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Περίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ των επιπτϊςεων ςτο 

ςφνολο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ τρίτθσ φάςθσ του 

Συςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2013-2020), ςτο 

ςκζλοσ τθσ απϊλειασ ανταγωνιςτικότθτασ λόγω «διαρροισ άνκρακα». Μζςα από τθν 

ανάλυςθ ςεναρίων, εξετάηονται οι επιπτϊςεισ από το άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ εκπομπϊν 

που προκαλεί ςτθν ελλθνικι οικονομία το ΣΕΔΕ ζτςι ϊςτε οι ςχεδιαςτζσ πολιτικισ, αλλά και 

κάκε άλλοσ ενδιαφερόμενοσ, να αποκτιςουν μια εικόνα για το μζγεκοσ του κινδφνου 

«διαρροισ άνκρακα» ςτθν ελλθνικι οικονομία και να διαμορφϊςουν τεκμθριωμζνθ άποψθ 

και κζςεισ που κα εξυπθρετοφν, ςτθ δεδομζνθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία, τισ 

επείγουςεσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν προςπάκεια ανάταςθσ τθσ 

οικονομίασ και ςτθ διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 

Σο φςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΔΕ-ΕΕ) αποτελεί ζναν 

από τουσ κφριουσ μθχανιςμοφσ τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ. Αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων 

κερμοκθπίου από μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ, βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και τισ αεροπορικζσ 

μεταφορζσ, με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ. Η δυνατότθτα ςυναλλαγϊν δικαιωμάτων 

εκπομπισ διαςφαλίηει ότι οι εκπομπζσ περιορίηονται περιςςότερο εκεί όπου το κόςτοσ 

ςυμμόρφωςθσ είναι το χαμθλότερο. Οι εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ θ μείωςθ των εκπομπϊν ζχει 

υψθλότερο κόςτοσ μποροφν να αγοράηουν δικαιϊματα εκπομπισ από εγκαταςτάςεισ με μικρότερο 

κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ, γεγονόσ που περιορίηει το ςυνολικό κόςτοσ επίτευξθσ των ςτόχων μείωςθσ 

των εκπομπϊν. 

Το ΣΕΔΕ-ΕΕ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 2005. Από το 2013 ζχει ειςζλκει ςτθν τρίτθ φάςθ 

λειτουργίασ του, με ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τισ δφο προθγοφμενεσ περιόδουσ (2005-2007 

και 2008-2012). Το ςφςτθμα ζχει τϊρα ζνα ςυνολικό ςτόχο εκπομπϊν ςε επίπεδο ΕΕ, ο οποίοσ 

μειϊνεται ςταδιακά ζτςι ϊςτε το 2020 οι εκπομπζσ να είναι κατά 21% χαμθλότερεσ ςε ςφγκριςθ με 

το επίπεδο εκπομπϊν το 2005. Οι κανόνεσ για τθν κατανομι δωρεάν δικαιωμάτων 

εναρμονίςτθκαν, με τθν αλλαγι του ςυςτιματοσ από τισ εκνικζσ κατανομζσ με βάςθ ιςτορικά 

ςτοιχεία εκπομπϊν (grandfathering) ςτθν ενιαία κατανομι με βάςθ τισ εκπομπζσ εγκαταςτάςεων 

αναφοράσ (benchmarking) ανά βιομθχανικό κλάδο. Η δθμοπράτθςθ ζγινε θ βαςικι μζκοδοσ για τθν 

κατανομι των δικαιωμάτων, ενϊ κεςμοκετικθκαν μζτρα για τον περιοριςμό τθσ ςυςςϊρευςθσ 

πλεονάςματοσ δικαιωμάτων, μζςω ςθμαντικισ μείωςθσ του αρικμοφ δικαιωμάτων που παρζχονται 

ςε εγκαταςτάςεισ που ζχουν περιορίςει ςε μεγάλο βακμό τθν παραγωγι τουσ. Τζλοσ, νζοι τομείσ 

και αζρια ςυμπεριλιφκθκαν ςτο ςφςτθμα. 

Αν και, πράγματι, το ΣΕΔΕ-ΕΕ είναι ζνασ αποτελεςματικόσ από πλευράσ κόςτουσ μθχανιςμόσ για τον 

περιοριςμό των εκπομπϊν, θ εφαρμογι του ςε μία ςχετικά περιοριςμζνθ γεωγραφικι περιοχι 

δθμιουργεί τον κίνδυνο τθσ διαρροισ άνκρακα, κακϊσ περιοχζσ που δεν τιμολογοφν τισ εκπομπζσ 

αερίων κερμοκθπίου κερδίηουν ςε όρουσ ανταγωνιςτικότθτασ ζναντι οικονομικϊν περιοχϊν που 

εφαρμόηουν ςυςτιματα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ ι φόρουσ άνκρακα (carbon taxes). Η 

διαρροι άνκρακα που προκφπτει από τθν αςφμμετρθ εφαρμογι μζτρων τιμολόγθςθσ του 

άνκρακα, εκμθδενίηει τα περιβαλλοντικά οφζλθ από τθν προςπάκεια μείωςθσ των εκπομπϊν, 

οδθγϊντασ, ςτθν ακραία περίπτωςθ, μόνο ςε μεταφορά οικονομικισ δραςτθριότθτασ και 

απαςχόλθςθσ μεταξφ οικονομικϊν περιοχϊν. 
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6 Περίλθψθ 

Σο κεςμικό πλαίςιο του ΕΔΕ-ΕΕ αναγνωρίηει τον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα. Ζνασ μεγάλοσ 

αρικμόσ κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ, με υψθλι ζνταςθ εμπορίου με τρίτεσ χϊρεσ ι/και 

υψθλό άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ εκπομπϊν, δεν υπόκειται ςτθ ςταδιακι μετάβαςθ ςτο ςφςτθμα 

πλιρουσ δθμοπράτθςθσ δικαιωμάτων εκπομπισ μζχρι το 2027. 

Ωςτόςο, ακόμα και για τισ εγκαταςτάςεισ ςε κλάδουσ που είναι εκτεκειμζνοι ςε ςθμαντικό 

κίνδυνο διαρροισ άνκρακα και επομζνωσ λαμβάνουν μεγάλο ποςοςτό των δικαιωμάτων που 

αντιςτοιχοφν ςτισ εκπομπζσ τουσ δωρεάν, το κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ μπορεί να είναι υπολογίςιμο. 

Τα δικαιϊματα κατανζμονται βάςει δεικτϊν εκπομπϊν αναφοράσ (benchmarks), οι οποίοι 

κακορίςτθκαν από τθ μζςθ ζνταςθ εκπομπϊν του 10% των εγκαταςτάςεων με τισ λιγότερεσ 

εκπομπζσ ανά βιομθχανικό κλάδο ςτθν ΕΕ κατά τισ προθγοφμενεσ φάςεισ του ΣΕΔΕ. Αυτό 

ςυνεπάγεται ότι, κατά μζςο όρο, 19 από τισ 20 εγκαταςτάςεισ κάκε βιομθχανικοφ κλάδου 

λαμβάνουν λιγότερα δικαιϊματα από αυτά που κα λάμβαναν αν είχαν τθν ζνταςθ εκπομπϊν 

αναφοράσ. 

Η μζκοδοσ κατανομισ που βαςίηεται ςτισ εκπομπζσ αναφοράσ δθμιουργεί καταρχιν κίνθτρα για τισ 

εγκαταςτάςεισ να μεταςχθματίςουν τθν τεχνολογία τουσ και τθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία 

ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ πρακτικζσ και πρότυπα. Στθν πραγματικότθτα, όμωσ, θ 

επίτευξθ του επιπζδου ζνταςθσ εκπομπϊν αναφοράσ δεν είναι εφικτι για ζναν αρικμό 

ςθμαντικϊν τομζων ςτθν Ελλάδα και ενδεχομζνωσ ςε άλλεσ χϊρεσ, κυρίωσ λόγω γεωγραφικϊν 

ιδιαιτεροτιτων.  

Για παράδειγμα, θ διακεςιμότθτα φκθνότερου φυςικοφ αερίου ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ επιτρζπει ςε 

διυλιςτιρια να χρθςιμοποιοφν ςτθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία φυςικό αζριο και θλεκτρικι 

ενζργεια αντί για ιδιοπαραγόμενα καφςιμα, μειϊνοντασ ςθμαντικά τισ εκπομπζσ τουσ. Η χριςθ 

δευτερογενϊν καυςίμων (RDF, SRF) αντί για άνκρακα ι pet coke ςτθ βιομθχανία τςιμζντου είναι 

αρκετά ςυνθκιςμζνθ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ ςτθν αποτζφρωςθ 

αποβλιτων είναι ιδιαίτερα ζντονεσ ςτθν Ελλάδα, θ αδειοδότθςθ αργι, ενϊ δεν υπάρχουν ακόμθ 

ςτθν Ελλάδα οι υποδομζσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε δευτερογενι καφςιμα. Τζλοσ, ςτθ 

χαλυβουργία θ ζνταςθ εκπομπϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τθ 

ςφνκεςθ προϊόντων που παράγονται. Ζτςι, εγκαταςτάςεισ που παράγουν βαςικά προϊόντα χάλυβα, 

τα οποία ςυνεπάγονται υψθλότερεσ εκπομπζσ, βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ. 

Ακόμα και εγκαταςτάςεισ που καλφπτουν το επίπεδο εκπομπϊν αναφοράσ, αντιμετωπίηουν 

αυξανόμενο κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ, λόγω τθσ εφαρμογισ ενόσ διατομεακοφ ςυντελεςτι 

διόρκωςθσ. Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα δικαιϊματα εκπομπισ από τθν αρχικι 

κατανομι ζπρεπε να μειωκοφν οριηόντια (διατομεακά) από 5,7% το 2013 ζωσ 17,6% το 2020, ϊςτε 

να επιτευχκεί ο ςυνολικόσ ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν. 

Παρά το γεγονόσ ότι το ΣΕΔΕ-ΕΕ επιτυγχάνει το πρωταρχικό του ςτόχο που είναι θ μείωςθ των 

εκπομπϊν από μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ με τον πιο 

αποτελεςματικό από πλευράσ κόςτουσ τρόπο, θ χαμθλι τιμι των δικαιωμάτων ζχει δθμιουργιςει 

τθν εντφπωςθ ότι το ςφςτθμα δεν παρζχει επαρκι κίνθτρα για τθν υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν χαμθλισ 

ζνταςθσ άνκρακα. Αρκετζσ πρωτοβουλίεσ είναι υπό ςυηιτθςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ τιμισ των 

δικαιωμάτων, οι οποίεσ ωςτόςο απειλοφν να επιδεινϊςουν τον αρνθτικό αντίκτυπο από τθ 

διαρροι άνκρακα. 

Από τθν παροφςα ανάλυςθ προκφπτει ότι οι επιπτϊςεισ από τθ διαρροι άνκρακα ςτθν Ελλθνικι 

οικονομία μπορεί να είναι ςθμαντικζσ. Το γεωγραφικϊσ αςφμμετρο κόςτοσ από τθν τιμολόγθςθ του 

άνκρακα αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ των εγκαταςτάςεων που ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ-ΕΕ, κακϊσ 

και το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, με πρόςκετεσ επιδράςεισ ςτο κόςτοσ παραγωγισ και ςτισ 
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τιμζσ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Με δεδομζνο ότι ςε πολλζσ από τισ γειτονικζσ ςτθν Ελλάδα χϊρεσ 

δεν τιμολογείται ο άνκρακασ, το αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ μεταφράηεται ςε απϊλεια 

ανταγωνιςτικότθτασ, μείωςθ των εξαγωγϊν, υποκατάςταςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ από ειςαγωγζσ 

και απϊλεια επενδφςεων (investment leakage). Η χαμθλότερθ ηιτθςθ με τθ ςειρά τθσ ςυνεπάγεται 

μειωμζνο προϊόν, ειςόδθμα και απαςχόλθςθ. 

Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ μασ, υπό τισ τρζχουςεσ τιμζσ των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ-ΕΕ και με τθν 

υφιςτάμενθ λίςτα διαρροισ άνκρακα, οι επιπτϊςεισ από το άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ εκπομπϊν ςτο 

ΑΕΠ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ πλθςιάηουν τα €380 εκ., ι περίπου 0,2% του ΑΕΠ κατά μζςο όρο για 

τθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ αρνθτικι επίδραςθ εκτιμάται ότι κατά μζςο 

όρο φτάνει περίπου τισ 5.500 κζςεισ εργαςίασ. 

Η αφξθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων οδθγεί ςε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ αρνθτικισ επίδραςθσ. Με 

τιμι ςτα 15€/tCO2 , θ αρνθτικι επίδραςθ ςτο ΑΕΠ εκτιμάται ότι υπερβαίνει το €1,1 δις. (0,5% του 

ΑΕΠ), ενϊ οι απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τισ 16.300. Αν θ τιμι των 

δικαιωμάτων αυξθκεί ςτα 30€/tCO2 , θ επίπτωςθ ςτο ΑΕΠ αυξάνεται ςε περιςςότερο από €2,2 δις. 

(1,1% του ΑΕΠ), ενϊ ςε όρουσ απαςχόλθςθσ περιςςότερεσ από 32.700 κζςεισ εργαςίασ χάνονται 

ωσ αποτζλεςμα τθσ διαρροισ άνκρακα. 

Αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ του ΕΔΕ, οι οποίεσ αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα, όπωσ θ 

ςθμαντικι μείωςθ των τομζων που κεωρείται ότι είναι εκτεκειμζνοι ςε υψθλό κίνδυνο διαρροισ 

άνκρακα από το 2015 (ι από το 2020 αν τελικά διατθρθκεί μζχρι το 2019 θ υφιςτάμενθ λίςτα 

διαρροισ άνκρακα), ενιςχφουν ακόμα περιςςότερο τθν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία. Υπό το ακραίο ςενάριο πλιρουσ κατάργθςθσ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα το 2015, το 

ελλθνικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι κα χάςει επιπλζον περίπου €90-550 εκ. κατά μζςο όρο ανά ζτοσ μεταξφ 

του 2015 και του 2020, ανάλογα με τθν τιμι των δικαιωμάτων. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ κατάργθςθ 

τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα μεταφράηεται ςε πρόςκετεσ απϊλειεσ 1.200-7.600 κζςεων εργαςίασ 

ανάλογα με τισ τιμζσ των δικαιωμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2015-2020. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ, θ οποία βρίςκεται ςτο 

νοτιοανατολικό άκρο τθσ ΕΕ, θ ζνταςθ εμπορίου με τρίτεσ χϊρεσ είναι ςθμαντικά υψθλότερθ ςε 

ςφγκριςθ με το μζςο όρο τθσ ΕΕ, ςε πολλοφσ από τουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ που αντιμετωπίηουν 

αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ λόγω του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Επιπλζον, με τθν εγχϊρια ηιτθςθ να ζχει 

ςυρρικνωκεί λόγω τθσ πρωτοφανοφσ οικονομικισ κρίςθσ που διζρχεται θ χϊρα, θ ζνταςθ εμπορίου 

ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι άνοδο τα τελευταία χρόνια. Ζτςι, ακόμα και αν ςε επίπεδο ΕΕ υπολογιςτεί 

ότι ζνασ βιομθχανικόσ κλάδοσ δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςτον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα, αυτό μπορεί 

να μθν ιςχφει για ζνα ςθμαντικό αρικμό ελλθνικϊν βιομθχανιϊν.  

Εν τω μεταξφ, οι επιπτϊςεισ από το κόςτοσ των ζμμεςων εκπομπϊν μπορεί να μετριαςτοφν 

ςθμαντικά ςτθρίηοντασ τουσ εκτεκειμζνουσ κλάδουσ μζςω τθσ δθμιουργίασ μθχανιςμοφ 

αντιςτάκμιςθσ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να εξεταςτεί και το ενδεχόμενο 

αντιςτάκμιςθσ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν για όλουσ τουσ εγχϊριουσ κλάδουσ που πλθροφν τα 

κριτιρια αλλά δεν βρίςκονται ςτον κατάλογο τθσ Επιτροπισ. 

Με δεδομζνθ τθ ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ τθσ διαρροισ άνκρακα και τθν εφκραυςτθ 

κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ, είναι ςθμαντικό να αποφευχκοφν αλλαγζσ ςτο 

ΕΔΕ-ΕΕ που κα επιβάλλουν επιπρόςκετο οικονομικό κόςτοσ. Η λίςτα διαρροισ άνκρακα πρζπει 

να διατθρθκεί αμετάβλθτθ μζχρι το τζλοσ τθσ τρίτθσ φάςθσ, ειδικά αν λθφκοφν υπόψθ οι 

γεωγραφικζσ διαφορζσ ςε όρουσ κινδφνου διαρροισ άνκρακα μεταξφ άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ και τθσ 

Ελλάδασ.  
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Επιπλζον, θ προβλεψιμότθτα αποτελεί κφριο χαρακτθριςτικό ενόσ υγιοφσ επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ, κάτι που ςυνεπάγεται ότι ουςιαςτικζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ΕΔΕ-ΕΕ πρζπει 

να αφοροφν ςτθν επόμενθ φάςθ του ΕΔΕ, μετά το 2020, κάτι που ζχει προτακεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, δθμιουργϊντασ ςτακερότθτα τουλάχιςτον μζχρι το 2020. 

Συμπεραςματικά, κεωροφμε ότι θ πολιτικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ δεν 

πρζπει να δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ και πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθν 

Ενζργεια και τθν Ανταγωνιςτικότθτα τθσ Βιομθχανίασ ςε ςχζςθ με άλλεσ περιοχζσ που υιοκετοφν 

χαλαρότερεσ πολιτικζσ για τον περιοριςμό των εκπομπϊν. Αυτι θ κζςθ υπογραμμίηει τθν ανάγκθ για 

αλλαγι του επίκεντρου τθσ κλιματικισ πολιτικισ από τα μζτρα που λαμβάνει θ ΕΕ μονομερϊσ, 

ςτθν επίτευξθ μιασ παγκόςμιασ ςυμφωνίασ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου. 
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1. Ειςαγωγι 

Το Σφςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΣΕΔΕ - ΕΕ) αποτελεί κεντρικό πυλϊνα τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και είναι το πρϊτο διεκνζσ ςφςτθμα εμπορίασ 

εκπομπϊν CO2 και άλλων αερίων κερμοκθπίου ςτον κόςμο. Τζκθκε ςε λειτουργία το 2005 

με ςτόχο να βοθκιςει τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ να περιορίςουν ι να μειϊςουν με τον πιο 

αποτελεςματικό τρόπο τισ εκπομπζσ αεριϊν κερμοκθπίου από μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ 

και μεγάλεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ που προζκυπταν 

από τθν επικφρωςθ από τθν ΕΕ του Πρωτοκόλλου του Κιότο.  

