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Το Πρωτόκολο του Κυότο και η Συμφωνία του Παρισιού
Το Πρωτόκολλο του Κυότο είναι +ια διεθνής συνθήκη @ου ε@εκτείνει τη Σύ+βαση Πλαίσιο των Ηνω+ένων Εθνών του 1992 για την
Κλι+ατική Αλλαγή (UNFCCC) @ου δεσ+εύει τα Κράτη-Μέρη να +ειώσουν τις εκ@ο+@ές αερίων θερ+οκη@ίου, +ε βάση την υ@όθεση
ότι (α) υ@άρχει υ@ερθέρ+ανση του @λανήτη και (β) αυτή @ροκαλείται α@ό ανθρω@ογενείς εκ@ο+@ές διοξειδίου του άνθρακα CO2. Το
Πρωτόκολλο του Κυότο εγκρίθηκε στο Κυότο της Ια@ωνίας, στις 11 ∆εκε+βρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Ε@ί
του @αρόντος, 192 +έρη (ο Καναδάς α@έσυρε τον ∆εκέ+βριο του 2012) στο Πρωτόκολλο.
Το Πρωτόκολλο του Κυότο εφάρ+οσε τον στόχο της UNFCCC να κατα@ολε+ήσει την υ@ερθέρ+ανση του @λανήτη +ειώνοντας τις
συγκεντρώσεις αερίων του θερ+οκη@ίου στην ατ+όσφαιρα σε «ε@ί@εδο @ου θα α@οτρέψει ε@ικίνδυνες ανθρω@ογενείς @αρε+βολές
στο κλι+ατικό σύστη+α» (άρθρο 2). Το Πρωτόκολλο βασίζεται στην αρχή των κοινών αλλά διαφορο@οιη+ένων αρ+οδιοτήτων: θέτει
την υ@οχρέωση +είωσης των τρεχουσών εκ@ο+@ών στις ανε@τυγ+ένες χώρες +ε την @ροϋ@όθεση ότι είναι ιστορικά υ@εύθυνες για
τα τρέχοντα ε@ί@εδα αερίων του θερ+οκη@ίου στην ατ+όσφαιρα.
Η @ρώτη @ερίοδος δέσ+ευσης του @ρωτοκόλλου ξεκίνησε το 2008 και έληξε το 2012. Μια δεύτερη @ερίοδος δέσ+ευσης συ+φωνήθηκε
το 2012, γνωστή ως τρο@ο@οίηση του @ρωτοκόλλου της Ντόχα, στην ο@οία 37 χώρες έχουν δεσ+ευτικούς στόχους: Αυστραλία,
Ευρω@αϊκή Ένωση (και τα 28 κράτη +έλη της), Λευκορωσία, Ισλανδία, Καζακστάν, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Ουκρανία. Η
Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία δήλωσαν ότι ενδέχεται να α@οσυρθούν ουν α@ό το @ρωτόκολλο ή να +ην θέσουν σε ισχύ
τη τρο@ο@οίηση +ε στόχους δεύτερου γύρου. Η Ια@ωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσία έχουν συ++ετάσχει στον @ρώτο γύρο του
Κυότο, αλλά δεν έχουν αναλάβει νέους στόχους στη δεύτερη @ερίοδο δέσ+ευσης. Άλλες ανε@τυγ+ένες χώρες χωρίς στόχους
δεύτερου γύρου είναι ο Καναδάς (ο ο@οίος α@οχώρησε α@ό το Πρωτόκολλο του Κυότο το 2012) και οι Ηνω+ένες Πολιτείες (οι ο@οίες
δεν έχουν ε@ικυρώσει το Πρωτόκολλο). Α@ό τον Ιούλιο του 2016, 66 κράτη έχουν α@οδεχτεί την τρο@ο@οίηση της Ντόχα, ενώ η
έναρξη ισχύος α@αιτεί την α@οδοχή 144 κρατών. Α@ό τις 37 χώρες +ε δεσ+ευτικές δεσ+εύσεις, 7 έχουν ε@ικυρώσει.
Οι δια@ραγ+ατεύσεις @ραγ+ατο@οιήθηκαν στο @λαίσιο των ετήσιων διασκέψεων για την αλλαγή του κλί+ατος της UNFCCC
σχετικά +ε τα +έτρα @ου @ρέ@ει να ληφθούν +ετά τη λήξη της δεύτερης @εριόδου δέσ+ευσης το 2020. Αυτό είχε ως α@οτέλεσ+α την
έγκριση της συ+φωνίας του Παρισιού το 2015, η ο@οία α@οτελεί ξεχωριστό +έσο στο @λαίσιο της UNFCCC και όχι τρο@ο@οίηση του
@ρωτοκόλλου του Κυότο.
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Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Το ∆εκέ+βριο του 1997, αντι@ροσω@είες α@ό @ολλά κράτη συναντήθηκαν στο Κυότο
της Ια@ωνίας @ροκει+ένου να συ+φωνήσουν +η δεσ+ευτικούς στόχους για τη +είωση
των εκ@ο+@ών αερίων θερ+οκη@ίου.
Το βασικό αέριο του θερ+οκη@ίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το ο@οίο
α@ελευθερώνεται α@ό αυτοκίνητα, εργοστάσια, συστή+ατα θέρ+ανσης, την
@αραγωγή ηλεκτρισ+ού α@ό λιθάνθρακα και βασικά ο@οιαδή@οτε δραστηριότητα
συνε@άγεται εσωτερική καύση.
Το διοξείδιο του άνθρακα δη+ιουργεί φαινό+ενα θερ+οκη@ίου, δηλαδή τον
εγκλωβισ+ό θερ+ότητας στην ατ+όσφαιρα, και την άνοδο της θερ+οκρασίας της γης.
