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Περίληψη
Η κλιµατική αλλαγή είναι µια πραγµατικότητα που απειλεί άµεσα την παγκόσµια κοινότητα. Απειλεί µε
αφανισµό τα ήδη ευάλωτα οικοσυστήµατα, αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων
καιρικών φαινοµένων, και προκαλεί βλάβες σε κρίσιµους τοµείς ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η
γεωργία, οι κατασκευές και ο τουρισµός.
Η κλιµατική αλλαγή ήδη συµβαίνει, αλλά το µέγεθος των επιπτώσεων που θα προκαλέσει εξαρτάται
από τον ρυθµό εξέλιξής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αλλά και άλλες χώρες όπως οι
Φιλιππίνες, έχουν δεχθεί ως απόλυτη αρχή για τον περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγή ότι η αύξηση της θερµοκρασίας δεν πρέπει να ξεπεράσει σε καµιά περίπτωση τους 2ο C, σε
σχέση µε την προ-βιοµηχανική εποχή.
Τι σηµαίνει όµως αυτός ο περιορισµός της αύξησης της θερµοκρασίας; Οι παγκόσµιες συγκεντρώσεις
αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να κορυφωθούν µέσα στα επόµενα 10-15 χρόνια και κατόπιν να
αρχίσουν να µειώνονται αισθητά. Συνυπολογίζοντας και την ανάγκη για πιο χαλαρούς κανόνες για τις
αναπτυσσόµενες χώρες, είναι σαφές ότι οι βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες θα πρέπει να µειώσουν
τις εκποµπές τους κατά 80% έως το 2050 (σε σχέση µε τα επίπεδα εκποµπών του 1990). ∆εν υπάρχει,
όµως, περιθώριο αποτυχίας. Οι εκποµπές π ρ έ π ε ι να µειωθούν αν θέλουµε να αποφύγουµε τα
χειρότερα.
Η Ελλάδα ανήκει και αυτή στην οµάδα των κρατών που οφείλουν να προχωρήσουν προς µια συνολική
µείωση των εκποµπών τους κατά 80% µέχρι το 2050. Η Ελλάδα, όντας ανεπτυγµένη χώρα έχει
λιγότερες ευθύνες απ’ ότι οι ΗΠΑ, ή γενικότερα οι 8 ισχυρότερες χώρες του κόσµου (G8), αλλά
σαφέστατα περισσότερες σε σχέση µε τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.
Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να δώσει µια συνοπτική αναφορά για την ενεργειακή κατάσταση 15
ανεπτυγµένων ή αναπτυσσόµενων χωρών και τις πολιτικές που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν.
Βασικό εργαλείο είναι η παρουσίαση στοιχείων σε πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν το ‘κοντέρ’ της
κλιµατικής αλλαγής για κάθε χώρα. Στους πίνακες φαίνονται οι πραγµατικές και προβλεπόµενες
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, καθώς και µια σειρά δεικτών που θα βοηθήσουν τον κάθε αναγνώστη
στην κατανόηση των προσπαθειών που έχει ή δεν έχει κάνει κάθε µια από τις παρακάτω χώρες:
Ελλάδα, Ισπανία, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Βραζιλία,
Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Νότια Αφρική. Επιπλέον, καταγράφονται και άλλες σηµαντικές δραστηριότητες ή
µέτρα που κάθε χώρα έχει υιοθετήσει ή σκοπεύει να λάβει για τον περιορισµό των εκποµπών.
Ειδικά για τις ανεπτυγµένες χώρες, επιχειρείται και µια ‘βαθµολόγηση’ της ‘κλιµατικής’ τους απόδοσης,
που βασίζεται στα κριτήρια που αναγράφονται σε κάθε ‘κοντέρ’. Η βαθµολόγηση πραγµατοποιείται σε
σχέση µε το ζητούµενο που είναι η ύπαρξη ή µη σε κάθε χώρα των απαραίτητων πολιτικών και
µέτρων που θα µας οδηγήσουν στην απαιτούµενη µείωση των εκποµπών κατά 80% έως το 2050. Το
σκορ, που βασίζεται σε 10 δείκτες, δείχνει µε ξεκάθαρο τρόπο ότι καµιά από τις ανεπτυγµένες χώρες
δεν εφαρµόζει όλες εκείνες τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπό
τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από τους 2ο C.
Τρεις χώρες έχουν αποτύχει πλήρως στα µέτρα καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής: ΗΠΑ, Ρωσία
και Καναδάς. Ειδικά, οι ΗΠΑ που αποτελούν τον µεγαλύτερο ρυπαντή παγκοσµίως, δεν έχουν καν
επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, ούτε έχουν θεσπίσει µέτρα σε οµοσπονδιακό επίπεδο για τη
γρήγορη µείωση των εκποµπών. Όµως και οι άλλες βιοµηχανικές χώρες, αν και κάνουν περισσότερα,
δεν µπορούν να νιώθουν περήφανες για την ‘κλιµατική’ τους πολιτική.
Η Ελλάδα έχει πολύ ακόµα δρόµο να διανύσει και πλέον απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες για να
τηρήσει τις δεσµεύσεις της και να ταχθεί ενεργά στο πλευρό όσων αγωνίζονται για την καταπολέµηση
της κλιµατικής απειλής. Οι «υψηλές ταχύτητες» της Ελλάδας -που βαδίζει ολοταχώς προς την αλλαγή
του κλίµατος- οφείλονται στη συνεχιζόµενη εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα (λιγνίτης, πετρέλαιο) και την
κακή τους χρήση, στην περιορισµένη συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα, στην αδιαφορία για
τα οφέλη της εξοικονόµησης ενέργειας, στην υιοθέτηση ενός µοντέλου ανάπτυξης έντασης ενέργειας,
και στην απουσία ενός συνεκτικού πλαισίου µέτρων µέσο-µακροπρόθεσµου χαρακτήρα.
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Με λίγες λέξεις, η Ελλάδα µπορεί να
µην καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις σε
απόλυτες
εκποµπές
αερίων
θερµοκηπίου, αλλά ‘τρέχει µε χίλια’
προς την υπερθέρµανση του πλανήτη.
Η κατάταξη της Ελλάδας στη λίστα των
χωρών
που
περιέχονται
στο
Παράρτηµα Ι της UNFCCC (των
χωρών δηλ. που έχουν δεσµευθεί για
συγκεκριµένες µειώσεις εκποµπών
υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο) είναι
ενδεικτική της κατάστασης: Η Ελλάδα
αν και κατέχει την 18η θέση στις 40
χώρες του Annex I όσον αφορά τις
απόλυτες
εκποµπές
αερίων
θερµοκηπίου, σκαρφαλώνει στην 4η
θέση όταν γίνεται σύγκριση των
ποσοστών αύξησης των εκποµπών
από το 1990 έως το 2004.

Στους πίνακες που ακολουθούν
παρατίθενται στοιχεία και για άλλες
‘ρυπογόνες’ χώρες που όµως δεν
ανήκουν στο παράρτηµα I του
Πρωτοκόλλου του Κιότο (Βραζιλία,
Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Ν. Αφρική). Καθώς
είναι
αυτές
οι
οικονοµίες
αναπτυσσόµενες, προβλέπεται ότι θα
αυξήσουν κατά πολύ τις εκποµπές
τους στο µέλλον, θέτοντας ακόµα
περισσότερα
και
πιο
δύσκολα
ερωτήµατα για το πώς οι παγκόσµιες
εκποµπές
θα
µειωθούν
αποτελεσµατικά.
Πηγή: UNFCCC
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Επεξήγηση του πίνακα

Εξέλιξη εκποµπών: ∆είχνει τα
ιστορικά στοιχεία και τις µελλοντικές
προβλέψεις των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου, που περιλαµβάνονται
στο Πρωτόκολλο του Κιότο
Εκποµπές ανά τοµέα: Πώς
κατανέµονται οι εκποµπές ανά
τοµέα δραστηριότητας
Ενεργειακές πηγές: Καθώς οι
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
προέρχονται κυρίως από τη χρήση
ενέργειας, είναι σηµαντικό να φανεί
το ενεργειακό µίγµα κάθε χώρας
∆είκτες: ∆εδοµένα που δείχνουν
την κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα
Κλιµατική πολιτική: Σύντοµη
περιγραφή της ‘κλιµατικής’
πολιτικής της χώρας
Πολιτική ανά τοµέα και κοντέρ
απόδοσης: Σύντοµη περιγραφή
της πολιτικής ανά τοµέα,
αξιολόγηση της φιλοδοξίας και
συνοχής των µέτρων και πολιτικών
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης:
Αξιολόγηση των αποδόσεων κάθε
χώρας, βάσει των δεικτών και
πολιτικών που περιέχονται στον
πίνακα
Κοντέρ: Αποτύπωση της κλιµατικής
απόδοσης, σε σχέση µε το αν οι χώρες
έχουν καλές ενεργειακές επιδόσεις και αν
λαµβάνουν µέτρα για να µείνουµε κάτω
ο
από την οριακή αύξηση κατά 2 C
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Μέθοδος αξιολόγησης
Η αξιολόγηση αφορά µόνο τις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες (άρα και την Ελλάδα). Παρελθόν, παρόν και µέλλον
συµµετέχουν το ίδιο στην αξιολόγηση (από 1/3 της συνολικής βαθµολογίας). Στην αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη και
ποιοτικά δεδοµένα, ήτοι τα µέτρα που έχουν ληφθεί και η πολιτική βούληση.
Για τη βαθµολόγηση κάθε χώρας στο ‘κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής’, το σκορ έχει εύρος από -2.5 έως +2.5, όπου τα
άκρα εκφράζουν τη χειρότερη ή την καλύτερη επίδοση. Η µέση θέση του κοντέρ (το µηδέν) θεωρείται ότι δείχνει πως
οι χώρες προβαίνουν στις κατάλληλες δράσεις για να ‘µείνουµε κάτω από τους 2οC’.
Σηµείωση: Το WWF θεωρεί ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι βιώσιµη λύση. Έτσι, οι πολιτικές που προωθούν την
πυρηνική ενέργεια σταθµίζονται µε αρνητικό πρόσηµο στην αξιολόγηση. Επιπλέον, τοπικές πολιτικές ή πολιτικές
µικρής εµβέλειας δεν έχουν ληφθεί υπόψη.
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Status
33%
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Εξέλιξη εκποµπών 11%

Past emission trend 11%
Απόσταση από στόχους Κιότο

Distance to Kyoto
11% target 11%
µεριδίου
ΑΠΕ 11%
IncΑύξηση
rease in
renewables
11%