Σιμερα το ΣΕΔΕ-ΕΕ διανφει τθν 3θ φάςθ λειτουργίασ του, θ οποία καλφπτει τθν περίοδο 

2013-2020 και προβλζπει ιςχυρι ετιςια μείωςθ του ορίου των εκπομπϊν με τθν εφαρμογι 

ενιαίου, πανευρωπαϊκοφ ανϊτατου ορίου για τισ εκπομπζσ, ςτθ κζςθ του προθγοφμενου 

ςυςτιματοσ εκνικϊν ορίων1. Στθ φάςθ αυτι το ΣΕΔΕ περιλαμβάνει περιςςότερουσ τομείσ 

και αζρια, ενϊ θ δθμοπράτθςθ και όχι θ δωρεάν κατανομι, αποτελεί τθν επικρατοφςα 

μζκοδο για τθν κατανομι των δικαιωμάτων. Περαιτζρω, για τα δικαιϊματα που 

διανζμονται δωρεάν εφαρμόηονται εναρμονιςμζνοι κανόνεσ κατανομισ, οι οποίοι 

ςτθρίηονται ςε φιλόδοξουσ πανευρωπαϊκοφσ δείκτεσ αναφοράσ (benchmarks) ανά 

βιομθχανικό κλάδοσ ωσ προσ τθν ζνταςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου. 

Με τθν αλλαγι των κανόνων που ρυκμίηουν το ΣΕΔΕ-ΕΕ ςτθν τρίτθ περίοδο εφαρμογισ του, 

θ ελλθνικι οικονομία αντιμετωπίηει αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ μζςω δφο οδϊν. 

Πρϊτον, μζςω του πρόςκετου κόςτουσ αγοράσ δικαιωμάτων εκπομπισ από τουσ τομείσ 

που ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ και, δεφτερον, μζςω του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν που 

προκφπτει από τθν αφξθςθ των τιμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι παραπάνω 

διαφοροποιιςεισ ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ, αφ’ ενόσ ςτο κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, το 

οποίο επιβαρφνεται πλζον με το κόςτοσ εκπομπϊν άνκρακα, και αφ’ ετζρου, ςτο κόςτοσ 

παραγωγισ βιομθχανικϊν προϊόντων, το οποίο αυξάνεται λόγω τθσ υποχρζωςθσ αγοράσ 

δικαιωμάτων εκπομπϊν πζραν των δωρεάν διανεμθκζντων. 

Στθν παροφςα μελζτθ επιχειρείται θ ποςοτικοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτθν Ελλθνικι 

οικονομία από τθν εφαρμογι τθσ 3θσ φάςθσ του ΣΕΔΕ ςτουσ κλάδουσ που εντάςςονται ςτο 

ςφςτθμα εμπορίασ, αλλά και ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ μζςω του κόςτουσ των ζμμεςων 

εκπομπϊν. Οι επιπτϊςεισ προςδιορίηονται ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ, απαςχόλθςθσ 

και φορολογικϊν εςόδων, ςε ςφγκριςθ με ζνα ςενάριο βάςθσ κατά το οποίο θ οικονομία 

δεν επιβαρφνεται με αυτό το κόςτοσ. Στθ μελζτθ δεν εξετάηεται ενδεχόμενθ επίπτωςθ από 

τθν ανάγκθ είςπραξθσ ιςοδφναμου με τα ζςοδα από τα δικαιϊματα εκπομπισ ποςοφ με 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ, οφτε το κόςτοσ άλλων μζτρων ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ (π.χ. προϊκθςθ ΑΠΕ). Δεν εξετάηεται, επίςθσ, 

                                                           
1
 Ο ςτόχοσ του ΣΕΔΕ αφορά ςε 21% μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου το 2020 ςε ςφγκριςθ με το 2005 

για τουσ τομείσ που εντάςςονται ςε αυτό (κερμικι θλεκτροπαραγωγι, βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, 
αεροπορικζσ μεταφορζσ), ςτο πλαίςιο ςυνολικοφ ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν τθσ ΕΕ κατά 20% ςε ςχζςθ με 
το 1990. Για τουσ τομείσ εκτόσ ΣΕΔΕ (μεταφορζσ εκτόσ αεροπορικϊν, γεωργία, κατοικίεσ, απόβλθτα) 
προβλζπονται δεςμευτικοί εκνικοί ςτόχοι μείωςθσ εκπομπϊν, οι οποίοι διαφοροποιοφνται ανάλογα με το 
επίπεδο οικονομικισ ανάπτυξθσ. 
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ενδεχόμενο όφελοσ ςε όρουσ πρόςκετθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, από επενδφςεισ 

προςαρμογισ για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι πολιτικισ για τθν κλιματικι αλλαγι.  

Ειδικότερα, ςτο επόμενο τμιμα εξετάηονται τα βαςικά ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ 

Συςτιματοσ Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπισ Αερίων Θερμοκθπίου κατά τθν 3θ φάςθ 

λειτουργίασ του, ενϊ ςτο τρίτο τμιμα γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτον κίνδυνο διαρροισ 

άνκρακα. Στθ ςυνζχεια, ςτο τζταρτο τμιμα, παρουςιάηονται οι κλάδοι που αντιμετωπίηουν 

τον μεγαλφτερο κίνδυνο διαρροισ άνκρακα και περιγράφονται οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςτθν 

ελλθνικι οικονομία, οι οποίεσ διαφοροποιοφν ςθμαντικά το μζγεκοσ των οικονομικϊν 

επιπτϊςεων των κοινοτικϊν πολιτικϊν για τον περιοριςμό των εκπομπϊν ςτθν Ελλάδα.  

Στο πζμπτο τμιμα πραγματοποιείται ποςοτικι ανάλυςθ για τον προςδιοριςμό των άμεςων, 

ζμμεςων και προκαλοφμενων επιδράςεων ςε όρουσ προςτικζμενθσ αξίασ, απαςχόλθςθσ 

και φορολογικϊν εςόδων ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ, που προκφπτουν από τθ μείωςθ τθσ 

ηιτθςθσ, λόγω του αντίκτυπου του πρόςκετου κόςτουσ άμεςων εκπομπϊν ςτισ τελικζσ τιμζσ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν υπό 3 ςενάρια: α) ςε περίπτωςθ μθ δωρεάν διανομισ 

δικαιωμάτων, β) με διατιρθςθ των υφιςτάμενων κανόνων του ΣΕΔΕ (δωρεάν διανομι 

μζρουσ των απαιτοφμενων δικαιωμάτων ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ τθσ βιομθχανίασ - 

κλάδοι "διαρροισ άνκρακα") και γ) ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ τθσ λίςτασ διαρροισ 

άνκρακα. Η ποςοτικι ανάλυςθ επεκτείνεται προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν οι 

αντίςτοιχεσ επιδράςεισ που προκφπτουν από μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, λόγω τθσ επίπτωςθσ του 

κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν ςτισ τελικζσ τιμζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Η μελζτθ 

ολοκλθρϊνεται με το ζκτο τμιμα, ςτο οποίο ςυνοψίηονται οι βαςικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ 

ανάλυςθσ. 
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2. Σο φςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ 

2.1. Βαςικά ςτοιχεία 

Το Σφςτθμα Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΕΔΕ-ΕΕ) αφορά 

ςτθν τιμολόγθςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) και άλλων αερίων που 

ευκφνονται για το φαινόμενο του κερμοκθπίου, από μεγάλεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, 

μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ και τθν πολιτικι αεροπορία. Στόχοσ του είναι ο περιοριςμόσ 

των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου από τισ δραςτθριότθτεσ που εντάςςονται ςε αυτό, με 

το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ. 

Πρόκειται για εργαλείο περιβαλλοντικισ πολιτικισ που βαςίηεται ςτο μθχανιςμό τθσ 

αγοράσ, ςτο πλαίςιο του οποίου θ τιμολόγθςθ των εκπομπϊν επιτυγχάνεται μζςω ενόσ 

ςυςτιματοσ «ανϊτατου ορίου και εμπορίου» (cap and trade). Σε αυτό το ςφςτθμα αρχικά 

προςδιορίηονται διοικθτικά οι επικυμθτζσ ποςότθτεσ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και 

των αντίςτοιχων δικαιωμάτων εκπομπισ2 ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και ςτθ 

ςυνζχεια, μετά τθ διανομι των δικαιωμάτων ςτισ υπόχρεεσ εγκαταςτάςεισ, είτε δωρεάν 

είτε διαμζςου δθμοπραςιϊν, δίνεται θ δυνατότθτα ςυναλλαγισ των δικαιωμάτων 

εκπομπισ μεταξφ των εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο του ςυςτιματοσ χρθςτϊν (κατά κφριο 

λόγο εγκαταςτάςεισ που είναι υποχρεωμζνεσ να διακζτουν και να παραδίδουν ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ τα δικαιϊματα που αντιςτοιχοφν ςτισ ετιςιεσ εκπομπζσ τουσ). Σε 

περίπτωςθ μθ παράδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιωμάτων, προβλζπονται αυςτθρά 

πρόςτιμα. Ζνα ποςοςτό δικαιωμάτων μπορεί να δίνεται από τα κράτθ μζλθ δωρεάν ςτισ 

υπόχρεεσ επιχειριςεισ. Για τθν κάλυψθ του υπόλοιπου που αντιςτοιχεί ςτισ εκπομπζσ τουσ, 

οι επιχειριςεισ πρζπει να αγοράςουν πρόςκετα δικαιϊματα ι/και να χρθςιμοποιιςουν 

τυχόν πλεόναςμα δικαιωμάτων που ζχουν ςυςςωρεφςει από προθγοφμενα ζτθ. Εντόσ 

κάποιου ορίου μποροφν επίςθσ να αγοράςουν πιςτωτικζσ μονάδεσ από εγκεκριμζνα ζργα 

εξοικονόμθςθσ εκπομπϊν ςτον υπόλοιπο κόςμο, ςφμφωνα και με τουσ μθχανιςμοφσ που 

προβλζπονται ςτο Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Το πρόςκετο κόςτοσ που δθμιουργείται από τθν ανάγκθ παράδοςθσ δικαιωμάτων 

εκπομπισ δθμιουργεί πιζςεισ για περιοριςμό των εκπομπϊν μζςω επενδφςεων και 

λειτουργικϊν αλλαγϊν, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι επιπτϊςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα 

και τθν κερδοφορία κάκε υπόχρεθσ επιχείρθςθσ. Οι πιο αποτελεςματικζσ εγκαταςτάςεισ ωσ 

προσ τθν ζνταςθ εκπομπϊν αποκτοφν με τον τρόπο αυτό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 

Ενδεχόμενθ αδυναμία μείωςθσ των εκπομπϊν, δεδομζνων των ςτόχων μείωςθσ, κα 

αντανακλάται ςε αφξθςθ των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπισ ςε φψοσ που κα δϊςει 

κίνθτρα για επενδφςεισ ςε τεχνολογίεσ χαμθλοφ άνκρακα ι/και κα οδθγιςει ςε περιοριςμό 

τθσ παραγωγισ, ϊςτε να επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ με το ςυνολικό ςτόχο που ζχει τεκεί. 

Σιμερα, περιςςότερεσ από 11.000 μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν ΕΕ-28 κακϊσ και ςτισ Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν και Νορβθγία, 

                                                           
2
 Κάκε δικαίωμα δίνει ςτον κάτοχό του τθ δυνατότθτα να εκπζμπει ζνα τόνο CO2, δθλαδι του βαςικοφ αερίου 

κερμοκθπίου, ι τθν ιςοδφναμθ ποςότθτα δφο άλλων αερίων κερμοκθπίου, του μονοξειδίου του αηϊτου (N2O) 
και των υπερφκορανκράκων (PFCs). 
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καλφπτονται από το ςφςτθμα. Καλφπτονται, επίςθσ, οι αεροπορικζσ εταιρίεσ με πτιςεισ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ. Συνολικά, περίπου το 45% των ςυνολικϊν εκπομπϊν τθσ ΕΕ 

περιορίηονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ. Από το 2013 και ζπειτα το όριο των εκπομπϊν από τισ 

μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ και άλλεσ ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ μειϊνεται κατά 1,74% κάκε 

χρόνο ςυγκριτικά με το μζςο επίπεδο τθσ περιόδου 2008-2012. Αυτό ςθμαίνει ότι το 2020, 

οι εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου από αυτοφσ τουσ τομείσ κα είναι κατά 21% χαμθλότερεσ 

ςυγκριτικά με το 2005. Ζνα διακριτό όριο εφαρμόηεται για τον τομζα των αερομεταφορϊν, 

το οποίο για κάκε ζτοσ τθσ περιόδου εμπορίασ 2013-2020 είναι κατά 5% μικρότερο από το 

μζςο ετιςιο επίπεδο εκπομπϊν τθσ περιόδου 2004-2006. 

2.2. Οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ ςτθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ – ΕΕ 

Το ΣΕΔΕ-ΕΕ ξεκίνθςε τθν 1θ Ιανουαρίου 2005. Η πρϊτθ φάςθ του διιρκεςε τρία χρόνια, 

μζχρι το τζλοσ του 2007. Σε αυτι τθ φάςθ τζκθκε ςε εφαρμογι θ αναγκαία υποδομι και 

αναπτφχκθκε θ αγορά δικαιωμάτων εκπομπισ. Το περιβαλλοντικό όφελοσ ιταν, ωςτόςο, 

περιοριςμζνο λόγω τθσ υπερπροςφοράσ των δικαιωμάτων ςε οριςμζνα κράτθ μζλθ. Η 2θ 

φάςθ ξεκίνθςε τθν 1θ Ιανουαρίου 2008 και διιρκεςε πζντε χρόνια, μζχρι το τζλοσ του 2012. 

Τα όρια εκπομπισ περιορίςτθκαν ςε περίπου 6,5% κάτω από τα επίπεδα του 2005 για να 

διαςφαλιςτεί ότι θ ΕΕ ςτο ςφνολό τθσ, και τα κράτθ μζλθ μεμονωμζνα, κα υλοποιοφςαν τισ 

δεςμεφςεισ του Κιότο. Η δεφτερθ φάςθ του ΣΕΔΕ-ΕΕ ςυνζπεςε με τθν οικονομικι κρίςθ, θ 

οποία περιόριςε τθ ηιτθςθ δικαιωμάτων, δθμιουργϊντασ πλεόναςμα που επθρζαςε και τισ 

τιμζσ των δικαιωμάτων. Από το 2013 το ΣΕΔΕ-ΕΕ ζχει ειςζλκει ςτθν τρίτθ φάςθ λειτουργίασ 

του, με ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τισ δφο προθγοφμενεσ περιόδουσ3. 

Ο κλάδοσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ υποχρεοφται να αγοράςει το ςφνολο των δικαιωμάτων 

για τισ εκπομπζσ του, εκτόσ από τισ εγκαταςτάςεισ θλεκτροπαραγωγισ ςε οκτϊ νζα κράτθ 

μζλθ τθσ ΕΕ, όπου θ δωρεάν κατανομι δικαιωμάτων μειϊνεται ςταδιακά για να μθδενιςτεί 

το 2020. Οι λοιποί βιομθχανικοί κλάδοι λαμβάνουν δωρεάν ζνα μζροσ των δικαιωμάτων 

που αντιςτοιχοφν ςτισ εκπομπζσ τουσ. Ο αρικμόσ των δικαιωμάτων που δίνεται δωρεάν 

διαφοροποιείται με κριτιριο τθ ςυμμετοχι ενόσ κλάδου ςτον κατάλογο κλάδων διαρροισ 

άνκρακα (βλ. παρακάτω). 

Οι κανόνεσ για τθν κατανομι δωρεάν δικαιωμάτων εναρμονίςτθκαν, με τθν αλλαγι του 

ςυςτιματοσ από τισ εκνικζσ κατανομζσ με βάςθ ιςτορικά επίπεδα εκπομπϊν 

(grandfathering) ςτθν ενιαία κατανομι με βάςθ τισ εκπομπζσ εγκαταςτάςεων αναφοράσ 

(benchmarking)4,5ανά βιομθχανικό κλάδο. Στουσ κλάδουσ που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο 

                                                           
3
 Οι αλλαγζσ περιγράφονται ςτθν Οδθγία 2009/29/ΕΚ. 

4
 Βλζπε 2011/278/ΕΕ, Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 27

θσ
 Απριλίου 2011, ςχετικά με τον κακοριςμό ενωςιακϊν 

μεταβατικϊν κανόνων για τθν εναρμονιςμζνθ δωρεάν κατανομι δικαιωμάτων εκπομπισ κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 10α τθσ οδθγίασ 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Benchmarking 
Decision). 
5
 Οι δείκτεσ εκπομπϊν αναφοράσ (benchmarks) χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ δωρεάν κατανομισ 

δικαιωμάτων ανά εγκατάςταςθ και υπολογίηονται ανά προϊόν. Οι εκπομπζσ αναφοράσ ενόσ προϊόντοσ 
αντανακλοφν τθ μζςθ επίδοςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου του 10% των εγκαταςτάςεων που παριγαγαν το 
ςυγκεκριμζνο προϊόν με τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτθν ΕΕ τθν περίοδο 2007-2008. Για τον προςδιοριςμό των 
εκπομπϊν αναφοράσ ενόσ προϊόντοσ δεν λαμβάνεται υπόψθ θ τεχνολογία ι το καφςιμο που χρθςιμοποιείται 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, οφτε το μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ ι θ γεωγραφικι τθσ κζςθ. 
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διαρροισ άνκρακα λόγω άμεςων εκπομπϊν δίνεται δωρεάν το ςφνολο των δικαιωμάτων ςε 

όςεσ εγκαταςτάςεισ ικανοποιοφν το κριτιριο τθσ ζνταςθσ εκπομπϊν αναφοράσ 

(benchmark). Οι εγκαταςτάςεισ που ζχουν μεγαλφτερθ ζνταςθ εκπομπϊν από τισ εκπομπζσ 

αναφοράσ λαμβάνουν λιγότερα δικαιϊματα δωρεάν, ανάλογα με τθν επίδοςι τουσ ςε 

ςχζςθ με το δείκτθ εκπομπϊν αναφοράσ, ϊςτε να ζχουν κίνθτρο να περιορίςουν τθν 

ζνταςθ των εκπομπϊν τουσ. Οι βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που δεν ανικουν ςε τομείσ που 

κεωρείται ότι αντιμετωπίηουν αυξθμζνο κίνδυνο διαρροισ άνκρακα λαμβάνουν από το 

2013 το 80% των δικαιωμάτων δωρεάν, ποςοςτό που μειϊνεται γραμμικά κάκε ζτοσ για να 

φτάςει το 2020 το 30% με προοπτικι να καταςτεί μθδενικό το 2027. 

