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Περίληψη: 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί ο ρόλος του διεθνούς ελεύθερου 

εμπορίου στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του CO2. Ειδικότερα, 

μελετώντας την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), γίνεται 

μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν η συμμόρφωση των μελών του ΠΟΕ με τις διάφορες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών των αέριων 

ρύπων. 

Παρά τη θετική επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στην ευημερία των διαφόρων εθνών, 

έχει διαπιστωθεί ότι ενδεχομένως να ευθύνεται για την πρόκληση σοβαρών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γενικά την 

κλιματική αλλαγή. Βέβαια, τα αποτελέσματα της επίδρασης του ελεύθερου εμπορίου στο 

περιβάλλον δεν είναι σε όλες τις χώρες τα ίδια. Εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Διαφορετική είναι η επίδραση 

του ελεύθερου εμπορίου στις αναπτυγμένες χώρες από ότι στις αναπτυσσόμενες καθώς, οι 

προτεραιότητες τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του ελεύθερου 

εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ, και των εκπομπών αέριων ρύπων και κυρίως του CO2, 

αντλώντας στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση. Τα 

δεδομένα που εξετάστηκαν προέρχονται από βιβλία, άρθρα και μελέτες, τόσο σε έντυπη 

μορφή όσο και σε ηλεκτρονική. Μέσω αυτής της εξέτασης προέκυψε η παρούσα 

συνθετική μελέτη, που βασίστηκε σε ήδη καταγραμμένο υλικό και η γράφουσα επιθυμεί 

να συμβάλλει θετικά, στη συζήτηση που αφορά στις περιβαλλοντικές συνέπειες της 
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απελευθέρωσης του εμπορίου, έτσι ώστε να εντοπιστεί η αμφίδρομη σχέση του ελεύθερου 

εμπορίου με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 
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Abstract: 

The present study focuses on the role of international free trade on greenhouse gas 

emissions, especially CO2. Specifically, by studying China's membership in the World 

Trade Organization (WTO), an attempt is made to determine whether the compliance of 

WTO members with various environmental treaties results in a reduction of air pollutant 

emissions. 

Despite the positive impact of free trade on the prosperity of various nations, it has 

been found to be potentially responsible for causing severe environmental problems, such 

as global warming and climate change. Of course, the effects of free trade on the 

environment are not the same in all countries. They depend, to a large extent, on their level 

of economic development and sustainability. The impact of free trade is different in 

developed countries than in developing countries as their priorities are diametrically 

opposed. 

This paper attempts to investigate the interaction between free trade in the context of the 

WTO and air pollutant emissions, especially CO2, by drawing on existing literature, both 

Greek and foreign language. The data examined are drawn from books, articles, and 

studies in print and online. This review produced this synthesis study based on previously 

documented material. The author wishes to contribute positively to the debate regarding 

the environmental consequences of trade liberalization to identify the two-way relationship 

between free trade and the environment and climate change. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής είναι η αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς, από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης και μέχρι 

και σήμερα αυξήθηκαν οι εκπομπές αέριων ρύπων και κυρίως του CO2. Συγκεκριμένα, η 

έντονη εκβιομηχάνιση κατά τον τελευταίο ενάμιση αιώνα, η όλο και μεγαλύτερη ζήτηση 

καυσίμων όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και η βενζίνη προκάλεσαν αύξηση των 

εκπομπών αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατ’ επέκταση 

την υπερθέρμανση του πλανήτη. Από τα τέλη του 19ου αιώνα η μέση θερμοκρασία της 

επιφάνειας της Γης έχει αυξηθεί κατά 0,6ο C και αναμένεται να αυξηθεί έως το 2100 έως 

5,8ο C. 

Δυστυχώς μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η οικονομία τέθηκε σε τροχιά 

ταχείας ανάπτυξης και ανοικοδόμησης, απαιτώντας την κατανάλωση τεράστιων 

ποσοτήτων ενέργειας, χωρίς όμως να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αποτέλεσε 

αναμφισβήτητο γεγονός η άνευ προηγουμένου επέκταση και άνθιση του ελεύθερου 

εμπορίου, λόγω της μείωσης του μεταφορικού κόστους, της εξάλειψης των εμπορικών 

φραγμών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αλλά και της 

εξέλιξης των επικοινωνιών και γενικά της τεχνολογίας. Αυτή η όλο και μεγαλύτερη 

επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και η αύξηση των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών τόνωσαν το εμπόριο και ταυτοχρόνως αύξησαν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, αποτελώντας τον κυριότερο λόγο ανησυχίας για την πρόκληση 

ανεπανόρθωτων περιβαλλοντικών βλαβών. Δηλαδή, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ 

περιβάλλοντος και διεθνούς εμπορίου. 

Ωστόσο, μόλις κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε ο 

προβληματισμός για τη συσχέτιση του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη. Είναι 

πλέον κοινά αποδεκτό ότι, οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές προκύπτουν από 

την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, εντός ενός καθεστώτος ελεύθερης οικονομίας. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί όπως, η Παγκόσμια Τράπεζα, 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο ΠΟΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να επιβάλλουν την εφαρμογή μέτρων φιλικών προς το 
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περιβάλλον και τη σύνταξη και υπογραφή διμερών, πολυμερών και περιφερειακών 

συμφωνιών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Βέβαια η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των συμφωνιών αμφισβητείται από πολλούς 

επιστήμονες και ερευνητές. Η αμφισβήτηση αυτή, σε συνδυασμό με το όλο και πιο έντονο 

ενδιαφέρον για τα ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα, σε συνάρτηση πάντα με την 

οικονομική δραστηριότητα και το διεθνές ελεύθερο εμπόριο, αλλά και η  περιβαλλοντική 

ευαισθησία της γράφουσας αποτέλεσαν το έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος. 

Με το παρόν έγγραφο η γράφουσα επιθυμεί να συμβάλλει στη συζήτηση που αφορά στις 

περιβαλλοντικές συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου. Ειδικότερα, η παρούσα 

έρευνα αποσκοπεί να συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, εξετάζοντας μέσα από τη 

μελέτη περίπτωσης της Κίνας, κατά πόσο το ελεύθερο εμπόριο εντός του πλαισίου του 

ΠΟΕ και γενικότερα, η συμμόρφωση των μελών του ΠΟΕ με τις διάφορες 

περιβαλλοντικές συμφωνίες έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2. 

Η εργασία αποτελείτε από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη 

επισκόπηση της ιδρύσεως του ΠΟΕ, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να 

διαπιστωθεί η συσχέτιση της οικονομικής δραστηριότητας με το περιβάλλον. Ακολούθως 

στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ενέργειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

που έχουν γίνει από τους διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς και συγκεκριμένα όσον 

αφορά στον ΠΟΕ εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής του. 

Αντικείμενο διερεύνησης του τετάρτου κεφαλαίου αποτελεί η συσχέτιση του ελεύθερου 

εμπορίου με τις εκπομπές του CO2 και ειδικότερα εξετάζεται η επίδραση του ελεύθερου 

εμπορίου τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες όσο και στις αναπτυσσόμενες. Τέλος στο πέμπτο 

κεφάλαιο μέσω της εξέτασης της ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ επιχειρείται να 

διαπιστωθούν οι επιπτώσεις του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις βιβλιογραφικές αναφορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ) 

1.1. Εισαγωγή 

Το εμπόριο, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο μέσο ενίσχυσης των 

δεσμών των ανθρώπων, που συναλλάσσονται μεταξύ τους αποκομίζοντας διάφορα οφέλη, 

τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο (Τεγόπουλος, 2006). Με την πάροδο των 

ετών, το εμπόριο άρχισε να αποτελεί την κυριότερη μορφή αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατών, η οποία αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης του 

διεθνούς εμπορίου1 (Οικονομίδης και Wilson, 2007). 

1.2. Το διεθνές εμπορικό κλίμα πριν την ίδρυση του ΠΟΕ 

Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου έγιναν προσπάθειες αναβίωσης των διεθνών 

οικονομικών εμπορικών συναλλαγών, που διακόπηκαν το 1929 από την κατάρρευση του 

διεθνούς νομισματικού συστήματος, αλλά και από τη Μεγάλη Ύφεση που ακολούθησε 

κατά τη δεκαετία του 1930 και πήρε παγκόσμιες διαστάσεις (Λοΐζος, 2011). 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος που ακολούθησε είχε καταστροφικές συνέπειες στην 

παγκόσμια οικονομία (Λοΐζος, 2011). Σύμφωνα με τον Λοΐζο (2011), οι ΗΠΑ είχαν την 

άποψη ότι η εξασφάλιση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 

των συνθηκών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των εθνών. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, 

ακολούθησαν διμερείς διαπραγματεύσεις εμπορικού περιεχομένου, μεταξύ Μ. Βρετανίας 

και ΗΠΑ, αλλά και πολυμερείς συνδιασκέψεις από το 1946 έως το 1948, με κορύφωση 

τον Χάρτη της Αβάνας, που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός Διεθνούς Οργανισμού 

Εμπορίου (ΔΟΕ) 2 (Λοΐζος, 2011). Ωστόσο, ο Χάρτης της Αβάνας δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ 

καθώς, δεν ήταν δυνατή η επικύρωση του σε ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, με τις 

σοβαρότερες αντιρρήσεις να έχουν τεθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ (World Trade 

Organization, 2022). Το κενό που προέκυψε από το γεγονός αυτό κλήθηκε να 

                                                 
1 Ο όρος διεθνές εμπόριο, αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η 

κυκλοφορία και διακίνηση υπηρεσιών και αγαθών, μεταξύ ατόμων που δεν βρίσκονται στην ίδια χώρα 

(Μακεδόνας, 2002). 

2 International Trade Organization 
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αναπληρώσει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT3) (Μαραβέγιας και 

Τσινισιχέλης, 1995). 