Ακό+η και +ικρές αυξήσεις στη +έση θερ+οκρασία της γης +@ορεί να έχουν
δρα+ατικές συνέ@ειες +έσω της τήξης των @άγων στους @όλους της γης, @ου
@ροκαλεί άνοδο στη στάθ+η των ωκεανών και αλλαγές στο κλί+α, ε@ηρεάζοντας έτσι
την ανθρώ@ινη υγεία, τα είδη υ@ό εξαφάνιση, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τον
τουρισ+ό και την @οιότητα ζωής σε ολόκληρο τον @λανήτη.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Υπερθέρμανση του Πλανήτη
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Εξωτερικότητες
Η υ@ερθέρ+ανση του @λανήτη λόγω των εκ@ο+@ών αερίων του θερ+οκη@ίου είναι ένα
κλασικό @αράδειγ+α οικονο+ικής εξωτερικότητας.
Μία οικονο+ική εξωτερικότητα υ@άρχει όταν οι ενέργειες ατό+ων και ε@ιχειρήσεων, ή
ο+άδων ατό+ων και ε@ιχειρήσεων φέρνουν κά@οια άλλα άτο+α και ε@ιχειρήσεις ή άλλες
ο+άδες ατό+ων και ε@ιχειρήσεων σε χειρότερη ή καλύτερη θέση, χωρίς οι υ@εύθυνοι για
τις ενέργειες αυτές να φέρουν το κόστος ή να α@ολα+βάνουν τα οφέλη α@ό τις ενέργειές
τους ε@ί των άλλων.
Εξωτερικότητες υ@άρχουν σε @ολλές καθη+ερινές αλληλε@ιδράσεις και σε @ολλούς
τύ@ους οικονο+ικής δραστηριότητας.
Οι εξωτερικότητες είναι ένα κλασικό @αράδειγ+α +ιας α@οτυχίας της αγοράς και
α@οτελεί +ια υ@όθεση και δικαιολογία για @αρέ+βαση των κυβερνήσεων.
Στις Ηνω+ένες Πολιτείες, 168.974 ο+οσ@ονδιακοί υ@άλληλοι, το 5% του συνόλου,
χρεώνονται για την αντι+ετώ@ιση @εριβαλλοντικών εξωτερικοτήτων, σε υ@ηρεσίες ό@ως
η Υ@ηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και το Υ@ουργείο Εσωτερικών.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021

5

Η Θεωρία των Εξωτερικοτήτων
Εξωτερικότητες +@ορούν να @ροκύψουν είτε κατά τη διαδικασία
@αραγωγής είτε κατά τη διαδικασία κατανάλωσης.
∆ιακρίνου+ε λοι@όν +εταξύ @αραγωγικών και καταναλωτικών
εξωτερικοτήτων.
Οι εξωτερικότητες +@ορεί να είναι είτε αρνητικές (ε@ιβάλλοντας
κόστος σε άλλους) είτε θετικές (δη+ιουργώντας οφέλη για άλλους).
Οι εξωτερικότητες ε@ιση+άνθηκαν @ρώτα α@ό τον φιλόσοφο του
Cambridge (Αγγλία) Henry Sidgwick, και αναλύθηκαν αργότερα
συστη+ατικά α@ό τον οικονο+ολόγο, Καθηγητή του Cambridge
(Αγγλία), Arthur Cecil Pigou.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Pigou, Arthur Cecil (1877-1959)
Ο Arthur Cecil Pigou (18 Νοε+βρίου 1877 - 7 Μαρτίου 1959) ήταν
Άγγλος οικονο+ολόγος. Η έρευνά του κάλυψε διάφορους το+είς της
οικονο+ίας, ιδίως τα οικονο+ικά της ευη+ερίας, αλλά @εριλά+βανε
ε@ίσης τη θεωρία του οικονο+ικού κύκλου, την ανεργία, τα δη+όσια
οικονο+ικά, τους αριθ+οδείκτες και τη +έτρηση της εθνικής
@αραγωγής.
Το 1908 ο Pigou εξελέγη Καθηγητής Πολιτικής Οικονο+ίας στο
Πανε@ιστή+ιο του Cambridge ως διάδοχος του Alfred Marshall.
Κατείχε τη θέση +έχρι το 1943. Wς δάσκαλος και συν-ιδρυτής της
Σχολής Οικονο+ικών στο Πανε@ιστή+ιο του Cambridge, εκ@αίδευσε
και ε@ηρέασε @ολλούς οικονο+ολόγους του Πανε@ιστη+ίου, @ολλοί
α@ό τους ο@οίες κατέλαβαν έδρες καθηγητών οικονο+ικών σε όλο
τον κόσ+ο.
Η @ιο διαρκής συνεισφορά του Pigou ήταν το The Economics of Welfare,
το 1920, στο ο@οίο εισήγαγε την έννοια των εξωτερικοτήτων και την
ιδέα ότι τα @ροβλή+ατα @ου @ροκύ@τουν α@ό αυτές θα +@ορούσαν
να διορθωθούν +ε την ε@ιβολή ενός ειδικού φόρου (Pigovian). Η
έννοια των εξωτερικοτήτων @αρα+ένει κεντρική στα σύγχρονα
δη+όσια οικονο+ικά.
___________________
Βλ. Pigou, A.C. (1920), The Economics of Welfare, Macmillan, London.
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Το Χαλυβουργείο και οι Ψαράδες
Σκεφτείτε ένα χαλυβουργείο @ου βρίσκεται δί@λα σε ένα @οτά+ι. Παράγει
χάλυβα, αλλά ένα υ@ο@ροϊόν της διαδικασίας @αραγωγής, είναι
«α@όβλητα» @ου α@ορρί@τονται στον @οτα+ό. Όσο @ερισσότερος χάλυβας
@αράγεται, τόσο @ερισσότερα «α@όβλητα» α@ορρί@τονται στον @οτα+ό.
