38 1.33

2013-07 12.64 -0.33 0.01 0.05 -0.02 0.03 2.05 0.18

2013-06 12.96 0.01 0.05 0.02 0.03 0.10 1.87 -0.02

2013-05 12.96 0.05 0.02 0.20 0.10 -0.09 1.89 0.03

2013-04 12.91 0.02 0.20 -0.43 -0.09 -0.23 1.86 0.10

2013-03 12.89 0.20 -0.43 13.13 -0.23 2.08 1.76 -0.09

2013-02 12.70 -0.43 13.13 0.00 2.08 0.00 1.85 -0.23

2013-01 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 2.08
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Παξάξηεκα 7(χγθξηζε ηηκψλ Νέαο Εειαλδίαο κε Καιηθφξληα) 

 

year-month yt yt_change yt_1 yt_2 xt_1 xt_2 xt xt_change

2019-03 22.66 0.27 0.07 0.09 0.04 0.18 -0.01 -0.10079 -0.07 0.44 0.21 14.01 0.02

2019-02 22.39 0.07 0.09 0.00 0.18 0.15 0.05 0.05 0.13 0.13 0.08 13.99 0.04

2019-01 22.32 0.09 0.00 -0.04 0.15 0.08 0.17 0.60 #N/A #N/A #N/A 13.94 0.18

2018-12 22.23 0.00 -0.04 0.00 0.08 0.07 3.56 70.00 #N/A #N/A #N/A 13.77 0.15

2018-11 22.23 -0.04 0.00 1.11 0.07 0.08 5.10 25.11 #N/A #N/A #N/A 13.61 0.08

2018-10 22.28 0.00 1.11 1.16 0.08 0.12 13.53 0.07

2018-09 22.28 1.11 1.16 1.68 0.12 0.15 -0.03 0.35 0.21 #N/A #N/A 13.46 0.08

2018-08 21.16 1.16 1.68 -0.33 0.15 0.09 0.12 0.12 0.08 #N/A #N/A 13.38 0.12

2018-07 20.01 1.68 -0.33 -0.28 0.09 -0.20 0.12 0.61 #N/A #N/A #N/A 13.27 0.15

2018-06 18.33 -0.33 -0.28 0.20 -0.20 -0.27 4.79 72.00 #N/A #N/A #N/A 13.12 0.09

2018-05 18.66 -0.28 0.20 -0.28 -0.27 -0.06 3.55 26.67 #N/A #N/A #N/A 13.03 -0.20

2018-04 18.94 0.20 -0.28 0.18 -0.06 -0.09 13.22 -0.27

2018-03 18.75 -0.28 0.18 0.62 -0.09 0.25 13.50 -0.06

2018-02 19.03 0.18 0.62 1.07 0.25 -0.14 13.56 -0.09

2018-01 18.85 0.62 1.07 0.41 -0.14 -0.06 13.65 0.25

2017-12 18.23 1.07 0.41 0.53 -0.06 -0.03 13.40 -0.14

2017-11 17.16 0.41 0.53 0.03 -0.03 0.28 SSE_u 26.67 arithmitis 0.78 2.17 F 13.54 -0.06

2017-10 16.75 0.53 0.03 0.65 0.28 -0.13 SSE_r 25.11 paronomasths 0.36 13.61 -0.03