Μέσω μιας σειράς διαπραγματεύσεων που κορυφώθηκαν στη Διάσκεψη της Γενεύης το 

1947 υπογράφηκε η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) (Λοΐζος, 2011) και 

τέθηκε σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 1948, μέσω ενός «Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Εφαρμογής» (World Trade Organization, 2022). Παρόλο που η GATT δημιουργήθηκε με 

σκοπό να παραμείνει σε ισχύ για μία μικρή μεταβατική περίοδο, λόγω της αποτυχίας 

επικύρωσής του ΔΟΕ από τις ΗΠΑ, αποτελούσε το μοναδικό πολυμερές όργανο για τη 

διαχείριση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων για τον επόμενο μισό αιώνα, μέχρι τη 

δημιουργία του ΠΟΕ (Koopman, et al., 2020). 

1.3. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 

Οι αποφάσεις της GATT, είχαν συνεκτικό χαρακτήρα και λαμβάνονταν στα πλαίσια 

γύρων διαπραγματεύσεων, που γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και o καθένας από 

αυτούς είχε διάρκεια αρκετών χρόνων (World Trade Organization, 2022). Στα πλαίσια της 

GATT πραγματοποιήθηκαν εννέα γύροι διαπραγματεύσεων, στους οποίους δεν 

εξετάστηκαν μεμονωμένα θέματα, αλλά δέσμες μέτρων, από τους οποίους ο Γύρος της 

Ουρουγουάης έθεσε τις βάσεις για τη μετεξέλιξη της GATT στον ΠΟΕ4 με σκοπό να 

ρυθμίζει και να διαχειρίζεται το διεθνές εμπορικό σύστημα (World Trade Organization, 

2022). 

Ο ΠΟΕ αποτελεί έναν εντελώς νέο θεσμό εκτεταμένης εμβέλειας με σημαντικές 

αρμοδιότητες (Αθανασοπούλου, 2002), αλλά και τον μοναδικό διεθνή παγκόσμιο 

οργανισμό με κύρια ενασχόληση του τους κανόνες του εμπορίου μεταξύ των εθνών 

(World Trade Organization, 2022), που ενσωματώνει πολλά από τα στοιχεία της GATT 

(Robertson, et al., 2007). 

Σύμφωνα με τους Robertson, et al. (2007) στα πρώτα χρόνια του δημιουργίας του ΠΟΕ, 

αντικείμενο διαπραγματεύσεων αποτελούσαν θέματα όπως, μείωσης δασμών στις 

συναλλαγές αγαθών, η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου στον γεωργικό τομέα, η 

αντιμετώπιση μη δασμολογικών φραγμών5. Στη συνέχεια όμως, παρατηρείτε μετατόπιση 

                                                 
3 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade  
4 World Trade Organization (WTO) 
5 π.χ. εθνικές επιδοτήσεις στη γεωργία και τη βιομηχανία, ποσοστώσεις (Robertson, et al., 2007). 
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της προσοχής σε θέματα όπως, των υπηρεσιών του διεθνούς εμπορίου, επενδυτικών 

μέτρων σχετικών με το εμπόριο και διεθνών εμπορικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 

προστασίας του περιβάλλοντος και σε πολλά άλλα (Robertson, et al., 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1. Εισαγωγή 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται ο προβληματισμός 

για τη συσχέτιση του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη (Πεζμαζόγλου, 2015). 

Άλλωστε, τα ποικίλα οικολογικά προβλήματα έχουν απασχολήσει κατά το πέρασμα του 

χρόνου σχεδόν όλους τους πολιτισμούς (Τάχος, 2006), καθώς πάντα οι κοινωνίες ήταν 

άμεσα ή έμμεσα εξαρτώμενες από το περιβάλλον (White, 2007). 

Στις μέρες μας αποτελεί γεγονός ότι οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές απειλές και 

προσβολές προκύπτουν από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της οποίας 

επιδιώκεται η οικονομική ανάπτυξη σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας (Krugman, 

Obstfeld, and Melitz, 2015). 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας συντέλεσε στην υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος ώστε, σήμερα η περιβαλλοντική καταστροφή να αποτελεί πρόβλημα 

παγκοσμίου βεληνεκούς (Παπανεοφύτου, 1997). Ειδικότερα, από την αρχή της 

βιομηχανικής επανάστασης, έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση των εκπομπών των 

αερίων των θερμοκηπίων, γεγονός που δείχνει την αμφίδρομη σχέση μεταξύ εμπορίου και 

περιβάλλοντος (White, 2007). 

Σύμφωνα με τους Balogh and Mizik, (2021) η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική 

αλλαγή αποτελούν μείζον θέμα της εποχής μας και βρίσκονται στην ατζέντα διαφόρων 

διεθνών διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα, επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας 

κοινότητας αποτελούν τα ποικίλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αύξηση της 

θερμοκρασίας6, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας7, η αύξηση των εκπομπών του CO2, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση και πολλά άλλα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος που 

είναι απόρροια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, εμπορικών, οικονομικών και όχι μόνο 

                                                 
6 Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Ευρώπης κατά 0,8o C 
7 Αύξηση κατά 0,18 με 0,59 μέτρα έως το τέλος του αιώνα 
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(Mazo, 2010). Σύμφωνα με τους Σπυροπούλου και Κονταξή (2005) η ρύπανση του 

περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του 21ου αιώνα8. 

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα, 

απαιτώντας την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας (Tan, 2006). Ο O’ Neill, 

(2009), επισημαίνει ότι το διεθνές οικονομικό σύστημα μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου 

Πολέμου τέθηκε σε μία τροχιά ταχείας ανοικοδόμησης, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, κατά τον Τάχο, (2006), η 

οικονομική δραστηριότητα έχει άμεση επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, προκαλώντας 

εξάντληση των φυσικών πόρων, καθώς η άσκηση της φιλελεύθερης οικονομίας θέτει τη 

φύση σε κίνδυνο και αυξάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ο 

Πεσμαζόγλου (2015) υποστηρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη του 20ου είχε ως αποτέλεσμα 

τη σημαντική αύξηση των εκπομπών των ενώσεων του άνθρακα και κυρίως του CO2, 

αύξηση που αποδίδεται στην καύση ενεργειακών πόρων όπως ο άνθρακας και το 

πετρέλαιο. 

2.2. Η επίδραση της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον 

Σημείο καμπής για την οικονομική μεγέθυνση, πρόοδο και βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των πληθυσμών αποτελεί η κατανάλωση ενέργειας (White, 2007). Συγκεκριμένα, 

ο White, (2007) υποστηρίζει ότι η πρόοδος του πολιτισμού και η οικονομική ανάπτυξη 

είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους παρακάτω τρεις παράγοντες, α) την κατά κεφαλήν 

κατανάλωση ενέργειας, β) την αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών μέσων δέσμευσης 

και αξιοποίησης της ενέργειας και γ) το μέγεθος των παραγόμενων αγαθών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων. Καθώς η 

οικονομία ακολούθησε τους ρυθμούς της βιομηχανικής επανάστασης και τη μετάβαση από 

τη βιομηχανική επανάσταση στην τεχνολογική, αποδεικνύεται ότι η πορεία της 

ανθρωπότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας (White, 

2007). 

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα, 

απαιτώντας την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας (Tan, 2006). Ο O’ Neill, 

(2009), επισημαίνει ότι το διεθνές οικονομικό σύστημα μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου 

                                                 
8 Παρατηρούνται σοβαρές διαταραχές των περιβαλλοντικών συστημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η 
εξαφάνισης φυτών και ζώων (Σπυροπούλου και Κονταξάκη, 2005). 
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Πολέμου τέθηκε σε μία τροχιά ταχείας ανοικοδόμησης, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, κατά τον Τάχο, (2006), η 

οικονομική δραστηριότητα έχει άμεση επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, προκαλώντας 

εξάντληση των φυσικών πόρων, καθώς η άσκηση της φιλελεύθερης οικονομίας θέτει τη 

φύση σε κίνδυνο και αυξάνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ο 

Πεσμαζόγλου, (2015) υποστηρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη του 20ου είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εκπομπών των ενώσεων του άνθρακα και κυρίως 

του CO2, αύξηση που αποδίδεται στην καύση ενεργειακών πόρων όπως ο άνθρακας και το 

πετρέλαιο. 

2.1.1. Συσχέτιση περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης 

Σύμφωνα με τον Πεσμαζόγλου (2015), οι επιστήμονες προκειμένου να αποτυπώσουν τη 

σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης χρησιμοποιούν την 

Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets9. Συγκεκριμένα, η καμπύλη αυτή μελετά τη σχέση του 

βαθμού ανάπτυξης10 και της περιβαλλοντικής ρύπανσης και απεικονίζεται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Σχεδιάγραμμα 1: Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets. Πηγή: Πεσμαζόγλου, Β. (2015). 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/pol.oik.ths%20an.pdf, 

                                                 
9 Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets: Environmental Kuznets, EKC 
10 Ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
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Σύμφωνα με την καμπύλη Kuznets, η σχέση οικονομικής ανάπτυξης και ρύπων είναι 

ανάλογη. Δηλαδή όσο αυξάνεται το ΑΕΠ, τόσο αυξάνονται και οι ρύποι. Βέβαια, αυτό 

συμβαίνει μέχρι ενός σημείου, από το οποίο και μετά οι ρύποι αρχίζουν να μειώνονται 

(Πεσμαζόγλου, 2015). Δηλαδή, από ένα σημείο του ΑΕΠ και μετά παρατηρείται 

αναστροφή της σχέσης, που οφείλεται στη μεγαλύτερη ευμάρεια που οδηγεί σε αυξημένη 

περιβαλλοντική μέριμνα (Baumol and Oates, 1988). Με τη διαπίστωση αυτή συμφωνεί και 

ο Πεσμαζόγλου, (2015) που πιστεύει ότι η ευημερία έχει ως συνέπεια την 

ευαισθητοποίηση της πολιτείας και κατ’ επέκταση των πολιτών, για την προστασία του 

περιβάλλοντος, κάτι που επιβεβαιώνεται από εμπειρικές μελέτες που διενεργήθηκαν σε 

μεγαλουπόλεις, και έδειξαν τη μείωση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Παράδειγμα 

αποτελεί και η Αθήνα που κατάφερε να μειώσει το «νέφος» της χρονικής περιόδου 1970-

1980 (Πεσμαζόγλου, 2015). 