Πιο κάτω είναι ένα ψαροχώρι. Α@ό τότε @ου το εργοστάσιο χάλυβα άρχισε
να ρίχνει «α@όβλητα» στο @οτά+ι, το αλίευ+α των ψαράδων έχει +ειωθεί
σε ένα +ικρό @οσοστό των @ροηγού+ενων αλιευ+άτων τους.
Αυτό το σενάριο είναι ένα κλασικό @αράδειγ+α αρνητικής @αραγωγικής
εξωτερικότητας. Η @αραγωγή χάλυβα ε@ιβάλλει ένα κόστος στους αλιείς,
το ο@οίο το εργοστάσιο χάλυβα δεν λα+βάνει υ@όψη τις @αραγωγικές
α@οφάσεις του.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Μία Αρνητική Παραγωγική Εξωτερικότητα
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Επιπτώσεις των Αρνητικών Παραγωγικών
Εξωτερικοτήτων
Οι αρνητικές @αραγωγικές εξωτερικότητες συνε@άγονται ότι το κοινωνικό οριακό κόστος
@αραγωγής είναι υψηλότερο α@ό το ιδιωτικό οριακό κόστος @αραγωγής.
∆εδο+ένου ότι οι @αραγωγοί α@οφασίζουν βάσει του ιδιωτικού οριακού κόστους
@αραγωγής, υ@άρχει υ@ερ@αραγωγή σε σχέση +ε τον κοινωνικά βέλτιστο όγκο
@αραγωγής.
Οι τι+ές είναι χα+ηλότερες α@ό αυτές @ου θα ήταν κοινωνικά βέλτιστες, και ως εκ τούτου
στην ισορρο@ία υ@άρχει ε@ίσης και υ@ερκατανάλωση.
Αυτή η υ@ερ@αραγωγή και υ@ερκατανάλωση συνε@άγεται κοινωνική α@ώλεια,
δεδο+ένου ότι η αύξηση του @λεονάσ+ατος @αραγωγού και καταναλωτή δεν αρκεί για να
αντισταθ+ίσει @λήρως το εξωτερικό κόστος @ου ε@ιβάλλεται α@ό την εξωτερικότητα σε
τρίτους.
Έτσι, +ια αρνητική @αραγωγική εξωτερικότητα συνε@άγεται α@οτυχία της αγοράς. Η
ελεύθερη αγορά δεν οδηγεί στον κοινωνικά βέλτιστο συνδυασ+ό τι+ών και @οσοτήτων,
αλλά σε υψηλότερη @αραγωγή και κατανάλωση α@ό ό, τι θα ήταν κοινωνικά βέλτιστη.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Μία Αρνητική Καταναλωτική Εξωτερικότητα
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Επιπτώσεις Αρνητικών Καταναλωτικών
Εξωτερικοτήτων
Οι αρνητικές καταναλωτικές εξωτερικότητες συνε@άγονται ότι η κοινωνική οριακή
χρησι+ότητα της κατανάλωσης είναι χα+ηλότερη α@ό την ιδιωτική οριακή χρησι+ότητα της
κατανάλωσης.
∆εδο+ένου ότι οι καταναλωτές α@οφασίζουν βάσει της ιδιωτικής οριακής χρησι+ότητας της
κατανάλωσης, υ@άρχει υ@ερβολική κατανάλωση σε σχέση +ε τον κοινωνικά βέλτιστο όγκο.
Οι τι+ές είναι υψηλότερες α@ό αυτές @ου θα ήταν κοινωνικά βέλτιστες, και ως εκ τούτου
στην ισορρο@ία υ@άρχει ε@ίσης υ@ερ@αραγωγή.
Αυτή η υ@ερ@αραγωγή και υ@ερκατανάλωση συνε@άγεται κοινωνική α@ώλεια, δεδο+ένου
ότι η αύξηση του @λεονάσ+ατος @αραγωγού και καταναλωτή δεν αρκεί για να
αντισταθ+ίσει @λήρως το εξωτερικό κόστος @ου ε@ιβάλλεται α@ό την εξωτερικότητα σε
τρίτους.
Έτσι, +ια αρνητική καταναλωτική εξωτερικότητα συνε@άγεται α@οτυχία της αγοράς. Η
ελεύθερη αγορά δεν οδηγεί στον κοινωνικά βέλτιστο συνδυασ+ό τι+ών και @οσοτήτων, αλλά
σε υψηλότερη κατανάλωση και @αραγωγή α@ό ό, τι θα ήταν κοινωνικά βέλτιστη.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Iδιωτικές Λύσεις σε Αρνητικές Εξωτερικότητες: Το
Θεώρημα του Coase
Στο @αράδειγ+α του χαλυβουργείου και των ψαράδων, ο @οτα+ός υ@οτίθεται ότι ήταν κοινή ιδιοκτησία.
∆εν ανήκε ούτε στο χαλυβουργείο ούτε στους ψαράδες.
Τι γίνεται αν οι ψαράδες είχαν δικαιώ+ατα ιδιοκτησίας στο @οτά+ι; Τότε θα +@ορούσαν να
αναγκάσουν τη χαλυβουργική εταιρεία να τους α@οζη+ιώσει για κάθε τόνο χάλυβα και τα ‘α@όβλητα’
@ου @αρήγαγε. Στην ισορρο@ία, αυτό θα αύξανε το ιδιωτικό οριακό κόστος για την εταιρεία στο ίδιο
ε@ί@εδο +ε το κοινωνικό οριακό κόστος και θα αντι+ετώ@ιζε το @ρόβλη+α της εξωτερικότητας.
