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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία μελετάει το μέγεθος σταθερών συνασπισμών χωρών, που 

επικυρώνουν συμφωνίες σχετικές με παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Εξετάζεται η διαμόρφωση σταθερών διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών, ως ένα μη 

συνεργατικό παίγνιο δύο σταδίων. Με την βοήθεια ενός μοντέλου, εξετάζουμε πόσες 

χώρες θα υπογράψουν μία διεθνή περιβαλλοντική συνθήκη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

η σταθερότητά της. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια των συνθηκών εσωτερικής και 

εξωτερικής σταθερότητας. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες χωρών και καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των χωρών που υπογράφουν την συμφωνία από την κάθε 

ομάδα, είναι πολύ μικρός.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η μείωση 

του στρώματος του όζοντος, οι κλιματολογικές αλλαγές και η μόλυνση των υδάτων, 

έχουν αποτελέσει το κέντρο πολλών διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο. Οι ενέργειες 

της κάθε χώρας ως προς το περιβάλλον, έχουν επιπτώσεις στις υπόλοιπες χώρες. Παρ’ 

όλα αυτά, υπάρχει μία εύλογη δυσκολία στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των χωρών, 

λόγω του ότι οι χώρες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και ως προς τα οφέλη και ως προς 

το κόστος.

Τον τελευταίο καιρό, γίνεται προσπάθεια για την επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, με την δημιουργία διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών. Παράδειγμα μίας 

τέτοιας συνθήκης, αποτελεί το πρωτόκολλο του Κιότο. Το πρωτόκολλο αυτό, συνιστά 

ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη, επειδή 

περιλαμβάνει δεσμευτικούς και ποσοτικοποιημένους στόχους περιορισμού και μείωσης 

των αερίων του θερμοκηπίου. Στα πλαίσια της συνθήκης αυτής, τα κράτη μέλη της 

Ένωσης οφείλουν, συλλογικά, να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 8% μεταξύ 2008 και 2012.

Δεδομένης, λοιπόν, της μεγάλης προτεραιότητας που λαμβάνουν τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο, εύλογη είναι η αυξανόμενη προσπάθεια για την 

ανάλυση των διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών σε θεωρητικό επίπεδο. Ένα 

σημαντικό τμήμα της βιβλιογραφίας, μελετάει την διαμόρφωση ενός συνασπισμού που 

μειώνει τις εκπομπές του, υπό την παρουσία των κινήτρων για free riding από τα μέλη 

του. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών, είναι ότι 

στο διεθνές επίπεδο υπάρχει έλλειψη μιας διεθνούς περιβαλλοντικής αρχής, που να 

αναγκάζει τις χώρες να συμμετάσχουν σε μία συμφωνία ή να σεβαστούν τους όρους 

αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες πρέπει να σχεδιάζονται 

με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αυτοεπιβαλλόμενες, με την έννοια ότι είναι απρόσβλητες 

από παρεκκλίσεις των χωρών που εμπλέκονται.

Από τις σημαντικότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι αυτές των 

Chandler and Tulkens (1992) και (1997), οι οποίοι έχουν αναλύσει τις διεθνείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες ως συνεργατικά παίγνια. Σε άλλες μελέτες, μεταξύ των
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οποίων είναι και αυτή του Barrett (1994), καθώς και των Firms and Rundshagen (1998), 

έχουν χρησιμοποιηθεί επαναλαμβανόμενα παίγνια στην ανάλυση των περιβαλλοντικών 

συνθηκών.

Στο άρθρο των Diamantoudi and Sartzetakis (2001), χρησιμοποιούνται ομοιογενείς 

συναρτήσεις ευημερίας και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέγεθος του σταθερού 

συνασπισμού είναι πολύ μικρό. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι η μοναδική σταθερή 

διεθνής περιβαλλοντική συνθήκη, αποτελείται είτε από 2, είτε από 3 είτε από 4 χώρες 

που υπογράφουν την συμφωνία αυτή. Στην μελέτη που ακολουθεί, χωρίζουμε πλέον τις 

χώρες σε δύο ομάδες k και m. Μέσω προσομοιώσεων, καταλήγουμε και πάλι στο 

συμπέρασμα ότι το μέγεθος του σταθερού συνασπισμού είναι μικρό. Στην ανάλυση 

χρησιμοποιούμε τις συνθήκες εσωτερικής και εξωτερικής σταθερότητας, για την 

επίτευξη της σταθερότητας του συνασπισμού. Η συνθήκη εσωτερικής σταθερότητας, 

βεβαιώνει ότι καμία χώρα που έχει υπογράψει την συμφωνία δεν έχει συμφέρον να φύγει 