2.1.2. Επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον 

Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα σηματοδοτήθηκε από μία άνευ προηγουμένου επέκταση 

και άνθιση του ελεύθερου εμπορίου, λόγω της μείωσης του μεταφορικού κόστους, των 

επικοινωνιών αλλά και των τεχνολογικών αλλαγών (Μανωλάς και Ταμπάκης, 2018). 

Η όλο και μεγαλύτερη επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου και η αύξηση των διεθνών 

εμπορικών συναλλαγών αποτελούν τον κυριότερο λόγο ανησυχίας για την πρόκληση 

ανεπανόρθωτων περιβαλλοντικών βλαβών (World Trade Organization, 2022). Σύμφωνα 

με τους Balogh and Mizik, (2021) η εξάλειψη των εμπορικών φραγμών αφενός τονώνει το 

εμπόριο, αφετέρου αυξάνει την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και οδηγεί σε άλλα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και η ευκολότερη μεταφορά των εμπορευμάτων 

ανά τον κόσμο, οδηγεί σε διόγκωση των ρύπων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

(Στάγκος, 2003). Βέβαια ο Στάγκος, (2003), επισημαίνει και τη θετική επίδραση του 

ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσω 

ανάπτυξης «πράσινων» τεχνολογιών που οδηγούν σε μείωση της εκτεταμένης ρύπανσης 

που προκύπτουν από τις μεταφορές των προϊόντων. 

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΟΕ η αυξανόμενη απελευθέρωση του 

εμπορίου έχει επιβλαβείς επιδράσεις στο περιβάλλον, οι οποίες εντοπίζονται στα 

παρακάτω τρία διαφορετικά επίπεδα: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  /  10 

 

 

1. Κλίμακας, καθώς το ελεύθερο εμπόριο αυξάνει την οικονομική δραστηριότητα, που 

προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

2. Σύνθεσης, με το ελεύθερο εμπόριο να αλλάζει τη σύνθεση της παραγωγής, με 

δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον. 

3. Τεχνολογίας, που το ελεύθερο εμπόριο ευνοεί την τεχνολογική πρόοδο και διάχυση 

πράσινων τεχνολογιών και προτύπων που έχουν ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον. 

(World Trade Organization, 2022). 

2.3. Συσχέτιση των εκπομπών αερίων με την οικονομική δραστηριότητα 

Η εξέταση της συσχέτισης των εκπομπών CO2 και της οικονομικής δραστηριότητας 

αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Συγκεκριμένα οι Manel Ben, et al. 

(2016), εξετάζοντας δεδομένα από 40 Ευρωπαϊκές χώρες, ο Shahbaz (2012) εξετάζοντας 

δεδομένα από την Πορτογαλία, ο Soytas και Sari (2007) από τις Η.Π.Α. και o Ang (2008) 

από τη Μαλαισία, διαπίστωσαν την άμεση συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης 

και των εκπομπών του CO2. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η οικονομική ανάπτυξη, αυξάνονται 

τα ποσοστά εκπομπών του CO2 και κατ’ επέκταση η ποιότητα του περιβάλλοντος 

υποβαθμίζεται. 

Σύμφωνα με τους Manel Ben, et al. (2016), μία από τις κυριότερες πηγές εκπομπών CO2 

είναι οι βιομηχανίες μέσω της οικονομικής τους δραστηριότητας. Δηλαδή, η οικονομική 

δραστηριότητα προκαλεί την υπερσυσώρευση CO2 με δυσμενείς συνέπειες στο 

περιβάλλον. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα της EPA-U.S. Environmental 

Protection Agency (2022), που απεικονίζονται στο Σχεδιάγραμμα 2, οι κυριότερες πηγές 

των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για το 2010 είναι η ηλεκτρική 

ενέργεια - υπόλοιπες πηγές θέρμανσης με ποσοστό 25%, ακολουθούν η γεωργία-

δασοκομία - υπόλοιπες χρήσεις του εδάφους με ποσοστό 24% και με ποσοστό 21% η 

βιομηχανία. 
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Σχεδιάγραμμα 2: Παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά οικονομικό τομέα. 

Πηγή: EPA-U.S. Environmental Protection Agency (2022), 

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data, 

 

Επίσης, οι  Balogh and Mizik (2021), επισημαίνουν ότι η αύξηση του παγκόσμιου μέσου 

εισοδήματός είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, που 

οδήγησε σε αυξημένες εκπομπές αερίων, κυρίως σε χώρες υψηλού εισοδήματος όπως οι 

ΗΠΑ, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Κίνα. Άλλωστε η Κίνα είναι υπεύθυνη 

για το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών CO2 που προκαλούνται από το εμπόριο (Balogh 

and Mizik, 2021). Επιπλέον, η επιτάχυνση και η απελευθέρωση του εμπορίου διευκολύνει 

την ένταση των δραστηριοτήτων ρύπανσης, τις εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών 

καυσίμων για την διεξαγωγή εμπορίου, την υποβάθμιση των φυσικών πόρων και την 

αύξηση της παραγωγής (Balogh and Jambor 2020). 

Όλα τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια να συμβούν σημαντικές κλιματικές μεταβολές, όπως 

η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, λόγω των αυξημένων εκπομπών αερίων που 

προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως CO2, CH4, Νιτρικό οξύ και διάφορες 

αλκοολούχες ενώσεις (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2022). 
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Επομένως, καθίσταται σαφές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της αλλαγής των τρόπων 

οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο (Σπυροπούλου και Κονταξάκη, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

3.1. Εισαγωγή 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, καθώς οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από 

ανθρωπογενείς πηγές, προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την 

αποσταθεροποίηση του κλίματος (The Green Tank, 2022). Επιπροσθέτως, η 

παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο καθιστά αναγκαίο οι συζητήσεις για τα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα να γίνονται λαμβάνοντας υπόψιν την 

αλληλεξάρτηση του διεθνούς εμπορίου και της υποβίβασης του περιβάλλοντος (Krugman, 

Obstfeld, and Melitz, 2015). 

3.2. Περιβάλλον και διεθνείς οργανισμοί 

Η προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, μεταπολεμικά, είχε 

περιβαλλοντικές συνέπειες που δεν ήταν πρωταρχικής σημασίας για την παγκόσμια 

οικονομική κοινότητα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους στόχους της διάσκεψης του 

Bretton Woods (O’ Neill, 2009). Ακολούθως, ο προσανατολισμός του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας ήταν αμιγώς οικονομικός, χωρίς να 

λαμβάνει υπ’ όψιν του τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (Περράκης, 2006). Αξιοσημείωτο 

είναι ότι οι ρυθμίσεις του διεθνούς εμπορίου από την GATT, εμπεριείχαν μόνο έμμεσες 

αναφορές στο περιβάλλον, χωρίς να περιλαμβάνονται αναφορές σε αυτό, τόσο σε 

διαδικαστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπορικής διαφοράς από τα συμβαλλόμενα μέρη 

(Nordstrom and Vaughan, 1999). 

Η κατάσταση αυτή άλλαξε κατά τη δεκαετία του 1970, καθώς η διεθνής κοινότητα 

αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την 

παγκοσμιοποίηση, ξεκίνησε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση σοβαρών 

περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα όπως, η Κλιματική 

Αλλαγή και η αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ρύπανσης (Υπουργείο Εξωτερικών, 

2022). Συγκεκριμένα, κατά τη δεκαετία του 1970 και στις απαρχές της δεκαετίας του 

1980, παρατηρείται η εξέλιξη των πολιτικών με απώτερο σκοπό την προστασία του 
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περιβάλλοντος, δηλαδή δημιουργήθηκε μια περιβαλλοντική πολιτική που για την 

υλοποίησή της τέθηκαν κανονισμοί που περιόριζαν τις εκπομπές των αέριων ρύπων και 

επέβαλαν περιβαλλοντικά πρότυπα (Γρηγορίου και συν., 1993). 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη εμπορικών συμμαχιών για το κλίμα και την 

ενσωμάτωση διαφόρων εμπορικών περιορισμών, που αφορούν τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου (Balogh and Mizik, 2021). Στην ίδια διαπίστωση κατέληξαν και 

οι Conor et al., (2019) καθώς αναφέρουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπογραφεί 

διάφορες εμπορικές συμφωνίες που έχουν συμπεριλάβει περισσότερες ρήτρες που 

αφορούν στόχους για το κλίμα, εγκαινιάζοντας έτσι μια πιο υποστηρικτική σχέση μεταξύ 

εμπορίου και κλιματικής αλλαγής. 

Η Γκιζάρη-Ξανθοπούλου (2003) επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το διεθνές περιβαλλοντικό 

δίκαιο επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος «Παγκόσμιας 

Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης», μέσω της διακρατικής συνεργασίας και υπογραφή 

διμερών, πολυμερών και περιφερειακών συμφωνιών. Οι Balogh and Mizik, (2021) 

πιστεύουν ότι οι εμπορικές συμφωνίες ενθαρρύνουν τη μείωση των εκπομπών και 

συνέβαλαν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω της εφαρμογής περιορισμών για τις χώρες που δεν είναι μέλη, μειώνοντας τους 

δασμούς στα περιβαλλοντικά αγαθά και ενθαρρύνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (Balogh and Mizik, 2021). 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΠΟΕ λόγω της 

βαρυσήμαντης θέσης τους έχουν επιβάλει την εφαρμογή κατευθύνσεων φιλικών προς το 

περιβάλλον, οι οποίες όμως αμφισβητούνται από αρκετούς (Γκλαβίνης, 2009). Επίσης, ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σύγχρονα παγκόσμια 

περιβαλλοντικά προβλήματα, προέβη στη σύνταξη ενός σεβαστού αριθμού εκθέσεων για 

την παρουσίαση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, καθώς επίσης και των 

προτεινόμενων λύσεων και προτάσεων, όπως είναι η Ατζέντα 2111 (Mazo, 2010).  

Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρος στη δράση της υπέρ 

του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εφαρμόζει μέτρα και τολμηρές πολιτικές για 

την αναβάθμιση του (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022). 

Ένας από τους κύριους στόχους που έθεσε η ΕΕ είναι η προστασία και βελτίωση του 

                                                 
11 Υπογράφηκε από 172 χώρες που δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν όλες τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη. 
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φυσικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στη α) διατήρηση της βιοποικιλότητας, β) πιο 

συνειδητοποιημένη χρήση των φυσικών πόρων, γ) καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

αλλά και δ) ελάττωση των προβλημάτων υγείας που είναι αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022). Η ΕΕ αποτελεί έναν περιφερειακό οργανισμό 

οικονομικής ολοκλήρωσης, που είναι μέρος της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την 

Κλιματική Αλλαγή, που τα μέλη του αποφασίζουν από κοινού τις διαπραγματευτικές τους 

θέσεις (UNFCCC Sites and platforms, 2022). Η ΕΕ προωθώντας την ανάπτυξη 

καθαρότερων πηγών ενέργειας και «πράσινων» τεχνολογιών, αποσκοπεί να γίνει η 

Ευρώπη η πρώτη «πράσινη» ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο, με ουδέτερο ισοζύγιο CO2 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022). 

3.3. Περιβαλλοντική πολιτική του ΠΟΕ και η αποτελεσματικότητα των 

περιβαλλοντικών του κανόνων 

Στο παρελθόν, κάθε χώρα προκειμένου να εξασφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα επέβαλε 

τους δικούς της εμπορικούς κανόνες, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός άναρχου εμπορικού 

περιβάλλοντος, το οποίο έπαψε να υπάρχει με τη δημιουργία της GATT και στη συνέχεια 

του ΠΟΕ (Δασκάλου, 2001). Με τη δημιουργία του συστήματος GATT/ΠΟΕ ενισχύθηκε 

η ανάπτυξη ενός διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 

σύγχρονου συστήματος «Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης» (Γκιζάρη-

Ξανθοπούλου, 2003). Άλλωστε, παρατηρήθηκε ότι η απελευθέρωση του εμπορίου αυξάνει 

όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και την ένταση της ρύπανσης, την υποβάθμιση των φυσικών 

πόρων και τις εκπομπές CO2 που προκύπτουν από την καύση ορυκτών καυσίμων για τη 

διενέργεια εμπορικών δραστηριοτήτων (Balogh and Jambor 2020). 

Για τον λόγο αυτό ο ΠΟΕ εκδήλωσε ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και 

την κλιματική αλλαγή, θεσπίζοντας θεμελιώδεις στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη, την 

προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, ήδη από τη Συμφωνία του Μαρακές (World 

Trade Organization, 2022). Οι Balogh and Mizik, (2021) επισημαίνουν ότι, αρκετοί 

κανόνες του ΠΟΕ σχετίζονται με μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΟΕ, βάσει των 

διατάξεων του προβλέπεται τα μέλη του να μπορούν να υιοθετούν εμπορικά μέτρα με 

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης με 

την προϋπόθεση πάντα να αποφεύγεται η κατάχρηση μέτρων προστατευτισμού. 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ατζέντας Ανάπτυξης της Ντόχα, πραγματοποιήθηκαν 

διαπραγματεύσεις σχετικές με το εμπόριο και το περιβάλλον (World Trade Organization, 

2022). 

Οι Fang, and Zhou, (2022) επισημαίνουν ότι οι διάφορες κυβερνήσεις καταφεύγουν 

ολοένα και περισσότερο σε μια σειρά υποστηρικτικών μέτρων για να προωθήσουν την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών LCE12, γεγονός που έχει πυροδοτήσει περισσότερες εμπορικές 

διαμάχες και έντονες συζητήσεις σχετικά με τις αποφάσεις του ΠΟΕ13. Επομένως, το 

θεμελιώδες ζήτημα που τίθεται είναι, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της χορήγησης 

επιδοτήσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης περιορισμού 

της κατάχρησής τους, που επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντα των εμπορικών εταίρων και 

δεν πλήττεται η συμβατότητά τους με τους κανόνες του ΠΟΕ (Fang, and Zhou, 2022). 

Ερευνητές όπως οι Balogh and Mizik, (2021) υπογράμμισαν τις αδυναμίες των διαφόρων 

εμπορικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός των 

πλαισίων του ΠΟΕ, με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής και γενικά της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι, η αποτελεσματικότητα των 

διαπραγματεύσεων αυτών είναι εύθραυστη, εξαιτίας των συνθηκών αβεβαιότητας, υπό τις 

οποίες λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα τα διάφορα μέλη του ΠΟΕ τις περισσότερες 

φορές να ευνοούν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Επίσης, θεωρούν ότι η απελευθέρωση 

του εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των μεθόδων 

παραγωγής ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και κατά συνέπεια ο ΠΟΕ 

καθίσταται ανεπαρκής για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών και για τη θέσπιση 

κανόνων περιβαλλοντικής προστασίας (Balogh and Mizik, 2021). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ρύθμιση των γεωργοπεριβαλλοντικών πρακτικών με τους 

κανόνες εμπορίας του ΠΟΕ παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα στη συζήτηση για το 

εμπόριο και το περιβάλλον (Kirchner and Schmid 2013). Οι Balogh and Mizik, (2021) 

αναφέρουν ότι με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι De Melo και Solleder (2020), που 

                                                 
12 LCE (Life Cycle Assessment): Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι μια γενική μέθοδος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα το ανθρακικό αποτύπωμα μίας 
κατοικίας. Επίσης, η μέθοδος αυτή ποσοτικοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ενέργεια των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και αποβλήτων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, ακολουθώντας την 
πορεία από την γέννηση έως το τέλος της ζωής ενός παραγωγικού συστήματος (Ξανθάκης, 2022). 
13 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει εκτεταμένη οικονομική αναταραχή 
τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Κίνα, που αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία στον τομέα της 
LCE (Fang, and Zhou, 2022). 
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κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαπραγμάτευση του Γύρου της Ντόχα δεν οδήγησε σε 

επαρκή μείωση των δασμών, καθώς οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν το 2016 και κατά 

συνέπεια, η προσαρμογή των δασμών στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα περιβαλλοντικά 

αγαθά ήταν ανεπαρκής για τον μετριασμό των της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, οι 

προτάσεις του Γύρου της Ντόχα του ΠΟΕ για τη γεωργία δεν δημιούργησαν σημαντικές 

μειώσεις των εκπομπών, επειδή οι εκπομπές που μειώθηκαν με την περικοπή της 

γεωργικής παραγωγής μέσω του ελεύθερου εμπορίου δεν οδήγησαν σε πιο φιλικές προς το 

κλίμα μεθόδους παραγωγής (Balogh and Mizik, 2021). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

4.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον μεταξύ ακαδημαϊκών και χάραξης 

πολιτικής για το μέγεθος επίδρασης του ελεύθερου εμπορίου στην ποιότητα του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Zheng, et al., (2021) αντικείμενο ευρείας 

συζήτησης τόσο στην οικονομική όσο και στην πολιτική επιστήμη αποτελεί η επίδραση 

του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον, καθώς η ελευθέρωση του εμπορίου οδηγεί σε 

αυξημένο καταμερισμό εργασίας, διεθνώς, και στην αποκόμιση σημαντικών οικονομικών 

οφελών. 

4.2. Πόσο ξεκάθαρες είναι οι επιπτώσεις του ελεύθερου εμπορίου στον περιβάλλον 

Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η εξέταση της σύνδεσης του ανοίγματος του εμπορίου με 

τις εκπομπές CO2, με τα αποτελέσματα να είναι μεικτά, δηλαδή ορισμένες μελέτες να 

διαπιστώνουν θετική σύνδεση και ορισμένες αρνητική σύνδεση (Essandoh, et al., 2020). 

Συγκεκριμένα, οι Zheng, et al., (2021), διεπίστωσαν πως ένας σημαντικός αριθμός 

μελετητών όπως οι Cherniwchan, Copeland και Taylor (2017), ο Cole (2006), οι Grossman 

και Krueger (1991), ο Ghani (2012) και πολλοί άλλοι, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της 

ελευθέρωσης του εμπορίου και του περιβάλλοντος, κατέληξαν σε δύο αμφιλεγόμενα 

συμπεράσματα: την υπόθεση του «καταφυγίου της ρύπανσης» και την υπόθεση του 

«φωτοστέφανου της ρύπανσης». 

Παρόλο που η απελευθέρωση του εμπορίου μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του 

εμπορίου με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί επίσης να προκαλέσει 

περιβαλλοντικές ανησυχίες, όπως η αποψίλωση των δασών, η απώλεια βιοποικιλότητας, 

εντατική γεωργική παραγωγή και διαρροή άνθρακα (Balogh, and Mizik, 2021). 

Το φαινόμενο της κλίμακας που αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή άποψη της σχέσης 

μεταξύ της ελευθέρωσης του εμπορίου και του περιβάλλοντος, προϋποθέτει ότι η 

ελευθέρωση του εμπορίου οδηγεί σε αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και κατά 

συνέπεια οι επιχειρήσεις ωθούνται στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και της 

παραγωγής διάφορων ρύπων (Hove and Tursoy, 2019). 
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Σύμφωνα με την υπόθεση του «καταφυγίου της ρύπανσης» η ελευθέρωση του εμπορίου 

οδηγεί σε επιδείνωση της περιβαλλοντικής ποιότητας, ενώ η υπόθεση του «φωτοστέφανου 

της ρύπανσης» υποστηρίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου συμβάλλει στη βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος (Zheng, et al., 2021). Κατά τους Grossman και Krueger 

(1991), αυτές οι δύο αντίθετες υποθέσεις πηγάζουν από το γεγονός ότι η ελευθέρωση του 

εμπορίου έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες καθορίζονται από τρεις 

διαφορετικούς παράγοντες: την επίδραση κλίμακας, την επίδραση της σύνθεσης και την 

επίδραση της τεχνολογίας. Οι σχετικές δυνάμεις αυτών των διαφορετικών επιδράσεων 

καθορίζουν την κατεύθυνση και το μέγεθος των επιπτώσεων του ελεύθερου εμπορίου στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος (Ghani, 2012). 