Διάγραμμα 2.1: Δωρεάν δικαιϊματα ςε κλάδουσ που δεν κεωρείται ότι υφίςτανται ςθμαντικό κίνδυνο 
διαρροισ άνκρακα πριν τθν εφαρμογι του διατομεακοφ ςυντελεςτι διόρκωςθσ 

 

Πθγι: Οδθγία 2009/29/ΕΚ και Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2011/278/ΕΕ. 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι, ςφμφωνα με τουσ εναρμονιςμζνουσ κανόνεσ, για τισ 

εγκαταςτάςεισ που μειϊνουν κατά τουλάχιςτον 50% το επίπεδο δραςτθριότθτάσ τουσ ςε 

ςφγκριςθ με το επίπεδο δραςτθριότθτασ που χρθςιμοποιικθκε για τον αρχικό 

προςδιοριςμό τθσ δωρεάν κατανομισ δικαιωμάτων, προβλζπεται αντίςτοιχα μείωςθ των 

δικαιωμάτων που λαμβάνουν δωρεάν το ζτοσ που ζπεται τθσ μείωςθσ τθσ δραςτθριότθτασ. 

Ειδικότερα, μείωςθ του επιπζδου δραςτθριότθτασ κατά 50%-75% ςυνεπάγεται δωρεάν 

διανομι των μιςϊν δικαιωμάτων ςε ςχζςθ με τθν αρχικι κατανομι. Με μείωςθ κατά 75%-

90% οι εγκαταςτάςεισ λαμβάνουν το 25% των δωρεάν δικαιωμάτων τθσ αρχικισ κατανομισ, 

ενϊ μείωςθ μεγαλφτερθ του 90% ςυνεπάγεται απϊλεια του ςυνόλου των δωρεάν 

δικαιωμάτων. Με τθν επάνοδο τθσ δραςτθριότθτασ ςε επίπεδο μεγαλφτερο του 50% του 

επιπζδου δραςτθριότθτασ αναφοράσ, θ εγκατάςταςθ λαμβάνει από το επόμενο ζτοσ τθσ 

μεταβολισ το ςφνολο των δωρεάν δικαιωμάτων που είχαν προβλεφκεί ςτθν αρχικι 

κατανομι. 
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Τα κράτθ μζλθ ιταν υποχρεωμζνα να καταρτίςουν εκνικό πίνακα κατανομισ δικαιωμάτων 

εκπομπϊν ςτον οποίο κα περιλαμβανόταν ζνασ προκαταρκτικόσ υπολογιςμόσ του αρικμοφ 

των δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμθκοφν δωρεάν και να ενθμερϊςει ςχετικά τθν 

Επιτροπι, θ οποία και εγκρίνει τελικά τουσ υποβλθκζντεσ πίνακεσ. Μετά τθν αρχικι 

υποβολι των ςχεδίων κατανομισ, θ Επιτροπι κεϊρθςε ότι ζπρεπε να εφαρμοςτεί ζνασ 

διατομεακόσ ςυντελεςτισ διόρκωςθσ (cross-sectoral correction factor), ςφμφωνα με τον 

οποίο τα δικαιϊματα εκπομπισ από τθν αρχικι κατανομι μειϊκθκαν οριηόντια 

(διατομεακά) από 5,73% το 2013 ζωσ 17,56% το 2020, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςυνολικόσ 

ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν. Αυτι θ εξζλιξθ ουςιαςτικά οδθγεί ςε αφξθςθ του κόςτουσ 

ςυμμόρφωςθσ ακόμα και για τισ εγκαταςτάςεισ που δικαιοφνταν το 100% των δικαιωμάτων 

εκπομπισ δωρεάν, δθλαδι εκείνων που πλθροφν το κριτιριο των δεικτϊν εκπομπϊν 

αναφοράσ και ταυτόχρονα εντάςςονται ςτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα. 

Διάγραμμα 2.2: Διατομεακόσ ςυντελεςτισ διόρκωςθσ 

 

Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Απόφαςθ 2013/448/ΕΕ.  

Η δθμοπράτθςθ ζγινε θ βαςικι μζκοδοσ για τθν κατανομι των δικαιωμάτων. Εκτιμάται ότι 

περίπου το 40% των δικαιωμάτων το 2013 κα δθμοπρατοφνταν και ότι το ποςοςτό αυτό κα 

αυξάνεται ςταδιακά τα επόμενα χρόνια. Επιπλζον, οι κανόνεσ χριςθσ διεκνϊν πιςτωτικϊν 

μονάδων εκπομπϊν ςτο ΣΕΔΕ-ΕΕ ζγιναν αυςτθρότεροι, ενϊ τα 27 εκνικά θλεκτρονικά 

μθτρϊα αντικαταςτάκθκαν από ζνα ενιαίο μθτρϊο για όλθ τθν Ζνωςθ. Τζλοσ, νζοι τομείσ 

(πολιτικι αεροπορία) και αζρια (μονοξείδιο του αηϊτου και υπερφκοράνκρακεσ από τθν 

παραγωγι αλουμινίου) περιλιφκθκαν ςτο ςφςτθμα. 

2.3. Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ΣΕΔΕ 

Η φφεςθ τθσ οικονομίασ τθσ ΕΕ ζχει οδθγιςει ςε μεγάλο πλεόναςμα και χαμθλζσ τιμζσ 

δικαιωμάτων εκπομπισ και ςε ζντονθ ανθςυχία ςτουσ κόλπουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

ότι το ΣΕΔΕ-ΕΕ δεν επιτελεί με επάρκεια τουσ ςτόχουσ του ωσ προσ τθν παροχι κινιτρων για 

μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου. Είναι ενδεικτικό ότι κυρίωσ λόγω τθσ φφεςθσ, 
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θ τιμι των δικαιωμάτων εκπομπϊν ζχει υποχωριςει από περίπου 25 €/tCO2 τον Σεπτζμβριο 

του 2008, ςε περίπου 5 €/tCO2 ςιμερα (Διάγραμμα 2.3). 

Διάγραμμα 2.3: Σιμζσ προκεςμιακϊν ςυμβολαίων για δικαιϊματα εκπομπισ με λιξθ τον Δεκζμβριο του κάκε 
ζτουσ, 2006-2014 

 

Πθγι: Intercontinental Exchange. 

Ωςτόςο, παρά το πλεόναςμα και τισ χαμθλζσ τιμζσ που αυτό ςυνεπάγεται, μζςω του ΣΕΔΕ-

ΕΕ επιτυγχάνεται αποτελεςματικά ο βαςικόσ ςτόχοσ του, που αφορά ςτθ μείωςθ των 

εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου ςτο προκακοριςμζνο επίπεδο. Εκτόσ από τθν φφεςθ, το 

πλεόναςμα δικαιωμάτων ςε ςχζςθ με τισ επιβεβαιωμζνεσ εκπομπζσ οφείλεται ςτθ 

ςυςςϊρευςθ δικαιωμάτων από τθν προθγοφμενθ φάςθ του ΣΕΔΕ, ςτον μεγάλο αρικμό 

διεκνϊν πιςτωτικϊν μονάδων που εντάχκθκαν ςτο ΣΕΔΕ, ςτθν πϊλθςθ δικαιωμάτων τθσ 3θσ 

φάςθσ για τθ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ NER300, ςτθν πϊλθςθ δικαιωμάτων από 

το απόκεμα των κρατϊν μελϊν για νεοειςερχόμενουσ.  

Επομζνωσ, οι ρυκμιςτικοί κανόνεσ του ΣΕΔΕ αςκοφν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ 

των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπισ. Περαιτζρω, οι τιμζσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν 

επθρεάηονται και από άλλουσ παράγοντεσ όπωσ οι τιμζσ ενζργειασ που κακορίηουν τθν 

επιλογι καυςίμου ςτθν θλεκτροπαραγωγι, οι κλιματικζσ ςυνκικεσ, οι προςδοκίεσ αλλαγϊν 

ςτο ΣΕΔΕ, θ ενεργειακι πολιτικι και οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ που προςδιορίηουν το κόςτοσ 

μείωςθσ των εκπομπϊν (European Commission, 2014).  

Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 3θσ φάςθσ αναμζνεται 

πλεόναςμα δικαιωμάτων τθσ τάξθσ των 2 δις. δικαιωμάτων ετθςίωσ, γεγονόσ που κακιςτά 

επιτακτικι τθν ανάγκθ αλλαγϊν και εφαρμογισ μζτρων για τον περιοριςμό του 

πλεονάςματοσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ άνκρακα. Το 

επιχείρθμα είναι ότι αν δεν αντιμετωπιςτοφν οι παρουςιαηόμενεσ ανιςορροπίεσ κα 

επθρεαςτεί θ δυνατότθτα του ΣΕΔΕ να διευκολφνει τθν επίτευξθ ακόμα πιο φιλόδοξων 

μελλοντικϊν ςτόχων μείωςθσ εκπομπϊν με αποτελεςματικό τρόπο.  

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ θ Επιτροπι πρότεινε τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ 

βραχυπρόκεςμων και μεςοπρόκεςμων μζτρων προκειμζνου να ςτθριχκεί θ τιμι των 
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δικαιωμάτων. Ωσ βραχυπρόκεςμο μζτρο άμεςθσ εφαρμογισ προκρίκθκε από τθν Επιτροπι 

θ οπιςκοβαρισ δθμοπράτθςθ δικαιωμάτων (backloading). Το μζτρο, το οποίο προβλζπει 

τθν απόςυρςθ 900 εκ. δικαιωμάτων εκπομπισ από τισ δθμοπραςίεσ τθσ περιόδου 2014-

2016 και τθν επανειςαγωγι τουσ προσ δθμοπράτθςθ τθ διετία 2019/2020, εγκρίκθκε ςτισ 8 

Ιανουαρίου 2014 από τθν Επιτροπι για τθν Κλιματικι Αλλαγι και αναμζνεται να λάβει τθν 

τελικι ζγκριςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο. Επιπλζον, υπό ςυηιτθςθ 

είχαν τεκεί και άλλα διαρκρωτικά μζτρα, τα οποία κα ςυνζβαλαν ςτθν αφξθςθ τθσ τιμισ 

των δικαιωμάτων εκπομπισ6. 

Αν και οι αρχικζσ προτάςεισ για τθ λιψθ διαρκρωτικϊν μζτρων αφοροφςαν ενζργειεσ που 

επθρζαηαν άμεςα τθν τρίτθ φάςθ λειτουργίασ του ΣΕΔΕ, θ τελικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

που ανακοινϊκθκε ςτισ 22 Ιανουαρίου 2014 και τελεί υπό τθν ζγκριςθ του Συμβουλίου και 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, αφοροφςε ςτθ δθμιουργία ενόσ αποκζματοσ 

ςτακεροποίθςθσ τθσ αγοράσ (market stability reserve) από τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ 

φάςθσ του ΕΔΕ το 2021, ϊςτε να παρζχεται θ απαιτοφμενθ αςφάλεια των ςυμμετεχόντων 

ςτθν αγορά όςον αφορά ςτθν ποςότθτα των δικαιωμάτων που κα δθμοπρατθκοφν κατά 

τθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ. Το απόκεμα κα ρυκμίηει το ςυνολικό πλεόναςμα δικαιωμάτων, 

βελτιϊνοντασ τθν αντοχι του ςυςτιματοσ ζναντι ιςχυρϊν εξωγενϊν επιδράςεων μζςω τθσ 

αυτόματθσ προςαρμογισ τθσ ποςότθτασ των δθμοπρατοφμενων δικαιωμάτων. Επιπλζον, 

προκακοριςμζνοι κανόνεσ κα ρυκμίηουν τθ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου μθχανιςμοφ, 

ζτςι ϊςτε θ Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ να μθν ζχουν διακριτικι ευχζρεια ςτθν υλοποίθςι 

του. Οι προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανιςορροπίασ ςτθν αγορά εκπομπϊν ενιςχφονται 

περαιτζρω με τθν αφξθςθ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν ςε 40% το 2030 ζναντι του 

1990, κάτι που ςυνεπάγεται αφξθςθ του γραμμικοφ ςυντελεςτι μείωςθσ από 1,74% ςε 

2,2% από το 2021 και μετά.  

Η ειςαγωγι δικαιωμάτων ςτο απόκεμα ςτακεροποίθςθσ τθσ αγοράσ προςδιορίηεται από 

τον ςυνολικό αρικμό δικαιωμάτων ςε κυκλοφορία (ΑΔΚ), ςτον οποίο περιλαμβάνονται 

όςα από τα δικαιϊματα δεν απαιτοφνται για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςυνολικζσ εκπομπζσ. 

Ειδικότερα, ο ςυνολικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων ςε κυκλοφορία ορίηεται ωσ θ διαφορά 

μεταξφ: α) του ςυνόλου των δικαιωμάτων που ζχουν εκδοκεί και των διεκνϊν πιςτωτικϊν 

μονάδων από τθν 1θ Ιανουαρίου 2008 μζχρι το τζλοσ κάκε ζτουσ και β) των 

επιβεβαιωμζνων εκπομπϊν από το 2008 και των δικαιωμάτων που βρίςκονται ςτο 

απόκεμα ςτο τζλοσ του ίδιου ζτουσ. Αλγεβρικά, ιςχφει ότι: 

             
   
                         

   
      

   
        (1) 

Όπου:  

ΣΑΔΚx-2: ο ςυνολικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων ςε κυκλοφορία το ζτοσ x-2, όπου x=2021,… 

ΣΑΔt: ο ςυνολικόσ αρικμόσ δικαιωμάτων που εκδόκθκαν το ζτοσ t 

                                                           
6
 Τα μζτρα αυτά περιελάμβαναν: α) τθν αφξθςθ του ςτόχου μείωςθσ εκπομπϊν για το 2020 από 20% ςε 30% 

ςυγκριτικά με το επίπεδο του 1990, β) τθ μόνιμθ απόςυρςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ δικαιωμάτων από τθν 
3θ Φάςθ του ΣΕΔΕ, γ) τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ετιςιασ μείωςθσ του αρικμοφ δικαιωμάτων, δ) τθν είςοδο 
περιςςότερων τομζων ςτο ΣΕΔΕ, ε) τον περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ ςε διεκνείσ πιςτωτικζσ μονάδεσ μείωςθσ 
εκπομπϊν και ςτ) τθν ειςαγωγι μθχανιςμοφ επθρεαςμοφ των τιμϊν των δικαιωμάτων εκπομπισ (carbon price 
floor, price management reserve). Η δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ αποκεματοποίθςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ 
ςτακερότθτασ τθσ αγοράσ προζκυψε ωσ επιλογι κατά τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ των αρχικϊν προτάςεων. 
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ΣΑΠt: ο ςυνολικόσ αρικμόσ διεκνϊν πιςτωτικϊν μονάδων που εντάχκθκαν ςτο ΣΕΔΕ το ζτοσ t 

ΣΕΕt: οι ςυνολικζσ επιβεβαιωμζνεσ εκπομπζσ το ζτοσ t 

ΑΔΑx-2: ο αρικμόσ των δικαιωμάτων ςτο απόκεμα ςτακεροποίθςθσ το ζτοσ x-2, όπου x=2021,… 

Σφμφωνα με τθ ςχζςθ (1), από το 2021 (ζτοσ x) και με βάςθ ςτοιχεία που κα ζχουν 

δθμοςιευκεί τον Μάιο του προθγοφμενου ζτουσ (ζτοσ x-1) και επομζνωσ κα αφοροφν ςτο 

ζτοσ x-2, το 12% του ΣΑΔΚ κα τοποκετείται ςτο απόκεμα ςτακεροποίθςθσ τθσ αγοράσ, εάν 

και μόνο εάν ιςχφει ότι 12%×ΣΑΔΚx-2 ≥ 100 εκατ. δικαιϊματα. Αν, για παράδειγμα, το Μάιο 

του 2020 θ Επιτροπι δθμοςιεφςει ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει ότι ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ δικαιωμάτων ςε κυκλοφορία το 2019 είναι 1,5 δις., το 12% αυτισ τθσ ποςότθτασ, 

δθλ. 180 εκατ. δικαιϊματα, τοποκετοφνται ςτο απόκεμα το 2021 μζςω ιςόποςθσ μείωςθσ 

του αρικμοφ δικαιωμάτων που κα δθμοπρατθκοφν το ςυγκεκριμζνο ζτοσ. 

Εφόςον ζχουν τοποκετθκεί δικαιϊματα ςτο απόκεμα ςτακεροποίθςθσ τθσ αγοράσ, 

υπάρχουν δφο τρόποι με τουσ οποίουσ μποροφν αυτά να δθμοπρατθκοφν ςε 

μεταγενζςτερο ζτοσ. Πρϊτον, όταν ο ΣΑΔΚ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ είναι μικρότεροσ από 

400 εκατ., μια προκακοριςμζνθ ποςότθτα 100 εκατ. δικαιωμάτων ειςάγεται ςτισ 

δθμοπραςίεσ ι όλα τα δικαιϊματα αν ςτο απόκεμα βρίςκονται λιγότερα από 100 εκατ.. 

Δεφτερον, εάν για περιςςότερουσ από 6 ςυνεχόμενουσ μινεσ θ τιμι των δικαιωμάτων είναι 

τριπλάςια ι/και ακόμα υψθλότερθ από τθ μζςθ τιμι των προθγοφμενων δφο ετϊν, ακόμα 

και αν ο ΣΑΔΚ είναι μεγαλφτεροσ από 400 εκατ., τότε ειςάγονται ςτθν αγορά 100 εκατ. 