από αυτήν. Αυτό συμβαίνει λόγω της αναπροσαρμογής του επιπέδου των εκπομπών που 

επέρχεται από τις χώρες που παραμένουν στην συμφωνία, η οποία αντισταθμίζει τα 

οφέλη που θα είχε μία χώρα αν αποφάσιζε να φύγει από αυτήν. Ανάλογα, η συνθήκη 

εξωτερικής σταθερότητας βεβαιώνει ότι καμία από τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει 

την συμφωνία, δεν θα έχει όφελος αν μπει σ’ αυτήν.
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3. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TOY ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η δεκαετία του 1960 θεωρείται η αφετηρία της δημιουργίας μιας παγκόσμιας 

οικολογικής συνείδησης. Τα δύο σημαντικότερα διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα 

είναι η μείωση της στοιβάδας του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Από οικονομικής - στρατηγικής άποψης, η αναγνώριση του προβλήματος της μείωσης 

του ατμοσφαιρικού όζοντος, συνδέεται με τις εξής δύο σημαντικές εξελίξεις στο διεθνές 

βιομηχανικό περιβάλλον:

- Βιομηχανία κατασκευής εμπορικών αεροσκαφών

- Χημική βιομηχανία

Στην περίπτωση του στρώματος του όζοντος, τα μέτρα που συμφωνήθηκαν και 

υλοποιούνται την τελευταία δεκαπενταετία είναι αρκετά δραστικά και σε αυτό βοήθησε 

το σχετικά μικρό κόστος υλοποίησής τους. Αναφορικά όμως με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, η διάσταση απόψεων πιο έντονη και η 

εφαρμογή των μέτρων πιο δύσκολη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όποια μέτρα, 

επηρεάζουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη των κρατών που τα υιοθετούν.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία. Είναι αναγκαίο για να 

διατηρείται η Γη ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη. Δίχως αυτό, η θερμοκρασία 

της Γης θα ήταν περίπου -20 °C, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αντιθέτως, η 

μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο των 15 °C, λόγω του φαινομένου 

αυτού. Τα αέρια του θερμοκηπίου (που περιλαμβάνουν κυρίως το CO2 και τους 

υδρατμούς) σχηματίζουν ένα 'στρώμα' πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα ορισμένο 

ύψος, ώστε αφού επιτρέψουν να εισέλθει η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, αυτή 

απορροφάται κατά ένα μέρος από τη Γη και την ατμόσφαιρα. Εν συνεχεία, την υπόλοιπη 

ακτινοβολία επανεκπέμπει η Γη, που ένα τμήμα της φεύγει προς το διάστημα και το 

υπόλοιπο εγκλωβίζεται από το στρώμα των αερίων του θερμοκηπίου.

Ένα μέρος λοιπόν της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την είσοδο της, περνά αναλλοίωτη 

στην ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους και ακτινοβολείται προς τα πάνω 

με μεγαλύτερο μήκος κύματος. Ένα μέρος αυτής απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τη 

θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το στρώμα των αερίων
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λοιπόν, επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας αλλά ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, το 

οποίο μοιάζει με τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου και ο Γάλλος μαθηματικός Fourier το 

ονόμασε το 1822 «Φαινόμενο Θερμοκηπίου».

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί μια φυσική διεργασία, που εξασφαλίζει στη 

Γη μια σταθερή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους γύρω στους 15°C. Όμως τα τελευταία 

χρόνια λέγοντας φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν αναφερόμαστε στη φυσική διεργασία, 

αλλά στην έξαρση αυτής, λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες.

Τα τελευταία χρόνια οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανίες, αυτοκίνητα 

κ.ά.), έχουν αυξήσει σημαντικά τις συγκεντρώσεις των αερίων των κατώτερων 

στρωμάτων της ατμόσφαιρας (αέρια θερμοκηπίου), με αποτέλεσμα την αύξηση της 

απορροφούμενης ακτινοβολίας και την επακόλουθη μεταβολή στην θερμοκρασία. 

Υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6°C από το 

1880, λόγω της έξαρσης του φαινομένου και μέχρι το έτος 2100, εάν δεν ληφθούν μέτρα, 

η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι από 1,5 έως 4,5°C.

Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι περίπου 20 και έχουν όγκο μικρότερο από 1% του 

συνολικού όγκου της ατμόσφαιρας. Τα σημαντικότερα είναι οι υδρατμοί (Η2Ο), το 

διοξείδιο του άνθρακα (C02), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (Ν20), οι 

χλωροφθοράνθρακες (CFCs) και το τροποσφαιρικό όζον (Ο3). Κάθε μεταβολή στις 

συγκεντρώσεις αυτών των αεριών, διαταράσσει το ενεργειακό ισοζύγιο, προκαλεί 

μεταβολή της θερμοκρασίας και ως εκ τούτου κλιματικές αλλαγές. Οι υδρατμοί, αν και 

απορροφούν το 65% της υπέρυθρης ακτινοβολίας, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί 

άμεσα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων 

αερίων έχουν μεταβληθεί σημαντικά, με σημαντικότερη τη μεταβολή του C02, καθώς 

αποτελεί αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα με την καύση του πετρελαίου, του 

κάρβουνου και άλλων ορυκτών καυσίμων.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όχι μόνο εκπέμπουν υψηλές συγκεντρώσεις C02 στην 

ατμόσφαιρα, αλλά βλάπτουν και την ικανότητα της γης να απορροφά το C02 και να το 

ενσωματώνει στους φυσικούς κύκλους ροής ενέργειας και ύλης, με την καταστροφή των 

δασών και του φυτοπλαγκτού των ωκεανών. Το πλαγκτόν αποτελεί τον κύριο
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«απορροφητή» CO2 του πλανήτη, καθώς πρόκειται για φυτικούς οργανισμούς που 

χρησιμοποιούν το CO2 κατά τη φωτοσύνθεση.

Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, γνωστά ως GDM (General Circulation Models), τα 

οποία επεξεργάζονται όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να προβλεφθούν οι 

μελλοντικές κλιματικές αλλαγές, δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία της Γης θα αυξάνεται 

κατά μέσο όρο περίπου 0,3°C ανά δεκαετία για τα επόμενα 100 χρόνια. Αν συμβεί όμως 

μια τέτοια αύξηση, που φαινομενικά είναι μικρή, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 

κλιματικές αλλαγές με απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι προβλέψεις των μοντέλων -βασισμένων στους υπολογιστές- λένε επίσης πως μέχρι 

το τέλος του αιώνα θα ανυψωθεί η θερμοκρασία μέχρι 5.8°C.

Ένα σημαντικό θέμα είναι η επίδραση που θα έχει η αύξηση της θερμοκρασίας στο 

επίπεδο της θάλασσας. Αναμένεται άνοδος της επιφάνειας της, η οποία θα οφείλεται στη 

θερμική διαστολή των ωκεανών και στο λιώσιμο των πάγων των οροσειρών και σε 

μικρότερο ποσοστό σε λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας. Παράλληλα η κατανομή και 

η συχνότητα των βροχοπτώσεων θα μεταβληθούν. Θα αυξηθούν οι πλημμύρες, οι 

καταιγίδες και γενικά οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα είναι συχνότερες και εντονότερες.

4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 1967 ιδρύθηκε το Ταμείο για την Περιβαλλοντική Άμυνα (Environmental Defense 

Fund). To 1985 διεξήχθη η σύνοδος της Βιέννης για την Προστασία της Στοιβάδας του 

Όζοντος, που προετοίμασε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Το 1992 πραγματοποιήθηκε 

στο Ρίο η πρώτη σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που οδήγησε πέντε χρόνια 

αργότερα στη Συμφωνία του Κιότο.
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A. TO ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TOY ΜΟΝΤΡΕΑΛ

To στρώμα του όζοντος απορροφά ένα μέρος της επικίνδυνης υπεριώδους Β (UV-B) 

ακτινοβολίας από τον ήλιο. Ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης της τρύπας του όζοντος 

στην Ανταρκτική το 1985, οι κυβερνήσεις αναγνώρισαν την ανάγκη λήψης μέτρων για 

περιστολή της παραγωγής και της κατανάλωσης ενός αριθμού ουσιών που μειώνουν το 

στρώμα του όζοντος, όπως είναι τα CFCs και τα Halons. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ 

σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε το χρονοδιάγραμμα εξάλειψης να μπορεί να 

αναθεωρείται με βάση των περιοδικών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Σαν 

συνέπεια αυτού, το Πρωτόκολλο τροποποιήθηκε με σκοπό να επιταχυνθούν τα 

προγράμματα εξάλειψης στο Λονδίνο το 1990, στην Κοπεγχάγη το 1992, στη Βιέννη το 

1995 και στο Μόντρεαλ το 1997. Συμπληρώθηκε επίσης, με σκοπό να εισάγει πρόσθετα 

μέτρα ελέγχου και προσθήκη νέων ελεγχόμενων ουσιών. Η τροποποίηση του Λονδίνου 

του 1990 συμπεριέλαβε πρόσθετα CFCs και δύο διαλύτες, ενώ η τροποποίηση της 

Κοπεγχάγης του 1992 προσέθεσε ανάμεσα στα άλλα και το Βρωμιούχο Μεθύλιο. Η 

Τροποποίηση του 1997 στο Μόντρεαλ, οριστικοποίησε το πρόγραμμα εξάλειψης του 

Βρωμιούχου Μεθυλίου. Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν ήδη επικυρώσει το 

Πρωτόκολλο. Μέχρι το Μάιο του 1999, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ είχε επικυρωθεί 

από 168 χώρες.