Εκποµπές/κάτοικο
11%
Emissions/cap 11%

Emissions/GDP
11%
Εκποµπές/ΑΕΠ 11%

Climate
performance

CO2/kWh
/kWh 5,5%
CO
5.5%
2

33%

Κλιµατική απόδοση

Efficiency in βιοµηχανίας
industry 5.5%
Αποδοτικότητα
5,5%
Electricity/nuclear x%*
Ηλεκτρισµός/πυρηνικά
x%*

Households
and services
x%*
Οικιακός/τριτογενής
τοµέας x%*

34%

Transport
Μεταφορές x%*
x%*

Future:
Policies
34%

Μ
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Λ
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Industry x%*
Βιοµηχανία
x%*

Renewables
ΑΠΕ 8% 8%
*:
Weighted
individually
per
country
the sector’s
share of national emissions
* σταθµίζεται
ανάλογα
µε τη συµµετοχή
κάθε
τοµέα στις by
εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου
Αποτύπωση των σκορ στο κοντέρ της ρύπανσης:

-2.5 έως -1.5

-1.5 έως -0.5

-0.5 έως 0.5

0.5 έως 1.5

1.5 έως 2.5
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Ελλάδα
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου1
Εξέλιξη εκποµπών2

Πηγή: Ecofys
3
Εκποµπές ανά τοµέα

Απόβλητα
2%

Βιοµηχανία και
λοιποί τοµείς
9%

Γεωργία
9%

Παραγωγή
ενέργειας
43%

Βιοµηχανικές
διεργασίες
10%
Κτίρια και
γεωργία
11%

Ενεργειακές πηγές3
Ηλιακά/αιολικά/
άλλα
1%
Βιοµάζα
3%

Φυσικό αέριο
7%

Λιγνίτης
30%

+25,4%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+0,4 %

Αύξηση στο µερίδιο των
3
ΑΠΕ

-0.2%

Εκποµπές ανά κάτοικο

12,4
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

610
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

777
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
4
στη βιοµηχανία

1.6

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.02
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα5

1.31
tCO2eq./cap

Περίληψη
•
Η Ελλάδα ξεπέρασε το όριο του Κιότο, αν και είχε το
αµφίβολο «προνόµιο» να αυξήσει τις εκποµπές κατά
25% εως το 2010. Οι εκποµπές αυξάνονται
σηµαντικά στις µεταφορές, τον οικιακό και τον
τριτογενή τοµέα
•
Γενικά, οι εκποµπές ανά κάτοικο ή ΑΕΠ είναι
αυξηµένες, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγή και η
κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα έχουν πάρει
λάθος δρόµο.
•
Οι εκποµπές προβλέπεται να αυξηθούν και στο
µέλλον, µιας και τα µέχρι σήµερα µέτρα δεν είναι
επαρκή. Η έµφαση σε ρυπογόνα καύσιµα και στο
µέλλον (λιγνίτης, λιθάνθρακας) προιδεάζει αρνητικά
για τις εξελίξεις.

Μεταφορές
16%

Υδροηλεκτρικά
1%

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2005

Πετρέλαιο
58%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Η Ελλάδα επικύρωσε τη UNFCCC στις 04.08.1994, και το Πρωτόκολλο του Κιότο στις 31.05.2002
•
Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2ο C
•
Μακροχρόνιοι στόχοι εκποµπών: το 2020 σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2010
•
Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020
(30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20%
συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας
Ηλεκτρισµός/ Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Επιµένει σε εξαιρετικά ρυπογόνα µοντέλα
Πυρηνικά
ηλεκτροπαραγωγής µε λιγγίτη και πετρέλαιο. Υπάρχουν πλέον ισχυρά κίνητρα για
ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά απουσιάζει ένας κεντρικός σχεδιασµός. Η χρήση πυρηνικής
ενέργειας δεν αποτελεί επιλογή για την Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών αντιδράσεων των
πολιτών
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Βιοµηχανία

Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις µετέχουν στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Απλόχερα
δικαιώµατα, αλλά οι ενεργειακοί δείκτες έχουν βελτιωθεί.
Οικιακός και Ελάχιστα κίνητρα για χρήση ΑΠΕ (φοροαπαλλαγή στους ηλιακούς θερµοσίφωνες). Ο
τριτογενής
Κώδικας ορθολογικής χρήσης ενέργειας δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ και τα κτίρια
τοµέας
χαρακτηρίζονται από ενεργοβόρα συµπεριφορά. Η Οδηγία 2002/91 δεν έχει ακόµα
ενσωµατωθεί στο Ελληνικό δίκαιο.
Μεταφορές
Υποστήριξη των βιοκαυσίµων. Επέκταση των δικτύων ΜΜΜ, αλλά µε αργούς ρυθµούς.
Μεγάλη αύξηση στην αγορά αυτοκινήτων ΙΧ.
Ανανεώσιµες Οικονοµικά κίνητρα µέσω του αναπτυξιακού νόµου και εγγυηµένη τιµή στον
παραδιδόµενο ηλεκτρισµό. ∆εν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος 20,1% ηλεκτρισµού από
ΑΠΕ έως το 2010
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•

•
•

Οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θεωρούνται υψηλές για µια ανεπτυγµένη
χώρα όπως η Ελλάδα.
Απαιτούνται επειγόντως αυστηρά µέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος του
Κιότο
Ο µακροχρόνιος σχεδιασµός της Ελλάδας δεν είναι καθόλου φιλόδοξος, αν
και η χώρα έχει δεσµευτεί να µετέχει στη µείωση των εκποµπών της ΕΕ
τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020
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Καναδάς
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου6
Εξέλιξη εκποµπών7
(M t CO2 eq.)

1000
800
F-gases
N2O
CH4
CO2
Fo rest ry
Kyo t o t arg et
Project io ns

600
400
200
0
1990
-200

1995

2000

2005

2010

2015

Εκποµπές ανά τοµέα
Απόβλητα; 4%
Γεωργία; 7%
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 11%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση; 36%

Μεταφορές; 26%
Βιοµηχανία ; 16%

Ενεργειακές πηγές8

2020

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

+27.0%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+33.0 %

Αύξηση στο µερίδιο των
ΑΠΕ9

-0.5%

Εκποµπές ανά κάτοικο

24
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

825
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

224
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στη βιοµηχανία10

1.7

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

6.1
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
11
οικιακό και τριτογενή τοµέα

2.6
tCO2eq./cap

Περίληψη
•
Μεγάλη αύξηση εκποµπών
•
Πολύ µακριά από τους στόχους του Κιότο
•
Πολύ υψηλές εκποµπές ανά κάτοικο
•
Σχετικά υψηλή συµµετοχή των ΑΠΕ, αλλά σχεδόν
εξ’ολοκλήρου από µεγάλα υδροηλεκτρικά

Βιοµάζα; 4,00%
Ηλιακά/αιολικά/ά
λλα; 0,03%
Πυρηνικά; 7,00%
Υδροηλεκτρικά;
11,00%

Φυσικό αέριο;
30,00%

Πετρέλαιο;
35,00%

Άνθρακας; 11%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωσε την UNFCC στις 04.12.1992, και το Πρωτόκολλο του Κιότο στις 17.12.2002
•
Στις 26.04.2007 η Καναδική Κυβέρνηση δεσµεύτηκε για µείωση εκποµπών κατά 20% κάτω από τα επίπεδα του
2006 έως το 2020, δηλ. 11% πάνω από τα όρια του Κιότο.
•
Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν θα αγοράσει δικαιώµατα εκποµπών και δεν θα µετέχει στη διεθνή αγορά
άνθρακα
Ηλεκτρισµός/ Το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αέριες εκποµπές θα εφαρµοστεί από το 2010 και αφορά
Πυρηνικά
700 µεγάλους ρυπαντές. Υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας.
Βιοµηχανία
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας

Ενεργειακή σήµανση για πολλές οικιακές συσκευές. Οικονοµικά κίνητρα για ανακαινίσεις
εξοικονόµησης ενέργειας σε σηµαντικό αριθµό νοικοκυριών.
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Μεταφορές

Κριτήρια απόδοσης καυσίµου στα επιβατικά οχήµατα, όχι φορτηγά. Εθελοντικοί στόχοι
βελτίωσης για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες έως το 2010. Στόχοι για εισαγωγή στόχου
αιθανόλης 5% από το 2010, και βιοντίζελ 2% από το 2010, µε κάποια κίνητρα για
παραγωγούς βιοκαυσίµων.
Ανανεώσιµες Σχετικά καλά κίνητρα για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Όµως, το 2006 η Κυβέρνηση
πάγωσε τη χρηµατοδότηση νέων αιολικών.

Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•
•
•
•

Πολύ υψηλές εκποµπές ανά κάτοικο
Σε όλους τους τοµείς οι εκποµπές αυξάνονται.
Το ισχύον σχέδιο δράσης δεν συνεπάγεται τήρηση των στόχων του Κιότο
∆εν υπάρχει ολοκληρωµένη στρατηγική για το κλίµα
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Γαλλία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου12
Εξέλιξη εκποµπών13
(M t CO2 eq.)