Ακό+α κι αν ο @οτα+ός ανήκε στην χαλυβουργική εταιρεία, οι ψαράδες θα +@ορούσαν να της
@ροσφέρουν α@οζη+ίωση για τον @εριορισ+ό της @αραγωγής χάλυβα και α@οβλήτων, καθιστώντας το
ιδιωτικό οριακό κόστος για αυτήν ίσο +ε το κοινωνικό οριακό κόστος. Και @άλι, το @ρόβλη+α της
εξωτερικότητας θα είχε λυθεί.
Αυτή η λύση στο @ρόβλη+α των εξωτερικοτήτων @ροτάθηκε το 1960 α@ό τον Ronald Coase. Πρότεινε
ότι οι εξωτερικότητες +@ορούν να εσωτερικο,οιηθούν, +ε τη θέσ@ιση κατάλληλων δικαιω+άτων
ιδιοκτησίας. Αυτός ο τύ@ος λύσης είναι γνωστός ως το θεώρη+α του Coase (Coase Theorem). Αυτό το
θεώρη+α υ@οδηλώνει ότι σε @ολλές @ερι@τώσεις το @ρόβλη+α των εξωτερικοτήτων +@ορεί να
αντι+ετω@ισθεί +ε τη θέσ@ιση κατάλληλων δικαιω+άτων ιδιοκτησίας. Έτσι, το θεώρη+α του Coase
Theorem @ροτείνει έναν @ολύ @εριορισ+ένο ρόλο για την κυβερνητική @ολιτική, τον καθορισ+ό των
δικαιω+άτων ιδιοκτησίας.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Coase, Ronald (1910-2013)
Ο Ronald Harry Coase (29 ∆εκε+βρίου 1910 - 2 Σε@τε+βρίου 2013) ήταν
Βρετανός οικονο+ολόγος και συγγραφέας. Ήταν για +εγάλο +έρος
της ζωής του Καθηγητής Οικονο+ικών στη Νο+ική Σχολή του
Πανε@ιστη+ίου του Σικάγο, ό@ου έφτασε το 1964 και @αρέ+εινε για το
υ@όλοι@ο της ζωής του.
Αφού σ@ούδασε +ε το εξωτερικό @ρόγρα++α του Πανε@ιστη+ίου του
Λονδίνου το 1927–29, ο Coase +@ήκε στο London School of Economics,
ό@ου @ήρε +αθή+ατα +ε τον Arnold Plant. Έλαβε το βραβείο Νό+@ελ
στα Οικονο+ικά το 1991.
Ο Coase, ο ο@οίος @ίστευε ότι οι οικονο+ολόγοι @ρέ@ει να +ελετήσουν
@ραγ+ατικές αγορές και όχι θεωρητικές, καθιέρωσε τη θεωρία της
ε@ιχείρησης, ως +έσου αντι+ετώ@ισης του κόστους συναλλαγών στις
αγορές. Ο Coase είναι @ερισσότερο γνωστός για δύο εργασίες του: «Η
φύση της εταιρείας» (1937), η ο@οία εισάγει την έννοια του κόστους
συναλλαγών για να εξηγήσει τη φύση και τα όρια των ε@ιχειρήσεων,
και «Το @ρόβλη+α του κοινωνικού κόστους» (1960), το ο@οίο @ροτείνει
ότι τα καλά καθορισ+ένα δικαιώ+ατα ιδιοκτησίας θα +@ορούσαν να
ξε@εράσουν τα @ροβλή+ατα των εξωτερικοτήτων (βλ. Θεώρη+α
Coase) Ε@ι@λέον, η @ροσέγγιση κόστους συναλλαγών του Coase έχει
ε@ί του @αρόντος ε@ιρροή στα σύγχρονα οργανωτικά οικονο+ικά,
ό@ου ε@αναφέρθηκε α@ό τον Oliver E. Williamson.
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Προβλήματα με τη Λύση του Coase
Το ,ρόβλη"α ανάθεσης: Η ανάθεση ευθύνης και ο καθορισ+ός των κατάλληλων ζη+ιών είναι γε+άτη δυσκολίες, ειδικά
όταν υ@άρχει αβεβαιότητα και α@ουσία @λήρους @ληροφόρησης, και υ@άρχουν @ολλοί @αράγοντες @ου δη+ιουργούν
ή ε@ηρεάζονται α@ό την εξωτερικότητα.
Το ,ρόβλη"α ανα"ονής: Ανακύ@τει όταν τα δικαιώ+ατα ιδιοκτησίας κατέχονται α@ό @ερισσότερα α@ό ένα +έρη. Τα
κοινόχρηστα δικαιώ+ατα ιδιοκτησίας δίνουν σε κάθε ιδιοκτήτη εξουσία έναντι όλων των άλλων. Αυτό +@ορεί να
οδηγήσει σε διακο@ή των δια@ραγ+ατεύσεων καθώς κάθε ιδιοκτήτης @ροσ@αθεί να αντέξει και να ε@ιτύχει ένα
καλύτερο ιδιωτικό α@οτέλεσ+α για τον εαυτό του. Σε +ια τέτοια @ερί@τωση η λύση Coase διαλύεται.
Το ,ρόβλη"α του ελεύθερου καβαλλάρη (Free Rider): Όταν +ια ε@ένδυση έχει ιδιωτικό κόστος αλλά συλλογικό όφελος,
τα άτο+α θα υ@οε@ενδύσουν. Θα @ροσ@αθήσουν να οφεληθούν, χωρίς να @ληρώσουν το +ερίδιό τους στο κόστος. Σε
ισορρο@ία, ο καθένας +@ορεί να @ροσ@αθήσει να ωφεληθεί χωρίς να συ++ετάσχει στο κόστος, και η λύση Coase θα
καταρρεύσει.