δικαιϊματα ι όςα βρίςκονται ςτο απόκεμα αν είναι λιγότερα από 100 εκατ. 
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3. Η διαρροι άνκρακα 

Κακϊσ ςχετικά μικρόσ αρικμόσ χωρϊν εκτόσ ΕΕ-28 εφαρμόηει μζτρα περιοριςμοφ των 

εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου (Εικόνα 3.1), υφίςταται ςοβαρόσ κίνδυνοσ απϊλειασ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτθν ΕΕ-28, λόγω τθσ αφξθςθσ του 

κόςτουσ παραγωγισ που προκφπτει από τθν ανάγκθ αγοράσ δικαιωμάτων εκπομπισ από τισ 

υπόχρεεσ επιχειριςεισ, αλλά και από το κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν. Ζτςι, αν και πράγματι 

το ΣΕΔΕ-ΕΕ αποτελεί ζναν αποτελεςματικό από πλευράσ κόςτουσ μθχανιςμό για τον 

περιοριςμό των εκπομπϊν ςε ςχζςθ με άλλα ρυκμιςτικά μζτρα, θ εφαρμογι του ςε μία 

ςχετικά περιοριςμζνθ γεωγραφικι περιοχι δθμιουργεί τον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα 

(carbon leakage), κακϊσ περιοχζσ που δεν τιμολογοφν τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου 

κερδίηουν ςε όρουσ ανταγωνιςτικότθτασ ζναντι περιοχϊν που εφαρμόηουν ςυςτιματα 

εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ ι επιβάλουν φόρουσ άνκρακα (carbon taxes). Η διαρροι 

άνκρακα που προκφπτει από τθν αςφμμετρθ εφαρμογι μζτρων τιμολόγθςθσ του άνκρακα, 

εκμθδενίηει τα περιβαλλοντικά οφζλθ από τθν προςπάκεια μείωςθσ των εκπομπϊν, 

οδθγϊντασ, ςτθν ακραία περίπτωςθ, μόνο ςε μεταφορά οικονομικισ δραςτθριότθτασ και 

απαςχόλθςθσ μεταξφ οικονομικϊν περιοχϊν. 

Εικόνα 3.1: Σιμολόγθςθ του άνκρακα ςτον κόςμο 

 

Πθγι: EESI (2012), Fact Sheet: Carbon Pricing around the World.  

Η διαρροι άνκρακα περιγράφει, επομζνωσ, τθν προοπτικι αφξθςθσ των παγκόςμιων  

εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου, όταν θ παραγωγι μεταφζρεται εκτόσ τθσ ΕΕ επειδι οι 

παραγωγοί εντόσ ΕΕ δεν μποροφν να μετακυλιςουν τισ αυξιςεισ κόςτουσ που προκφπτουν 

από το ΣΕΔΕ ςτουσ πελάτεσ τουσ χωρίσ ςθμαντικι απϊλεια μεριδίου τθσ αγοράσ. Η απϊλεια 

ανταγωνιςτικότθτασ οδθγεί ι αντανακλάται ςε μειωμζνθ οικονομικι δραςτθριότθτα, 

χαμθλότερο ειςόδθμα και λιγότερεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν οικονομία. Διαρροι άνκρακα 

μπορεί επίςθσ να προζλκει και διαμζςου επενδφςεων που πραγματοποιοφνται ςε περιοχζσ 

που δεν υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ εκπομπϊν και εμφανίηουν υψθλότερεσ αποδόςεισ, 
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κακϊσ δεν επιβαρφνονται με το κόςτοσ άνκρακα, αντί να γίνουν ςε περιοχζσ με 

αυςτθρότερα μζτρα περιοριςμοφ εκπομπϊν. 

Το κεςμικό πλαίςιο του ΣΕΔΕ-ΕΕ αναγνωρίηει τον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα και προβλζπει 

μζτρα προςταςίασ των κλάδων που εκτίκενται ςε αυτόν, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν 

οι οικονομικζσ του επιπτϊςεισ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ, 

κυρίωσ βιομθχανίεσ εντάςεωσ ενζργειασ και εκπομπϊν, με υψθλι ζνταςθ εμπορίου με 

τρίτεσ χϊρεσ ι/και υψθλό άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ εκπομπϊν, δεν υπόκειται ςτθ ςταδιακι 

μετάβαςθ ςτο ςφςτθμα πλιρουσ δθμοπράτθςθσ δικαιωμάτων εκπομπισ, αλλά λαμβάνει 

δωρεάν το 100% των δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφν ςτουσ δείκτεσ εκπομπϊν αναφοράσ. 

Τα μζτρα αυτά αντιμετωπίηουν το κόςτοσ από τισ άμεςεσ εκπομπζσ7. Για τθν αντιμετϊπιςθ 

του κόςτουσ των ζμμεςων εκπομπϊν προβλζπεται θ εφαρμογι πρόςκετων μζτρων 

αντιςτάκμιςθσ ςυμβατϊν με τουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων8 για τθ μείωςθ των 

επιπτϊςεων του αυξθμζνου κόςτουσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Η αντιςτάκμιςθ του κόςτουσ 

ζμμεςων εκπομπϊν αφορά, όμωσ, ςε ζνα περιοριςμζνο αρικμό κλάδων οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ και εφαρμόηεται ςε εκελοντικι βάςθ από τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. 

Ειδικότερα, για να κεωρθκεί ότι ζνασ κλάδοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε υψθλό κίνδυνο 

διαρροισ άνκρακα λόγω άμεςων εκπομπϊν πρζπει να πλθροί ςωρευτικά τα εξισ 

κριτιρια: α) Το πρόςκετο κόςτοσ παραγωγισ ωσ ποςοςτό τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ να είναι μεγαλφτερο του 5% και β) θ ζνταςθ εμπορίου με τρίτεσ (εκτόσ ΕΕ) χϊρεσ να 

είναι μεγαλφτερθ του 10%. 

Εναλλακτικά, με τιμζσ των κριτθρίων (α) ι (β) υψθλότερεσ του 30% ζνασ κλάδοσ επίςθσ 

κεωρείται εκτεκειμζνοσ ςτον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

αξιολογοφνται και ποιοτικά κριτιρια, με βάςθ τα οποία διεξάγεται πιο λεπτομερισ 

ανάλυςθ για τομείσ κοντά ςτο όριο των ανωτζρω τιμϊν. 

Πρακτικά, για τον προςδιοριςμό των κλάδων που εντάςςονται ςτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα 

ζπρεπε αρχικά να διευκρινιςτοφν ηθτιματα όπωσ θ οριοκζτθςθ των κλάδων, ο τρόποσ 

ποςοτικοποίθςθσ του πρόςκετου κόςτουσ παραγωγισ και τθσ ζνταςθσ εμπορίου, κακϊσ και 

οι πθγζσ των ςτοιχείων που κα χρθςιμοποιοφνταν ςτθν ποςοτικι ανάλυςθ.  

Για τθν οριοκζτθςθ των κλάδων αποφαςίςτθκε θ χριςθ τθσ κωδικοποίθςθσ NACE rev. 2 ςε 

τετραψιφιο επίπεδο ανάλυςθσ όπου αυτό ιταν εφικτό. Η ποςοτικοποίθςθ του πρόςκετου 

κόςτουσ εκπομπϊν ςτθρίχκθκε ςτον τφπο: 

                 
                   

   
          (2) 

Όπου για κάκε κλάδο, 

 DCO2: το κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν. 

 AF: το ποςοςτό δικαιωμάτων που δθμοπρατοφνται (χρθςιμοποιικθκε το 75%). 
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 Άλλα μζτρα αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου διαρροισ άνκρακα περιλαμβάνουν τισ διαςυνοριακζσ προςαρμογζσ 

άνκρακα (Border carbon adjustments) και τθν άμεςθ και ζμμεςθ ςφνδεςθ διεκνϊν ςυςτθμάτων εμπορίασ 
δικαιωμάτων εκπομπισ (βλ. Lanzi, E. et al., 2013).  

8
 Βλζπε Οδθγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 23

θσ
 Απριλίου 2009, για 

τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2003/87/ΕΚ με ςτόχο τθ βελτίωςθ και τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ εμπορίασ 
δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου τθσ Κοινότθτασ, κακϊσ και Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ C(2012) 3230. 
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 ICO2: το κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν. Για τον προςδιοριςμό του χρθςιμοποιικθκε ζνασ 

μζςοσ ςυντελεςτισ 0,465tCO2/MWh. 

 EUA: θ τιμι των δικαιωμάτων εκπομπισ, θ οποία λιφκθκε ίςθ με €30/tCO2 ιτοι θ μικρότερθ 

τιμι που είχε χρθςιμοποιθκεί ςτισ προςομοιϊςεισ τθσ ανάλυςθσ αντίκτυπου τθσ πολιτικισ 

για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (202020) όπωσ προζβλεπε θ Οδθγία 2009/29/ΕΚ. 

 GVA: θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία. 

Η ποςοτικοποίθςθ τθσ ζνταςθσ εμπορίου πραγματοποιικθκε βάςει του τφπου: 

                 
                  

                        
       (3) 

όπου οι ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ αφοροφν ςτθν αξία ςυναλλαγϊν με τρίτεσ χϊρεσ (δθλ. εκτόσ ΕΕ). 

Με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια και υποκζςεισ, θ πρϊτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα 

δθμοςιεφκθκε από τθν Επιτροπι το 2009 με ιςχφ μζχρι το 2014. Σε αυτι περιλαμβάνεται 

περίπου το 60% των κλάδων (154 από ςφνολο 258 κλάδων ςε τετραψιφιο επίπεδο 

ταξινόμθςθσ και άλλοι 8 ςε εξαψιφιο επίπεδο ταξινόμθςθσ). Σε όρουσ εκπομπϊν οι κλάδοι 

αυτοί αντιπροςωπεφουν περίπου το 95% των ςυνολικϊν εκπομπϊν από βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ. 

Σιμερα, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν Οδθγία 2009/29/ΕΚ, θ λίςτα διαρροισ 

άνκρακα βρίςκεται υπό επανεξζταςθ προκειμζνου να προςδιοριςτοφν εκ νζου οι κλάδοι 

που αντιμετωπίηουν κίνδυνο διαρροισ άνκρακα και οι οποίοι κα ςυνεχίςουν να λαμβάνουν 

τθν περίοδο 2015-2019 το ςφνολο των δωρεάν δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφν ςτισ 

εκπομπζσ αναφοράσ.  

Οι κριςιμότερεσ υποκζςεισ ςτο πλαίςιο τθσ επανεξζταςθσ αφοροφν ςτο φψοσ τθσ τιμισ των 

δικαιωμάτων που κα χρθςιμοποιθκεί για τον προςδιοριςμό του πρόςκετου κόςτουσ 

άμεςων και ζμμεςων εκπομπϊν, κακϊσ και ο μζςοσ ςυντελεςτισ (ποςοςτό) των 

δθμοπρατοφμενων δικαιωμάτων. Περαιτζρω, ςτθν αρχικι διαμόρφωςθ τθσ λίςτασ 

διαρροισ άνκρακα ςτισ τρίτεσ χϊρεσ περιλαμβάνονταν όλεσ οι χϊρεσ εκτόσ ΕΕ-27. Ωςτόςο, 

κακϊσ ςτθν ΕΕ ζχει προςχωριςει πλζον θ Κροατία, ενϊ ςτο ΣΕΔΕ-ΕΕ ςυμμετζχουν και άλλεσ 

χϊρεσ εκτόσ ΕΕ (Νορβθγία, Ιςλανδία και Λιχτενςτάιν) και ενδεχομζνωσ κα ςυνδεκοφν και 

κάποιεσ άλλεσ χϊρεσ μζχρι το 2019, είναι ιδιαίτερα πικανό ςτθν επανεξζταςθ τθσ ζνταςθσ 

εμπορίου να επαναδιατυπωκεί ο οριςμόσ των τρίτων χϊρων, ϊςτε να περιλαμβάνει όλεσ 

τισ χϊρεσ που δεν ςυμμετζχουν ι δεν είναι ςυνδεδεμζνεσ με το ΣΕΔΕ-ΕΕ. 

Η Οδθγία 2009/29/ΕΚ προβλζπει χριςθ τθσ τιμισ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν ανάλυςθ 

αντίκτυπου τθσ πολιτικισ για τθν Ενζργεια και το Κλίμα το 2008 (€30/tCO2). Ωςτόςο, θ 

ςθμαντικι υποχϊρθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων τροφοδότθςε ςυηθτιςεισ για χριςθ 

χαμθλότερθσ τιμισ από τα €30/tCO2 που είχαν χρθςιμοποιθκεί ςτθν προθγοφμενθ 

αξιολόγθςθ, κακϊσ με τισ τρζχουςεσ τιμζσ των δικαιωμάτων ο κίνδυνοσ διαρροισ άνκρακα 

δεν κεωρείται ςθμαντικόσ9. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ που ςτθν αξιολόγθςθ για τον 

                                                           
9
 Σε μελζτθ για λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (ECORYS, 2013) διαπιςτϊκθκε ότι κατά τισ δφο 

προθγοφμενεσ φάςεισ του ΣΕΔΕ δεν παρατθρικθκε διαρροι άνκρακα ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ που 
ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ. Από τθν άλλθ πλευρά, όπωσ τονίηει το CEPS (2013), θ εξζταςθ των δφο προθγοφμενων 
φάςεων δεν είναι ενδεικτικι για τον προςδιοριςμό του κινδφνου διαρροισ άνκρακα, για μια ςειρά από λόγουσ 
όπωσ θ ευρεία δωρεάν κατανομι δικαιωμάτων, οι χαμθλζσ τιμζσ των δικαιωμάτων και θ φφεςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
οικονομίασ. 
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προςδιοριςμό τθσ νζασ λίςτασ διαρροισ άνκρακα χρθςιμοποιοφταν ωσ τιμι δικαιωμάτων 

εκπομπισ τα €12/tCO2, ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ του ποςοςτοφ δικαιωμάτων που 

δθμοπρατοφνται από 75% ςε 68%, ο αρικμόσ των κλάδων που κα ενταςςόταν ςτθ λίςτα 

διαρροισ άνκρακα κα περιοριηόταν δραςτικά (Delft, 2013).  

Στθ δεδομζνθ ςυγκυρία, ενδεχόμενθ αλλαγι των κανόνων προςδιοριςμοφ τθσ λίςτασ 

διαρροισ άνκρακα κα αποτελοφςε ζναν πρόςκετο παράγοντα, πζραν των διαρκρωτικϊν 

μζτρων, που κα ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπισ. Πάντωσ, θ 

πρόκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςε ςχζςθ με τθν επανεξζταςθ τθσ λίςτασ διαρροισ 

άνκρακα που κα ιςχφει τθν περίοδο 2015-2019, όπωσ αυτι εκφράςτθκε ςτθν ανακοίνωςθ 

των προτάςεϊν τθσ για τθν πολιτικι για τθν Ενζργεια και το Κλίμα με ορίηοντα το 2030 ςτισ 

22 Ιανουαρίου 2014, είναι θ διατιρθςθ τόςο των κριτθρίων όςο και των υποκζςεων που 

είχαν χρθςιμοποιθκεί ςτθν κατάρτιςθ τθσ πρϊτθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα το 2009. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα λόγω ζμμεςων εκπομπϊν, θ Οδθγία 

2009/29/ΕΚ προβλζπει ειδικά και προςωρινά μζτρα για οριςμζνεσ επιχειριςεισ, όπωσ θ 

οικονομικι ενίςχυςθ για τθν αντιςτάκμιςθ των αυξιςεων ςτισ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

που απορρζουν από τθν ενςωμάτωςθ του κόςτουσ εκπομπϊν ςτα τιμολόγια θλεκτριςμοφ. 

Ο κίνδυνοσ «διαρροισ άνκρακα» λόγω του ζμμεςου κόςτουσ εκπομπϊν κεωρείται 

ςθμαντικόσ για τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Ειδικότερα, ζνασ τομζασ ι επιμζρουσ τομζασ κεωρείται ότι 

εκτίκεται ςε ςθμαντικό κίνδυνο διαρροισ άνκρακα λόγω του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν 

όταν (βλ. C(2012) 3230 Παράρτθμα ΙΙ): 

 Το πρόςκετο ζμμεςο κόςτοσ λόγω τθσ εφαρμογισ του ΣΕΔΕ οδθγεί ςε ςθμαντικι 

αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ ωσ ποςοςτό τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ, τουλάχιςτον κατά 5 % και 

 Η ζνταςθ των ςυναλλαγϊν του κλάδου με τρίτεσ (εκτόσ ΕΕ) χϊρεσ (ειςαγωγζσ και 

εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό τθσ αξίασ παραγωγισ και των ειςαγωγϊν) υπερβαίνει το 10%. 

Περαιτζρω, θ Επιτροπι ζδωςε διευκρινίςεισ για τον τρόπο εφαρμογισ και τθ ςυμβατότθτα 

των προβλεπόμενων μζτρων με τθ νομοκεςία για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και προςδιόριςε 

τουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ οι οποίοι είναι εκτεκειμζνοι ςτον κίνδυνο 

διαρροισ άνκρακα λόγω κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν και μπορεί να τφχουν ενίςχυςθσ 

μζχρι 85% του επιλζξιμου πρόςκετου κόςτουσ τθν περίοδο 2013-2015, μζχρι 80% τθν 

περίοδο 2016-2018 και μζχρι 75% τα ζτθ 2019 και 202010. Τα μζτρα, ωςτόςο, είναι 

εκελοντικοφ χαρακτιρα και θ εφαρμογι τουσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια κάκε 

κράτουσ μζλουσ και ςτον επείγοντα χαρακτιρα προςταςίασ τθσ βιομθχανικισ του βάςθσ 

(ΙΟΒΕ, 2013). 

   

                                                           
10

 Βλζπε Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για οριςμζνα μζτρα κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο πλαίςιο 
του ςυςτιματοσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων κερμοκθπίου μετά το 2012, 22.05.2012. C (2012) 
3230 final. 
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4. Σο ΕΔΕ-ΕΕ και οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

Μερικοί από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςυμμετζχουν ςτο 

ΣΕΔΕ. Εκτόσ από τθν θλεκτροπαραγωγι, μεταποιθτικοί κλάδοι όπωσ θ τςιμεντοβιομθχανία, 

θ διφλιςθ πετρελαίου, θ βιομθχανία μετάλλων, θ χαρτοποιία κ.ά., λόγω τθσ φφςθσ τθσ 

παραγωγικισ τουσ διαδικαςίασ εμφανίηουν υψθλι ζνταςθ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου 

και ωσ εκ τοφτου, μζςω του ΣΕΔΕ επιδιϊκεται ο περιοριςμόσ των εκπομπϊν τουσ. 