700
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300
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F-gases
N2O
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Fo rest ry
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1995

2000

2005

2010

2015

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

-1.8%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

-1.8 %

Αύξηση στο µερίδιο των
15
ΑΠΕ

-0.6%

Εκποµπές ανά κάτοικο

9
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

346
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

82
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
16
στη βιοµηχανία

1.3

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.4
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα17

1.8
tCO2eq./cap

2020

Εκποµπές ανά τοµέα

Απόβλητα; 3%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση; 13%

Γεωργία; 17%

Βιοµηχανία ; 22%
Οικιακός και
τριτογενής τοµέας;
20%

Μεταφορές; 25%
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Ενεργειακές πηγές

Βιοµάζα; 4,00%
Ηλιακά/αιολικά/ά
λλα; 0,03%

Γεωθερµία; 0,05%
Πετρέλαιο;
33,00%

Περίληψη
•
Εκποµπές κάτω από τον στόχο του Κιότο, και
εξαιτίας της µείωσης του βιοµηχανικού N2O, αλλά
αυξάνονται οι εκποµπές σε µεταφορές και οικιακότριτογενή τοµέα
•
Γενικά χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες
ανεπτυγµένες χώρες, εξαιτίας όµως της µεγάλης
συµµετοχής των πυρηνικών (κάτι που το WWF δεν
θεωρεί ως βιώσιµη λύση)
•
Οι εκποµπές θα ανέβουν στο µέλλον, αλλά υπάρχει
ελπίδα για σταθεροποίηση στα επόµενα χρόνια

Πυρηνικά; 42,00%

Άνθρακας; 5%

Υδροηλεκτρικά;
2,00%

Φυσικό αέριο;
14,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 25.03.1994, επικύρωση Πρωτοκόλου του Κιότο στις 31.05.2002
•
Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2ο C
•
Μακροχρόνιο σχέδιο µείωσης εκποµπών: -75% έως το 2050 σε σχέση µε τις εκποµπές του 1990 για όλα τα άερια
θερµοκηπίου
•
Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020
(30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20%
συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας
Ηλεκτρισµός/ Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων της ΕΕ. Παροχή ‘λευκών πιστοποιητικών’ από
Πυρηνικά
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής για αποδοτική χρήση ενέργειας στους τελικούς
καταναλωτές. Οικονοµικά κίνητρα για συστήµατα συµπαραγωγής. Ισχυρή υποστήριξη της
πυρηνικής ενέργειας.
Βιοµηχανία
Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Εθελοντικές συµφωνίες.
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας

Φοροαπαλλαγές και κίνητρα για καλή µόνωση και ηλιακή θέρµανση. Υποχρεωτικό
σύστηµα ενεργειακής σήµανσης για κτίρια. Στάνταρντς µόνωσης κτιρίων.
12

Μεταφορές
Ανανεώσιµες

Υποστήριξη βιοκαυσίµων. Εθελοντικές συµφωνίες µε βιοµηχανίες αυτοκινήτων. Σήµανση
εκποµπών CO2 στα νέα αυτοκίνητα. Πρόσθετη φορολογία για αυτοκίνητα που εκλύουν
πάνω από 200gCO2/km.
Οικονοµικά κίνητρα για ΑΠΕ, εγγυηµένη τιµή στην παραδιδόµενη ηλεκτρική ενέργεια.

Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•
•
•

Οι εκποµπές είναι χαµηλότερες σε σχέση µε άλλες χώρες, εξαιτίας κυρίως
της πυρηνικής ενέργειας (που το WWF θεωρεί ότι δεν είναι βιώσιµη λύση)
Οι εκποµπές είναι κάτω από το όριο του Κιότο, αλλά οι εκποµπές σε
µεταφορές, οικιακό και τριτογενή τοµέα προβλέπεται να αυξηθούν και οι
στόχοι θα ξεπεραστούν αν δεν ληφθούν πρόσθετα µέτρα
Πολύ φιλόδοξο σχέδιο µείωσης για το 2050
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Ισπανία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου18
Εξέλιξη εκποµπών19

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2005

52,2%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+37,2 %

Αύξηση στο µερίδιο των
21
ΑΠΕ

+3,4%

Εκποµπές ανά κάτοικο

10
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

392
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

413
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
22
στη βιοµηχανία

1.3

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.3
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα23

0.9
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά τοµέα
Απόβλητα;
3,00%
Γεωργία;
11,00%
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 9,00%

Μεταφορές;
24,00%

Ηλεκτρισµός
και θέρµανση;
29,00%

Βιοµηχανία ;
24,00%

Ενεργειακές πηγές20
Ηλιακά/αιολικά
/άλλα; 1,90%
Υδροηλεκτρικά
; 1,20%
Πυρηνικά;
10,30%

Βιοµάζα;
2,80%

Περίληψη
•
Εκποµπές πολύ πάνω από τον στόχο του Κιότο,
•
Οι εκποµπές ανά κάτοικο και ΑΕΠ βρίσκονται κοντά
στο µέσο όρο των ανεπτυγµένων χωρών
•
Μεγάλη εξάρτηση από εισαγόµενους ενεργειακούς
πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας)
•
Καλή εξάπλωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

Γεωθερµία;
0,00%

Πετρέλαιο;
49,30%

Φυσικό αέριο;
20,00%

Άνθρακας;
14,60%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 21.12.1993, επικύρωση Πρωτοκόλου του Κιότο στις 31.05.2002
•
Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2ο C
•
∆εν υπάρχει ακόµα κάποιο µακροπρόθεσµο σχέδιο µείωσης των εκποµπών.
•
Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020
(30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20%
συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας
Ηλεκτρισµός/ Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων της ΕΕ. Κίνητρα σε συστήµατα
Πυρηνικά
συµπαραγωγής. ∆εν υποστηρίζει την πυρηνική ενέργεια. Συνεχίζεται η επιδότηση των
µονάδων άνθρακα.
Βιοµηχανία
Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Εθελοντικές συµφωνίες µεταξύ. Επιδοτήσεις
της κυβέρνησης για ενεργειακές επιθεωρήσεις και µέτρα εξοικονόµησης
Οικιακός και Επιδοτήσεις για ενεργειακή επιθεώρηση. ∆ηµιούργησε νέο κώδικα για την ενεργειακή
τριτογενής
αποδοτικότητα, που υποχρεώνει την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για θέρµανση και
τοµέας
ζεστό νερό, καθώς και την εγκατάσταση φ/β σε µεγάλες εµπορικές επιφάνειες. Πρόκειται
να αναπτυχθεί ενεργειακή πιστοποίηση
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Μεταφορές

Στήριξη των βιοκαυσίµων. Σήµανση για εκποµπές CO2 στα νέα αυτοκίνητα. Σχέδιο
υποδοµών που προβλέπει την µεγάλη ανάπτυξη αυτοκινητοδρόµων, πράγµα που έρχεται
σε άντιθεση µε τα µέτρα µείωσης εκποµπών από τις µεταφορές
Ανανεώσιµες Καλό σύστηµα επιδοτήσεων και κινήτρων, πράγµα που έχει επιτρέψει στην Ισπανία να
είναι πρωτοπόρος χώρα σε παγκόσµια επίπεδο στην παραγωγή ενέργειας από αιολικά
και φ/β
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•
•

•
•
•

Οι εκποµπές έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο του Κιότο
Ο τοµέας ηλεκτροπαραγωγής έχει µειώσει τις εκποµπές του λόγω των ΑΠΕ
και της συµµετοχής στο σύστηµα εµπορίας ρύπων
Οοι εκποµπές από τις µεταφορές και τον οικιακό τοµέα προβλέπεται να
αυξηθούν και οι στόχοι θα ξεπεραστούν, αν δεν ληφθούν πρόσθετα µέτρα
Χωρίς φιλόδοξο µακροπρόθεσµο σχέδιο µείωσης
Ανάπτυξη προσχεδίου της Ισπανικής στρατηγικής για το κλίµα και την
ενέργεια (2007), χωρίς συγκεκριµένα µέτρα για την τήρηση των ορίων του
Κιότο και την δηµιουργία των βάσεων για την µετά-Κιότο περίοδο
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Γερµανία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου24
Εξέλιξη εκποµπών25
(M t CO2 eq .)
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Εκποµπές ανά τοµέα

Γεωργία;
6,00%

Απόβλητα;
1,00%

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας;
17,00%

Ηλεκτρισµός
και θέρµανση;
38,00%

Μεταφορές;
17,00%
Βιοµηχανία ;
21,00%

Ενεργειακές πηγές26
Ηλιακά/αιολικά
/άλλα; 0,54%
Υδροηλεκτρικά
; 0,48%

Βιοµάζα;
3,00%

Γεωθερµία;
0,04%

Πυρηνικά;
12,00%

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

-18.4%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+2.6 %

Αύξηση στο µερίδιο των
27
ΑΠΕ

2.1%

Εκποµπές ανά κάτοικο

12
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

467
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

499
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
28
στη βιοµηχανία

1.3

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.1
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα29

2.1
tCO2eq./cap

2020

Περίληψη
•
Μεγάλη εξάρτηση από άνθρακα (λιγνίτη) και
πετρέλαιο
•
Μείωση εκποµπών µεταξύ 1990 και 2000, εν µέρει
λόγω της οικονοµικής κατάρευσης της Ανατολικής
Ευρώπης
•
Μικρή απόσταση από τον στόχο του Κιότο, αλλά
απαιτούνται νέα µέτρα
•
Μεγάλη συµµετοχή των ΑΠΕ

Πετρέλαιο;
36,00%

Φυσικό αέριο;
23,00%

Άνθρακας;
25,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 09.12.1993, επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στις 31.05.2002
ο
•
Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 C
•
Θέτει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών κατά 40% έως το 2020 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, αν η ΕΕ
δεχθεί τη µείωση κατά 30%
•
Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020
•
Πρωτοστατεί στο πρόγραµµα “KfW Carbon Fund” σχετικά µε το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης (CDM)
•
Πρωτοστατεί στις προσπάθειες µείωσης των εκποµπών και πιέζει τους G8
Ηλεκτρισµός/ Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων, αλλά όχι φιλόδοξα. Απλόχερα δικαιώµατα σε
Πυρηνικά
ανθρακικές µονάδες. Μονάδες συµπαραγωγής έχουν φέρει µικρή βελτίωση. Σταδιακή
κατάργηση πυρηνικών.
Βιοµηχανία
Μετέχει στο σύστηµα εµπορίας, αλλά όχι φιλόδοξα. Ρυθµίσεις για εξοικονόµησης
ενέργειας σε µικροµεσαίες βιοµηχανίες.
Οικιακός και Ελκυστικά δάνεια για µόνωση και για θέρµανση µε µικρές εκποµπές. Ρυθµίσεις για
τριτογενής
εξοικονόµηση ενέργειας. Τα κριτήρια για κτίρια είναι φιλόδοξα, αλλά δεν υπάρχουν
τοµέας
ποινές.
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Μεταφορές

Εθελοντική προσπάθεια από τη βιοµηχανία αυτοκινήτων για αποδοτικότητα, αλλά µάλλον
καµιά βιοµηχανία δεν θα πιάσει τους στόχους. Σήµανση ενεργειακής αποδοτικότητας στα
νέα αυτοκίνητα.
Ανανεώσιµες Εγγυηµένη τιµή για ηλεκτρισµό από ΑΠΕ, αξιοσηµείωτη αύξηση της συµµετοχής των
ΑΠΕ. Στόχοι για 12,5% ηλεκτρισµό από ΑΠΕ έως το 2010. Σχεδόν σίγουρο ότι θα
επιτευχθεί νωρίτερα.
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης

•
•

•
•

Υψηλές εκποµπές στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω λιγνίτη
Μείωση εκποµπών στο διάστηµα 1990-2000, κυρίως λόγω της οικονοµικής
κατάρευσης της Ανατολικής Γερµανίας, αλλά και λόγω κάποιων θετικών
µέτρων. Για να τηρήσει τους στόχους του Κιότο απαιτούνται και άλλα
µέτρα.
Επιτυχής προώθηση των ΑΠΕ, αλλά ειδικά προνόµια για τον λιγνίτη. Η
απλόχερη κατανοµή δικαιωµάτων στο σύστηµα εµπορίας ρύπων µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα
Έχει ως φιλόδοξο στόχο τη µείωση των εκποµπών κατά 40% έως το 2020
σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990
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Ιταλία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου30
Εξέλιξη εκποµπών31
(M t CO2 eq.)