2017-09 16.22 0.03 0.65 0.87 -0.13 0.74 m 2.00 13.63 0.28

2017-08 16.19 0.65 0.87 -0.40 0.74 0.11 n 75.00 p-value 0.12162 13.35 -0.13

2017-07 15.54 0.87 -0.40 -0.18 0.11 0.21 k 5.00 13.49 0.74

2017-06 14.67 -0.40 -0.18 -0.16 0.21 0.22 12.75 0.11

2017-05 15.07 -0.18 -0.16 -0.68 0.22 -0.03 12.64 0.21

2017-04 15.25 -0.16 -0.68 0.98 -0.03 0.16 12.43 0.22

2017-03 15.41 -0.68 0.98 -0.04 0.16 0.66 12.20 -0.03

2017-02 16.10 0.98 -0.04 -0.80 0.66 -0.06 12.23 0.16

2017-01 15.12 -0.04 -0.80 -0.52 -0.06 0.01 12.07 0.66

2016-12 15.16 -0.80 -0.52 -0.06 0.01 -0.05 11.41 -0.06

2016-11 15.96 -0.52 -0.06 -0.17 -0.05 0.09 11.47 0.01

2016-10 16.49 -0.06 -0.17 0.67 0.09 0.12 11.46 -0.05

2016-09 16.55 -0.17 0.67 0.87 0.12 0.08 11.50 0.09

2016-08 16.72 0.67 0.87 1.86 0.08 0.03 11.41 0.12

2016-07 16.05 0.87 1.86 1.91 0.03 0.04 11.30 0.08

2016-06 15.18 1.86 1.91 1.76 0.04 -0.31 11.22 0.03

2016-05 13.32 1.91 1.76 1.22 -0.31 -0.21 11.18 0.04

2016-04 11.41 1.76 1.22 -0.06 -0.21 -0.08 11.15 -0.31

2016-03 9.65 1.22 -0.06 0.51 -0.08 0.31 11.45 -0.21

2016-02 8.43 -0.06 0.51 1.00 0.31 -0.05 11.66 -0.08

2016-01 8.49 0.51 1.00 0.68 -0.05 0.05 11.74 0.31

2015-12 7.99 1.00 0.68 0.36 0.05 0.09 11.43 -0.05

2015-11 6.98 0.68 0.36 -0.19 0.09 0.01 11.48 0.05

2015-10 6.31 0.36 -0.19 -0.05 0.01 0.02 11.43 0.09

2015-09 5.94 -0.19 -0.05 0.36 0.02 0.03 11.34 0.01

2015-08 6.13 -0.05 0.36 0.94 0.03 0.01 11.32 0.02

2015-07 6.18 0.36 0.94 -0.91 0.01 0.00 11.31 0.03

2015-06 5.82 0.94 -0.91 0.02 0.00 0.01 11.28 0.01

2015-05 4.87 -0.91 0.02 0.44 0.01 -0.19 11.27 0.00

2015-04 5.78 0.02 0.44 0.01 -0.19 -0.11 11.27 0.01

2015-03 5.76 0.44 0.01 0.35 -0.11 0.58 11.25 -0.19

2015-02 5.33 0.01 0.35 1.08 0.58 0.14 11.44 -0.11

2015-01 5.32 0.35 1.08 -0.04 0.14 0.06 11.55 0.58

2014-12 4.97 1.08 -0.04 0.02 0.06 0.06 10.97 0.14

2014-11 3.90 -0.04 0.02 0.39 0.06 0.16 10.83 0.06

2014-10 3.93 0.02 0.39 -0.04 0.16 -0.03 10.77 0.06

2014-09 3.91 0.39 -0.04 -0.16 -0.03 0.01 10.71 0.16

2014-08 3.52 -0.04 -0.16 0.34 0.01 0.13 10.55 -0.03

2014-07 3.56 -0.16 0.34 0.64 0.13 -0.18 10.58 0.01

2014-06 3.72 0.34 0.64 0.07 -0.18 -0.01 10.57 0.13

2014-05 3.38 0.64 0.07 -0.09 -0.01 -0.15 10.45 -0.18

2014-04 2.74 0.07 -0.09 -0.09 -0.15 -0.04 10.62 -0.01

2014-03 2.67 -0.09 -0.09 -0.13 -0.04 0.43 10.63 -0.15

2014-02 2.76 -0.09 -0.13 -0.44 0.43 -0.19 10.78 -0.04

2014-01 2.85 -0.13 -0.44 -0.36 -0.19 -0.12 10.83 0.43

2013-12 2.98 -0.44 -0.36 0.12 -0.12 -0.30 10.40 -0.19

2013-11 3.42 -0.36 0.12 0.28 -0.30 -0.82 10.58 -0.12

2013-10 3.78 0.12 0.28 1.33 -0.82 -0.81 10.71 -0.30

2013-09 3.66 0.28 1.33 0.18 -0.81 -0.33 11.00 -0.82

2013-08 3.38 1.33 0.18 -0.02 -0.33 0.01 11.83 -0.81

2013-07 2.05 0.18 -0.02 0.03 0.01 0.05 12.64 -0.33

2013-06 1.87 -0.02 0.03 0.10 0.05 0.02 12.96 0.01

2013-05 1.89 0.03 0.10 -0.09 0.02 0.20 12.96 0.05

2013-04 1.86 0.10 -0.09 -0.23 0.20 -0.43 12.91 0.02

2013-03 1.76 -0.09 -0.23 2.08 -0.43 13.13 12.89 0.20

2013-02 1.85 -0.23 2.08 0.00 13.13 0.00 12.70 -0.43

2013-01 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 13.13
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