Σύμφωνα με τους Grossman και Krueger (1991), υπό την επίδραση της κλίμακας, η 

απελευθέρωση του εμπορίου αναμένεται να επιδεινώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος 

καθώς προκαλεί επέκταση της οικονομικής δραστηριότητα. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα 

της σύνθεσης, η ελευθέρωση του εμπορίου μπορεί είτε να βελτιώσει, είτε να επιδεινώσει 

την κατάσταση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την 

οικονομική δομή μιας χώρας και η ιδέα αυτή είναι συνεπής με την υπόθεση του 

«καταφυγίου της ρύπανσης». Τέλος, υπό το τεχνολογικό αποτέλεσμα, η ελευθέρωση του 

εμπορίου αναμένεται να μειώσει την περιβαλλοντική ρύπανση, έννοια που είναι κεντρική 

στην υπόθεση του «φωτοστέφανου της ρύπανσης» (Grossman and Krueger,1991). 

Συγκεκριμένα, το ελεύθερο εμπόριο αφενός, προκαλεί αύξηση της ζήτησης για αγαθά 

υψηλής ποιότητας και της παραγωγικότητας, αφετέρου ευνοεί την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών που προωθούν μακροπρόθεσμα την πράσινη οικονομία (Liu, et all, 2022). 

4.3. Επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον των αναπτυγμένων και των 

αναπτυσσόμενων χωρών 

Το διεθνές εμπόριο οδηγεί σε πιο ολοκληρωμένες και παγκοσμιοποιημένες αγορές που 

αυξάνουν τις εμπορικές ροές μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών 

(Essandoh, et al., 2020). Ωστόσο, το άνοιγμα του εμπορίου μπορεί να επηρεάσει το 

περιβάλλον σε θετική ή αρνητική κατεύθυνση, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω αλλαγών στα εμπορικά πρότυπα που σχετίζονται με την 

επικράτηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού (Essandoh, et al., 2020). Οι Balogh 

and Mizik, (2021) εκτιμούν ότι η επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον 
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εξαρτάται από το σχετικά επίπεδα εισοδήματος των χωρών που συμμετέχουν στην 

εμπορική συμφωνία (Balogh and Mizik, 2021). 

4.3.1. Επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον των αναπτυσσόμενων χωρών 

Το μέγεθος της περιβαλλοντικής ζημίας που μπορεί να προκύψει από το διεθνές εμπόριο 

στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει προκαλέσει ευρεία ανησυχία (Liu, 2022). Η διαρροή 

εκπομπών CO2 συνδέεται συχνά με το εμπόριο των ανεπτυγμένων χωρών και λόγω των 

πολιτικών μετριασμού καταστροφής του κλίματος (περιβαλλοντικές διατάξεις, φόρος 

άνθρακα κα.) πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση των ρυπογόνων βιομηχανιών τους στις 

αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. Αφρική, Νότια Αμερική ή 

Ασία) (Balogh, and Mizik, 2021). 

Σύμφωνα με τον Πεσμαζόγλου, (2015), η παραπάνω κατάσταση ακολουθεί την 

Περιβαλλοντική Καμπύλη Kuznets, που παρουσιάστηκε στο 2ο κεφάλαιο. Ειδικότερα, στο 

σημείο καμπής όπου το ΑΕΠ φτάνει στη μέγιστη τιμή του, η ρύπανση αρχίζει να 

μειώνεται. Αυτό συμβαίνει καθώς οι προτεραιότητες των αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών είναι διαφορετικές. Στις αναπτυσσόμενες χώρες προέχει το «ζην» 

και επομένως η ανάπτυξη συνεπάγεται αυξημένη μόλυνση, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες 

εκείνο που προέχει είναι το «ευ ζην» και κατά συνέπεια η ανάπτυξη οδηγεί σε μείωση της 

μόλυνσης (Πεσμαζόγλου, 2015.) Επίσης, σύμφωνα με την υπόθεση του Αμερικανού 

οικονομολόγου Porter (1991) (Porter hypothesis) οι αναπτυγμένες χώρες αποκτούν 

συγκριτικό πλεονέκτημα σε περιβαλλοντικά φιλικές οικονομικές δραστηριότητες και 

μεταφορά ανεπιθύμητων ρυπογόνων δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι 

οποίες επιδιώκουν την ανάπτυξη με κάθε τίμημα. 

Σύμφωνα με τους Baumol and Oates, (1988) η παραπάνω κατάσταση μπορεί να εξηγηθεί 

από ένα σύγχρονο θεωρητικό οικονομικό υπόδειγμα, βάσει του οποίου υποθέτουμε ότι 

υπάρχει μία αναπτυγμένη και μία αναπτυσσόμενη χώρα, που μπορούν και οι δύο να 

παράγουν προϊόντα με τη χρήση ρυπογόνων μεθόδων. Ωστόσο, η αναπτυσσόμενη χώρα 

παράγει προϊόντα με τη χρήση φθηνής και «βρώμικης» ενέργειας, εν αντιθέσει με την 

αναπτυγμένη χώρα. Αυτό οδηγεί στην πτώση της τιμής του παραγόμενου προϊόντος και 

κατ’ επέκταση στην αύξηση της ζήτησής του, καθώς και στην αύξηση της «βρώμικης» 

παραγωγής που οδηγεί σε μεγαλύτερη παγκόσμια ρύπανση. Δηλαδή, θεωρητικά 
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δημιουργείται ένας «οικονομικός παράδεισος» που μεταφράζεται σε «οικολογική κόλαση» 

(Baumol and Oates, 1988). 

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να έχουν επίγνωση του αντισταθμιστικού 

αποτελέσματος μεταξύ, της αυξημένης οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από το ελεύθερο εμπόριο (Nemati 

et al., 2019). Σύμφωνα με μια παραδοσιακή άποψη για τα οικονομικά της ανάπτυξης, η 

ελευθέρωση του εμπορίου προκαλεί επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

καθώς μετατοπίζονται οι ρυπογόνες βιομηχανίες στις αναπτυσσόμενες χώρες (δηλαδή το 

φαινόμενο του «καταφυγίου της ρύπανσης») (Zheng, et al., 2021). 

4.3.2. Επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον των αναπτυγμένων χωρών 

Οι ανεπτυγμένες χώρες καθώς είναι οι μεγαλύτερες πηγές εκπομπών θα πρέπει να λάβουν 

μεγαλύτερη ευθύνη, διότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες να επενδύσουν σε πράσινες 

μορφές ενέργειας (Balogh, and Mizik, 2021). Δεδομένου ότι, τα κράτη με υψηλό εισόδημα 

έχουν υψηλότερο εμπόριο και καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική, το ελεύθερο εμπόριο 

κάνει καλό στο περιβάλλον, μια παρατήρηση που δεν ισχύει για το υποσύνολο των 

λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. (Chen, et al., 2020). Ειδικότερα, λόγω του ανοίγματος του 

εμπορίου, οι ανεπτυγμένες χώρες μειώνουν σημαντικά την παραγωγή «βρώμικων»  

εμπορευμάτων (Liu, 2022). 

Οι Essandoh, et al., (2020), αναφέρουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό για την προώθηση των βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας, έτσι 

ώστε οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί να είναι αποτελεσματικοί για τον έλεγχο της 

ενεργοβόρας παραγωγής. Ωστόσο, οι ίδιοι επισημαίνουν ότι οι ανεπτυγμένες χώρες 

αναθέτουν την παραγωγή προϊόντων έντασης ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, με 

λιγότερο αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές και εισάγουν τα τελικά προϊόντα ως μέρος 

των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Cole, (2004), ο οποίος επισημαίνει ότι οι 

ανεπτυγμένες χώρες με υψηλή οικονομία, τείνουν να διαμορφώνουν σχετικά αυστηρές 

περιβαλλοντικές πολιτικές και να μεταφέρουν την παραγωγή προϊόντων έντασης 

ρύπανσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Singhania and Saini 

(2021), η στροφή στην παραγωγή προϊόντων με υψηλές εκπομπές ρύπων από τις 

ανεπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση «βρώμικων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  /  22 

 

 

βιομηχανιών» και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό 

υποστηρίζει την υπόθεση του «καταφυγίου της ρύπανσης», σύμφωνα με την οποία η 

ελευθέρωση του εμπορίου οδηγεί σε επιδείνωση της περιβαλλοντικής ποιότητας στη χώρα 

υποδοχής (Zheng, et al., 2021). Δηλαδή, παρατηρείται ότι η ευνοϊκή περιβαλλοντική 

επίδραση της ελευθέρωσης του εμπορίου στις αναπτυγμένες χώρες επιτυγχάνεται πολύ 

συχνά σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών (Essandoh, et al., 2020). 

Σύμφωνα με τους Zheng, et al., (2021), οι αναπτυγμένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να 

επικεντρωθούν στην οικοδόμηση πράσινων τεχνολογιών, μειώνοντας έτσι την 

κατανάλωση ενέργειας και ωφελώντας το περιβάλλον. Κατάσταση που είναι συνεπής με 

την υπόθεση του «φωτοστέφανου της ρύπανσης», σύμφωνα με την οποία η ελευθέρωση 

του εμπορίου μπορεί να μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Ομοίως, ο Zhang, (2011), 

αναφέρει πως σύμφωνα με τους Tamazian et al., (2009) η χρηματοπιστωτική ανάπτυξη 

των αναπτυγμένων χωρών, βοηθάει τις επιχειρήσεις να προωθήσουν την τεχνολογική 

ανάπτυξη και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή 

απόδοση τους και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. 