Με βάςθ τισ επιβεβαιωμζνεσ άμεςεσ εκπομπζσ για το 2012, θ εγχϊρια παραγωγι τςιμζντου 

και προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου ςυγκεντρϊνει το 83% των εκπομπϊν των ςτακερϊν 

εγκαταςτάςεων εκτόσ θλεκτροπαραγωγισ που ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ (Διάγραμμα 4.1). Οι 

επόμενοι ζξι κλάδοι (μθ ςιδθροφχα μζταλλα, αςβεςτοποιία, ςίδθροσ – χάλυβασ, τοφβλα και 

πλακίδια και χαρτοποιία) καλφπτουν το 14% των εκπομπϊν. Το υπόλοιπο 3% αφορά ςε 

όλεσ τισ άλλεσ εγκαταςτάςεισ, με κυριότερεσ τθν υαλουργία και τθν υπόλοιπθ χαρτοποιία.  

Η ζνταξθ νζων αερίων ςτο ΣΕΔΕ κατά τθν τρίτθ περίοδο λειτουργίασ του, ςυνεπάγεται, ςε 

ςχζςθ με τισ επιβεβαιωμζνεσ εκπομπζσ των προθγοφμενων ετϊν, ςθμαντικι αφξθςθ των 

απαιτοφμενων δικαιωμάτων ςτουσ κλάδουσ παραγωγισ αλουμινίου, λιπαςμάτων και 

εξορυκτικϊν και λατομικϊν δραςτθριοτιτων. Ταυτόχρονα, θ επζκταςθ του διυλιςτθρίου 

των ΕΛΠΕ ςτθν Ελευςίνα αυξάνει ςθμαντικά τισ αναμενόμενεσ εκπομπζσ του κλάδου 

διφλιςθσ για τα επόμενα χρόνια. 

Διάγραμμα 4.1: Επιβεβαιωμζνεσ εκπομπζσ CO2 του ΕΔΕ εκτόσ θλεκτροπαραγωγισ και αεροπορικϊν 
μεταφορϊν, 2012 (ςε εκατ. τόνουσ) 

 

Πθγι: EU Transaction Log. 
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Διάγραμμα 4.2: Κατανομι δωρεάν δικαιωμάτων ανά κλάδο για το 2013 (ςε εκατ. δικαιϊματα) 

 

Πθγι: Εκνικόσ Πίνακασ Κατανομισ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν 2013-2020. 

Διάγραμμα 4.3: Κατανομι δωρεάν δικαιωμάτων ανά κλάδο τθν περίοδο 2013-2020 (ςε εκατ. δικαιϊματα) 

 

Πθγι: Εκνικόσ Πίνακασ Κατανομισ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν 2013-2020. 
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Οι κλάδοι αυτοί λαμβάνουν ςτθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ δωρεάν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό 

δικαιωμάτων εκπομπισ, κακϊσ με βάςθ τα κριτιρια που ιςχφουν για όλθ τθν ΕΕ 

αντιμετωπίηουν υψθλό κίνδυνο διαρροισ άνκρακα11 (Διάγραμμα 4.3). 

Συνολικά, με βάςθ τισ εκτιμιςεισ μασ, οι κλάδοι που εντάςςονται ςτθ λίςτα διαρροισ 

άνκρακα ςτθν Ελλάδα, αντιπροςωπεφουν περίπου το 45% τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ και το 43% τθσ απαςχόλθςθσ τθσ εγχϊριασ Μεταποίθςθσ. Αυτό το μερίδιο αντιςτοιχεί 

ςε €7,5 δις. ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ και 185.000 κζςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με 

τα ςτοιχεία των εκνικϊν λογαριαςμϊν για το 2011.  

Σφμφωνα με όςα αναλφκθκαν ςτο προθγοφμενο τμιμα, παρά τθ δωρεάν διανομι 

δικαιωμάτων ο κίνδυνοσ διαρροισ άνκρακα για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ δεν 

αντιςτακμίηεται πλιρωσ, επειδι τόςο οι δείκτεσ εκπομπϊν αναφοράσ όςο και θ εφαρμογι 

του διατομεακοφ ςυντελεςτι διόρκωςθσ περιόριςαν αρκετά τθν ποςότθτα δωρεάν 

δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφςε ςτα ιςτορικά επίπεδα δραςτθριότθτασ των εν λόγω 

κλάδων τα οποία χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό τθσ αρχικισ κατανομισ. Η 

μζκοδοσ κατανομισ που βαςίηεται ςτισ εκπομπζσ αναφοράσ δθμιουργεί καταρχιν κίνθτρα 

για τισ εγκαταςτάςεισ να μεταςχθματίςουν τθν τεχνολογία τουσ και τθν παραγωγικι τουσ 

διαδικαςία ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ πρακτικζσ και πρότυπα. Στθν 

πραγματικότθτα, όμωσ, θ επίτευξθ του επιπζδου ζνταςθσ εκπομπϊν αναφοράσ δεν είναι 

εφικτι για ζναν αρικμό ςθμαντικϊν βιομθχανικϊν κλάδων ςτθν Ελλάδα και ενδεχομζνωσ 

ςε άλλεσ χϊρεσ, κυρίωσ λόγω γεωγραφικϊν ιδιαιτεροτιτων. 

Για παράδειγμα, θ διακεςιμότθτα φκθνότερου φυςικοφ αερίου ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ 

επιτρζπει ςε διυλιςτιρια να χρθςιμοποιοφν φυςικό αζριο και θλεκτρικι ενζργεια αντί για 

ιδιοπαραγόμενα υγρά καφςιμα, μειϊνοντασ ςθμαντικά τισ εκπομπζσ τουσ. Η χριςθ 

δευτερογενϊν καυςίμων (RDF, SRF) αντί για άνκρακα ι λιγνίτθ ςτθ βιομθχανία τςιμζντου 

είναι αρκετά ςυνθκιςμζνθ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ ςτθ 

ςυναποτζφρωςθ αποβλιτων είναι ιδιαίτερα ζντονεσ ςτθν Ελλάδα, θ αδειοδότθςθ αργι, 

ενϊ δεν υπάρχουν ακόμθ ςτθν Ελλάδα οι υποδομζσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε 

δευτερογενι καφςιμα. Τζλοσ, ςτθ χαλυβουργία θ ζνταςθ εκπομπϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ 

εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τθ ςφνκεςθ προϊόντων που παράγονται. Ζτςι, 

εγκαταςτάςεισ που παράγουν βαςικά προϊόντα χάλυβα, τα οποία ςυνεπάγονται 

υψθλότερεσ εκπομπζσ, βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ. 

Εκτιμάται τελικά ότι ςυγκριτικά με το ιςτορικό επίπεδο δραςτθριότθτασ και παρά τθν 

ζνταξι τουσ ςτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα λόγω κόςτουσ άμεςων εκπομπϊν, οι εγχϊριοι 

κλάδοι με υψθλι ζνταςθ εκπομπϊν παρουςιάηουν ζνα ζλλειμμα δικαιωμάτων που κατά 

μζςο όρο ανζρχεται ςε 27%. Αυτό προκφπτει κατά 12% από τθν εφαρμογι του διατομεακοφ 

ςυντελεςτι διόρκωςθσ τθν περίοδο 2013-2020 και κατά 15% ωσ μζςθ απόκλιςθ από τουσ 

δείκτεσ εκπομπϊν αναφοράσ. 

Όπωσ είδαμε ςτο προθγοφμενο τμιμα, θ κατάρτιςθ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα 

διαμορφϊνεται ανά κλάδο ςε επίπεδο ΕΕ και κατά ςυνζπεια δεν λαμβάνει υπόψθ τισ 
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 Το 92% των εγχϊριων εγκαταςτάςεων που ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ εντάςςεται ςιμερα ςτθ λίςτα διαρροισ 
άνκρακα, λαμβάνοντασ περίπου το 99% των αντίςτοιχων δικαιωμάτων εκπομπϊν. 
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διαφορετικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτα κράτθ μζλθ. Οι διαφοροποιιςεισ ςυνδζονται 

κυρίωσ με τθ φάςθ του οικονομικοφ κφκλου που βρίςκεται κάκε κράτοσ μζλοσ, με τθ 

γεωγραφικι του κζςθ, θ οποία ςυνεπάγεται διαφορετικισ ζνταςθσ ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ 

και με τον πραγματικό ςυντελεςτι εκπομπϊν CO2 ςτο μίγμα θλεκτροπαραγωγισ, που 

ςυνιςτά ζναν από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ προςδιοριςμοφ του κόςτουσ των ζμμεςων 

εκπομπϊν.   

Διάγραμμα 4.4: Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ και Απαςχόλθςθ ςτθ Μεταποίθςθ 

  

Πθγι: AMECO, ΕΛΣΤΑΤ. 

Η βακιά κρίςθ που διζρχεται θ ελλθνικι οικονομία αντανακλάται μεταξφ άλλων ςτθν 

κατακόρυφθ πτϊςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ και ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

ςτθ μεταποίθςθ (Διάγραμμα 4.4). Αν και ςυνολικά ςτθν ΕΕ παρουςιάηεται τα τελευταία 

χρόνια ςταςιμότθτα του ρυκμοφ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, οι οικονομικζσ ςυνκικεσ ςε 

ςχζςθ με τθν Ελλάδα είναι αρκετά πιο ευνοϊκζσ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι κάκε εξωγενισ 

επίδραςθ (shock) ςτθν προςφορά, όπωσ π.χ. θ εφαρμογι μζτρων αφξθςθσ τθσ τιμισ των 

δικαιωμάτων εκπομπισ μζςω δομικϊν αλλαγϊν ςτο ΣΕΔΕ, βρίςκει τθν ελλθνικι οικονομία 

κατά πολφ πιο ευάλωτθ και ςε ςθμαντικι αδυναμία προςαρμογισ ςε ςχζςθ με άλλα κράτθ 

μζλθ. Περαιτζρω, εκτόσ από τισ γεωγραφικζσ και άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ, θ προςαρμογι (π.χ. 

υλοποίθςθ ζργων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, επενδφςεισ ςε τεχνολογίεσ χαμθλοφ άνκρακα), 

δυςχεραίνεται από τισ πρωτόγνωρα αρνθτικζσ ςυνκικεσ χρθματοδότθςθσ και ρευςτότθτασ 

τθσ οικονομίασ και τα ςθμαντικά υψθλότερα επιτόκια δανειςμοφ που αντιμετωπίηουν οι 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Συνεπϊσ, δεν μποροφμε να αναμζνουμε ότι θ διαρροι άνκρακα κα 

αντιςτακμιςτεί μεςοπρόκεςμα ςε ςθμαντικό βακμό από κετικζσ μεταβολζσ ςε άλλουσ 

τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

Ο λόγοσ που επιβάλει ςφμφωνα με τθν Επιτροπι τθν εφαρμογι διαρκρωτικϊν μζτρων ςτο 

ΣΕΔΕ είναι οι χαμθλζσ τιμζσ δικαιωμάτων εκπομπισ, που οφείλονται κυρίωσ ςτθν 

οικονομικι κρίςθ που διζρχεται θ ΕΕ. Από τθν άλλθ μεριά, θ αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ απαιτεί μεταξφ άλλων και διαρκρωτικά μζτρα από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ 

προκειμζνου να βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ. Το κατά πόςο, 

όμωσ, είναι ςυμβατό να εξετάηονται μζτρα που αυξάνουν το κόςτοσ παραγωγισ και 

ταυτόχρονα να επιδιϊκεται θ ζξοδοσ από τθν κρίςθ μζςω μζτρων βελτίωςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, εξαρτάται από τθν ικανότθτα ταχείασ προςαρμογισ τθσ οικονομίασ 
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και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων που κα ςχετίηονται με χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα. Σε μια 

κατάςταςθ ανιςορροπίασ, όπου ςθμαντικό ποςοςτό των πόρων τθσ οικονομίασ παραμζνει 

αδρανζσ, οι χρθματοδοτιςεισ είναι περιοριςμζνεσ και θ προοπτικι εξόδου από τθν κρίςθ 

ακόμα αςαφισ, αυτι θ προςαρμογι δεν είναι εφκολο να επιτευχκεί, τουλάχιςτον ςτο 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα που απαιτείται. Επομζνωσ, οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ είναι πολφ 

πικανό να υπερβαίνουν τα όποια κετικά ςτοιχεία αυτισ τθσ μετάβαςθσ, ενϊ και θ 

κατανομι του κόςτουσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν κα τείνει να είναι αςφμμετρθ. 

Διάγραμμα 4.5: Δείκτεσ ζνταςθσ εμπορίου ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ-27 

  

  

Πθγι: Εκτιμιςεισ ΙΟΒΕ με βάςθ ςτοιχεία τθσ Eurostat. 

Η γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ ζχει επίςθσ ειδικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα 

τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ λόγω γειτνίαςθσ με χϊρεσ που δεν ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ. 

Ενδεικτικά, είναι χαρακτθριςτικό ότι με βάςθ το κριτιριο τθσ ζνταςθσ εμπορίου με τρίτεσ 

χϊρεσ, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν κατάρτιςθ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα, οι 

εγχϊριοι κλάδοι παραγωγισ τςιμζντου, διφλιςθσ πετρελαίου, παραγωγισ αλουμινίου και 

βαςικοφ ςιδιρου και χάλυβα εμφανίηουν ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ ΕΕ-27 ςθμαντικά 

υψθλότερεσ τιμζσ, ακόμα και τθν περίοδο που διαμορφϊκθκε θ πρϊτθ λίςτα διαρροισ 

άνκρακα. Αυτό που ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον είναι ότι ο δείκτθσ ζνταςθσ εμπορίου ςτθν 

Ελλάδα βαίνει αυξανόμενοσ τα τελευταία χρόνια και θ απόςταςθ από τον αντίςτοιχο δείκτθ 

ςε επίπεδο ΕΕ-27 διευρφνεται. Η εξζλιξθ αυτι οφείλεται ςτθν καταβαράκρωςθ τθσ 

εγχϊριασ ηιτθςθσ, θ οποία εξανάγκαςε τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ να ςτραφοφν ςτισ 

εξαγωγζσ προκειμζνου να διατθριςουν τθν ελάχιςτα αποτελεςματικι κλίμακα παραγωγισ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διφλιςθ πετρελαίου

Ελλάδα

ΕΕ27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Παραγωγι Αλουμινίου

Ελλάδα

ΕΕ27

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Παραγωγι Σςιμζντου

Ελλάδα

ΕΕ27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20052006200720082009201020112012

Παραγωγι βαςικοφ ςίδθρου και χάλυβα

Ελλάδα

ΕΕ27



 

Ίδρυμα Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν 

 

27 Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα 

και να μθν παφςουν να λειτουργοφν. Η επιλογι αυτι ιταν ωςτόςο εφικτι και λόγω τθσ 

χαμθλισ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπισ.  

Ζτςι προκφπτει ότι, ενϊ οι εγχϊριοι κλάδοι ξεπερνοφν κατά πολφ το κατϊφλι του 30% που 

αποτελεί ζνα από τα κριτιρια για τθν είςοδο ενόσ κλάδου ςτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα, δεν 

ιςχφει το ίδιο για τουσ κλάδουσ παραγωγισ τςιμζντου και ςίδθρου-χάλυβα ςε επίπεδο ΕΕ-

27. Άρα, ςε ζνα ςενάριο αλλαγισ των παραμζτρων κακοριςμοφ τθσ λίςτασ διαρροισ 

άνκρακα, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ κα βρεκοφν ςε εξαιρετικά μειονεκτικι κζςθ, λόγω 

παραγόντων που δεν είναι ςε κζςθ να ελζγξουν.   

Το ίδιο ιςχφει και αναφορικά με το ςυντελεςτι εκπομπϊν CO2 που χρθςιμοποιείται για τον 

προςδιοριςμό του πρόςκετου κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν ωσ ποςοςτοφ τθσ ακακάριςτθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ. Στθν Ελλάδα, λόγω του υφιςτάμενου μίγματοσ θλεκτροπαραγωγισ, ο 

ςυντελεςτισ εκπομπϊν είναι υψθλότεροσ ςυγκριτικά με το μζςο ςυντελεςτι που 

χρθςιμοποίθςε θ Επιτροπι για τον προςδιοριςμό τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα. Επομζνωσ, 

και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, το κόςτοσ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ είναι ςτθν 

πραγματικότθτα υψθλότερο από εκείνο που προκφπτει ςε επίπεδο ΕΕ, κζτοντασ τθν 

εγχϊρια παραγωγι ςε μειονεκτικι κζςθ. 

Συναφζσ με τα προθγοφμενα είναι και το πρόβλθμα του αποκλειςμοφ κλάδων από τθν 

υπαγωγι τουσ ςε μζτρα αντιςτάκμιςθσ του ζμμεςου κόςτουσ εκπομπϊν, το οποίο 

προκφπτει από τθ χριςθ κοςτολογικϊν ςτοιχείων ςε επίπεδο ΕΕ. Για παράδειγμα, ενϊ θ 

ελλθνικι τςιμεντοβιομθχανία πλθροί τα κριτιρια ζνταξθσ ςτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα 

λόγω κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν, δεν ιςχφει το ίδιο για τθ βιομθχανία τςιμζντου ςε 

επίπεδο ΕΕ. Το γεγονόσ αυτό δυςκολεφει τθ λιψθ μζτρων για τον περιοριςμό του κινδφνου 

διαρροισ άνκρακα λόγω του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν ςτθν Ελλάδα. 
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5. Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ διαρροισ άνκρακα ςτθν ελλθνικι οικονομία 

5.1. Το κόςτοσ εκπομπϊν και οι επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία 

Το κόςτοσ από τθν τιμολόγθςθ του άνκρακα αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ των 

εγκαταςτάςεων που ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ, κακϊσ και το κόςτοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ,  

με πρόςκετεσ επιδράςεισ ςτο κόςτοσ παραγωγισ και ςτισ τιμζσ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. 

Με δεδομζνο ότι ςε πολλζσ από τισ γειτονικζσ ςτθν Ελλάδα χϊρεσ δεν τιμολογείται ο 

άνκρακασ, το αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ μεταφράηεται ςε απϊλεια ανταγωνιςτικότθτασ, 

μείωςθ των εξαγωγϊν και υποκατάςταςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ από ειςαγωγζσ. Η 

χαμθλότερθ ηιτθςθ με τθ ςειρά τθσ ςυνεπάγεται μειωμζνο προϊόν, ειςόδθμα και 

απαςχόλθςθ.  