Κόστος συναλλαγών και ,ροβλή"ατα δια,ραγ"άτευσης: Τέλος, η @ροσέγγιση του Coasian αγνοεί το θε+ελιώδες
@ρόβλη+α @ου είναι δύσκολο να δια@ραγ+ατευτεί όταν υ@άρχουν +εγάλοι αριθ+οί ατό+ων σε +ία ή και στις δύο
@λευρές της δια@ραγ+άτευσης. Ακό+η και για +ικρής κλί+ακας εντο@ισ+ένες εξωτερικότητες υ@άρχουν @ροβλή+ατα
δια@ραγ+άτευσης. Φανταστείτε να @ροσ@αθείτε να @ληρώσετε κά@οιον για να στα+ατήσει το κά@νισ+α σε ένα
εστιατόριο. Ή @ροσφέροντας στον δι@λανό σας γείτονα χρή+ατα για να +ειώσετε την ένταση της +ουσικής του.
Συ+@έρασ+α: Ορισ+ένες εξωτερικές δυνατότητες +@ορούν να αντι+ετω@ιστούν +έσω καθορισ+ού δικαιω+άτων
ιδιοκτησίας, αλλά @ολλές δεν +@ορούν.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Ο Ρόλος των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας και η “Τραγωδία
των Κοινών”
Για +ία σειρά α@ό @λουτο@αραγωγικές @ηγές, και το @εριβάλλον είναι ανά+εσα
σε αυτές, δεν υ@άρχουν σαφώς καθορισ+ένα δικαιώ+ατα ιδιοκτησίας.
Όταν διάφοροι @αραγωγοί ή χώρες εκ+εταλλεύονται +ία @λουτο@αραγωγική
@ηγή @ου τους ανήκει α@ό κοινού, ο ρυθ+ός εκ+ετάλλευσης αυτής της @ηγής
είναι υ@ερβολικός, καθώς ο κάθε @αραγωγός (ή η κάθε χώρα), +ε το να
+εγιστο@οιεί τα δικά του οφέλη, δεν λα+βάνει υ@όψη του τις αρνητικές
ε@ι@τώσεις @ου ε@ιφέρει η συ+@εριφορά του στην ευη+ερία των άλλων.
Το @ρόβλη+α αυτό είναι ευρύτερα γνωστό ως η τραγωδία των κοινών, καθώς το
@αγκόσ+ιο @εριβάλλον α@οτελεί κοινή και όχι ατο+ική ή εθνική ιδιοκτησία.
Το ζήτη+α του @εριβάλλοντος είναι ένα ζήτη+α στο ο@οίο η ανά@τυξη +ιας
χώρας, στο βαθ+ό @ου βασίζεται σε διαδικασίες οι ο@οίες @ροκαλούν βλάβη στο
@αγκόσ+ιο @εριβάλλον, @ροκαλεί αρνητικές εξωτερικές ε@ι@τώσεις στην
ευη+ερία των υ@ολοί@ων χωρών.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η “Τραγωδία των Κοινών” και ο Garrett Hardin
Το όνο+α “τραγωδία των κοινών”, έχει ε@ικρατήσει α@ό τον τίτλο
ενός ση+αντικού άρθρου του βιολόγου Garrett Hardin στο
@εριοδικό Science το 1968. Αναφορικά +ε το @εριβάλλον ο Hardin
αναφέρει ότι
“Ο ορθολογικός άνθρω@ος δια@ιστώνει ότι το +ερίδιο του κόστους
των α@οβλήτων @ου α@ορρί@τει στα κοινά είναι +ικρότερο α@ό το
κόστος του καθαρισ+ού των α@οβλήτων του @ριν τα α@ορρίψει
στα κοινά. ∆εδο+ένου ότι αυτό ισχύει για όλους, στο βαθ+ό @ου
όλοι συ+@εριφερό+αστε χωρίς @εριορισ+ούς, +όνο ως
ανεξάρτητες, ορθολογικές, +ονάδες, εί+αστε εγκλωβισ+ένοι σε
ένα σύστη+α ό@ου όλοι “λερώνου+ε την κοινή +ας φωλιά”.”
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Που Οφείλεται η “Τραγωδία των Κοινών”
Η τραγωδία των κοινών οφείλεται στο ότι το @εριβάλλον α@οτελεί
κοινή και όχι ατο+ική ιδιοκτησία.
Wς εκ τούτου, δεν λα+βάνου+ε υ@όψη στους ορθολογικούς ατο+ικούς
+ας υ@ολογισ+ούς @αρά +όνο +έρος του κόστους @ου συνε@άγονται
οι ε@ιλογές +ας για το @εριβάλλον. Καθώς δεν λα+βάνου+ε υ@όψη
αυτή την αρνητική εξωτερικότητα των ε@ιλογών +ας, οι ε@ιλογές +ας
συνε@άγονται υ@ερβολική ε@ιβάρυνση του @εριβάλλοντος.
Η ιδέα αυτή εφαρ+όζεται και στη διεθνή οικονο+ία, καθώς διάφορες
χώρες, ενεργώντας ατο+ικά, λειτουργούν +ε τρό@ο @ου οδηγεί σε
υ@ερβολική +όλυνση του @αγκοσ+ίου @εριβάλλοντος, +ε το να +ην
υιοθετούν @ολιτικές @ου το @ροστατεύουν.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Διεθνής Διάσταση της “Τραγωδίας των Κοινών”
Η τραγωδία των κοινών δεν έχει +όνο εφαρ+ογή στο φαινό+ενο του
θερ+οκη@ίου.