Τα προγράμματα εξάλειψης για τις αναπτυγμένες χώρες προβλέπουν: εξάλειψη των 

Halons το 1994, εξάλειψη των CFCs, του τετραχλωράνθρακα και του χλωροφορμίου το 

1996, μείωση του Βρωμιούχου Μεθυλίου μέχρι 25% το 1999, 50% μέχρι το 2001, 70% 

το 2003 και εξάλειψη μέχρι το 2005. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, προβλέπεται 

περίοδος χάριτος προτού αρχίσουν τα χρονοδιαγράμματα μείωσης. Ένα πολυμερές 

ταμείο εγκαταστάθηκε υπό την εποπτεία του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ τον Ιούνιο 

του 1990. Χρηματοδοτεί τα πρόσθετα κόστη, που αναλαμβάνονται για την υλοποίηση 

προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά τη διαδικασία περιορισμού της 

κατανάλωσης ή παραγωγής των ουσιών που μειώνουν το όζον της στρατόσφαιρας. Το 

Πολυμερές Ταμείο χρηματοδότησε την περίοδο 1991-1999 περί τα $903 εκατ. για 

προγράμματα υλοποιούμενα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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Τα μέτρα ελέγχου βασίζονται σε μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επιστήμης, των 

οικονομικών επιπτώσεων και της τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωμάτωσε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ στο ρυθμιστικό 

της πλαίσιο με τους Κανονισμούς 541/91 και 3093/94, οι οποίοι προβλέπουν 

αυστηρότερα μέτρα από εκείνα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Ο τελευταίος 

βρίσκεται κάτω από διαδικασία αναθεώρησης. Ένας αριθμός βιομηχανικών κλάδων 

όπως η ψύξη, τα αφρώδη πλαστικά, οι διαλύτες, τα αεροζόλς καθώς και η γεωργία 

επηρεάζονται από τα μέτρα ελέγχου. Οφείλουν να αντικαταστήσουν τις ελεγχόμενες 

ουσίες με εναλλακτικές (υποκατάστατα).

Αναφορικά με τα εργαλεία επίτευξης των συμφωνηθέντων μειώσεων, οι ΗΠΑ 

προώθησαν σθεναρά δύο εργαλεία πολιτικής: την κοινή πραγματοποίηση μείωσης των 

ρύπων (Joint Implementation) και το εμπόριο αδειών ρύπανσης (emission permits 

trading). Η ΕΈ. και η ομάδα των εβδομήντα επτά κρατών (G77) ήταν εναντίων αυτών 

των πολιτικών, θεωρώντας τα ως εργαλεία εξουδετέρωσης του τελικού στόχου.

Β. ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΙΟ

Τον Ιούνιο (3-14/6) του 1992, πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας 

η διάσκεψη που άλλαξε την άποψη οικονομολόγων και περιβαλλοντολόγων για την 

μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η συνάντηση του Ρίο αποτελείτο από αντιπροσώπους 178 χωρών, τοπικούς αρχηγούς 

ή πρωθυπουργούς από 100 χώρες και πάνω από 1000 αντιπροσώπους μη-κυβερνητικών 

οργανισμών. Τέσσερις προπαρασκευαστικές επιτροπές είχαν επιληφθεί των θεμάτων και 

κειμένων της διάσκεψης, ξεκινώντας 2 χρόνια πριν την διεθνή συνάντηση. Το συμβούλιο 

ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, UNCED (United Nations 

Conference on Environment and Development), έφερε στο προσκήνιο το επίμαχο θέμα 

της περιβαλλοντικής μόλυνσης, ύστερα και από την σχετική πράξη της Στοκχόλμης, που 

υιοθετήθηκε την 16η Ιουνίου του 1976. Οι 27 αρχές της Διάσκεψης του Ρίο είναι 

απόρροια ενός γενικότερου σχεδιασμού, που στοχεύει στον έλεγχο της
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ρύπανσης/μόλυνσης του περιβάλλοντος. Κύρια πηγή αυτού του σχεδιασμού ήταν οι 

εκάστοτε οικονομικές μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί και οι θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν για την συμπόρευση της οικονομικής δραστηριότητας με την 

περιβαλλοντική προστασία.