800
600

F-g ases
N2 O
CH4
CO2
Forest ry
Pro ject io ns

400
200
0
1990
-200

1995

2000

2005

2010

2015

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

+12.1%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+18.6 %

Αύξηση στο µερίδιο των
33
ΑΠΕ

1.7%

Εκποµπές ανά κάτοικο

10
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

390
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

524
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
34
στη βιοµηχανία

1.3

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.3
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα35

1.5
tCO2eq./cap

2020

Εκποµπές ανά τοµέα
Απόβλητα;
3,00%
Γεωργία;
7,00%

Ηλεκτρισµός
και θέρµανση;
29,00%

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας;
15,00%

Μεταφορές;
23,00%

Βιοµηχανία ;
23,00%

Ενεργειακές πηγές32
Ηλιακά/αιολικ
ά/άλλα;
0,12%

Βιοµάζα;
2,00%

Περίληψη
•
Αυξηµένες εκποµπές
•
Απεχεί σηµαντικά από τους στόχους του Κιότο
•
Μεσαίες προς χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες
ανεπτυγµένες χώρες
•
Ισχυρή εξάρτηση από πετρέλαιο, αυξηµένη
συµµετοχή του φυσικού αερίου
•
∆εν χρησιµοποιεί πυρηνική ενέργεια από το 1987

Γεωθερµία;
3,00%

Υδροηλεκτρικ
ά; 2,00%
Πυρηνικά;
0,00%

Πετρέλαιο;
49,00%

Φυσικό αέριο;
36,00%
Άνθρακας;
8,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 15.04.1994, επικύρωση Κιότο στις 31.05.2002
ο
•
Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2 C
•
∆ηµόσιο/ιδιωτικό ταµείο “Ιταλικό Ταµείο Άνθρακα” για την παροχή πιστοποιητικών από προγράµµατα CDM/JI
•
Συµφώνησε µε τους στόχους του εαρινού συµβουλίου για µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 20% έως το 2020
(30% αν και άλλες χώρες εκτός ΕΕ δεσµευθούν για παρόµοια µείωση), 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20%
συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας
Ηλεκτρισµός/ Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Παρέχει λευκά πιστοποητικά για ενεργειακή
Πυρηνικά
αποδοτικότητα. Οικονοµικά κίνητρα για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού.
Σχεδιάζει νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα, αντικείµενη στους στόχους του
Κιότο. Η παροχή κρατικής βοήθειας στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής υποβαθµίζει τις
προσπάθειες εξοικονόµησης. ∆εν χρησιµοποεί πυρηνική ενέργεια.
Βιοµηχανία
Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. Υπάρχουν τα λευκά πιστοποιητικά, αλλά
απαιτείται αναθεώρηση του συστήµατος. Φόρος CO2 , αλλά δεν είναι σταθµισµένος
ανάλογα µε το περιεχόµενο άνθρακα των διαφόρων µορφών ενέργειας.
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Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας

Οικονοµικά κίνητρα για ηλιακά θερµικά και επεµβάσεις εξοικονόµησης στα σπίτια.
Υποχρεωτικά στάνταρντς για νέα κτίρια. Προβλέπονται πιστοποιητικά ενεργειακής
αποδοτικότητας, αλλά δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί. Οι πολιτικές βρίσκονται σε συνάφεια
µε τους στόχους του Κιότο.
Μεταφορές
Κατακερµατισµένη και αναποτελεσµατική πολιτική. Εθελοντική συµφωνία µε
αυτοκινητοβιοµηχανίες, και αποφορολόγηση βιοκαυσίµων. Η ΕΕ απέρριψε τις µειώσεις
εκποµπών που πρότεινε η Ιταλία στο σύστηµα εµπορίας ρύπων, ως µη συµβατές µε την
υπάρχουσα πολιτική.
Ανανεώσιµες Εγγυηµένη τιµή και πιστοποιητικά για ΑΠΕ. Κίνητρα για γεωθερµία και βιοµάζα. Χαµηλή
διείσδυση των ΑΠΕ, και πολλά γραφειοκρατικά εµπόδια.
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•

•
•
•
•

Οι εκποµπές βρίσκονται στον µέσο όρο, σε σχέση µε τις ανεπτυγµένες
χώρες.
Υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο, που όµως µειώνεται
Εκποµπές αρκετά πάνω από τον στόχο του Κιότο, και προβλέπεται
περαιτέρω αύξηση
Μόνο λίγα εθνικά µέτρα έχουν εφαρµοστεί
Υιοθετεί τους στόχους της ΕΕ για µείωση των εκποµπών έως το 2020
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Ιαπωνία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου36
Εξέλιξη εκποµπών37
(M t CO2 eq .)

1600
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1200
1000
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N2 O
CH4
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Kyot o t arget
Pro ject ions

800
600
400
200
0
-2001990
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2015

Εκποµπές ανά τοµέα

Γεωργία;
2,00%

Απόβλητα;
4,00%
Ηλεκτρισµός
και θέρµανση;
28,00%

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας;
14,00%

Μεταφορές;
19,00%

Βιοµηχανία ;
33,00%

Ενεργειακές πηγές38
Ηλιακά/αιολικ
ά/άλλα;
0,14%
Υδροηλεκτρικ
ά; 2,00%
Πυρηνικά;
12,00%

2020

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

+8.0%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+14.0 %

Αύξηση στο µερίδιο των
39
ΑΠΕ

0.0%

Εκποµπές ανά κάτοικο

11
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

394
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

441
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
40
στη βιοµηχανία

1.1

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.0
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα41

1.5
tCO2eq./cap

Περίληψη
•
Αύξηση εκποµπών µεταξύ 1990 και 2004
•
Μεγάλη απόσταση από τον στόχο του Κιότο
•
Σχετικά χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες
βιοµηχανικές χώρες, εξαιτίας της καλής
αποδοτικότητας, αλλά και της χρήσης πυρηνικής
ενέργειας (που όµως δεν είναι περιαλλοντικά
αποδεκτή λύση)
•
Προβλέψεις για σταθεροποίηση εκποµπών

Βιοµάζα;
1,00%
Γεωθερµία;
0,62%

Πετρέλαιο;
50,00%

Φυσικό αέριο;
14,00%

Άνθρακας;
21,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 28.05.1993, επικύρωση Κιότο στις 04.06.2002
•
Η Κυβέρνηση θέλει να πετύχει το 1,6% από τον στόχο 6% του Κιότο µε χρήση JI και CDM, και 3,8% από αλλαγή
42
χρήσης γης και δασοπονία
Ηλεκτρισµός/ Εθελοντική συµφωνία µε τη βιοµηχανία, στόχος -20% CO2 ανά µονάδα παραγώµενης
Πυρηνικά
ενέργειας έως το 2010, αλλά οι εκποµπές στον τοµέα αυξάνονται. Ισχυρή στήριξη των
πυρηνικών. Αυξηµένη εξοικονόµηση σε οικιακές συσκευές µέσω του στάνταρντ “top
runner” και ενεργειακής σήµανσης. Μείωση φόρου για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισµό,
και κίνητρα για αποδοτική χρήση νερού.
Βιοµηχανία
Εθελοντική συµφωνία µε τη βιοµηχανία, στόχος για µείωση των εκποµπών κάτω από τα
επίπεδα του 1990 έως το 2010. Εθελοντικό σύστηµα εµπορίας ρύπων µε κίνητρα.
Υποχρεωτικό σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οικιακός και Υποχρεωτικό σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης για εµπορικά κτίρια. Κίνητρα για
τριτογενής
συστήµατα συµπαραγωγής σε κατοικίες.
τοµέας
20

Μεταφορές

Ισχύει το στάνταρντ “Top runner” για σήµανση ‘οικονοµίας καυσίµου’. Υποχρεωτικό
σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης για µεγάλους ρυπαντές. Ανάπτυξη υποδοµών στις
µεταφορές (τραίνα).
Ανανεώσιµες Προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και κάποια οικονοµικά κίνητρα.

Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•
•
•
•

Σχετικά χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες βιοµηχανικές χώρες, εξαιτίας
της καλής αποδοτικότητας και χρήσης πυρηνικής ενέργειας (που όµως δεν
είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση)
Αύξηση εκποµπών και µεγάλη απόσταση από τους στόχους του Κιότο
Όχι υποχρεωτικό σύστηµα µείωσης εκποµπών µέσα από τους
µηχανισµούς της αγοράς
∆εν υπάρχει µακροπρόθεσµο σχέδιο µείωσης εκποµπών.
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Ρωσία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου43
Εξέλιξη εκποµπών44
(M t CO2 eq.)