Για να υπολογίςουμε τισ ευρφτερεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία από το κόςτοσ εκπομπϊν 

και τθ διαρροι άνκρακα κατά τθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ, χρθςιμοποιιςαμε τθν ανάλυςθ 

ειςροϊν – εκροϊν, ακολουκϊντασ δφο βαςικά βιματα:12 Αρχικά, προςδιορίςαμε τθν 

επίδραςθ του κόςτουσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν ςτισ τιμζσ των προϊόντων των κλάδων 

που επθρεάηονται άμεςα, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν το κόςτοσ παραγωγισ των 

κλάδων που τα χρθςιμοποιοφν ωσ ειςροζσ και τελικά, με βάςθ τον ίδιο ςυλλογιςμό, 

επθρεάηουν το ςφνολο των τιμϊν των εγχϊριων αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθν οικονομία 

(Εικόνα 5.1).    

Εικόνα 5.1: Κόςτοσ εκπομπϊν και επίδραςθ ςτισ τιμζσ 

 

Στθ ςυνζχεια προςδιορίςαμε τθν επίδραςθ που ζχει θ αφξθςθ των τιμϊν που εκτιμικθκε 

ςτο προθγοφμενο βιμα ςτθν τελικι ηιτθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν και ςτισ 
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 Η διαδικαςία εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςτθν ελλθνικι οικονομία από τθ διαρροι άνκρακα περιγράφεται 
αναλυτικά ςτο Παράρτθμα. 
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εξαγωγζσ (άμεςθ επίδραςθ). Η μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ των προϊόντων κάκε κλάδου 

ζχει πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτθν οικονομία, κακϊσ επθρεάηει όλο το φάςμα τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ του (ζμμεςθ επίδραςθ). Τζλοσ, θ μεταβολι του ειςοδιματοσ από 

εργαςία που προκφπτει από τθν άμεςθ και ζμμεςθ επίδραςθ, επθρεάηει τθ ηιτθςθ για 

καταναλωτικά αγακά, επομζνωσ και τθ ςχετικι δραςτθριότθτα (προκαλοφμενθ επίδραςθ), 

ολοκλθρϊνοντασ τον κφκλο επιδράςεων ςτθν οικονομία (Εικόνα 5.2).    

Εικόνα 5.2: Αφξθςθ τιμϊν και επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα 

 

5.2. Τα ςενάρια τθσ ανάλυςθσ 

Κακϊσ θ μελλοντικι εξζλιξθ των παραμζτρων που προςδιορίηουν τισ επιπτϊςεισ τθσ 

διαρροισ άνκρακα ςτθν ελλθνικι οικονομία δεν είναι γνωςτι με βεβαιότθτα, 

χρθςιμοποιιςαμε εναλλακτικά ςενάρια που καλφπτουν το μεγαλφτερο εφροσ τθσ πικανισ 

ζκβαςθσ του ΣΕΔΕ κατά τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ (Εικόνα 5.3). Εξαιρετικά ςθμαντικι, ςε 

όλα τα ςενάρια, είναι θ υπόκεςθ για τθν τιμι των δικαιωμάτων εκπομπισ, θ οποία 

προςδιορίηει το πρόςκετο κόςτοσ άμεςων και ζμμεςων εκπομπϊν. Για τθν εκτίμθςθ των 

επιπτϊςεων επιλζξαμε τισ τιμζσ δικαιωμάτων €5/tCO2, €15/tCO2 και €30/tCO2 ϊςτε να 

καλφπτεται το εφροσ τιμϊν από το ςθμερινό επίπεδο μζχρι το επίπεδο που κεωρείται ωσ 

εφλογο επίπεδο τιμισ δικαιωμάτων εκπομπϊν υπό κανονικζσ ςυνκικεσ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ και το οποίο χρθςιμοποιικθκε από τθν Επιτροπι ςτθν ανάλυςθ του 

αντίκτυπου τθσ πολιτικισ για τθν Ενζργεια και το Κλίμα και, ςυνεπϊσ, για τον προςδιοριςμό 

τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα. 

Για κάκε επίπεδο τιμισ δικαιωμάτων εκπομπϊν εξετάςαμε 3 εναλλακτικά ςενάρια ςχετικά 

με το κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν, και ζνα τζταρτο ςενάριο ςτο οποίο εκτιμικθκε το κόςτοσ 

ζμμεςων εκπομπϊν για τθν ελλθνικι οικονομία. Ζτςι ςυνολικά εξετάςαμε 9 ςενάρια που 

διαφοροποιοφνται με βάςθ τισ τιμζσ των δικαιωμάτων και το ποςοςτό δωρεάν διανομισ 
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δικαιωμάτων ςτουσ κλάδουσ εκτόσ θλεκτροπαραγωγισ και άλλα 3 ςενάρια για το κόςτοσ 

ζμμεςων εκπομπϊν.  

Στθν πρϊτθ ομάδα ςεναρίων κεωριςαμε ότι δεν πραγματοποιείται δωρεάν διανομι 

δικαιωμάτων ςτθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ και ςυνεπϊσ όλεσ οι εγκαταςτάςεισ που 

ςυμμετζχουν ςτο ΣΕΔΕ πρζπει να αγοράςουν το ςφνολο των δικαιωμάτων που αντιςτοιχοφν 

ςτισ εκπομπζσ τουσ. Η δεφτερθ ομάδα ςεναρίων εξετάηει τισ επιπτϊςεισ από τθ διατιρθςθ 

των υφιςτάμενων κανόνων του ΣΕΔΕ και τθσ υφιςτάμενθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα, ενϊ 

ςτθν τρίτθ ομάδα ςεναρίων εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ από ενδεχόμενθ κατάργθςθ τθσ 

λίςτασ διαρροισ άνκρακα και μετάπτωςθσ όλων των κλάδων ςτουσ κανόνεσ που ιςχφουν 

για τουσ κλάδουσ που δεν περιλαμβάνονται ςτθ λίςτα διαρροισ άνκρακα. 

Εικόνα 5.3: Σα ςενάρια τθσ ανάλυςθσ 

 

 

5.3. Κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν χωρίσ δωρεάν διανομι δικαιωμάτων 

Σε αυτι τθν ομάδα ςεναρίων υπολογίηουμε τισ επιπτϊςεισ για τθν ελλθνικι οικονομία ςε 

περίπτωςθ που δεν εφαρμοηόταν θ δωρεάν διανομι δικαιωμάτων. Αποτελεί μια  

κεωρθτικι περίπτωςθ, τθν οποία εξετάηουμε προκειμζνου να προςδιορίςουμε το βακμό 

ςτον οποίο είναι αναγκαία θ προςταςία των εγχϊριων βιομθχανικϊν κλάδων, όπωσ 

προβλζπουν οι υφιςτάμενοι κανόνεσ του ΣΕΔΕ. 

Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι θ επίπτωςθ από το κόςτοσ των άμεςων εκπομπϊν 

αυξάνεται διαχρονικά με τθ μείωςθ του ορίου εκπομπϊν και τθν αναμενόμενθ ανάκαμψθ 

τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ (Διάγραμμα 5.1 και Πίνακασ 5.1). Εκτιμάται ότι χωρίσ τθν 

ευεργετικι επίδραςθ από τθ δωρεάν διανομι δικαιωμάτων, θ απϊλεια ΑΕΠ κα ξεπερνοφςε 

τα €1,6 διςεκ. ςτο ςενάριο με τιμι δικαιωμάτων 30 €/tCO2. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ 

επίπτωςθ από το κόςτοσ των άμεςων εκπομπϊν ενδζχεται να ξεπεράςει τισ 20 χιλ. κζςεισ 

εργαςίασ το 2020. Η επίπτωςθ ςτα φορολογικά ζςοδα από το κόςτοσ των άμεςων 

εκπομπϊν εκτιμάται ςε περίπου €40 εκατ. το 2013, και πλθςιάηει τα €400 εκατ. το 2020 ςτο 
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ςενάριο με τιμι δικαιωμάτων 30 €/tCO2. Τζλοσ, το εμπορικό ιςοηφγιο κα επθρεαηόταν 

αρνθτικά, με τισ απϊλειεσ ςε περίπτωςθ υψθλισ τιμισ δικαιωμάτων να προςεγγίηουν τα 

€70 εκατ. ανά ζτοσ. 

Διάγραμμα 5.1: Η επίπτωςθ τθσ μθ δωρεάν διανομισ δικαιωμάτων εκπομπϊν ςτο ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ 

  

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

Πίνακασ 5.1: Αποτελζςματα ςεναρίου μθ δωρεάν διανομισ δικαιωμάτων εκπομπϊν 

ενάριο 5 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -159 -170 -183 -196 -214 -232 -250 -269 -209 

Φόροι και ειςφορζσ -39 -42 -45 -48 -53 -57 -62 -66 -51 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -11 

Απαςχόλθςθ -2.146 -2.311 -2.467 -2.614 -2.845 -3.020 -3.210 -3.419 -2.754 

          ενάριο 15 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -476 -510 -548 -589 -643 -695 -750 -808 -627 

Φόροι και ειςφορζσ -116 -125 -135 -145 -159 -172 -185 -199 -154 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -33 -33 -33 -32 -33 -33 -34 -35 -33 

Απαςχόλθςθ -6.438 -6.933 -7.400 -7.841 -8.536 -9.061 -9.631 -10.258 -8.262 

          ενάριο 30 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -952 -1.019 -1.095 -1.177 -1.285 -1.390 -1.501 -1.616 -1.254 

Φόροι και ειςφορζσ -233 -250 -269 -290 -317 -343 -370 -398 -309 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -67 -67 -65 -64 -67 -66 -68 -71 -67 

Απαςχόλθςθ -12.876 -13.865 -14.800 -15.682 -17.071 -18.121 -19.262 -20.515 -16.524 

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

5.4. Κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν με βάςθ τουσ υφιςτάμενουσ κανόνεσ του ΣΕΔΕ 

Σε αυτι τθν ομάδα ςεναρίων υπολογίηουμε τισ επιπτϊςεισ για τθν ελλθνικι οικονομία 

εφόςον διατθρθκοφν οι υφιςτάμενοι κανόνεσ του ΣΕΔΕ και δεν αλλάξει θ λίςτα διαρροισ 

άνκρακα. Στουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ που εντάςςονται ςτο ΣΕΔΕ, θ διανομι δωρεάν 

δικαιωμάτων ςτθν 3θ περίοδο εμπορίασ βαςίηεται, όπωσ είδαμε, ςε δείκτεσ εκπομπϊν 

αναφοράσ (benchmarks), οι οποίοι δεν αντανακλοφν απαραίτθτα τθ βζλτιςτθ τεχνολογικι 

λφςθ για τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ και ςτθν εφαρμογι διορκωτικοφ διατομεακοφ 

ςυντελεςτι (cross sectoral factor), με αποτζλεςμα να αυξάνεται το κόςτοσ παραγωγισ τουσ.  

Η δωρεάν διανομι δικαιωμάτων βελτιϊνει ςθμαντικά τισ επιπτϊςεισ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία από το ΣΕΔΕ, ειδικά ςτθν αρχι τθσ τρίτθσ περιόδου εμπορίασ. Ωςτόςο, ακόμα και 
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με τθ δωρεάν διανομι δικαιωμάτων, το κόςτοσ των άμεςων εκπομπϊν ζχει αρνθτικι 

επίπτωςθ ςτο ΑΕΠ, που φτάνει μζχρι και τα €600 εκατ. το 2020 υπό το ςενάριο τθσ τιμισ 

των δικαιωμάτων εκπομπισ ςτα €30 t/CO2 (Διάγραμμα 5.2 και Πίνακασ 5.2). Σε όρουσ 

απαςχόλθςθσ, θ επίπτωςθ από το κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν ενδζχεται να φτάςει τισ 7.200 

κζςεισ το 2020 ςτο ςενάριο με υψθλι τιμι δικαιωμάτων εκπομπϊν. Τα φορολογικά ζςοδα 

και το εμπορικό ιςοηφγιο επίςθσ επθρεάηονται αρνθτικά, αλλά ςαφϊσ λιγότερο ςε ςφγκριςθ 

με το ςενάριο ζλλειψθσ μζτρων προςταςίασ τθσ βιομθχανίασ. 

Διάγραμμα 5.2: Επίπτωςθ ςτο ΑΕΠ και ιςοηφγιο δικαιωμάτων εκπομπϊν με διατιρθςθ των υφιςτάμενων 
κανόνων του ΕΔΕ 

 

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

Πίνακασ 5.2: Αποτελζςματα ςεναρίου διατιρθςθσ υφιςτάμενων κανόνων του ΕΔΕ και λίςτασ διαρροισ 
άνκρακα 

ενάριο 5 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -11 -22 -36 -51 -71 -56 -78 -100 -53 

Φόροι και ειςφορζσ -3 -5 -9 -12 -17 -13 -19 -24 -13 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -2 -3 -3 -4 -5 -4 -4 -5 -4 

Απαςχόλθςθ -129 -270 -458 -665 -921 -660 -936 -1.204 -655 

          ενάριο 15 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -34 -65 -107 -154 -212 -168 -233 -299 -159 

Φόροι και ειςφορζσ -8 -15 -26 -37 -52 -40 -56 -72 -38 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -6 -8 -10 -11 -14 -11 -13 -15 -11 

Απαςχόλθςθ -387 -810 -1.374 -1.995 -2.762 -1.979 -2.807 -3.611 -1.966 

          ενάριο 30 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -69 -130 -213 -308 -423 -335 -466 -598 -318 

Φόροι και ειςφορζσ -15 -30 -51 -75 -103 -80 -112 -144 -76 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -12 -15 -19 -23 -28 -22 -26 -31 -22 

Απαςχόλθςθ -774 -1.620 -2.749 -3.989 -5.525 -3.958 -5.614 -7.222 -3.931 

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

Αξίηει να επιςθμανκεί ότι ακόμα και από το πρϊτο ζτοσ τθσ τρίτθσ φάςθσ αναμζνεται να 

προκφψει ζλλειμμα δωρεάν δικαιωμάτων ςτο ςφνολο των εγχϊριων βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων. Το ζλλειμμα οφείλεται, μεταξφ άλλων, ςτο γεγονόσ ότι αρκετζσ από τισ 

εγκαταςτάςεισ αναμζνεται να λάβουν κάτω από το 50% των δωρεάν δικαιωμάτων, κακϊσ θ 

παραγωγι τουσ ζχει μειωκεί κατά περιςςότερο από το μιςό ςυγκριτικά με το επίπεδο 

παραγωγισ του ζτουσ βάςθσ (base output). Αυτό το αποτζλεςμα ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 
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κακϊσ αναδεικνφει τθν αςυμμετρία των ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ 

ΕΕ όπου αναμζνεται ςθμαντικό πλεόναςμα δικαιωμάτων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ 

φάςθσ του ΣΕΔΕ. 

5.5. Κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν με κατάργθςθ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα 

Σε αυτι τθν ομάδα ςεναρίων υποκζτουμε ότι καταργείται θ λίςτα διαρροισ άνκρακα και 

όλοι οι κλάδοι που εμπίπτουν ςε αυτι λαμβάνουν ςθμαντικά μικρότερο αρικμό δωρεάν 

δικαιωμάτων. Ενδεχόμενθ ζξοδοσ από τθ λίςτα διαρροισ άνκρακα ςθμαντικϊν για τθν 

Ελλθνικι βιομθχανία κλάδων, όπωσ θ τςιμεντοβιομθχανία, θ διφλιςθ πετρελαίου, τα 

βαςικά μζταλλα κ.ά. κα οδθγιςει ςε ςθμαντικι αφξθςθ του κόςτουσ των άμεςων εκπομπϊν 

(Διάγραμμα 5.3). Το κόςτοσ των άμεςων εκπομπϊν το 2015 αυξάνεται ωσ αποτζλεςμα τθσ 

κατάργθςθσ τθσ λίςτασ από  €15–89 εκατ. ςε €42–250 εκατ. και διογκϊνεται ςτθ ςυνζχεια 

μζχρι €83–497 εκατ. το 2020.  

Διάγραμμα 5.3: Επίπτωςθ ςτο κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν και ςτο ΑΕΠ από τθν κατάργθςθ τθσ λίςτασ 
διαρροισ άνκρακα 

  

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

Πίνακασ 5.3: Αποτελζςματα ςεναρίου κατάργθςθσ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα 

ενάριο 5 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -11 -22 -99 -127 -159 -155 -187 -218 -122 

Φόροι και ειςφορζσ -3 -5 -24 -31 -39 -38 -46 -53 -30 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -2 -3 -7 -8 -9 -8 -9 -10 -7 

Απαςχόλθςθ -129 -270 -1.351 -1.712 -2.132 -1.987 -2.382 -2.746 -1.589 

          ενάριο 15 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -34 -65 -298 -382 -476 -464 -561 -654 -367 

Φόροι και ειςφορζσ -8 -15 -73 -94 -118 -114 -138 -160 -90 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -6 -8 -20 -23 -26 -24 -27 -30 -20 

Απαςχόλθςθ -387 -810 -4.053 -5.135 -6.395 -5.962 -7.146 -8.237 -4.766 

          ενάριο 30 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -69 -130 -596 -763 -952 -928 -1.122 -1.308 -733 

Φόροι και ειςφορζσ -15 -30 -146 -188 -235 -228 -275 -321 -180 

Κακαρζσ εξαγωγζσ -12 -15 -40 -46 -53 -48 -54 -60 -41 

Απαςχόλθςθ -774 -1.620 -8.105 -10.269 -12.790 -11.924 -14.292 -16.474 -9.531 

Πθγι: ΙΟΒΕ. 
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Το κόςτοσ κατάργθςθσ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα ςε όρουσ ΑΕΠ υπολογίηεται ςε πάνω 

από €90 εκατ. κατά μζςο όρο τθν περίοδο 2015-2020 με τισ ςθμερινζσ τιμζσ των 

δικαιωμάτων. Η επιπλζον απϊλεια ΑΕΠ λόγω κατάργθςθσ τθσ λίςτασ (ςε ςφγκριςθ με τθν 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ) ενδζχεται να ξεπεράςει τα €710 εκατ. το 2020 ςτο Σενάριο 

30€/tCO2. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ κατάργθςθ τθσ λίςτασ κα οδθγιςει ςε περίπου 1.250 – 

7.500 περαιτζρω απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ κατά μζςο όρο τθν περίοδο 2015-2020. 