Έχει εφαρ+ογές σε @ολλές άλλες @τυχές του @αγκοσ+ίου @εριβάλλοντος,
ό@ως η υ@εραλίευση των θαλασσών, η καταστροφή των δασών και των
υδάτινων @όρων, το ε+@όριο @ροϊόντων @ου σχετίζονται +ε είδη υ@ό
εξαφάνιση (ελεφαντοστό, δέρ+ατα σ@άνιων αιλουροειδών) κλ@.
Όταν η εκ+ετάλλευση +ιας @λουτο@αραγωγικής @ηγής έχει διεθνείς
ε@ι@τώσεις δεν αρκεί να αντι+ετω@ιστεί το @ρόβλη+α της τραγωδίας των
κοινών σε εθνικό ε@ί@εδο. Αντίθετα α@αιτούνται διεθνείς συ+φωνίες και
λύσεις, ώστε κάθε κράτος, +εγιστο@οιώντας τη δική του ευη+ερία, να +η
θίγει +ε τις ε@ιλογές του την ευη+ερία των υ@ολοί@ων κρατών.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Διεθνείς Συμφωνίες για την Προστασία του
Περιβάλλοντος
Το Πρωτόκολλο του Κυότο, το Σύ+φωνο της Κο@εγχάγης και η @ιο @ρόσφατη
Συ+φωνία των Παρισίων, α@οτελούν @αραδείγ+ατα τέτοιων διεθνών
@ροσ@αθειών για τον @εριορισ+ό των εκ@ο+@ών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Χωρίς διεθνείς συ+φωνίες, κάθε χώρα θα εκ@έ+@ει +εγαλύτερες @οσότητες
διοξειδίου του άνθρακος α@ό ό,τι είναι ε@ιθυ+ητό σε @αγκόσ+ιο ε@ί@εδο,
καθώς θα συγκρίνει το ατο+ικό κόστος @εριορισ+ού των δικών της εκ@ο+@ών,
+ε το ατο+ικό της όφελος α@ό τον @εριορισ+ό των εκ@ο+@ών, @αραβλέ@οντας
το όφελος @ου θα @ροέκυ@τε για τον υ@όλοι@ο κόσ+ο.
Αν ό+ως όλες οι χώρες συ+φωνούσαν σε +έτρα @εριορισ+ού των εκ@ο+@ών,
τότε, +έσω της συ+φωνίας, κάθε χώρα θα ε@ωφελείτο και α@ό τον @εριορισ+ό
των εκ@ο+@ών των υ@ολοί@ων χωρών, και θα καταλήγα+ε σε καλύτερο
α@οτέλεσ+α για την @αγκόσ+ια κοινότητα.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Το Πρωτόκολλο του Κυότο
Το @ρωτόκολλο του Κυότο βασίστηκε στη συνθήκη των Ηνω+ένων Εθνών για την κλι+ατική αλλαγή, το
ο@οίο είχε ε@ικυρωθεί α@ό 189 χώρες, συ+@εριλα+βανο+ένων των ΗΠΑ. Το @ρωτόκολλο αυτό @εριείχε
συγκεκρι+ένους στόχους για τις εκ@ο+@ές αερίων θερ+οκη@ίου. Συγκεκρι+ένα, οι βιο+ηχανικές χώρες θα
έ@ρε@ε να +ειώσουν τις εκ@ο+@ές αερίων θερ+οκη@ίου κατά 5,2% έως το 2010 σε σχέση +ε το 1990, κάτι @ου
στην ουσία ισοδυνα+ούσε +ε εκ@ο+@ές χα+ηλότερες κατά 29% σε σχέση +ε τις @ροβλέψεις για το 2010,
χωρίς τη συ+φωνία. Οι στόχοι για συγκεκρι+ένες οικονο+ίες ήταν -8% για την Ευρω@αϊκή Ένωση, -7% για
τις ΗΠΑ, -6% για την Ια@ωνία, 0% για τη Ρωσία και +ικρές ε@ιτρε@ό+ενες αυξήσεις για την Αυστραλία και
την Ισλανδία. Ε@ι@λέον υ@ήρξε @ρόβλεψη για τη δη+ιουργία +ιας αγοράς για την αγορα@ωλησία
εκ@ο+@ών, ώστε +ία χώρα η ο@οία υ@ερκάλυ@τε το στόχο, να +@ορούσε να @ωλήσει δικαιώ+ατα σε +ία
χώρα η ο@οία αδυνατούσε να τον καλύψει.
Το @ρωτοκόλλο ε@ικυρώθηκε α@ό 160 χώρες στις ο@οίες @εριλα+βάνονταν 40 βιο+ηχανικές χώρες. Το
σύνολο των χωρών @ου ε@ικύρωσε το @ρωτόκολλο αντιστοιχούσε στο 55% του συνόλου των εκ@ο+@ών
αερίων θερ+οκη@ίου. Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2005. Wστόσο, οι ΗΠΑ, η χώρα α@ό την
ο@οία @ροέρχεται το +εγαλύτερο @οσοστό εκ@ο+@ών αερίων θερ+οκη@ίου, δεν την ε@ικύρωσαν. Οι λόγοι
τους ο@οίους ε@ικαλέστηκαν ήταν α+φιβολίες για τις ε@ι@τώσεις των εκ@ο+@ών αερίων θερ+οκη@ίου στο
@αγκόσ+ιο @εριβάλλον, οι αρνητικές ε@ι@τώσεις της συ+φωνίας στην οικονο+ία τους και η εξαίρεση
ανα@τυσσο+ένων χωρών ό@ως της Κίνας και της Ινδίας α@ό τη συ+φωνία. Αντί για ε@ικύρωση της
συ+φωνίας, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα ακολουθήσουν το δικό τους εναλλακτικό δρό+ο για τη +είωση των
εκ@ο+@ών αερίων θερ+οκη@ίου.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Το Σύμφωνο της Κοπεγχάγης
Προκει+ένου να ε@ιτευχθεί η συ++ετοχή των ΗΠΑ στις διεθνείς @ροσ@άθειες
για τη +είωση των εκ@ο+@ών αερίων θερ+οκη@ίου συγκλήθηκε το ∆εκέ+βριο
του 2009 η Σύνοδος Κορυφής για Κλί+α της Κο@εγχάγης, στην ο@οία +ετείχαν
119 χώρες, συ+@εριλα+βάνων των ΗΠΑ.