3500
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N2O
CH4
CO2
Fo rest ry
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1500
1000
500
0
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2020

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

-28.7%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

-28.7 %

Αύξηση στο µερίδιο των
46
ΑΠΕ

-0.4%

Εκποµπές ανά κάτοικο

15
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

1629
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

329
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
47
στη βιοµηχανία

2.5

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

1.5
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα48

1.4
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά τοµέα

Γεωργία; 6,00%

Απόβλητα;
2,00%

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 10,00%
Μεταφορές;
11,00%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
57,00%

Βιοµηχανία ;
14,00%

Ενεργειακές πηγές45
Ηλιακά/αιολικά/ Βιοµάζα; 0,96%
άλλα; 0,00%
Υδροηλεκτρικά;
2,00%

Γεωθερµία;
0,04%
Πετρέλαιο;
21,00%

Περίληψη
•
Μείωση εκποµπών µεταξύ 1990 και 1999, λόγω
πτώσης οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά από τότε
σταθερά αυξάνονται
•
Οι προβλέψεις δείχνουν µεγάλη αύξηση
•
Οι τωρινές εκποµπές πολύ κάτω από τον στόχο του
Κιότο
•
Οι εκποµπές από ηλεκτρισµό στον µέσο όρο των
βιοµηχανικών χωρών λόγω υψηλής συµµετοχή του
φυσικού αερίου
•
Χαµηλή αποδοτικότητα της βιοµηχανίας και πολύ
υψηλές εκποµπές ανά ΑΕΠ

Πυρηνικά;
6,00%

Φυσικό αέριο;
53,00%

Άνθρακας;
17,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 25.03.1994, επικύρωση Κιότο στις 18.11.2004
Ηλεκτρισµός/ Πρόγραµµα σταδιακής κατάργησης κινήτρων στην ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά
Πυρηνικά
καύσιµα. Ανακοινώθηκε πρόγραµµα εξοικονόµησης αλλά χωρίς έµπρακτα µέτρα.
Σκοπεύει να αναπτύξει κι άλλο την πυρηνική ενέργεια.
Βιοµηχανία
Πρόγραµµα εξοικονόµησης και βελτίωσης απόδοσης τεχνολογιών αξιοποίησης φυσικού
αερίου και άνθρακα.
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας
Μεταφορές

Πολύ περιορισµένες πολιτικές.
Σχέδιο αύξησης συµµετοχής των βιοκαυσίµων, χωρίς όµως ισχυρά µέτρα.

Ανανεώσιµες Μακροπρόσθεσµο σχέδιο ανάπτυξης των ΑΠΕ.
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Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•
•
•

Εκποµπές σχετικά σε µέσο επίπεδο, λόγω υψηλής συµµετοχής φυσικού
αερίου και χαµηλής αποδοτικότητας.
Οι εκποµπές πολύ κάτω από τον στόχο του Κιότο λόγω πτώσης της
οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά σταθερά αυξάνονται
Κανένα επί της ουσίας εθνικό µέτρο µείωσης εκποµπών
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Μεγάλη Βρετανία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου49
Εξέλιξη εκποµπών50
(M t CO2 eq .)

1000
800
600

F-g ases
N2 O
CH4
CO2
Forest ry
Pro ject io ns

400
200
0
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-200
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2000
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2015

Εκποµπές ανά τοµέα

Απόβλητα;
3,00%
Γεωργία; 7,00%
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 18,00%

Μεταφορές;
20,00%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
34,00%

Βιοµηχανία ;
18,00%

Ενεργειακές πηγές51
Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,06%
Υδροηλεκτρικά;
0,12%
Πυρηνικά;
10,00%

Βιοµάζα; 1,00%
Γεωθερµία;
0,00%

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

-14.8%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

-2.3 %

Αύξηση στο µερίδιο των
52
ΑΠΕ

0.8%

Εκποµπές ανά κάτοικο

11
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

386
tCO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

473
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
53
στη βιοµηχανία

1.9

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

2.2
tCO2eq./cap

2020

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
2.0
οικιακό και τριτογενή τοµέα54 tCO2eq./cap
Περίληψη
•
Μείωση εκποµπών µεταξύ 1990 και 2000, λόγω
στροφής στο φυσικό αέριο, µηδενισµός εκποµπών
HFC από παρα-προϊόντα, µείωση εκποµπών
µεθανίου. Σταθερές εκποµπές µετά το 2000.
•
Κάτω από τον στόχο του Κιότο
•
Μέσες/ χαµηλές εκποµπές σε σχέση µε άλλες
βιοµηχανικές χώρες
Μικρή συµµετοχή των ΑΠΕ
•

Πετρέλαιο;
35,00%
Φυσικό αέριο;
37,00%

Άνθρακας;
16,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 08.12.1993, επικύρωση Κιότο στις 31.05.2002
•
Υποστηρίζει το γενικό όραµα της ΕΕ για περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας κάτω από 2ο C
•
Μακροπρόθεσµος στόχος µείωσης εκποµπών CO2 κατά 60% έως το 2050 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990,
δηµιουργία νέας νοµοθεσίας (Climate Change Bill), ισχυρός πολιτικός διάλογος για το κλίµα
•
Συµφωνία µε τους στόχους της ΕΕ για το 2020
•
Πρωτοβουλίες για το κλίµα, µέσα από τους G8
Ηλεκτρισµός/ Συµµετέχει στο σύστηµα εµπορίας ρύπων της ΕΕ, αλλά έδωσε πολλά δικαιώµατα στην 1η
Πυρηνικά
φάση, οι εκποµπές από άνθρακα αυξήθηκαν από το 2003, δέσµευση των προµηθευτών
ενέργειας για αύξηση της αποδοτικότητας, φόρος κλιµατικής αλλαγής µε εξαίρεση για τη
συµπαραγωγή.
Βιοµηχανία
Συµµετοχή στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. ∆ιαπραγµατεύσεις για στόχους εξοικονόµησης
στη βιοµηχανία. Εξαίρεση από τον φόρο κλιµατικής αλλαγής αν οι διαπραγµατεύσεις
οδηγήσουν σε συµφωνία.
Οικιακός και Στάνταρντς για σπίτια ανάλογα µε τις εκποµπές. Απαλλαγή φόρου για κατοικίες µηδενικού
τριτογενής
άνθρακα. Φιλόδοξοι στόχοι µείωσης εκποµπών από νέα σπίτια κατά 44% έως το 2013 και
τοµέας
κατοικίες µηδενικού άνθρακα από το 2016.
Μεταφορές
Απαλλαγή φόρου για βιοκαύσιµα. Περιορισµένη µείωση φόρου σε αυτοκίνητα χαµηλών
εκποµπών.
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Ανανεώσιµες Υποχρέωση των πορµηθευτών ενέργειας για συµµετοχή των ΑΠΕ σε ένα συγκεκριµένο
ποσοστό, συσχέτιση µε εµπορεύσιµα πιστοποιητικά. Απαλλαγή των ΑΠΕ από το φόρο
κλιµατικής αλλαγής. Υποχρέωση στους προµηθευτές καυσίµων για ΑΠΕ, που ξεκινά από
τον Απρίλιο του 2008.
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•

•
•

Εκποµπές κάτω από τους στόχους του Κιότο, η χώρα µάλλον θα πιάσει τους
στόχους του Κιότο. Η εθελοντική εθνική προσπάθεια για µείωση των
εκποµπών έως το 2010 (πέρα από τις δεσµεύσεις του Κιότο) θα υπολείπεται
6-8%55
Πολύ ενεργητική στη λήψη µέτρων, προετοιµάζονται και πρόσθετα µέτρα.
Έχει µακροπρόθεσµό σχέδιο µείωσης, αλλά χρειάζεται να γίνει πιο φιλόδοξο
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Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου56
Εξέλιξη εκποµπών57
(M t CO2 eq.)

10000
8000
6000

F-gases
N2O
CH4
CO2
Fo rest ry
Project ions

4000
2000
0
1990
-2000

1995

2000

2005

2010

2015

Εκποµπές ανά τοµέα
Απόβλητα;
3,00%
Γεωργία; 6,00%
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 12,00%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
36,00%

Μεταφορές;
26,00%
Βιοµηχανία ;
17,00%

Ενεργειακές πηγές58
Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,11%

Βιοµάζα; 3,00%

Γεωθερµία;
0,38%

2020

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

+16.3%

Απόσταση από τον στόχο
του Κιότο

+23.3 %

Αύξηση στο µερίδιο των
59
ΑΠΕ

-0.7%

Εκποµπές ανά κάτοικο

24
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

661
CO2eq./M$

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

575
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
60
στη βιοµηχανία

1.6

Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές

6.4
tCO2eq./cap

Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα61

2.9
tCO2eq./cap

Περίληψη
•
Πολύ υψηλές εκποµπές σε σχέση µε κάθε άλλη
βιοµηχανική χώρα
•
Ισχυρή εξάρτηση από πετρέλαιο και άνθρακα
•
Μεγάλη αύξηση εκποµπών
•
Πολύ µακριά από τους στόχους του Κιότο (που δεν
έχει επικυρώσει)
•
Η Κυβέρνηση Μπους εφαρµόζει την ίδια λανθασµένη
πολιτική αύξησης των εκποµπών

Υδροηλεκτρικά;
1,00%
Πυρηνικά; 9,00%
Πετρέλαιο;
40,00%
Φυσικό αέριο;
23,00%

Άνθρακας;
23,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενκά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 15.10.1992, απόρριψε το Κιότο
•
Η Κυβέρνηση πρότεινε µια διαφορετική εθνική προσέγγιση που οδηγεί σε αύξηση εκποµπών.
•
Η Κυβέρνηση παραδέχεται ότι η κλιµατική αλλαγή είναι ‘σοβαρό πρόβληµα’ αλλά δεν έχει καµιά ουσιαστική
πολιτική. Από τους λίγους στόχους που έχει, είναι η µείωση κατά 18% της ενεργειακής έντασης έως το 2012 και η
µείωση των εκποµπών κατά 1,833 MtCO2eq
•
Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες σε διάφορες πολιτείες (Καλιφόρνια, βορειοανατολικές πολιτείες) µε σχέδιο
εφαρµογής ενός πρόγραµµατος θέσπισης ορίων και εµπορίας ρύπων.
•
Αυξάνεται η κινητικότητα στο Κογκρέσο για το ζήτηµα του κλίµατος62
Ηλεκτρισµός/ Αναπτυξιακό πρόγραµµα για µελλοντικές καθαρές τεχνολογίες. Πρόγραµµα για αυξηµένη
Πυρηνικά
ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και εξοικονόµηση ενέργειας σε συσκευές (EnergyStar).
Βιοµηχανία
Εθελοντική συνεργασία Κυβέρνησης-βιοµηχανίας, και ΜΚΟ-βιοµηχανίας για µείωση
εκποµπών.
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας

Υποχρεωτικά, αλλά όχι πολύ φιλόδοξα, στάνταρντς για νέα κτίρια.
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Μεταφορές

Κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη σε καθαρά καύσιµα και αποδοτικότητα οχηµάτων.
Εθελοντικές συµφωνίες µείωσης εκποµπών µεταξύ Κυβέρνησης και
αυτοκινητοβιοµηχανίας.
Ανανεώσιµες Φορολογικά κίνητρα για οικιακά ηλιακά συστήµατα. Ελάχιστοι στόχοι για ηλεκτρισµό από
ΑΠΕ σε αρκετές πολιτείες, αλλά όχι υποστηρικτικός µηχανισµός σε οµοσπονδιακό
επίπεδο.
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•

•
•
•

Η χώρα µε τις υψηλότερες απόλυτες εκποµπές. Υψηλές εκποµπές σε
σχέση µε άλλες βιοµηχανικές χώρες, µεγάλη εξάρτηση από πετρέλαιο και
άνθρακα.
Ο στόχος του Κιότο (που δεν έχει επικυρώσει) είναι άπιαστο όνειρο, οι
εθνικοί στόχοι είναι πολύ µέτριοι
Εθνική στρατηγική µόνο για µείωση εκποµπών σε µακροπρόθεσµο
ορίζοντα (έµφαση σε τεχνολογίες)
Ισχυρή πίεση από πολιτείες για ενδυνάµωση της κλιµατικής πολιτικής
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Βραζιλία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου63
Εξέλιξη εκποµπών64
(M t CO2 eq .)