5.6. Κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν  

Το κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν που προκαλείται από τθν αφξθςθ των τιμϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ ζχει δυςμενείσ επιδράςεισ ςτθν ανταγωνιςτικι κζςθ κλάδων και επιχειριςεων, 

ιδιαίτερα εκείνων για τουσ οποίουσ θ θλεκτρικι ενζργεια ςυνιςτά ςθμαντικό ςτοιχείο του 

κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων τουσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ είναι πικανό να μθν 

μπορζςουν να αντεπεξζλκουν ςτθν επιδείνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ λόγω του 

ζμμεςου κόςτουσ εκπομπϊν, με αποτζλεςμα να μειϊςουν ςθμαντικά τθν παραγωγι τουσ, 

να μετ-εγκαταςτακοφν ςε χϊρεσ που δεν επιβάλλουν αυτά τα μζτρα (με ςυνζπεια τθν 

αφξθςθ των παγκόςμιων εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου) ι ακόμα και να παφςουν τθ 

λειτουργία τουσ.  

Σφμφωνα με τισ υποκζςεισ μασ, θ μετακφλιςθ του κόςτουσ των δικαιωμάτων εκπομπϊν ςτισ 

τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ προκαλεί αφξθςθ των τιμϊν ενζργειασ από 3,6% ςτο ςενάριο με 

τιμι δικαιωμάτων 5 €/tCO2 ζωσ 21,8% ςτο ςενάριο με τιμι δικαιωμάτων 30 €/tCO2 (Εικόνα 

5.4). Οι αυξιςεισ των τιμϊν ενζργειασ μειϊνονται διαχρονικά, με τθ μείωςθ του ςυντελεςτι 

εκπομπϊν ςτθν θλεκτροπαραγωγι λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ διείςδυςθσ των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ ςτθν θλεκτροπαραγωγι. 

Εικόνα 5.4: Η επίπτωςθ των δικαιωμάτων εκπομπϊν ςτισ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 

Με τισ τρζχουςεσ τιμζσ δικαιωμάτων εκπομπϊν, θ επίπτωςθ του ζμμεςου κόςτουσ 

εκπομπϊν ςτο ΑΕΠ κατά μζςο όρο τθν περίοδο 2013-2020 φτάνει ςτα €324 εκατ., 

ακολουκϊντασ ελαφρά πτωτικι τάςθ λόγω τθσ μείωςθσ του ςυντελεςτι εκπομπϊν CO2 

ςτθν θλεκτροπαραγωγι και παρά τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ λόγω 

τθσ αναμενόμενθσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ. Για υψθλζσ τιμζσ δικαιωμάτων εκπομπϊν θ 

επίπτωςθ ςτο ΑΕΠ μπορεί να φτάςει κατά μζςο όρο ςε €1,9 δις. Σθμαντικζσ όμωσ είναι και 
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οι επιπτϊςεισ ςε όρουσ απαςχόλθςθσ. Στο ςενάριο 5€/tCO2 οι απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ 

προςεγγίηουν τισ 4.800 κατά μζςο όρο τθν περίοδο 2013-2020. Οι απϊλειεσ αυξάνονται ςτο 

ςενάριο 30€/tCO2 ςε 29.000 κζςεισ εργαςίασ. Αρκετά ςθμαντικζσ είναι και οι απϊλειεσ 

φορολογικϊν εςόδων, ενϊ θ επίπτωςθ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο είναι οριακά κετικι λόγω 

περιοριςμοφ των ειςαγωγϊν φυςικοφ αερίου για θλεκτροπαραγωγι και άλλων προϊόντων 

ευρείασ κατανάλωςθσ. 

Διάγραμμα 5.4: Η επίπτωςθ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν ςτο ΑΕΠ και ςτθν απαςχόλθςθ 

  

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

Πίνακασ 5.4: Επιπτϊςεισ από το κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν 

ενάριο 5 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -318 -319 -347 -337 -332 -322 -314 -305 -324 

Φόροι και ειςφορζσ -79 -80 -87 -84 -83 -81 -78 -76 -81 

Κακαρζσ εξαγωγζσ 1 2 4 6 6 8 8 9 5 

Απαςχόλθςθ -4.797 -4.833 -5.221 -5.018 -4.936 -4.703 -4.533 -4.342 -4.798 

          ενάριο 15 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -954 -958 -1.040 -1.010 -997 -966 -942 -914 -973 

Φόροι και ειςφορζσ -237 -239 -260 -253 -249 -242 -235 -227 -243 

Κακαρζσ εξαγωγζσ 2 5 11 17 19 23 25 26 16 

Απαςχόλθςθ -14.390 -14.500 -15.664 -15.054 -14.808 -14.108 -13.598 -13.026 -14.393 

          ενάριο 30 €/tCO2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 M.O. 13-20 

ΑΕΠ -1.909 -1.917 -2.080 -2.021 -1.993 -1.933 -1.884 -1.827 -1.945 

Φόροι και ειςφορζσ -473 -477 -519 -505 -499 -483 -471 -455 -485 

Κακαρζσ εξαγωγζσ 4 11 23 34 38 46 50 51 32 

Απαςχόλθςθ -28.780 -29.000 -31.328 -30.107 -29.616 -28.217 -27.195 -26.052 -28.787 

Πθγι: ΙΟΒΕ. 

Εδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ επιβάρυνςθ των κλάδων που βρίςκονται ςτθ λίςτα 

διαρροισ άνκρακα λόγω κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ελλθνικι οικονομία, οι οποίεσ αποτελοφν υποςφνολο των ανωτζρω μεγεκϊν. Οι επιπτϊςεισ 

αυτζσ μπορεί να μετριαςτοφν ςθμαντικά ςτθρίηοντασ τουσ εκτεκειμζνουσ κλάδουσ μζςω 

τθσ δθμιουργίασ μθχανιςμοφ αντιςτάκμιςθσ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν, ςφμφωνα με 

τισ ςχετικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Σφμφωνα με προθγοφμενθ μελζτθ μασ (ΙΟΒΕ, 2013), θ διαφορά μεταξφ του ζμμεςου 

κόςτουσ εκπομπϊν και των απωλειϊν φορολογικϊν εςόδων δεν ξεπερνάει τα €2,5 εκατ. 

ακόμα και ςτο ςενάριο υψθλισ τιμισ των δικαιωμάτων εκπομπισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ και 
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τισ ςθμαντικζσ απϊλειεσ που μπορεί να φζρει το ενδεχόμενο μαηικϊν πτωχεφςεων 

επιχειριςεων που ιδθ βρίςκονται υπό κακεςτϊσ οικονομικισ δυςχζρειασ, το κακαρό 

αποτζλεςμα ενόσ μθχανιςμοφ αντιςτάκμιςθσ του ζμμεςου κόςτουσ εκπομπισ εκτιμάται ότι 

κα είναι κετικό ακόμα και ςε δθμοςιονομικοφσ όρουσ. Μθχανιςμοί για αυτό το ςκοπό 

ζχουν ιδθ τεκεί ςε ιςχφ ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπωσ θ Γερμανία, το Ηνωμζνο 

Βαςίλειο και θ Νορβθγία. Επιπλζον, κα πρζπει να εξεταςτεί και το ενδεχόμενο 

αντιςτάκμιςθσ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν  για όλουσ τουσ εγχϊριουσ κλάδουσ που 

πλθροφν τα κριτιρια αλλά δεν βρίςκονται ςτον κατάλογο τθσ Επιτροπισ. 
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6. υμπεράςματα 

Από τθν παροφςα ανάλυςθ προκφπτει ότι οι επιπτϊςεισ από τθ διαρροι άνκρακα ςτθν 

Ελλθνικι οικονομία μπορεί να είναι ςθμαντικζσ (Διάγραμμα 6.1). Σφμφωνα με τισ 

εκτιμιςεισ μασ, υπό τισ τρζχουςεσ τιμζσ των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ-ΕΕ και με τθν 

υφιςτάμενθ λίςτα διαρροισ άνκρακα, οι επιπτϊςεισ από το άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ 

εκπομπϊν ςτο ΑΕΠ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ πλθςιάηουν τα €380 εκ., ι περίπου 0,2% του 

ΑΕΠ κατά μζςο όρο για τθν τρίτθ φάςθ του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ αρνθτικι 

επίδραςθ εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τισ 5.500 κζςεισ εργαςίασ. 

Διάγραμμα 6.1: υνολικι επίπτωςθ από κόςτοσ άμεςων και ζμμεςων εκπομπϊν 

  

Πθγι: ΙΟΒΕ.  

Σθμ.: Τα ςυνολικά αποτελζςματα προκφπτουν από τθν επίπτωςθ του ςεναρίου διατιρθςθσ των υφιςτάμενων 
κανόνων του ΣΕΔΕ και τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα και τθν επίπτωςθ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν. 

Η αφξθςθ τθσ τιμισ των δικαιωμάτων οδθγεί ςε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ αρνθτικισ 

επίδραςθσ. Με τιμι ςτα 15€/tCO2, θ αρνθτικι επίδραςθ ςτο ΑΕΠ εκτιμάται ότι υπερβαίνει 

το €1,1 δις. (0,5% του ΑΕΠ), ενϊ οι απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ εκτιμάται ότι υπερβαίνουν 

τισ 16.300. Αν θ τιμι των δικαιωμάτων αυξθκεί ςτα 30€/tCO2, θ επίπτωςθ ςτο ΑΕΠ 

αυξάνεται ςε περιςςότερο από €2,2 δις. (1,1% του ΑΕΠ), ενϊ ςε όρουσ απαςχόλθςθσ 

περιςςότερεσ από 32.700 κζςεισ εργαςίασ χάνονται ωσ αποτζλεςμα τθσ διαρροισ άνκρακα. 

Αλλαγζσ ςτουσ κανόνεσ του ΣΕΔΕ, οι οποίεσ αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροισ άνκρακα, όπωσ 

θ ςθμαντικι μείωςθ των βιομθχανικϊν κλάδων που κεωρείται ότι είναι εκτεκειμζνοι ςε 

υψθλό κίνδυνο διαρροισ άνκρακα από το 2015, ενιςχφουν ακόμα περιςςότερο τθν 

αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Υπό το ακραίο ςενάριο πλιρουσ κατάργθςθσ 

τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα, το ελλθνικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι κα χάςει επιπλζον περίπου 

€90-550 εκ. κατά μζςο όρο ανά ζτοσ μεταξφ του 2015 και του 2020, ανάλογα με τθν τιμι 

των δικαιωμάτων. Σε όρουσ απαςχόλθςθσ, θ κατάργθςθ τθσ λίςτασ διαρροισ άνκρακα 

μεταφράηεται ςε πρόςκετεσ απϊλειεσ 1.200-7.600 κζςεων εργαςίασ ανάλογα με τισ τιμζσ 

των δικαιωμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 2015-2020. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ, θ οποία βρίςκεται ςτο 

νοτιοανατολικό άκρο τθσ ΕΕ, θ ζνταςθ εμπορίου με τρίτεσ χϊρεσ είναι ςθμαντικά 

υψθλότερθ ςε ςφγκριςθ με το μζςο όρο τθσ ΕΕ, ςε πολλοφσ από τουσ τομείσ που 
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αντιμετωπίηουν αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ λόγω του ΣΕΔΕ-ΕΕ. Επιπλζον, με τθν εγχϊρια 

ηιτθςθ να ζχει ςυρρικνωκεί λόγω τθσ πρωτοφανοφσ οικονομικισ κρίςθσ που διζρχεται θ 

χϊρα, θ ζνταςθ εμπορίου ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι άνοδο τα τελευταία χρόνια. Ζτςι, 

ακόμα και αν ςε επίπεδο ΕΕ υπολογιςτεί ότι ζνασ τομζασ δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςτον 

κίνδυνο διαρροισ άνκρακα, αυτό μπορεί να μθν ιςχφει για ζνα ςθμαντικό αρικμό 

ελλθνικϊν βιομθχανιϊν.  

Με δεδομζνθ τθ ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ τθσ διαρροισ άνκρακα και τθν εφκραυςτθ 

κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ, είναι ςθμαντικό να αποφευχκοφν 

αλλαγζσ ςτο ΣΕΔΕ-ΕΕ που κα επιβάλλουν επιπρόςκετο οικονομικό κόςτοσ. Στο πλαίςιο αυτό 

θ λίςτα διαρροισ άνκρακα πρζπει να διατθρθκεί αμετάβλθτθ μζχρι το τζλοσ τθσ τρίτθσ 

φάςθσ, ειδικά αν λθφκοφν υπόψθ οι γεωγραφικζσ διαφορζσ ςε όρουσ κινδφνου διαρροισ 

άνκρακα μεταξφ άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ και τθσ Ελλάδασ. Επιπλζον, κακϊσ θ προβλεψιμότθτα 

αποτελεί κφριο χαρακτθριςτικό ενόσ υγιοφσ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, ουςιαςτικζσ 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ΣΕΔΕ-ΕΕ πρζπει να αφοροφν ςτθν επόμενθ φάςθ του ΣΕΔΕ, μετά 

το 2020. Εν τω μεταξφ, οι επιπτϊςεισ από το κόςτοσ των ζμμεςων εκπομπϊν μπορεί να 

μετριαςτοφν ςθμαντικά ςτθρίηοντασ τουσ εκτεκειμζνουσ κλάδουσ μζςω τθσ δθμιουργίασ 

μθχανιςμοφ αντιςτάκμιςθσ του κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν, χωρίσ να παραβιάηονται οι 

κανόνεσ τθσ ΕΕ. Στο πλαίςιο αυτό πρζπει να εξεταςτεί και το ενδεχόμενο αντιςτάκμιςθσ του 

κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν για εγχϊριουσ κλάδουσ που πλθροφν τα κριτιρια αλλά δεν 

βρίςκονται ςτον κατάλογο τθσ Επιτροπισ. 

Συμπεραςματικά, κεωροφμε ότι θ πολιτικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

δεν πρζπει να δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ και πρζπει να ευκυγραμμίηεται με τισ πολιτικζσ τθσ 

ΕΕ για τθν Ενζργεια και τθν Ανταγωνιςτικότθτα τθσ Βιομθχανίασ ςε ςχζςθ με άλλεσ περιοχζσ 

που υιοκετοφν χαλαρότερεσ πολιτικζσ για τον περιοριςμό των εκπομπϊν. Αυτι θ κζςθ 

υπογραμμίηει τθν ανάγκθ για αλλαγι του επίκεντρου τθσ κλιματικισ πολιτικισ από τα μζτρα 

που λαμβάνει θ ΕΕ μονομερϊσ, ςτθν επίτευξθ μιασ παγκόςμιασ ςυμφωνίασ για τθ μείωςθ 

των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου. 
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7. Παράρτθμα: Διαδικαςία εκτίμθςθσ οικονομικϊν επιδράςεων 

7.1. Διαδικαςία εκτίμθςθσ επιπτϊςεων από το κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν 

Για τθν ανάλυςθ των επιπτϊςεων τθσ διαρροισ άνκρακα ςτθν Ελλάδα χρθςιμοποιιςαμε 

ζνα υπόδειγμα γενικισ ιςορροπίασ που ςτθρίηεται ςτουσ πίνακεσ ειςροϊν – εκροϊν τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ. Αρχικά, διατυπϊςαμε ζνα βαςικό ςενάριο μακροοικονομικϊν 

προβλζψεων για τθν περίοδο 2013-2020 και με τθ μζκοδο EURO προβάλαμε ςτο μζλλον 

τον πίνακα ειςροϊν – εκροϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Προςδιορίςαμε ςτθ ςυνζχεια τθν 

ποςότθτα εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου για τθν ίδια περίοδο ςτθριηόμενοι ςτο λόγο 

εκπομπϊν προσ προςτικζμενθ αξία για το ζτοσ 2010 και με βάςθ τον εκνικό πίνακα 

κατανομισ δικαιωμάτων εκπομπϊν υπολογίςαμε το ιςοηφγιο δικαιωμάτων ανά κλάδο για 

το ςφνολο τθσ τρίτθσ φάςθσ του ΣΕΔΕ. Συνδυάηοντασ τα ςτοιχεία του ιςοηυγίου 

δικαιωμάτων με τα ςενάρια για τισ τιμζσ των δικαιωμάτων προςδιορίςαμε τθν επιβάρυνςθ 

του κόςτουσ παραγωγισ ανά κλάδο και με χριςθ των πινάκων ειςροϊν – εκροϊν 

αναπτφξαμε ζνα υπόδειγμα τιμϊν ϊςτε να προςδιορίςουμε τθν ολικι επίδραςθ ςτισ τιμζσ 

όλων των κλάδων ςτθν οικονομία. Με οικονομετρικζσ μεκόδουσ εκτιμιςαμε, επίςθσ, 

ελαςτικότθτεσ ηιτθςθσ ωσ προσ τισ τιμζσ ανά κλάδο και ςε ςυνδυαςμό με το μερίδιο των 

εξαγωγϊν ωσ προσ τθ ςυνολικι αξία παραγωγισ προςδιορίςαμε τθν επίδραςθ από τθν 

αφξθςθ των τιμϊν ςτθν τελικι ηιτθςθ με τθν υπόκεςθ τθσ πλιρουσ μετακφλιςθσ του 

κόςτουσ εκπομπϊν. Μζςω του υποδείγματοσ ειςροϊν – εκροϊν υπολογίςτθκε για κάκε ζνα 

από τα ςενάρια τθσ ανάλυςθσ θ ςυνολικι οικονομικι επίδραςθ ςε όρουσ προςτικζμενθσ 

αξίασ, απαςχόλθςθσ, φορολογικϊν εςόδων και κακαρϊν εξαγωγϊν (εξαγωγζσ μείον 

ειςαγωγζσ). 

Εικόνα 7.1: Διαδικαςία εκτίμθςθσ επιπτϊςεων από το κόςτοσ άμεςων εκπομπϊν 

 

Χριςιμο να επιςθμανκεί ότι ςφμφωνα με το υπόδειγμα, θ ςυνολικι οικονομικι επίδραςθ 

ζχει τρεισ ςυνιςτϊςεσ: τθν άμεςθ, τθν ζμμεςθ και τθν προκαλοφμενθ επίδραςθ. 
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Η άμεςθ επίδραςθ αναφζρεται ςτο οικονομικό αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν 

εξεταηόμενθ μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ ςτθν οικονομία, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ 

οι διαςυνδζςεισ μεταξφ των κλάδων ςτθν οικονομία.  