Η σύνοδος αυτή κατέληξε στη λεγό+ενη Συ+φωνία της Κο@εγχάγης, ότι η
@εραιτέρω άνοδος της θερ+οκρασίας της γης θα έ@ρε@ε να @εριοριστεί κάτω
α@ό 2 βαθ+ούς Κελσίου, αλλά χωρίς δεσ+ευτικά +έτρα για την ε@ίτευξη του
στόχου αυτού.
Συ+φωνήθηκε ε@ίσης κάθε χώρα να υ@οβάλλει τους δικούς της στόχους για τη
+είωση των εκ@ο+@ών αερίων θερ+οκη@ίου, και να υ@άρξει ένα τα+είο το ο@οίο
θα χρη+ατοδοτεί το κόστος των ανα@τυσσο+ένων οικονο+ιών για τη +είωση των
εκ@ο+@ών. Το Μάρτιο του 2010, τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Κίνα και η Ινδία
υ@έγραψαν το Σύ+φωνο της Κο@εγχάγης, +αζί +ε 100 άλλες χώρες.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Συμφωνία των Παρισίων
Συ+φωνία στα @λαίσια της Συνόδου των Ηνω+ένων Εθνών για την Κλι+ατική Αλλαγή.
Μετείχαν 195 χώρες και η συ+φωνία ε@ήλθε το ∆εκέ+βριο του 2015 και υ@ογράφηκε τον
Α@ρίλιο του 2016 στη Νέα Υόρκη.
Η αύξηση της @αγκόσ+ιας +έσης θερ+οκρασίας να διατηρηθεί κάτω α@ό τους 2◦ C @άνω
α@ό τα @ρο-βιο+ηχανικά ε@ί@εδα, και να υ@άρξουν @ροσ@άθειες να +ειωθεί στους 1,5◦ C
@άνω α@ό τα @ρο-βιο+ηχανικά ε@ί@εδα.
Οι διάφορες χώρες α@ό +όνες τους θα θέσουν εθνικούς στόχους για την ε@ίτευξη του
κοινού στόχου.
Αξιολόγηση της @ροσ@άθειας κάθε @έντε χρόνια, +ε @ρώτη αξιολόγηση το 2023.
Η συ+φωνία είναι ενδεικτική και όχι δεσ+ευτική για τις διάφορες χώρες.
Οι χώρες @ου κρίνονται ότι δεν έχουν κάνει ε@αρκείς @ροσ@άθειες α@λώς θα
κατονο+άζονται δη+οσίως.
Έχει υ@ογραφεί α@ό 177 χώρες.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Αξιολόγηση των Προσπαθειών από το Κυότο ως το
Παρίσι
Η α@οτυχία της συνθήκης του Κύοτο να συ+@εριλάβει τρεις α@ό τις χώρες +ε τις
υψηλότερες εκ@ο+@ές αερίων θερ+οκη@ίου, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία, και οι
@ολύ @ιο χαλαρές ρυθ+ίσεις στο Σύ+φωνο της Κο@εγχάγης και στη Συ+φωνία των
Παρισίων, δείχνουν @όσο δύσκολη είναι η ε@ίτευξη διεθνών συ+φωνιών για
ζητή+ατα @ου υ@άρχουν εξωτερικές ε@ιδράσεις α@ό τις ενέργειες +ιας χώρας στην
ευη+ερία των υ@ολοί@ων.
Για @αράδειγ+α, οι ΗΠΑ δεν συ+φωνούσαν +ε το Πρωτόκολλο του Κυότο γιατί αυτό
δεν @εριελά+βανε την Κίνα και την Ινδία, οι ο@οίες είναι υ@εύθυνες για +εγάλο +έρος
των @αγκόσ+ιων εκ@ο+@ών διοξειδίου του άνθρακα. Α@ό την @λευρά τους, η Κίνα
και η Ινδία φοβούνται ότι οι ρυθ+ίσεις αυτές θα ε@ιβραδύνουν τη διαδικασία της
ανά@τυξης τους.
Wστόσο, ό@ως και στην @ερί@τωση της α@ελευθέρωσης του ε+@ορίου, ή της διεθνούς
νο+ισ+ατικής συνεργασίας, έχει υ@άρξει @ρόοδος, έστω και +ερική, +έσω του
Συ+φώνου της Κο@εγχάγης και της Συ+φωνίας των Παρισίων.
Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Το Πρωτόκολλο τουΜόντρεαλ
Μια @ιο ε@ιτυχη+ένη @ροσ@άθεια είναι το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ για τις
Ουσίες @ου Καταστρέφουν το Στρώ+α του Όζοντος, το ο@οίο α@αγόρευσε
@λήρως τη χρήση χλωροφλορανθράκων (chlorofluorocarbons ή CFCs).
Η ε@ιστη+ονική έρευνα α@έδειξε χωρίς α+φιβολία ότι οι
χλωροφλοράνθρακες (CFCs) δη+ιουργούσαν την “τρύ@α” του όζοντος.