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

F-gases
N2O
CH4
CO2
Fo rest ry
Project ions

2500
2000
1500

Αύξηση στο µερίδιο των
66
ΑΠΕ
Εκποµπές ανά κάτοικο

1000
500

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Εκποµπές ανά τοµέα

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
Απόβλητα;
5,00%
4,00%
Βιοµηχανία ;
14,00%

Μεταφορές;
14,00%
Γεωργία;
59,00%
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 4,00%

65

Ενεργειακές πηγές

Βιοµάζα;
26,00%

Γεωθερµία;
0,00%

2020

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

+40.7%
-4.7%
5
tCO2eq./cap
710
tCO2eq./M$
78
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
67
στη βιοµηχανία
Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές
Εκποµπές ανά κάτοικο στον
οικιακό και τριτογενή τοµέα68

0.7
tCO2eq./cap
0.2
tCO2eq./cap

Πρόσβαση στον ηλεκτρισµό

95%

1.6

Περίληψη
•
Αύξηση εκποµπών
•
Υψηλές εκποµπές ανά ΑΕΠ
•
Χαµηλές εκποµπές ανά κάτοικο
•
Μικρή ενεργειακή ένταση για ηλεκτρισµό, λόγω ΑΠΕ
(υδροηλεκτρικά)
•
Υψηλή συµµετοχή της βιοµάζας στο ενεργειακό
µίγµα (αλλά µειώνεται)
•
Οι εκποµπές από αποψίλωση δασών και τη γεωργία
αποτελούν ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι των συνολικών
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου

Πετρέλαιο;
44,00%

Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,00%
Υδροηλεκτρικά;
14,00%
Πυρηνικά; 2,00%
Φυσικό αέριο;
7,00%

Άνθρακας;
7,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση της UNFCCC στις 28.02. 1994, επικύρωση Κιότο στις 23.08.2002
•
101 προγράµµατα CDM έχουν καταχωρηθεί στη UNFCCC (εκτιµώµενη ετήσια µείωση εκποµπών: 14.4
69
MtCO2eq.)
•
Εθνικό σχέδιο καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, υπό ανάπτυξη
Ηλεκτρισµός/ Προώθηση εισαγώµενου φυσικού αερίου και χρήση του σε µονάδες συµπαραγωγής.
Πυρηνικά
Εθνικό πρόγραµµα για τον ηλεκτρισµό (PROCEL), σε εφαρµογή από το 1991.
Βιοµηχανία
Στάνταρντς ενεργειακής απόδοσης σε ηλεκτρικούς κινητήρες.
Εθνικό πρόγραµµα ορθολογικής χρήσης πετρελαίου και αερίου (CONPET), σε εφαρµογή από το 1991.
Οικιακός και Eθελοντική σήµανση ηλεκτρικών συσκευών, και υποχρεωτική σήµανση για φούρνους και κουζίνες µε
τριτογενής
φυσικό αέριο. Μείωση φόρου για λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας.
τοµέας
Μεταφορές
Φορολογικά κίνητρα για ενεργειακά αποδοτικούς κινητήρες οχηµάτων.
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Ανανεώσιµες Εθνικό πρόγραµµα (Proalcool) στήριξης της βιοαιθανόλης. 25% συµµετοχή της αιθανόλης στη
συνολική ποσότητα βενζίνης. Η χρήση ζαχαροκάλαµου για παραγωγή αιθανόλης έχει πολύ καλά
αποτελέσµατα. ∆ηµιουργία προγράµµατος βιοντίζελ από φυτικά ελαια για 3% συµµετοχή το 2008 και
5% το 2013 (στη συνολική πόσοτητα πετρελαίου).
Πρόγραµµα κινήτρων για ηλεκτρισµό από ΑΠΕ (PROINFA) µε στόχο 3.300 MW από ΑΠΕ,
κατανεµηµένα ισόρροπα µεταξύ αιολικών, βιοµάζας, και µικρών υδροηλεκτρικών.
Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης

•
•
•

Πολύ χαµηλές εκποµπές στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω υδροηλεκτρικών
Αυξάνονται οι εθνικές εκποµπές
Οι εκποµπές από αποψίλωση δασών και τη γεωργία αποτελούν ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι των συνολικών
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
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Κίνα
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου70
Εξέλιξη εκποµπών71

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

(M t CO2 eq .)

10000

Αύξηση στο µερίδιο των
ΑΠΕ73
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Εκποµπές ανά κάτοικο
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Fo rest ry
Project io ns

4000
2000

Εκποµπές ανά ΑΕΠ

0
1990
-2000

1995

2000

2005

2010

2015

Εκποµπές ανά τοµέα
Απόβλητα;
3,00%
Γεωργία;
17,00%
Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
40,00%

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 8,00%

Βιοµηχανία ;
27,00%

Ενεργειακές πηγές72
Βιοµάζα;
15,00%

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

-6.7%
5
tCO2eq./cap
896
tCO2eq./M$
771
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στη βιοµηχανία74
Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές
Εκποµπές ανά κάτοικο στον
75
οικιακό και τριτογενή τοµέα

0.2
tCO2eq./cap
0.4
tCO2eq./cap

Πρόσβαση στον ηλεκτρισµό

99%

1.9

Περίληψη
•
Πολύ µεγάλη αύξηση εκποµπών
•
Πολύ υψηλές εκποµπές ανά ΑΕΠ (αν και έχει µειωθεί
σηµαντικά)
•
Χαµηλές εκποµπές ανά κάτοικο
•
Υψηλή ενεργειακή ένταση στην ηλεκτροπαραγωγή
εξαιτίας της χρήσης άνθρακα
•
Υψηλή αλλά ελαττούµενη συµµετοχή της οικιακής
χρήσης βιοµάζας στο ενεργειακό µίγµα

Μεταφορές;
5,00%

Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,00%

2020

+72.7%

Γεωθερµία;
0,00%

Υδροηλεκτρικά;
2,00%

Πετρέλαιο;
19,00%

Πυρηνικά; 0,79%
Φυσικό αέριο;
3,00%

Άνθρακας;
60,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 05.01.1993, επικύρωση Κιότο στις 30.08.2002
•
84 προγράµµατα CDM έχουν καταχωρηθεί στην UNFCCC (εκτιµώµενη ετήσια µείωση εκποµπών: 65
76
MtCO2eq.)
•
Φιλόδοξος στόχος για την ενεργειακή ένταση: -20% πρωτογενής ενέργεια ανά ΑΕΠ από το 2005 έως το 2010.
Ηλεκτρισµός/ ∆ηµιουργήθηκε νόµος για τον ηλεκτρισµό το 1995, για την αναδόµηση του συστήµατος. Κίνητρα για
Πυρηνικά
αντικατάσταση άνθρακα από φυσικό αέριο, δηµιουργία υποδοµών για φυσικό αέριο.
Βιοµηχανία
Προσπάθειες για µείωση κατανάλωσης ενέργειας.
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας
Μεταφορές

Υποχρεωτικά στάνταρντς για ενεργειακή αποδοτικότητα συσκευών, και εθελοντικό πρόγραµµα
σήµανσης.

∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών καλής ενεργειακής απόδοσης, κανόνες για
µείωση κατανάλωσης ενέργειας στα οχήµατα.
Ανανεώσιµες ∆έσµευση για 12% ηλεκτρισµό από ΑΠΕ και 17% συµµετοχή ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό µίγµα.
Υιοθέτηση νόµο για τις ΑΠΕ µε εγγυηµένη τιµή, µειωµένοι φόροι για προγράµµατα ΑΠΕ.
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Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης

•
•
•

Χαµηλές ακόµα εκποµπές ανά κάτοικο, αλλά συνεχώς αυξάνονται οι συνολικές εκποµπές
Ισχυρή εξάρτηση από άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή και τη βιοµηχανία, προσπάθειες για περαιτέρω
χρήση φυσικού αερίου
Προσπάθειες για αυξηµένη συµµετοχή των ΑΠΕ και εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης
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Ινδία
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου77
Εξέλιξη εκποµπών78
(M t CO2 eq .)
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0
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2020

Εκποµπές ανά τοµέα

Απόβλητα;
7,00%
Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
40,00%

Γεωργία;
23,00%

Βιοµηχανία ;
16,00%

79

Ενεργειακές πηγές

Βιοµάζα;
38,00%

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στη βιοµηχανία81
Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές
Εκποµπές ανά κάτοικο στον
82
οικιακό και τριτογενή τοµέα

0.1
tCO2eq./cap
0.1
tCO2eq./cap

Πρόσβαση στον ηλεκτρισµό

43%

1.7

Summary
•
Μεγάλη αύξηση εκποµπών
•
Υψηλές εκποµπές ανά ΑΕΠ
•
Πολύ χαµηλές εκποµπές ανά κάτοικο
•
Πολύ υψηλή ενεργειακή ένταση στην
ηλεκτροπαραγωγή, λόγω καύσης άνθρακα
•
Υψηλή αλλά ελαττούµενη συµµετοχή της οικιακής
χρήσης βιοµάζας στο ενεργειακό µίγµα
•
Υψηλές εκποµπές µεθανίου από τη γεωργία (ζώα και
ορυζώνες)