Κατά συνέπεια, η ένταση των εκπομπών άνθρακα μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Επίσης, 

οι επιχειρήσεις των αναπτυγμένων χωρών είναι πιο πρόθυμες να παράγουν μειώνοντας την 

κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση τις εκπομπές CO2. (Zhang, 2011). Ταυτόχρονα, 

καθώς η απελευθέρωση του εμπορίου οδηγεί σε υψηλότερα εισοδήματα και αλλαγές στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι επιχειρήσεις βρίσκονται 

υπό πίεση να καινοτομήσουν στις πράσινες τεχνολογίες ώστε να πληρούν υψηλότερα 

περιβαλλοντικά πρότυπα (Zheng, et al., 2021). 

Ωστόσο, οι Liu et al., (2022) επισημαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με το 

κατά πόσον το διεθνές εμπόριο έχει προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς η απελευθέρωση του εμπορίου επιτρέπει σε αυτές τις 

χώρες να επικεντρωθούν στην παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών με συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Η κατάσταση αυτή βελτιώνει τη συνολική αποδοτικότητα τους αλλά, 

καθώς πρόκειται για χώρες με χαμηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, προσελκύουν την 

παραγωγή «βρώμικων» προϊόντων (Liu, et al., 2022). Με την άποψη αυτή διαφωνούν οι 

Zheng, et al., (2021) οι οποίοι επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την υπόθεση του 

«φωτοστέφανου της ρύπανσης» η απελευθέρωση του εμπορίου μειώνει την 

περιβαλλοντική ρύπανση καθώς, η απελευθέρωση του εμπορίου θεωρητικά οδηγεί στη 
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μεταφορά προηγμένου εξοπλισμού και τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

ενισχύοντας έτσι τις τεχνολογικές τους ικανότητες. 

Επίσης, οι Balogh and Mizik, (2021 επισημαίνουν ότι όταν οι συμφωνίες ελεύθερου 

εμπορίου είναι μόνο μεταξύ αναπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων χωρών, δεν υπάρχει 

περιβαλλοντική ζημία και αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορούν να είναι επωφελείς για 

την ποιότητα του περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, όταν οι αναπτυσσόμενες και οι 

αναπτυγμένες χώρες συμμετέχουν σε μια εμπορική συμφωνία, η συνολική περιβαλλοντική 

ποιότητα μειώνεται λόγω της αυξημένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Balogh and 

Mizik, 2021). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.1. Εισαγωγή 

Η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ τον Δεκέμβριο του 2001, υπήρξε μια από τις 

σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας της, και αποτελεί κομβικό σημείο για την 

εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος. Μετά την ένταξή της στον ΠΟΕ η Κίνα 

παρουσίασε αύξηση της βιομηχανοποίησής της με συνέπεια τη μεγαλύτερη κατανάλωση 

ενέργειας, γεγονός που ενώ έδωσε διέξοδο στο πρόβλημα της φτώχειας, ταυτόχρονα 

προκάλεσε σημαντική περιβαλλοντική ζημιά (Whalley, 2005). Σύμφωνα με τους Liu, et 

al., (2022) η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο που με την 

προσχώρηση της στον ΠΟΕ το 2001 και κατ’ επέκταση τη μείωση των διαφόρων 

δασμολογικών φραγμών, παρουσίασε μεγάλη αύξηση του ρυθμού εισαγωγών και 

εξαγωγών μετά το 2002, αλλά και ταχεία αύξηση των ρυπογόνων εκπομπών της. 

5.2. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου στην Κίνα 

Η Κίνα αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα χώρας που έχει υποστεί ταχεία ανάπτυξη μέσω 

των εμπορικών πολιτικών και με δεδομένη την προσχώρησή της στον ΠΟΕ, έχει εξελιχθεί 

από έναν μικρό παίκτη στο παγκόσμιο εμπόριο, στον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο 

(Chen, et al., 2020). Οι Zheng, et al., (2021) επισημαίνουν ότι η Κίνα, με την ένταξή της 

στο ΠΟΕ, έχει αποκομίσει τεράστια οικονομικά οφέλη από την απελευθέρωση του 

εμπορίου, ωστόσο, οι επιπτώσεις της ελευθέρωσης του εμπορίου στο περιβάλλον δεν είναι 

ξεκάθαρες. 

Η Κίνα δεν είναι μόνο το κλειδί για να κατανοήσουμε αν το εμπόριο είναι καλό ή κακό για 

το περιβάλλον, αλλά αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά την αύξηση 

των εξαγωγών και την αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2), ιδίως μετά την 

προσχώρησή της στον ΠΟΕ (Li, et al., 2020).  

Επομένως, μελετώντας την προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ μπορεί να εξεταστεί αν η 

επέκταση του ελεύθερου εμπορίου συμβάλλει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
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5.2.1. Οι αρνητικές επιδράσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου στο περιβάλλον της 

Κίνας 

Από τότε που η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, το καθεστώς εισαγωγών άλλαξε εξ 

ολοκλήρου, με αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση του κινεζικού εξωτερικού εμπορίου, τόσο 

στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, αλλά και την κατακόρυφη ανάπτυξη του 

μεταποιητικού κλάδου (Liu, 2022). 

Οι υπάρχουσες έρευνες για την Κίνα δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη της συνδέεται 

στενά με τις εκπομπές CO2 και εντοπίζουν τη σημαντική επιρροή της οικονομικής 

ανάπτυξης στις εκπομπές CO2 (Zhang, 2011). Είναι αξιοσημείωτο ότι οι βιομηχανικές 

εκπομπές SO2 γνώρισαν μια περίοδο απότομης αύξησης από το 2002 και μετά, γεγονός 

που κάνει τους υπεύθυνους να αναρωτιούνται αν αυτό οφείλεται στην προσχώρηση της 

Κίνας στον ΠΟΕ (Liu, 2022). 

Πλέον, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών CO2 στον κόσμο, με μερίδιο 

24,2% του συνόλου το 2009, και μακροπρόθεσμα, µέσω της διαδικασίας της 

βιομηχανοποίησης και αστικοποίησης, η οικονομία της Κίνας αναπτύσσεται συνεχώς, 

γεγονός που επιφέρει ταυτόχρονη αύξηση των εκπομπών (Zhang, 2011). Επιπλέον, όπως 

αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2022) η Κίνα είναι ο 

μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως για το 2015. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ότι 

κατά το έτος 2015 οι εκπομπές του CO2 ήταν 13.067,691 κιλοτόνοι, ποσότητα σχεδόν 

διπλάσια από αυτή που εκκλήθηκε από τις ΗΠΑ. 
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Σχεδιάγραμμα 3: Οι μεγαλύτεροι ρυπαντές στο κόσμο για το 2015. Πηγή: Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, (2022), 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180301STO98928/ekpompes-

aerion-tou-thermokipiou-ana-chora-kai-tomea-grafima 

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Rhodium Group (2022) για τις 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (GHG), για περισσότερες από 190 χώρες για το 

διάστημα 1990-2019, οι ετήσιες εκπομπές της Κίνας για πρώτη φορά από τη μέτρηση των 

εθνικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 2019 ξεπέρασαν αυτές όλων των 

αναπτυγμένων χωρών μαζί. Ειδικότερα, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι εκπομπές έχουν 

τριπλασιαστεί σε σχέση με τις εκπομπές των αναπτυγμένων χωρών, ξεπερνώντας τους 14 

γιγατόνους ισοδύναμου CO2 το 2019. Παρουσιάστηκε δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 

11,4% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Αυτά τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο 

παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

Σχεδιάγραμμα 4: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το 2019 από τις χώρες με τις 

μεγαλύτερες εκπομπές. Πηγή Rhodium Group (2022), https://rhg.com/research/chinas-

emissions-surpass-developed-countries/ 
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Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα η Κίνα από μόνη της συνεισφέρει περισσότερο 

από 27% στις συνολικές παγκόσμιες εκπομπές ξεπερνώντας κατά πολύ τις ΗΠΑ, που είναι 

η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπής αέριων ρύπων παγκοσμίως, με ποσοστό εκπομπών 

11%. Άξιο λόγου είναι και το γεγονός ότι η Ινδία (μια αναπτυσσόμενη χώρα) ξεπέρασε 

την ΕΕ και βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό εκπομπών 6,6%. 

Κατά τους Chen, et al., (2020), η Κίνα είναι άξιας προσοχής για την ταχεία αύξηση του 

εμπορίου της αλλά και τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι Zheng, et al., 

(2021), μέσω της έρευνάς τους διαπίστωσαν πως η Κίνα έχει επιτύχει ταχεία οικονομική 

ανάπτυξη, αλλά αντιμετωπίζει αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι ίδιοι 

αναφέρουν ότι σύμφωνα με μια έκθεση, που παρουσιάστηκε το 2006 από την Παγκόσμια 

Τράπεζας, το ένα τρίτο των γλυκών υδάτων της Κίνας ήταν μολυσμένο, με αποτέλεσμα οι 

ετήσιες οικονομικές απώλειες από τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων να υπερέβαιναν 

το 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κίνας. Σύμφωνα με τους Liu, et al., 

(2022) αυτή η κατάσταση μπορεί να εξηγηθεί μέσω των χαμηλής ποιότητας 

περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Κίνα και έχουν ως αποτέλεσμα το 

ελεύθερο εμπόριο να δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις βιομηχανίες υψηλής 

ρύπανσης. Ειδικότερα, παρόλο που η Κίνα έχει εκδώσει περίπου 30 περιβαλλοντικούς 

νόμους, εκατοντάδες διοικητικούς κανονισμούς και μεγάλο αριθμό λεπτομερών προτύπων 

εκπομπών, η ποιότητα αυτής της νομοθεσίας είναι χαμηλή και δύσκολο να εφαρμοστεί 

(Liu, et al., 2022). 

Οι An et al., (2021) τονίζουν ότι η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ είχε ως αποτέλεσμα την 

ταχεία ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας της και κατ’ επέκταση τη δραματική 

αύξηση των εκπομπών CO2. Μέσω της έρευνάς τους, μελέτησαν ένα μεγάλο δείγμα 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων από το 2008 έως το 2011 και διαπίστωσαν ότι η Κίνα 

διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

χαρακτηρίζουν την Κίνα ως το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο και τον μεγαλύτερο 

παραγωγό άνθρακα παγκοσμίως, συμβάλλοντας κατά 28,8% στις παγκόσμιες εκπομπές το 

2019 και εξακολουθώντας να παραμένει ο κύριος μοχλός της αύξησης των παγκόσμιων 

εκπομπών άνθρακα (An, et al., 2021). 