Η ζμμεςθ επίδραςθ προκφπτει όταν ςυνυπολογιςτοφν οι παραγωγικζσ διαςυνδζςεισ και οι 

χρθματικζσ ροζσ μεταξφ των κλάδων τθσ οικονομίασ. Η δραςτθριότθτα ενόσ κλάδου 

επθρεάηει τουσ κλάδουσ με τουσ οποίουσ ςυνδζεται και ςυναλλάςςεται, κακϊσ απαιτεί 

ειςροζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ κλάδουσ οι οποίοι τον προμθκεφουν. Η δαπάνθ 

για τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν αποτελεί ειςόδθμα για τουσ προμθκευτζσ του 

κλάδου, το οποίο δεν κα είχε δθμιουργθκεί άνευ τθσ αρχικισ ηιτθςθσ του υπό εξζταςθ 

κλάδου. Επιπλζον, οι προμθκευτζσ του εν λόγω κλάδου κα πρζπει επίςθσ να προμθκευτοφν 

ειςροζσ από τουσ δικοφσ τουσ προμθκευτζσ, δαπανϊντασ για τον ςκοπό αυτό χριματα τα 

οποία αποτελοφν ειςόδθμα για τουσ προμθκευτζσ τουσ κ.ο.κ. Η τελικι ζμμεςθ επίδραςθ 

ςτθν οικονομία είναι το ςυνολικό αποτζλεςμα το οποίο προκφπτει μζςα από όλθ αυτι τθν 

αλυςίδα οικονομικϊν διαςυνδζςεων. 

Η προκαλοφμενθ επίδραςθ αναφζρεται ςτθν επίδραςθ θ οποία προκαλείται από τθν 

μεταβολι τθσ καταναλωτικισ δαπάνθσ των εργαηομζνων ςτουσ κλάδουσ που επθρεάηονται 

άμεςα ι ζμμεςα από τθν εξεταηόμενθ μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ. Οι εργαηόμενοι 

μιςκοδοτοφνται και δαπανοφν εν ςυνεχεία τον μιςκό τουσ για τθν αγορά αγακϊν και 

υπθρεςιϊν, δθμιουργϊντασ ζτςι ειςόδθμα για τουσ κλάδουσ και τισ επιχειριςεισ που 

παρζχουν αυτά τα αγακά και υπθρεςίεσ. Η μειωμζνθ ηιτθςθ για τα προϊόντα των κλάδων 

τθσ οικονομίασ που ςυμμετζχουν ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ των καταναλωτικϊν αγακϊν 

προκαλεί μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ ςτουσ κλάδουσ 

αυτοφσ. 

Στθν παρακάτω εικόνα παρουςιάηουμε τουσ τφπουσ υπολογιςμοφ των πολλαπλαςιαςτικϊν 

επιδράςεων ςτο υπόδειγμα ειςροϊν – εκροϊν με βάςθ τισ ποςότθτεσ και τισ τιμζσ. 

Εικόνα 7.2: Σφποι υπολογιςμοφ πολλαπλαςιαςτικϊν επιδράςεων ςτο υπόδειγμα ειςροϊν – εκροϊν 
(ποςότθτεσ και τιμζσ) 

 

 

7.2. Διαδικαςία εκτίμθςθσ επιπτϊςεων από το κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν 

Για κάκε ζνα ζτοσ τθσ περιόδου 2013-2020 αξιοποιιςαμε ςτοιχεία και προβλζψεισ για τον 

αρικμό δικαιωμάτων προσ δθμοπράτθςθ ςτθν θλεκτροπαραγωγι. Για κάκε ςενάριο τιμισ 

των δικαιωμάτων υπολογίςαμε τισ δαπάνεσ για δικαιϊματα εκπομπϊν και τθν αφξθςθ τθσ 
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μζςθσ τιμισ ενζργειασ λόγω του κόςτουσ των δικαιωμάτων. Όπωσ και προθγουμζνωσ, οι 

προβλζψεισ ςτθρίηονται ςε ζνα βαςικό μακροοικονομικό ςενάριο και ςτθν προβολι των 

πινάκων ειςροϊν – εκροϊν ςτο μζλλον.  

Διαμζςου του υποδείγματοσ ειςροϊν – εκροϊν ωσ προσ τισ τιμζσ, προςδιορίςαμε τθν 

επίδραςθ ςτθν τιμι των προϊόντων για κάκε κλάδο που προκφπτει από τθν αφξθςθ του 

κόςτουσ ενζργειασ. Οι αυξιςεισ των τιμϊν των προϊόντων επθρεάηουν τθν τελικι ηιτθςθ 

(εςωτερικι τελικι κατανάλωςθ και εξαγωγζσ) ανάλογα με τθν ελαςτικότθτα ηιτθςθσ, τον 

κφκλο εργαςιϊν και το μερίδιο των εξαγωγϊν κάκε κλάδου. Τζλοσ, εκτιμιςαμε τθ ςυνολικι 

οικονομικι επίδραςθ, θ οποία περιλαμβάνει τα πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα από τθ 

μεταβολι τθσ τελικισ ηιτθςθσ, με το υπόδειγμα ειςροϊν – εκροϊν ωσ προσ τισ ποςότθτεσ.  

Εικόνα 7.3: Διαδικαςία εκτίμθςθσ επιπτϊςεων από το κόςτοσ ζμμεςων εκπομπϊν 
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7.3. Υποκζςεισ για τιμζσ παραμζτρων τθσ ανάλυςθσ 

Διάγραμμα 7.1: Βαςικό μακροοικονομικό ςενάριο 

 

 

Πίνακασ 7.1: Προβολι κλαδικϊν μεριδίων ςτθν προςτικζμενθ αξία 

 
2000 2008 2012 2015 2020 

Γεωργία 6.6% 3.1% 3.4% 3.5% 3.8% 

Ορυχεία, ενζργεια και περιβάλλον 3.2% 3.5% 4.6% 4.8% 5.0% 

Μεταποίθςθ 10.9% 8.9% 9.7% 10.1% 10.9% 

Καταςκευζσ 7.2% 6.8% 2.1% 2.2% 2.5% 

Εμπόριο 27.2% 26.9% 23.3% 23.0% 21.8% 

Πλθροφορικι και επικοινωνία 3.8% 4.6% 4.9% 5.0% 5.3% 

Τράπεηεσ και αςφαλιςτικζσ 5.6% 4.6% 4.9% 5.0% 5.0% 

Ακίνθτθ περιουςία 11.4% 13.1% 16.7% 16.0% 15.5% 

Λοιπζσ επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ 4.3% 5.6% 4.8% 4.6% 4.5% 

Δθμόςιοσ τομζασ 16.5% 19.0% 20.8% 20.7% 20.8% 

Λοιπζσ υπθρεςίεσ προσ τα νοικοκυριά 3.5% 3.9% 4.8% 5.0% 5.0% 

Σφνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Πίνακασ 7.2: Δωρεάν δικαιϊματα ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ του ΕΔΕ, 2013-2020 

Δωρεάν δικαιϊματα* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Μθ-μεταλλικά ορυκτά 8,748,866 8,596,906 8,443,159 8,287,809 8,130,786 7,972,236 7,811,709 7,650,624 

Διφλιςθ πετρελαίου 4,699,825 4,618,193 4,535,601 4,452,149 4,367,797 4,282,625 4,196,391 4,109,858 

Βαςικά μζταλλα 1,935,133 1,901,521 1,867,515 1,833,153 1,798,422 1,763,353 1,727,846 1,692,216 

Χθμικά προϊόντα 314,059 308,604 303,085 297,509 291,872 286,180 280,418 274,635 

Λοιποί κλάδοι 635,737 620,741 605,748 590,789 575,857 560,960 546,065 531,285 

Σφνολο 16,333,619 16,045,966 15,755,109 15,461,409 15,164,734 14,865,353 14,562,429 14,258,619 

*Μετά τθν εφαρμογι του διατομεακοφ διορκωτικοφ ςυντελεςτι, αλλά χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ διαφορά του όγκου 

παραγωγισ του προθγοφμενου ζτουσ ςε ςφγκριςθ με τθν παραγωγι βάςθσ. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΑΕΠ ςε ςτακερζσ τιμζσ 183 191 197 209 218 223 235 244 243 236 224 208 195 186 186 190 195 201 208 214 221 

ΑΕΠ - ποςοςτιαία μεταβολι 4.2% 3.4% 5.9% 4.4% 2.3% 5.5% 3.5% -0.2% -3.1% -4.9% -7.1% -6.4% -4.6% 0.2% 2.0% 2.5% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0%
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Πίνακασ 7.3: Εκπομπζσ προσ προςτικζμενθ αξία, 2010 

 
Εκπομπζσ (tCO2) 

Προςτικζμενθ αξία 
 (€ εκατ.) 

Εκπομπζσ προσ 
προςτικζμενθ αξία  

(tCO2/€ εκατ.) 

Μθ-μεταλλικά ορυκτά 7,454,705 1,429 5,218 

Διφλιςθ πετρελαίου 4,017,632 1,945 2,066 

Βαςικά μζταλλα 991,947 1,148 864 

Λοιποί κλάδοι 288,818 13,703 21 

Σφνολο 12,753,102 18,224 700 

Πίνακασ 7.4: Εκπομπζσ ςτισ νζεσ δραςτθριότθτεσ, 2013 

 
Τπζρβαςθ ςε 

ςφγκριςθ με NIMs (%) 
CSCF 2013 (%) 

Τπζρβαςθ ςε ςφγκριςθ 
με NIMs post CSCF 

Χθμικι βιομθχανία 1.150 94.27% 1.220 

Αλουμίνιο 1.148 94.27% 1.217 

 

Πίνακασ 7.5: Εκτιμιςεισ ελαςτικοτιτων τιμισ μεταποίθςθσ και κλάδων εξόρυξθσ (εγχϊρια αγορά) 

NACE  Description  β  P>|t|  R2   Prob > F  Ν  

CPA_B  Mining and quarrying  -2.071 0.0%  90.1%  0.0%  54  

CPA_C10-C12  Food products, beverages and tobacco 
products  

-0.572 1.7%  95.5%  9.0%  54  

CPA_C13-C15  Textiles, wearing apparel and leather 
products  

0.000 88.0%  45.2%  0.0%  53  

CPA_C16  Wood and of products of wood and cork  0.000 53.5%  52.2%  0.0%  50  

CPA_C17  Paper and paper products  -1.550 0.0%  98.6%  0.0%  54  

CPA_C18  Printing and recording services  -1.334 0.0%  97.7%  0.0%  54  

CPA_C19  Coke and refined petroleum products  -0.634 0.7%  81.1%  0.0%  54  

CPA_C20  Chemicals and chemical products  -1.075 0.6%  15.5%  1.8%  53  

CPA_C21  Basic pharmaceutical products and 
reparations  

-0.725 9.3%  40.0%  0.0%  53  

CPA_C22  Rubber and plastics products  -1.009 10.7%  23.8%  6.3%  53  

CPA_C23  Other non-metallic mineral products  -0.205 80.2%  32.7%  0.1%  49  

CPA_C24  Basic metals  -1.751 0.0%  91.3%  0.0%  54  

CPA_C25  Fabricated metal products  -1.325 9.4%  96.4%  0.0%  54  

CPA_C26  Computer, electronic and optical products  -0.648 84.3%  89.1%  0.0%  54  

CPA_C27  Electrical equipment  -0.767 0.2%  97.4%  0.0%  54  

CPA_C28  Machinery and equipment n.e.c.  -2.571 3.5%  40.7%  0.0%  53  

CPA_C29  Motor vehicles, trailers and semi-trailers  -4.736 2.9%  58.0%  0.0%  53  

CPA_C30  Other transport equipment  -3.491 7.7%  88.8%  0.0%  53  

CPA_C31_C32  Furniture; other manufactured goods  -1.080 7.1%  98.7%  0.0%  54  

Πίνακασ 7.6: Εκτιμιςεισ ελαςτικοτιτων τιμισ μεταποίθςθσ και κλάδων εξόρυξθσ (εξαγωγζσ) 

NACE  Description  β  P>|t|  R2   Prob > F  Ν  

CPA_B  Mining and quarrying  -0.583 1.2% 68.3% 0.1% 38 

CPA_C10-C12  Food products, beverages and tobacco 
products  

-1.066 18.4% 9.1% 43.1% 53 

CPA_C13-C15  Textiles, wearing apparel and leather 
products  

-1.170 18.1% 70.8% 83.4% 53 

CPA_C16  Wood and of products of wood and 
cork  

-4.484 0.0% 88.4% 0.0% 54 

CPA_C17  Paper and paper products  0.000 51.1% 14.8% 18.5% 53 

CPA_C18  Printing and recording services  0.000 10.3% 2.6% 23.6% 53 

CPA_C19  Coke and refined petroleum products  -0.762 15.6% 54.6% 0.0% 53 

CPA_C20  Chemicals and chemical products  -1.137 16.4% 84.7% 0.0% 54 

CPA_C21  Basic pharmaceutical products and 
reparations  

-0.779 32.0% 69.9% 0.0% 53 

CPA_C22  Rubber and plastics products  -2.636 0.1% 26.1% 0.4% 53 

CPA_C23  Other non-metallic mineral products  -2.034 2.9% 2.9% 7.0% 54 

CPA_C24  Basic metals  -1.021 12.9% 25.6% 5.5% 53 

CPA_C25  Fabricated metal products  -0.653 29.7% 93.3% 0.0% 54 

CPA_C26  Computer, electronic and optical 
products  

-1.981 18.0% 88.8% 0.0% 54 

CPA_C27  Electrical equipment  -0.518 22.3% 55.7% 0.0% 53 

CPA_C28  Machinery and equipment n.e.c.  -7.069 0.2% 66.0% 0.0% 54 

CPA_C29  Motor vehicles, trailers and semi-
trailers  

0.000 27.1% 28.1% 0.0% 54 

CPA_C30  Other transport equipment  -1.508 17.0% 60.5% 0.0% 53 

CPA_C31_C32  Furniture; other manufactured goods  0.000 57.2% 10.4% 10.0% 53 
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Πίνακασ 7.7: Εκτιμιςεισ ελαςτικοτιτων τιμισ λοιπϊν κλάδων (ςφνολο αγοράσ) 

NACE Description β P>|t| R2 Prob > F Ν 

CPA_A01 Products of agriculture, hunting and related services -0.253 42.6% 100% 1.4% 12 

CPA_A02 Products of forestry, logging and related services -0.337 1.5% 89% 4.0% 12 

CPA_A03 Fish and other fishing products  -0.289 12.9% 100% 22.6% 12 

CPA_C33 Repair and installation services of machinery and equipment -0.171 81.3% 48.8% 0.0% 37 

CPA_D35 Electricity, gas, steam and air-conditioning -0.085 0.6% 98.1% 0.0% 38 

CPA_E36 Natural water; water treatment and supply services -0.582 0.0% 99% 0.0% 74 

CPA_E37-E39 Sewerage; waste collection  -0.352 24.1% 96% 0.0% 12 

CPA_F Constructions and construction works 0.000 74.8% 79% 0.0% 53 

CPA_G45 Trade and repair services of motor vehicles  -1.132 33.0% 95% 0.9% 12 

CPA_G46 Wholesale trade services  -0.087 76.0% 90% 0.0% 12 

CPA_G47 Retail trade services  -0.431 0.0% 97% 0.0% 54 

CPA_H49 Land transport services  -1.349 5.6% 89% 0.0% 26 

CPA_H50 Water transport services -4.737 1.3% 100% 0.0% 12 

CPA_H51 Air transport services 0.000 100.0% 96% 0.0% 25 

CPA_H52 Warehousing and support services for transportation -0.790 72.6% 66% 0.0% 25 

CPA_H53 Postal and courier services 0.000 61.6% 92% 0.0% 25 

CPA_I Accommodation and food services -0.237 19.7% 100% 0.0% 12 

CPA_J58 Publishing services -2.451 0.0% 95% 0.0% 54 

CPA_J59_J60 Programming and broadcasting services -0.130 15.1% 95% 0.2% 12 

CPA_J61 Telecommunications services 0.000 12.1% 38% 2.4% 15 

CPA_J62_J63 Computer programming, information services -0.805 10.8% 92% 0.0% 11 

CPA_K64 Financial services  -0.341 33.9% 99% 12.7% 12 

CPA_K65 Insurance, reinsurance and pension funding services  -0.259 6.1% 95% 0.1% 16 

CPA_K66 Services auxiliary to financial services  0.000 31.0% 84% 52.5% 16 

CPA_L68B Real estate services (exluding imputed rent) 0.000 13.1% 99% 1.6% 12 

CPA_M69_M70 Legal and accounting services  -3.205 0.1% 97% 0.0% 26 

CPA_M71 Architectural and engineering services  -4.256 0.1% 96% 0.0% 26 

CPA_M72 Scientific research and development services 0.000 47.4% 99% 0.0% 12 

CPA_M73 Advertising and market research services -1.105 9.5% 98% 0.0% 25 

CPA_M74_M75 Other professional, scientific and technical services  -0.218 0.7% 89% 2.0% 12 

CPA_N77 Rental and leasing services -0.573 0.0% 100% 0.0% 12 

CPA_N78 Employment services -0.067 12.2% 99% 0.0% 12 

CPA_N79 Travel agency, tour operator  -0.584 0.0% 100% 0.0% 16 

CPA_N80-N82 Other business support services -1.753 6.5% 98% 0.0% 26 

CPA_O84 Public administration and defence services  0.000 15.5% 100% 0.1% 12 

CPA_P85 Education services -0.272 1.6% 100% 0.0% 16 

CPA_Q86 Human health services 0.000 50.9% 100% 0.0% 16 

CPA_Q87_Q88 Social work services 0.000 28.9% 99% 0.0% 16 

CPA_R90-R92 Creative, arts and entertainment services  -0.096 7.9% 92% 0.0% 15 

CPA_R93 Sporting services and amusement  0.000 51.7% 100% 0.0% 12 

CPA_S94 Services furnished by membership organisations -0.014 73.7% 81% 0.0% 15 

CPA_S95 Repair services  -0.053 41.6% 85% 0.0% 15 

CPA_S96 Other personal services -0.859 0.0% 98% 0.0% 12 

CPA_T Services of households as employers  -0.203 1.9% 15% 3.9% 15 
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