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 8,00%
Μεταφορές;
6,00%

CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

2
tCO2eq./cap
560
tCO2eq./M$
912
gCO2/kWh

Γεωθερµία;
0,00%
Πετρέλαιο;
22,00%

Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,06%
Άνθρακας;
33,00%

Υδροηλεκτρικά;
1,00%
Πυρηνικά;
0,84%

Φυσικό αέριο;
4,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση της UNFCCC στις 01.11.1993, επικύρωση Κιότο στις 26.08.2002
•
241 προγράµµατα CDM έχουν καταχωρηθεί στην UNFCCC (εκτιµώµενη ετήσια µείωση: 22 MtCO2eq.)83
Ηλεκτρισµός/ Πρωτοβουλίες για τεχνολογίες καθαρού άνθρακα, και µείωση επιδοτήσεων στον άνθρακα.
Πυρηνικά
Βιοµηχανία
Πρωτοβουλίες για τεχνολογίες καθαρού άνθρακα, και µείωση επιδοτήσεων στον άνθρακα. Οι εταιρίες
υποχρεώνονται να αναφέρουν βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα.
Οικιακός και ∆ηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές φυσικού αερίου.
τριτογενής
τοµέας
Μεταφορές
Μείωση των εκποµπών από οχήµατα µε µέτρα όπως χρήση συµπιεσµένου αερίου σαν καύσιµο.
Ανανεώσιµες Πρόγραµµα ΑΠΕ µε κίνητρα για τεχνολογίες.
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Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης
•
•
•
•

Οι εκποµπές ανά κάτοικο είναι πολύ χαµηλές, αλλά οι απόλυτες εκποµπές αυξάνονται συνεχώς
Ισχυρή εξάρτηση από άνθρακα, κάποιες προσπάθειες εισόδου των ΑΠΕ
Μερικές προσπάθειες για περιορισµό του ρυθµού αύξησης
Μεγάλος αριθµός ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε µοντέρνες µορφές ενέργειας (ηλεκτρισµός)
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Μεξικό
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου84
Εξέλιξη εκποµπών85
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Αύξηση στο µερίδιο των
ΑΠΕ87
F-g ases
N2 O
CH4
CO2
Fo rest ry
Pro ject io ns

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Εκποµπές ανά τοµέα
Απόβλητα;
3,00%
Γεωργία; 8,00%
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 7,00%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
44,00%

Βιοµηχανία ;
12,00%

Ενεργειακές πηγές86

Υδροηλεκτρικά;
1,00%

Εκποµπές ανά ΑΕΠ
CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

-1.4%
5
tCO2eq./cap
556
tCO2eq./M$
576
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στη βιοµηχανία88
Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές
Εκποµπές ανά κάτοικο στον
89
οικιακό και τριτογενή τοµέα

1.3
tCO2eq./cap
0.3
tCO2eq./cap

Πρόσβαση στον ηλεκτρισµό

95%

1.7

Περίληψη
•
Χαµηλές εκποµπές ανά κάτοικο
•
Αύξηση εκποµπών
•
Προβλέπεται µεγάλη αύξηση εκποµπών από το 2010
και µετά
•
Ισχυρή εξάρτηση από πετρέλαιο

Μεταφορές;
26,00%

Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,04%

2020

Εκποµπές ανά κάτοικο

+38.6%

Βιοµάζα; 5,00%
Γεωθερµία;
3,00%

Πυρηνικά;
2,00%
Φυσικό αέριο;
26,00%

Πετρέλαιο;
57,00%

Άνθρακας;
5,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 11.03.1993, επικύρωση Κιότο στις 07.09.2000
•
79 προγράµµατα CDM έχουν καταχωρηθεί στην UNFCCC (εκτιµώµενη ετήσια µείωση: 5.9 MtCO2eq.)90
Ηλεκτρισµός/ Πρόγραµµα για µείωση διαρροών αερίου.
Πυρηνικά
Βιοµηχανία
Πρόγραµµα εξοικονόµησης και αλλαγής καυσίµων από την εθνική εταιρία πετρελαίου (PEMEX).
Ανάπτύξη συστήµατος διαχείρισης και ρύθµισης της βιοµηχανίας (SIRG), βάση καταχώρισης των
εκποµπών (RETC).
Οικιακός και Στάνταρντς αποδοτικότητας για ηλεκτρικές συσκευές, καυστήρες αερίου, µόνωση. Οικονοµικά κίνητρα
τριτογενής
και επιδοτήσεις για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση κατοικιών και υπηρεσιών. Αυξηµένη χρήση
τοµέας
φυσικού αερίου.
Μεταφορές
Πιλοτικό πρόγραµµα χρήσης υβριδικών λεωφορείων στις δηµόσιες µεταφορές. Οικονοµικά κίνητρα για
βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση.
Ανανεώσιµες
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Σύνοψη κλιµατικής απόδοσης

•
•
•

Εκποµπές ανά κάτοικο σχετικά χαµηλές, αλλά διαρκώς αυξανόµενες
Ισχυρή εξάρτηση από πετρέλαιο
Πρώτες προσπάθειες περιορισµού του ρυθµού αύξησης των εκποµπών
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Νότια Αφρική
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου91
Εξέλιξη εκποµπών92

Εξέλιξη εκποµπών 1990 2004

(M t CO2 eq .)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

+29.7%

Αύξηση στο µερίδιο των
ΑΠΕ94
F-g ases
N2 O
CH4
CO2
Fo rest ry
Pro ject ions

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Εκποµπές ανά τοµέα

Γεωργία; 8,00%

Απόβλητα;
4,00%

Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας; 5,00%
Μεταφορές;
8,00%

Ηλεκτρισµός και
θέρµανση;
60,00%

Βιοµηχανία ;
15,00%

Ενεργειακές πηγές93
Υδροηλεκτρικά;
0,14%
Ηλιακά/αιολικά/
άλλα; 0,00%

Βιοµάζα;
11,00%

Γεωθερµία;
0,00%

2020

Εκποµπές ανά κάτοικο
Εκποµπές ανά ΑΕΠ
CO2 ανά kWh ηλεκτρισµού

-0.3%
11
tCO2eq./cap
1079
tCO2eq./M$
853
gCO2/kWh

Ενεργειακή αποδοτικότητα
στη βιοµηχανία95
Εκποµπές ανά κάτοικο στις
µεταφορές
Εκποµπές ανά κάτοικο στον
96
οικιακό και τριτογενή τοµέα

0.9
tCO2eq./cap
0.6
tCO2eq./cap

Πρόσβαση στον ηλεκτρισµό

66%

2.5

Περίληψη
•
Υψηλή συµµετοχή του άνθρακα στο ενεργειακό µίγµα
•
Υψηλή ένταση στον ηλεκτρισµό, εξαιτίας του
άνθρακα
•
Υψηλές εκποµπές ανά ΑΕΠ
•
Χαµηλές εκποµπές ανά κάτοικο σχετικά µε τις
ανεπτυγµένες χώρες, αλλά υψηλές σε σχέση µε τις
αναπτυσσόµενες
•
Συνεχής αύξηση εκποµπών

Πετρέλαιο;
10,00%

Πυρηνικά;
3,00%

Φυσικό αέριο;
2,00%
Άνθρακας;
74,00%

Κλιµατική πολιτική
Γενικά
•
Επικύρωση UNFCCC στις 28.08.1997, επικύρωση Κιότο στις 31.07.2002
•
10 προγράµµατα CDM έχουν καταχωρηθεί στην UNFCCC (εκτιµώµενη ετήσια µείωση: 2 MtCO2eq.)97
•
Συµµετέχει ενεργά στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις
Ηλεκτρισµός/ Στατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας στον τοµέα παραγωγής ενέργειας. Νοµικό και
Πυρηνικά
οικονοµικό πλαίσιο ανάπτυξης για µελλοντική αντικατάσταση άνθρακα από φυσικό αέριο
(Gas Act).
Βιοµηχανία
Οικιακός και
τριτογενής
τοµέας
Μεταφορές

Σχεδιάζονται στάνταρντς ενεργειακής αποδοτικότητας για κτίρια και συσκευές.

Σχεδιάζεται ενεργειακή σήµανση για οχήµατα και µελλοντικά κίνητρα για εξοικονόµηση
καυσίµων.
Ανανεώσιµες Στόχος ΑΠΕ για 10,000 GWh έως το 2013 (4% της µελλοντικής ηλεκτροπαραγωγής).
Κίνητρα για τεχνολογίες ΑΠΕ. Λευκή Βίβλος για ΑΠΕ και ενεργειακή πολιτική. Πρόγραµµα
ηλεκτροδότησης µε φωτοβολταϊκά εκτός δικτύου.
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Σύνοψη περιβαλλοντικής απόδοσης
•
•
•
•

Εκποµπές ανά κάτοικο πιο κοντά στο µέσο όρο των ανεπτυγµένων παρά των αναπτυσσόµενων χωρών,
τάσεις αύξησης
Πολύ µεγάλη εξάρτηση από άνθρακα
Προθέσεις για µείωση εκποµπών στο µέλλον
Μεγάλος αριθµός ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε σύγχρονες µορφές ενέργειας (ηλεκτρισµός)
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1

Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
Πηγή: UNFCCC, National Communications
Πηγή: ΥΠΑΝ, 1ο σκέλος µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού.
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
5
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
6
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
7
Πηγή: UNFCCC, National Communications
8
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
9
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
10
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
11
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
12
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
13
Πηγή: UNFCCC, National Communications
14
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
15
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
16
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
17
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
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Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
19
Πηγή: UNFCCC, National Communications
20
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
21
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
22
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
23
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
24
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
25
Πηγή: UNFCCC, National Communications
26
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
27
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
28
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
29
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
30
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
31
Πηγή: UNFCCC, National Communications
32
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
33
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
34
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
35
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
36
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
37
Πηγή: UNFCCC, National Communications
38
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
39
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
40
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
41
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
42
Ministry of Economy, Trade and Industry (2006): Japan's policies of the Kyoto Mechanisms
43
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
44
Πηγή: UNFCCC, National Communications
45
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
46
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
47
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
48
Για το 2005. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
49
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
50
Πηγή: UNFCCC, National Communications
51
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
52
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
53
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
54
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
55
According to the UK government, CO2 emissions will fall by 16% from 1990 levels by 2010 – missing the target by 4%. But this assessment uses the cap for sectors covered by Emission Trading System. Actual emissions in the UK are likely to be a lot higher than capped emissions
leading to our assessment of 6-8%.
56
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
57
Πηγή: UNFCCC, National Communications
58
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
59
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
60
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
61
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
62
A list of bills about climate change under debate in the current congress is kept by the Pew Center: http://www.pewclimate.org/what_s_being_done/in_the_congress/110thcongress.cfm
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Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
64
Πηγή: UNFCCC, National Communications
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Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
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benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
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UNFCCC CDM project database as of 29 May 2007.
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Πηγή: UNFCCC, National Communications
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Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
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∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
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UNFCCC CDM project database as of 29 May 2007.
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Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
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Πηγή: UNFCCC, National Communications
79
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
80
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
81
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
82
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
83
UNFCCC CDM project database as of 29 May 2007.
84
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
85
Πηγή: UNFCCC, National Communications
86
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
87
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
88
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
89
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
90
UNFCCC CDM project database as of 29 May 2007.
91
Πηγή: UNFCCC (2006). Οι εκποµπές δεν περιλαµβάνουν “Land-Use Change & Forestry” και “International Bunker Fuels”.
92
Πηγή: UNFCCC, National Communications
93
Πηγή: IEA (2006) Energy Balances, Paris, France.
94
Αλλαγή του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση. Περιέχει και το µερίδιο µεγάλων υδροηλεκτρικών, αν και το WWF Ελλάς υποστηρίζει µόνο την ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά σύµφωνα µε τις αρχές της World Commission on
Dams.
95
∆είκτης ενεργειακής αποδοτικότητας για τη βιοµηχανία (µέταλα, χαρτί, τσιµέντο, πετροχηµικά, διυλιστήρια) όπως παρέχεται από τη µελέτη: Kuramochi, Takeshi. 2006. Greenhouse gas emissions reduction based on a bottom-up approach: Focus on industrial energy efficiency
benchmarking and future industrial activity indicators. Utrecht: University of Utrecht). An indicator of 1 denotes best available technology. A value of 1.2 shows that the country is using 20% more energy than best available technology.
96
Για το 2004. Αφορά µόνο άµεσες εκποµπές και όχι έµµεσες (χρήση ηλεκτρισµού)
97
UNFCCC CDM project database as of 29 May 2007.
2
3
4