Ε@ι@λέον, οι χλωροφλοράνθρακες +@ορούσαν να υ@οκατασταθούν χωρίς
+εγάλο κόστος τόσο στα ψυγεία, όσο και στα +ηχανή+ατα κλι+ατισ+ού και
σε άλλες συσκευές @ου τους χρησι+ο@οιούσαν.
Έτσι α@οδείχθηκε @ιο εύκολο να συ+φωνήσουν όλες οι χώρες στην @λήρη
α@αγόρευση της χρήσης των ουσιών αυτών. Η συ+φωνία +@ήκε σε εφαρ+ογή
το 1989 καί έχει ήδη +ειώσει ση+αντικά τη ζη+ιά στο στρώ+α του όζοντος.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονο"ική, 2020-2021
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Η Υπεραλίευση των Θαλασσών
Μεγάλα @ροβλή+ατα ανακύ@τουν +ε το @ρόβλη+α του @εριορισ+ού της υ@εραλίευσης των
θαλασσών, της @ροστασίας του οξυρύγχου (το ψάρι α@ό το ο@οίο @ροέρχεται το χαβιάρι) στην
Κασ@ία Θάλασσα, της @ροστασίας της φάλαινας και ορισ+ένων ειδών τόνου, της @ροώθησης της
οικολογικής αλιείας.
Πέραν των διεθνών συ+φωνιών, ζητή+ατα @ροστασίας του @εριβάλλοντος ανακύ@τουν και σε
διάφορες διενέξεις @ου αφορούν στο διεθνές ε+@όριο.
Για @αράδειγ+α, οι ΗΠΑ @ροσ@άθησαν να ε@ιβάλλουν τους δικούς τους @εριορισ+ούς στο τρό@ο
αλίευσης του τόνου (+ε δίκτυα τα ο@οία να +ην εγκλωβίζουν τα δελφίνια) και της γαρίδας (+ε δίκτυα
τα ο@οία να +ην εγκλωβίζουν τις θαλάσσιες χελώνες), α@αγορεύοντας τις εισαγωγές τόνου α@ό το
Μεξικό (@ου δεν χρησι+ο@οιούσε δίκτυα @ου @ροστατεύουν τα δελφίνια) και τις εισαγωγές γαρίδας
α@ό την Ινδία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν και την Ταϊλάνδη (@ου δεν χρησι+ο@οιούσαν δίκτυα @ου
@ροστατεύουν τις θαλάσσιες χελώνες). Το Μεξικό @ροσέφυγε στη GATT το 1991 και δικαιώθηκε,
αλλά οι ΗΠΑ ε@έβαλλαν να αναγράφεται στις κονσέρβες τόνου αν η +έθοδος αλίευσης είναι φιλική
@ρος τα δελφίνια ή όχι. Τό ίδιο συνέβη και +ε τις συσκευασίες της γαρίδας, @ου +ετά α@ό @ροσφυγή
των ενδιαφερο+ένων χωρών στο ∆ιεθνή Οργανισ+ό Ε+@ορίου το 1996 δικαιώθηκαν, αλλά
υ@οχρεώνονται να γράφουν στη συσκευασία το ότι η αλίευση γίνεται τρό@ο @ου δεν @ροστατεύει τις
θαλάσσιες χελώνες.
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Οι Μάχες για τα Τρόφιμα
Η Ευρω@αϊκή Ένωση έχει α@αγορεύσει τις εισαγωγές γενετικά
τρο@ο@οιη+ένων τροφί+ων α@ό τις ΗΠΑ, @ου +ε τη σειρά τους
@ροσέφυγαν στο ∆ιεθνή Οργανισ+ό Ε+@ορίου το 2003 και
δικαιώθηκαν τρία χρόνια αργότερα. Wστόσο, η Ευρώ@η ε@έ+εινε ότι
οι συσκευασίες θα @ρέ@ει να αναφέρουν ότι τα τρόφι+α είναι
γενετικά τρο@ο@οιη+ένα, κάτι @ου @εριορίζει ση+αντικά τις σχετικές
εξαγωγές των ΗΠΑ @ρος την Ευρώ@η.
Με τη σειρά τους κά@οιες ευρω@αϊκές χώρες ε@ιχειρούν εδώ και
χρόνια να ε@ιτύχουν α@αγόρευση του διεθνούς ε+@ορίου στον
γαλαζό@τερο (bluefin) τόνο, @ου είναι είδος υ@ό εξαφάνιση, αλλά
αντιδρά η Ια@ωνία @ου είναι ο +εγαλύτερος καταναλωτής του είδους.
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Συμπεράσματα
Αντιλα+βάνεται κανείς ότι η @ροστασία του @αγκοσ+ίου @εριβάλλοντος
@ροσκρούει εκ των @ραγ+άτων στα αντικρουό+ενα συ+φέροντα των
διαφόρων χωρών, ανάλογα +ε το κόστος και το όφελος @ου @ροκαλείται
για την κάθε +ία α@ό συγκεκρι+ένα +έτρα και ρυθ+ίσεις.
Wστόσο, +έσα α@ό αυτά τα αντικρουό+ενα διεθνή συ+φέροντα, και +ε τη
σταδιακή ευαισθητο@οίηση των @ολιτών στις διάφορες χώρες, υ@άρχει
κά@οια @ρόοδος τα τελευταία χρόνια.
Το βέβαιο ό+ως είναι ότι χρειάζονται ακό+η @ολύ +εγάλες @ροσ@άθειες
στην κατεύθυνση της ευαισθητο@οίησης των @ολιτών και του διεθνούς
συντονισ+ού των @ρωτοβουλιών @ροστασίας του @εριβάλλοντος του
@λανήτη.
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