Ήδη, από την δεκαετία του ’70 με την διακήρυξη της Στοκχόλμης είχε αναπτυχθεί η 

οικολογική συνείδηση, με απώτερο στόχο την μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Η 

οικονομική θεωρία αναφέρει πως στην φύση υπάρχουν ελεύθερα αγαθά, όπως ο αέρας, η 

γη, το τρεχούμενο νερό κ.α., τα οποία διαφοροποιούνται από τα οικονομικά αγαθά και 

δεν αποτελούν αντικείμενο της ανταλλακτικής (παλαιότερα) ή συναλλακτικής (σήμερα) 

οικονομίας. Τα προβλήματα όμως και η μεγάλη έντασή τους, που προκαλείται από την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οδήγησαν την σκέψη των οικονομολόγων στην 

επαναθεώρηση των απόψεών τους για τα ελεύθερα αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, η 

κατάχρηση αυτών από τον άνθρωπο, επέβαλε στο νέο οικονομικό μοντέλο τον 

συνυπολογισμό του περιβάλλοντος ως οικονομικό συντελεστή (οι ιδέες αυτές έγιναν 

ευρύτερα γνωστές στη συνάντηση του Ρίο 1992).

Η νέα προσέγγιση διαφοροποιεί την μόλυνση του περιβάλλοντος σε φυσικούς και 

οικονομικούς όρους, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία χρυσή τομή σ’ αυτές τις δύο 

αμφιλεγόμενες πλευρές. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της φυσικής μόλυνσης του 

περιβάλλοντος (και πιο συγκεκριμένα του θαλάσσιου περιβάλλοντος), είναι γενικώς η 

απόρριψη σ’ αυτό ουσιών που το μολύνουν. Η οικονομική όμως έννοια, δηλώνει πως 

είναι κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει τους συντελεστές της παραγωγής, με τέτοιον 

τρόπο που η φύση δεν μπορεί από μόνη της να τους επαναφέρει στην προηγούμενη 

κατάσταση και έχει σαν συνέπεια την υποβάθμισή τους. Για παράδειγμα, ένα ατύχημα 

που γίνεται σε ωκεανούς και όχι κοντά σε ψαρότοπους, δεν θεωρείται μόλυνση του 

περιβάλλοντος από οικονομική σκοπιά, αν και έχουμε φυσική μόλυνση του 

περιβάλλοντος.

Με βάση την οικονομική έννοια, δεν υφίσταται πρόβλημα για κάθε δραστηριότητα 

που περιλαμβάνει φυσική μόλυνση περιβάλλοντος, αλλά σε μικρές ποσότητες, έτσι που 

να μην υπάρχει υποβάθμιση των συντελεστών της παραγωγής. Όταν όμως η φυσική 

μόλυνση υπερβεί ένα όριο που η φύση μπορεί να αντέξει, έχουμε μόλυνση από
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οικονομική σκοπιά και αφορά την οριακή δραστηριότητα από το σημείο της 

υποβάθμισης των συντελεστών της παραγωγής.

Γ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TOY KIOTO

Το Πρωτόκολλο του Κιότο θεσπίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1997, στο Κιότο. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το Πρωτόκολλο στις 29 Απριλίου 1998.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αφορά τις εκπομπές έξι αερίων θερμοκηπίου:

• του διοξειδίου του άνθρακα (C02)

• του μεθανίου (CH4)

• του πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν20)

• των υδροφθορανθράκων (HFC)

• των υπερφθοριωμένων υδρογονανθράκων (PFC)

• του εξαφθοριούχου θείου (SF6).

Το Πρωτόκολλο του Κιότο συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της 

θέρμανσης του πλανήτη, επειδή περιλαμβάνει δεσμευτικούς και ποσοτικοποιημένους 

στόχους περιορισμού και μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου.

Τα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν συλλογικά να μειώσουν τις εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μεταξύ 2008 και 2012.

Για την περίοδο που προηγείται του 2008, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται στην 

επίτευξη προόδου, όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους το αργότερο το 

2005 και στην ανά πάσα στιγμή προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων.

Το έτος 1995 μπορεί να θεωρηθεί, από τους συμβαλλόμενους που το επιθυμούν, ως 

έτος αναφοράς για τις εκπομπές HFC, PFC και SF6.