Οι Liu, et al.,(2022), όσον αφορά την Κίνα διαπίστωσαν ότι η ταχεία αύξηση των 

εκπομπών ρύπων με την προσχώρηση της στον ΠΟΕ, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

συγκριτικό πλεονέκτημα των κινεζικών ρυπογόνων βιομηχανιών στη διεθνή αγορά, το 
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οποίο αλλάζει τη σύνθεση της παραγωγής μεταξύ «βρώμικων βιομηχανιών» και «καθαρών 

βιομηχανιών». 

Η αύξηση των εκπομπών CO2 μετά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ φαίνεται και στο 

παρακάτω γράφημα που έγινε βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στην Παγκόσμια 

Τράπεζα. Συγκεκριμένα, έγινε γραφική απεικόνιση των εκπομπών CO2 για την περίοδο 

από το 1990 έως το 2019. 

 

Σχεδιάγραμμα 5: Εκπομπές CO2 σε κιλοτόνους 

 

Παρατηρώντας το σχεδιάγραμμα 4 φαίνεται η ταχεία αύξηση των εκπομπών από 2001 και 

μετά που ήταν το έτος εισαγωγής της Κίνας στον ΠΟΕ. 

Βάσει του Rhodium Group (2022) αξίζει να αναφερθεί ότι η Κίνα είναι μία μεγάλη χώρα 

με περισσότερους από 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους και όπως φαίνεται στο 

σχεδιάγραμμα 6, το 2019 οι κατά κεφαλήν εκπομπές της έφθασαν τους 10,1 

τόνους/κάτοικο, δηλαδή τριπλασιάστηκαν σε σχέση με τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτή 

ποσότητα των εκπομπών της Κίνας πλησιάζει τα μέσα επίπεδα όλων των μελών του 

ΟΟΣΑ που είναι 10,5 τόνοι /κάτοικο. 
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Σχεδιάγραμμα 6: Οι κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το διάστημα 

1990-2019 για την Κίνα και τα μέλη του ΟΟΣΑ. Πηγή Rhodium Group (2022), 

https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-countries/ 

Επιπροσθέτως υπάρχουν δημοσιευμένα δεδομένα στο reddit (2019), βάσει των οποίων 

φαίνεται ότι μέχρι το 2017 οι εκπομπές CO2 της Κίνας είχαν υπερβεί τις εκπομπές των 

ΗΠΑ και ΕΕ συδιαστικά, όπως θα φαίνεται και στο Σχεδιάγραμμα 7 

 

Σχεδιάγραμμα 7: Εκπομπες CO2 της Κίνας σε σχέση με τις εκπομπές των ΗΠΑ και της 

ΕΕ. Πηγή Reddit, (2022) 

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/bc3q88/chinas_carbon_dioxide_emissi

ons_exceeds_us_and_eu/ 
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Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Rhodium Group (2022), έχοντας συγκεντρώσει 

πρόσφατα στοιχεία από την κινεζική κυβέρνηση, οι κατά κεφαλήν εκπομπές της Κίνας 

ξεπερνούν τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ για το 2020. Συγκεκριμένα, βάσει αυτών των 

στοιχείων, εκτιμάται ότι οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στην Κίνα έχουν 

αυξηθεί κατά 1,7% το 2020, αγγίζοντας τους 14.400 εκατομμύρια μετρικούς τόνους 

(Σχεδιάγραμμα 8). 

 

Σχεδιάγραμμα 8: Καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Κίνας για το 2020. Πηγή 

Rhodium Group (2022), https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-

countries/, 

 

Η αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις εκπομπές όλων σχεδόν των άλλων κρατών που 

το ίδιο διάστημα παρουσίασαν απότομη μείωση στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. 

Σύμφωνα με τον οργανισμό Carbon Brief – Clear on Climate (2022), η Κίνα αυτή τη 

στιγμή είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων των θερμοκηπίου παγκοσμίως και 

μάλιστα διπλασιάζει την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στον απόηχο της σύγχρονης 

ενεργειακής κρίσης και της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύφωνα με την ίδια πηγή η 

Κίνα συνεχίζει να ενισχύει την εγχώρια παραγωγή της ορυκτών καυσίμων και ενισχύει το 

χαρτοφυλάκιό της με εισαγωγές ενέργειας, παρόλο που επιταχύχει την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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Σύμφωνα με τις τελευταιές αξιολογήσεις του Climate Action Tracker (2022), οι εκπομπές 

αέριων ρύπων της Κίνας αναμένεται να αυξηθούν βραχυπρόθεσμα. Στην ίδια πηγή 

αναφέρεται ότι τον Νοέμβριο του 2021, η Κίνα ενόψει της COP2614, υπέβαλε επίσημα 

στης UNFCCC15 τον στόχο της για ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα πρίν από 2060 και 

δεσμεύηκε για σταδιακή μείωση της κατανάλωσης άνθρακα κατά την περίοδο 2021-2025. 

Ωστόσο, έχει διπιστωθεί ότι η τροχιά των εκπομπών της είναι ανοδική και οι τρέχοντες 

στόχοι της είναι ασύμβατοι με αυτή την ανοδική πορεία. Έχει διαπιστωθεί ότι μετά την 

οικονομική ανάκαμψη που ακολούθησε την πανδημία COVID-19 και οφείλετε στη 

δραστηριότητα των βαριών βιομηχανιών, αυξήθηκε η κατανάλωση άνθρακα και 

κατ΄επέκταση οι εκπομπές των αέριων ρύπων (Carbon Brief – Clear on Climate (2022). 

Πρόσθετους κυδωνισμούς στην ενεργειακή αφάλεια της χώρας επέφερε η εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία. Πριν από την Πόλεμο στην Ουκρανία, η Ρωσία και η Κίνα είχαν 

συμφωνήσει σε αύξηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ωστόσο, είναι 

αβέβαιο κατά πόσο η Κίνα θα διακινδυνεύσει να υποστεί οικοινομικές κυρώσεις από τη 

Δύση αν συνεχίσει να συνεργάζετε με τη Ρωσία. Μάλιστα βάσει των πρόσφατων 

παγκοσμίων εξελίξεων, εκτιμάται ότι ενώ οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου της 

Κίνας αυξήθηκαν το 2021 σε ποσοστό περίπου 5%, φτάνοντας τους 14,1 δισεκατομμύρια 

τόνους ισοδύναμου CO2 σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, θα αυξηθούν κατά 3% 

έως το 2025, λόγω μίας πιθανής στροφής στην καύση άνθρακα (Carbon Brief – Clear on 

Climate (2022). Βέβαια, βάσει των εκτιμήσεων του Carbon Brief – Clear on Climate 

(2022), οι εκπομπές της Κίνας θα φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο περίπου το 2025 και στη 

συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή τους πτώση ως το 2030. Η εκτίμηση αυτή απεικονίζεται 

στο Σχεδιάγραμμα 9. 

                                                 
14 Διάσκεψη κορυφής για την κλιματική αλλαγή COP26 
 
15 Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
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Σχεδιάγραμμα 9: Κορύφωση των εκπομπών της Κίνας μέχρι το 2025 (πολύ νωρίτερα από 

το χρονοδιάγραμμα). Πηγή Carbon Brief – Clear on Climate, (2022), 

https://www.carbonbrief.org/guest-post-why-china-is-set-to-significantly-overachieve-its-

2030-climate-goals/ 

 

Βάσει αυτών των εκτιμήσεων που φαίνεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα οι κατακεφαλήν 

εκπομπές της Κίνας θα παραμένουν σταθερές σε ένα επίπεδο το οποίο όμως προβλέπεται 

να είναι κατά 40% περισσότερο από αυτό της ΕΕ (Carbon Brief – Clear on Climate, 2022). 

5.2.2 Οι θετικές επιδράσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου στο περιβάλλον της Κίνας 

Θεωρητικά, σύμφωνα με τους Zuan-Kuo Liu, et al., (2019) η απελευθέρωση του εμπορίου 

μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης των 

οικονομιών, βελτιώνοντας α) την αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης πόρων, β) 

διαμορφώνοντας μια οικονομία κλίμακας και γ) επιταχύνοντας την τεχνολογική πρόοδο. 

Επίσης, οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι η απελευθέρωση του εμπορίου προωθεί την 

παραγωγικότητα και την πράσινη ανάπτυξη (Zuan-Kuo Liu, et al., 2019). 

Οι Chen et al., (2020) αναφέρουν πως ερευνητές όπως οι Dean και (2010), αλλά και οι De 

Sousa, Hering και Poncet, (2015), διαπίστωσαν πως παρόλο που η Κίνα είναι ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, και παρόλο τις αυξημένες εμπορικές δραστηριότητες 
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της, έχει μειώσει την ένταση της ρύπανσης. Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι Li, et 

al., (2020), καθώς θεωρούν ότι την απελευθέρωση του εμπορίου σημαντική κινητήρια 

δύναμη για τη μείωση της ρύπανσης των μεταποιητικών μονάδων. Συγκεκριμένα, 

διαπίστωσαν ότι η είσοδος της Κίνας στον ΠΟΕ συνέβαλε στη μείωση της έντασης των 

εκπομπών SO2 για τους εξαγωγείς (Li, et al., 2020). 

Με την είσοδο της στο ΠΟΕ και κατά τη διαδικασία απελευθέρωσης του εμπορίου, η Κίνα 

έχει επίσης υιοθετήσει μια σειρά περιβαλλοντικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του 

συστήματος εμπορίας εκπομπών και του συστήματος πιστοποίησης ISO 1400016, που 

τείνει να αποδυναμώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου 

τόσο σε επιχειρήσεις υψηλής βιωσιμότητας όσο και σε επιχειρήσεις χαμηλής 

βιωσιμότητας (Zheng, et al., 2021). 