38
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The scores (between -2.5 to 2.5) for each numerical indicator, each policy field and the summary climate performance are translated into graphical meters.

-2.5 to -1.5
-1.5 to -0.5
-0.5 to 0.5
0.5 to 1.5
1.5 to 2.5
The individual numerical scores are added up using the aggregation method described on page 7, resulting in an overall numerical score that is given below the summary evaluation meter.
Value that defines the middle of the climate meter. Minimum and maximum are defined as minimum and maximum over industrialized countries.
Upper and lower values are the extremes for industrialised countries. Middle value is chosen so that any increase is rated red (-2.5 to -0.5). Middle position would be more stringent (-20%) if the value of 2005 of a linear interpolation for an 80% reduction form 1990 to 2050 were chosen, which would be a consistent path towards 2°C.
4
Middle value is set a 0 percentage points.
5
For the year 2004 as provided by IEA (2006) Energy Balances, Paris, France. As increase in percentage of total primary energy supply in 2004. Extreme values are the maximum and minimum of industrialised countries. Middle value is chosen so that any decrease in share is rated red (-2.5 to -0.5).
6
For the year 2005. Based in emission inventories submitted to the UNFCCC. Middle position is chosen as the value of 2005 of a linear interpolation between the Annex I average in 1990 (14 tCO2eq.) and a 80% reduction in 2050.
7
For the year 2004. Gross Domestic Product is based on World Development Indicators (World Bank 2006), in purchasing power parity, retrieved on 24 August 2006.
8
For the year 2004. IEA (2006) CO2 emissions from fuel combustion.
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Συνοπτική αξιολόγηση
Το κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής δείχνει κάτι που είναι ήδη γνωστό! Καµιά ανεπτυγµένη χώρα, ούτε η Ελλάδα, δεν
εφαρµόζουν επαρκή µέτρα για έγκαιρο περιορισµό των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
ΗΠΑ, Καναδάς και Ρωσία έχουν αποτύχει πλήρως:
• Οι ΗΠΑ έχουν τη χειρότερη βαθµολογία στο κοντέρ της κλιµατικής αλλαγής, και παρουσιάζουν τις υψηλότερες
απόλυτες εκποµπές και τις υψηλότερες εκποµπές ανά κάτοικο
• Ο Καναδάς βρίσκεται σε παρόµοια κατάσταση. Πολύ υψηλές εκποµπές ανά κάτοικο, και µεγάλη απόσταση
από τους στόχους του Κιότο. Και στις δυο χώρες απουσιάζει παντελώς η πολιτική βούληση και ένας
µακροπρόθεσµος στόχος µείωσης εκποµπών
• Η Ρωσία έχει καλύτερη βαθµολογία από τις προαναφερόµενες χώρες εξαιτίας της µείωσης των εκποµπών τη
δεκαετία του 1990. Αλλά από το 1999 οι εκποµπές ανεβαίνουν ταχύτατα και δεν υπάρχει καµιά πολιτική
περιορισµού τους.
Ιταλία, Ιαπωνία και Ελλάδα έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι ακόµα πολύ πίσω:
• Οι εκποµπές της Ιταλίας αυξάνονται σταθερά, πιο πάνω από τα όρια του Κιότο. Ξεκίνησαν κάποιες
προσπάθειες, αλλά ελάχιστα µέτρα είναι ήδη σε εφαρµογή.
• Η Ιαπωνία έχει σχετικά χαµηλό ρυθµό εκποµπών εξαιτίας των µέτρων εξοικονόµησης που έχει λάβει, αλλά
και εξαιτίας της χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Οι εκποµπές όµως συνεχίζουν να αυξάνονται, δεν υπάρχει
κάποιος υποχρεωτικός µηχανισµός συγκράτησης των εκποµπών, και απουσιάζει ένα µέσο-µακροπρόθεσµο
όραµα µείωσης
• Η Ελλάδα απέχει λίγο από τα όρια του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όµως ήταν µια από τις ελάχιστες
ανεπτυγµένες χώρες που είχαν δικαίωµα να αυξήσουν τις εκποµπές πάνω από τα όρια του 1990. Υιοθέτησε
τον στόχο της ΕΕ για µείωση των εκποµπών κατά 20%, αλλά οι πολιτικές της για δραστικές περικοπές των
αερίων που συνεχώς αυξάνονται είναι ακόµα στα σπάργανα. Το 1ο σκέλος του µακροπρόθεσµού σχεδιασµού
της χώρας για το 2020 προβλέπει σταθεροποίηση των εκποµπών στα επίπεδα του 2010, καθώς και την
έναρξη χρήσης ως καύσιµο του εξαιρετικού ρυπογόνου λιθάνθρακα, κάτι που αποτελεί αρνητική εξέλιξη.
Μ. Βρετανία, Γαλλία και Γερµανία ηγούνται των προσπαθειών σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και για αυτές
απαιτούνται πρόσθετα µέτρα για τη συγκράτηση των εκποµπών
• Οι εκποµπές της Μ.Βρετανίας είναι κάτω από τα όρια του Κιότο, λόγω και της µετάβασης από τον άνθρακα
στο φυσικό αέριο. Οι εκποµπές, όµως, είναι σταθερές από το 2000. Επίσης, αυξάνεται και πάλι η χρήση
άνθρακα. Κάτω από τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί νέα µέτρα συζητούνται ή βρίσκονται
ήδη ένα βήµα πριν την εφαρµογή
• Οι εκποµπές στη Γαλλία είναι σχετικά χαµηλές λόγω πυρηνικής ενέργειας, όµως το WWF πιστεύει ότι η
πυρηνική ενέργεια είναι µια επικίνδυνη λύση. Το φιλόδοξο µακροπρόσθεσµο σχέδιο της χώρας δεν έχει
ακόµα τεθεί σε ουσιαστική εφαρµογή.
• Οι εκποµπές στη Γερµανία µειώθηκαν µεταξύ 1990 και 2000, λόγω της οικονοµικής κατάρευσης της
Ανατολικής Γερµανίας, αλλά και λόγω λήψης ουσιαστικών µέτρων. Από τότε, οι εκποµπές έχουν
σταθεροποιηθεί και χρειάζονται πρόσθετα µέτρα προκειµένου να τηρηθεί ο στόχος του Κιότο. Η Γερµανία έχει
προωθήσει αποτελεσµατικά τις ΑΠΕ, αλλά παραµένει συντηρητική στην παραγωγή ηλεκτρισµού µιας και
επιµένει στη χρήση λιθάνθρακα και λιγνίτη. Στις πρόσφατες συζητήσεις των G8 ηγήθηκε των συνοµιλιών για
πιο φιλόδοξες µειώσεις.
Το γεγονός ότι η κλιµατική αλλαγή δεν περιµένει, µας καλεί σε άµεση δράση. Η δέσµευση της ΕΕ για µείωση των
εκποµπών κατά 20% έως το 2020 (30% αν και άλλες χώρες λάβουν ανάλογα µέτρα) αποτελεί µια θετική εξέλιξη, αλλά
και αυτή δεν είναι αρκετή. Στη συνδιάσκεψη των Ηνώµενων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, που θα λάβει χώρα στο
Μπαλί, όλες οι οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες οφείλουν να καταλήξουν σε έναν δεσµευτικό ‘οδικό χάρτη’ που θα µας
οδηγήσει σε φιλόδοξη συµφωνία για την µετά-Κιότο εποχή.
Η Ελλάδα τρέχει µε χίλια προς την υπερθέρµανση του πλανήτη και οι κλιµατικές της επιδόσεις απέχουν πολύ από το
να χαρακτηριστούν επαρκείς. Οι εκποµπές αυξάνονται συνεχώς και η χώρα κατέχει µια από τις χειρότερες θέσεις
παγκοσµίως αναφορικά µε τις εκποµπές CO2 ανά παραγόµενη kWh ηλεκτρισµού. Η εµµονή σε ‘περιβαλλοντοκτόνα’
µοντέλα ανάπτυξης βρίσκει γόνιµο πεδίο εφαρµογής στον τοµέα της ενέργειας. Και όµως, η Ελλάδα έχει σηµαντικά
περιθώρια βελτίωσης των ενεργειακών της δεικτών, αρκεί να το θελήσει.
Εν όψει των συζητήσεων στη σύνοδο του Μπάλι, θέλουµε να δούµε την Ελλάδα να πρωτοστατεί επιτέλους στις
διαπραγµατεύσεις, προτείνοντας γενναίες µειώσεις εκποµπών. Αναµένουµε, επιπλέον, από τους Έλληνες πολιτικούς
να προωθήσουν τη δέσµευση για υποχρεωτική µείωση των εκποµπών της ΕΕ κατά 30% έως το 2020, προχωρώντας
πέρα από τη χλιαρή δέσµευση του 20%.
Το κλίµα είναι στο χέρι και της Ελλάδας!
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Η έκθεση που κρατάτε στα χέρια σας, βασίστηκε στην µελέτη “WWF climate scorecards’ που
ετοιµάστηκε από την Ecofys Germany/Netherlands τον Ιούνιο του 2007.