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το Πρωτόκολλο προτείνει μια σειρά μέτρων:

• ενίσχυση ή θέσπιση εθνικών πολιτικών μείωσης των εκπομπών (αύξηση της 

ενεργειακής αποτελεσματικότητας, προώθηση των αειφόρων μορφών γεωργίας, 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.)
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• συνεργασία με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη (ανταλλαγή πείρας ή πληροφοριών 

και συντονισμός των εθνικών πολιτικών με στόχο την αποτελεσματικότητα, μέσω 

μηχανισμών συνεργασίας, όπως άδειες εκπομπών).

Οι ΗΠΑ, στις οποίες αναλογεί το 36,1% της παγκόσμιας παραγωγής αερίων του 

θερμοκηπίου, αποφάσισαν να μην επικυρώσουν τη συνθήκη, την οποία θεωρούν 

επιβλαβή για την αμερικανική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι 

προτίθεται να υιοθετήσει τα μέτρα του Πρωτοκόλλου, ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή 

των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, η έναρξη της εφαρμογής του σε διεθνές επίπεδο εξαρτάται 

στο παρόν στάδιο σχεδόν αποκλειστικά από τη στάση που θα κρατήσει η Ιαπωνία, στην 

οποία αναλογεί το 8,5% της παγκόσμιας παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου.

Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε εφαρμογή όταν επικυρωθεί από το 55% των χωρών που 

το έχουν υπογράψει, οι οποίες ευθύνονται για το 55% της παγκόσμιας παραγωγής αέριων 

του θερμοκηπίου. Οι κυβερνήσεις που προτίθενται να το επικυρώσουν δεν πληρούν 

μέχρι στιγμής την προϋπόθεση αυτή και χωρίς τη συμμετοχή της Ιαπωνίας το 

Πρωτόκολλο είναι ουσιαστικά νεκρό.

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες συμφωνίες του Πρωτοκόλλου, από τον Δεκέμβριο του 

1997, που επικυρώθηκε από τα κράτη με σκοπό τη μείωση των εκπομπών των αερίων 

που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επέτρεπε στις χώρες που το υπέγραφαν 

να εμπορεύονται μεταξύ τους τα δικαιώματα ρύπανσης (άρθρο 17). Έτσι τέθηκαν οι 

βάσεις για την εμπορική εκμετάλλευση των αερίων ή καλύτερα την εκμετάλλευση ακόμη 

μια φορά, των υπό ανάπτυξη χωρών, από τις ανεπτυγμένες, μη συνειδητοποιώντας πως 

έρχεται πιο γρήγορα η οικολογική καταστροφή.

Μάλιστα το πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί, έθετε ως στόχο τη μείωση της εκπομπής 

διοξειδίου του άνθρακα κατά 5%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Αλλά αντί για αυτό, 

οι πλούσιες βιομηχανικές χώρες της Δύσης, σκέπτονταν πώς θα δημιουργούσαν με τις 

ανταλλαγές ένα εμπόριο δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εάν, δηλαδή, μία χώρα του Τρίτου Κόσμου κατόρθωνε να περιορίσει τις εκπομπές 

επικίνδυνων ρίπων κατά 10% χαμηλότερα απ' ό,τι προβλέπει η Συνθήκη, θα μπορούσε 

να πουλήσει αυτές τις μονάδες ρύπανσης σε μία αναπτυγμένη χώρα, η οποία θα
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επιθυμούσε να αυξήσει ή να διατηρήσει την παραγωγή της. Σε αυτό το πλαίσιο 

ανταλλαγής, άλλωστε, και ύστερα από συμφωνία με την ΕΕ (που υποσχέθηκε να μειώσει 

τα "αέρια του θερμοκηπίου" κατά 8%), η Ελλάδα πέτυχε να της επιτραπεί αύξηση των 

εκπομπών κατά 25%.

Η ιδέα της αγοραπωλησίας μονάδων ρύπανσης φάνταζε τόσο προσοδοφόρα, ώστε μία 

σειρά διεθνών Οργανισμών εξέφρασε ενδιαφέρον για την εκμετάλλευσή τους. Μεταξύ 

αυτών, η Παγκόσμια Τράπεζα που συνέστησε ειδικό ταμείο (Carbon Investment Fund) 

και η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, ενώ εκ μέρους του ΟΗΕ ενδιαφέρον εκδήλωσε το 

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (UNEP), το Συμβούλιο για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης (UNDP).