Σύμφωνα με τους Zheng, et al., (2021), η Κίνα έχει διαμορφώσει μια σειρά 

περιβαλλοντικών κανονιστικών πολιτικών για να εμποδίσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις να 

απορρίπτουν ρύπους απευθείας στο περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες 

επιχειρήσεις που αποφύγουν την ευθύνη τους για την προστασία του περιβάλλοντος, 

γεγονός που δημιουργεί σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων τους και της 

περιβαλλοντικής βελτίωσης. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, έχουν 

διαμορφωθεί νέες περιβαλλοντικές πολιτικές για την καλύτερη σύνδεση της οικονομικής 

αγοράς με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης (Zheng, et al., 

2021). Βέβαια, αυτή η περιβαλλοντικά φιλικά στροφή της Κίνας, ενδεχομένως να 

αντανακλά την πρόθεση της να μειώσει τις πιθανές εμπορικές συγκρούσεις και να 

μεγιστοποιήσει τη συμμόρφωση με τον ΠΟΕ, αλλά μόνο στο βαθμό που κάτι τέτοιο δεν θα 

περιόριζε αδικαιολόγητα την ικανότητά της να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους και 

τις βιομηχανικές πολιτικές της (Fang, and Zhou, 2022). 

Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές όπως τους Zheng, et al., (2021) οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της ελευθέρωσης του εμπορίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 

διαφορετικά επίπεδα βιωσιμότητας μεταξύ των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης του εμπορίου είναι μικρότερες για τις 

                                                 
16 ISO 14000: Διεθνές Πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που περιέχει γενικούς οδηγούς 
για αρχές, συστήματα και τεχνικές υποστήριξης, ώστε η κάθε επιχείρηση να πετύχει τη μείωση της 
περιβαλλοντικής της επίδρασης και να βελτιώνει την περιβαλλοντική της απόδοση (Πράσινη Πύλη 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 2022).  
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επιχειρήσεις με υψηλή βιωσιμότητα, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποκτήσουν 

γνώση και να προωθήσουν καινοτομίες στις πράσινες τεχνολογίες χάρη στην 

απελευθέρωση του εμπορίου, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές των ρύπων τους. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με υψηλή βιωσιμότητα μπορούν να αποκομίσουν κοινωνικά 

αποδεκτά κέρδη και έτσι έχουν τα μέσα να επενδύσουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις χαμηλής βιωσιμότητας που δεν μπορούν 

να αποκομίσουν κοινωνικά αποδεκτά κέρδη χωρίς επιδοτήσεις, και κατά συνέπεια έχουν 

λίγους πόρους για να επενδύσουν σε δραστηριότητες πράσινης καινοτομίας. Επομένως, 

αυτή η ετερογένεια στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνέπειες της ελευθέρωσης του εμπορίου (Zheng, et al., 

2021). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε διερευνήθηκαν οι 

περιβαλλοντικές συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου και μέσω της μελέτης της 

ένταξης της Κίνας στο ΠΟΕ εξήχθησαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. 

Κατά την εξέταση της σύνδεσης του ελεύθερου εμπορίου με τις εκπομπές CO2, τα 

συμπεράσματα είναι μεικτά, καθώς διαπιστώθηκε τόσο η αρνητική, όσο και η θετική 

σύνδεσή τους. Άξια λόγου είναι δύο αμφιλεγόμενα συμπεράσματα, η υπόθεση του 

«καταφυγίου της ρύπανσης» σύμφωνα με την οποία η ελευθέρωση του εμπορίου οδηγεί σε 

επιδείνωση της περιβαλλοντικής ποιότητας και η υπόθεση του «φωτοστέφανου της 

ρύπανσης», που υποστηρίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου συμβάλλει στη βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η επίδραση του ελεύθερου εμπορίου στο περιβάλλον εξαρτάται 

από τα επίπεδα εισοδήματος των χωρών που συμμετέχουν στην εμπορική συμφωνία. 

Επομένως, το άνοιγμα του εμπορίου επηρεάζει το περιβάλλον τόσο σε θετική αλλά και 

αρνητική κατεύθυνση, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Συγκεκριμένα, η διαρροή εκπομπών CO2 συνδέεται συχνά με το εμπόριο των 

ανεπτυγμένων χωρών και λόγω των πολιτικών τους μετριασμού καταστροφής του 

κλίματος, προχωρούν στη μετεγκατάσταση των ρυπογόνων βιομηχανιών τους στις 

αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται μέσω 

της Περιβαλλοντικής Καμπύλης Kuznets, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα κομβικό 

σημείο όπου το ΑΕΠ φτάνει στη μέγιστη τιμή του με ταυτόχρονη αύξηση των ρύπων και 

στη συνέχεια η ρύπανση αρχίζει να μειώνεται. Η αναστροφή της σχέσης αυτής, οφείλεται 

στη μεγαλύτερη ευμάρεια που οδηγεί σε αυξημένη περιβαλλοντική μέριμνα αλλά και στις 

διαφορετικές προτεραιότητες των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες προέχει το «ζην» και επομένως η ανάπτυξη συνεπάγεται αυξημένη 

μόλυνση, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες εκείνο που προέχει είναι το «ευ ζην» και κατά 

συνέπεια η ανάπτυξη οδηγεί σε μείωση της μόλυνσης. Δηλαδή, η ευνοϊκή περιβαλλοντική 

επίδραση της ελευθέρωσης του εμπορίου στις αναπτυγμένες χώρες επιτυγχάνεται σε βάρος 

των αναπτυσσόμενων χωρών. 
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Αναφορικά με την ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ τον Δεκέμβριο του 2001, το συμπέρασμα 

που εξάγεται είναι ότι, μετά την ένταξή της στον ΠΟΕ αυξήθηκε η βιομηχανοποίησής της 

και κατά συνέπεια η κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που ενώ έδωσε διέξοδο στο 

πρόβλημα της φτώχειας, ταυτόχρονα προκάλεσε σημαντική περιβαλλοντική ζημιά. Πλέον, 

η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο που μετά την προσχώρηση της 

στον ΠΟΕ αυξήθηκε ο ρυθμός εισαγωγών και εξαγωγών της μετά το 2002, αλλά και οι 

ρυπογόνες εκπομπές της. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι το 2017 οι εκπομπές CO2 της Κίνας είχαν υπερβεί τις 

εκπομές των ΗΠΑ και ΕΕ συνδιαστικά, αλλά και οι ετήσιες εκπομπές CO2 της Κίνας για 

το 2019, στο σύνολο 190 χωρών, ξεπέρασαν αυτές όλων των ανεπτυγμένων χωρών μαζί. 

Αυτή η καλπάζουσα ανοδική πορεία των εκπομπών των αέριων ρύπων της Κίνας το 2020 

δεν διακόπηκε ούτε λόγω της πανδημίας COVID-19, σε αντίθεση με τις εκπομπές όλων 

σχεδόν των άλλων κρατών που το ίδιο διάστημα παρουσίασαν απότομη μείωση. Μάλιστα 

σύμφωνα με τις τελευταές εκτιμήσεις και λόγω των κλυδωνισμών που προκείπτουν από 

τον Πόλεμο στην Ουκρανία, οι εκπομπές αέριων ρύπων της Κίνας αναμένεται να 

αυξηθούν βραχυπρόθεσμα, παρόλο που δεσμεύτικε για σταδιακή μείωση της 

κατανάλωσης άνθρακα κατά την περίοδο 2021-2025. 

Ωστόσο, κατά την επισκόπηση εντοπίστηκε και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία 

παρόλο που η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, έχει μειώσει την ένταση 

της ρύπανσης. Αυτό το αποδίδουν στο γεγονός ότι η Κίνα με την είσοδο της στο ΠΟΕ έχει 

υιοθετήσει μια σειρά περιβαλλοντικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 

εμπορίας εκπομπών και του συστήματος πιστοποίησης ISO 14000, που τείνουν να 

αποδυναμώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου τόσο 

σε επιχειρήσεις υψηλής βιωσιμότητας όσο και σε επιχειρήσεις χαμηλής βιωσιμότητας. Συν 

της άλλης, η Κίνα βάσει των παγκόσμιων περιβαλλοντικών συμφωνιών έχει διαμορφώσει 

μια σειρά περιβαλλοντικών κανονιστικών πολιτικών και έχει εκδώσει αρκετούς 

περιβαλλοντικούς νόμους, εκατοντάδες διοικητικούς κανονισμούς και μεγάλο αριθμό 

λεπτομερών προτύπων εκπομπών. Ωστόσο, η ποιότητα αυτής της νομοθεσίας είναι χαμηλή 

και δύσκολο να εφαρμοστεί.. Κάποιοι ερευνητές αποδίδουν αυτή την περιβαλλοντικά 

φιλικά στροφή της Κίνας, στην πρόθεση της να μειώσει τις πιθανές εμπορικές 

συγκρούσεις και να μεγιστοποιήσει τη συμμόρφωση με τον ΠΟΕ, αλλά μόνο στο βαθμό 
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που κάτι τέτοιο δεν θα περιόριζε αδικαιολόγητα την ικανότητά της να επιτύχει τους 

οικονομικούς της στόχους και τις βιομηχανικές πολιτικές της. 

Εν κατακλείδι, κατά την προσωπική μου άποψη, η Κίνα με την ένταξή της στον ΠΟΕ 

παρουσίασε μια αλματώδη αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της, που οδήγησε σε 

αυξημένη παραγωγή με ταυτόχρονη αύξηση των εκπομπών CO2. Η Κίνα είναι πλέον ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη και 

παρόλο τις προσπάθειες της να εφαρμόσει μια περιβαλλοντική πολιτική, και να τηρήσει τις 

διάφορες περιβαλλοντικές συμφωνίες στις οποίες συμμετάσχει, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 

στην υπερθέρμανση του πλανήτη και μπορεί να χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο 

εργοστάσιο στον κόσμο και τον μεγαλύτερο παραγωγό άνθρακα. 
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