Όπως είδαμε, μία χώρα μπορεί να αγοράσει απευθείας μονάδες ρύπανσης από κάποια 

άλλη χώρα, η οποία (συνήθως, λόγω βιομηχανικής αδυναμίας) βρίσκεται κάτω από τα 

όρια ρύπανσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το πρωτόκολλο, όμως, βάσει της ρύθμισης 

Clean Development Mechanism - CDM, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να αποκτήσει 

μονάδες και στην περίπτωση που κατορθώσει να μειώσει τις εκπομπές επικίνδυνων 

"αερίων του θερμοκηπίου" σε κάποια άλλη ξένη χώρα. Έτσι, η σουηδική κυβέρνηση, 

μπορεί να χρηματοδοτήσει κατασκευές ηλιακών συσσωρευτών σε ένα κράτος στην 

Αφρική, (οπότε θα μειωθούν οι ρύποι στη χώρα αυτή), χωρίς να μειώσει ούτε στο 

ελάχιστο τις εκπομπές ρύπων στο εσωτερικό της χώρας.

Η ουσία της σχετικής ρύθμισης στηρίζεται στο γεγονός ότι, για τις βιομηχανίες του 

Βορρά, είναι πολύ οικονομικότερο να μειώσουν τη ρύπανση των "πρωτόγονων" 

βιομηχανιών του Νότου, μεταφέροντας εκεί νέα τεχνολογία και τεχνογνωσία (κάτι που 

θα έκαναν, ούτως ή άλλως, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων). Μία 

από τις πιθανότερες συνεργασίες αυτού του είδους αναμένεται μεταξύ της Ρωσίας (η 

οποία λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είναι σε θέση να αυξήσει ούτε στο ελάχιστο τη 

βιομηχανική της παραγωγή) και της Ιαπωνίας, που φέρεται διατεθειμένη να συνεργαστεί 

με 20 ρωσικές βιομηχανίες, προκειμένου αυτές να μειώσουν τις εκπομπές "αερίων του 

θερμοκηπίου".
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5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ FREE-RIDING

Υπάρχουν δύο βασικά θέματα που σχετίζονται με την διεθνή περιβαλλοντική 

συνεργασία: η κερδοφορία και η σταθερότητα των συμφωνιών. Η κερδοφορία 

αναφέρεται στα πιθανά κέρδη από την συνεργασία μεταξύ των χωρών. Αναφορικά με 

την σταθερότητα της συμφωνίας, υπάρχει το πρόβλημα ότι σε αντίθεση με τα τοπικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα, στο διεθνές επίπεδο υπάρχει έλλειψη μιας διεθνούς 

περιβαλλοντικής αρχής που να αναγκάζει τις χώρες να συμμετάσχουν σε μία συμφωνία ή 

να σεβαστούν τους όρους αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αυτοεπιβαλλόμενες.

Οι χώρες έχουν κίνητρο να μπουν σε μια συμφωνία και να μειώσουν τους ρύπους 

τους. Όταν όμως όλες υπογράψουν υπάρχει το κίνητρο να βγουν από την συμφωνία. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο ωφελούνται από την μείωση των ρύπων που πραγματοποιείται από τις 

άλλες χώρες και ταυτόχρονα αποφεύγουν το κόστος που συνεπάγεται η τήρηση των 

όρων της συμφωνίας. Για κάποιες χώρες, το κίνητρο να συμπεριφερθούν ως free-riders 

μπορεί να είναι μεγάλο, κλονίζοντας την σταθερότητα ενός συνασπισμού. Για τον λόγο 

αυτό, πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδίασμά συνθηκών κάποιοι περιορισμοί, ώστε να 

επιτευχθεί η σταθερότητα των συνθηκών αυτών.

6. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πολλά άρθρα στην βιβλιογραφία όπου τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

έχουν μοντελοποιηθεί ως παίγνια και διάφορες αρχές θεωρητικής λύσης παιγνίων έχουν 

εφαρμοστεί για να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Ο Hoel (1992) παρουσιάζει ένα 

δυναμικό παίγνιο για τις εκπομπές CO2 και αναλύει την open-loop και Markov τέλεια 

ισορροπία. Ο Ulph (1992) εξέτασε το ερώτημα της επιλογής εργαλείων περιβαλλοντικής 

πολιτικής σε ένα μοντέλο στρατηγικού διεθνούς εμπορίου μεταξύ χωρών και σύγκρινε 

την Nash και την subgame τέλεια ισορροπία. Οι Jeppesen and Andersen (1998), 

εφαρμόζουν την ιδέα του Rabin (1993) της αμεροληψίας στα περιβαλλοντικά παίγνια, 

που εισήχθηκαν από τον Barrett (1992, 1994). Το άρθρο τους έστρεψε την προσοχή
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μακριά από την σχετικά απλή ισορροπία Nash, στην πιο ρεαλιστική ισορροπία 

αμεροληψίας, όπου αμείβονται οι ‘καλές χώρες’ και τιμωρούνται οι ‘κακές χώρες’. Οι 

Hurley and Shogren (1998) εξετάζουν την θεωρία και συμπεριφορά μιας 

περιβαλλοντικής διαμάχης, με μονομερή ασύμμετρη πληροφόρηση.

7. ΑΥΤΟΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διάφορα άρθρα έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια πάνω στην σταθερότητα και 

την κερδοφορία των διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών. Μεταξύ αυτών είναι τα άρθρα 

των Heal (1992), Hoel (1992), Barrett (1994, 1997b), Sandler and Sargent (1995), Na and 

Shin (1998). Σε όλα αυτά τα άρθρα, παρουσιάζεται μία ανάλυση μη συνεργατικής 

θεωρίας παιγνίου για τον σχηματισμό ενός συνασπισμού μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

χωρών, υποθέτοντας ότι οι περιβαλλοντικές ζημίες σχετίζονται με ‘flow externalities’ και 

ότι όλοι οι παίκτες παίζουν μόνο μία φορά.

Στα άρθρα των Hoel (1992) και Barrett (1994), ο αριθμός των χωρών που 

υπογράφουν, οι όροι της αυτοεπιβαλλόμενης συμφωνίας και οι ενέργειες των χωρών 

που δεν υπογράφουν, καθορίζονται ενδογενώς χρησιμοποιώντας αριθμητικά 

παραδείγματα.

Τα αποτελέσματα του Barrett επιβεβαιώνονται από τους Rubio and Ulph (2002). 

Βρίσκουν ότι για αρκετά υψηλές τιμές των περιβαλλοντικών ζημιών, ο ‘μεγάλος’ 

συνασπισμός είναι η μοναδική αυτοεπιβαλλόμενη διεθνής περιβαλλοντική συνθήκη. 

Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο ότι το επίπεδο της σταθερούς συνεργασίας σχετίζεται άμεσα 

με το επίπεδο της περιβαλλοντικής ζημίας. Δείχνουν επίσης την σημασία της ηγετικής 

θέσης των χωρών στην συμφωνία, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου σταθερής 

συνεργασίας, καθώς με Cournot το μέγιστο επίπεδο συνεργασίας που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω μιας αυτοεπιβαλλόμενης διεθνής περιβαλλοντικής συνθήκης, 

αποτελείται μόνο από δύο χώρες ανεξάρτητα από τον αριθμό των χωρών στο παίγνιο και 

τα κέρδη που προκύπτουν από την πλήρη συνεργασία.
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Η κερδοφορία της συνεργασίας μεταξύ χωρών που διέπεται από μία αρνητική 

εξωτερικότητα αποθέματος, αναλύεται από τους Long (1992), van der Ploeg and de 

Zeeuw (1992), Dockner and Long (1993), Xepapadeas (1995), Dockner and Nishimura 

(1999). Στα άρθρα αυτά, η αλληλεξάρτηση μεταξύ χωρών μοντελοποιείται ως ένα 

διαφορικό παίγνιο και το μη συνεργατικό αποτέλεσμα ως μία feedback Nash ισορροπία. 

Η μελέτη που αναπτύχθηκε από τους παραπάνω συγγραφείς, επικεντρώνεται στην 

σύγκριση μεταξύ της αποδοτικής λύσης και της μη συνεργατικής λύσης του παιγνίου.

Η κερδοφορία και η σταθερότητα μιας διεθνούς περιβαλλοντικής συνθήκης, ανάμεσα 

σε Ν πανομοιότυπες χώρες που εκπέμπουν ουσίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον, 

μελετώνται από τους Rubio and Casino (2001), χρησιμοποιώντας μια τυπική συνάρτηση 

καθαρής ωφέλειας δευτέρου βαθμού. Η στατική ανάλυση δείχνει ότι μόνο αμφίπλευρες 

συμφωνίες μπορεί να είναι αυτοεπιβαλλόμενες ανεξάρτητα από τον αριθμό των χωρών 

που επηρεάζονται από την εξωτερικότητα και τα κέρδη που προέρχονται από την 

συνεργασία. Η ανάλυσή τους δείχνει ότι το μοντέλο των εκπομπών που χρησιμοποιούν 

στο άρθρο τους, δεν είναι τελείως συμμετρικό με το μοντέλο απορρύπανσης που 

αναπτύχθηκε από τον Barrett, εφόσον καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Οι 

Rubio and Casino, βρίσκουν ότι τα καθαρά οφέλη αυτών που υπογράφουν και αυτών που 

δεν υπογράφουν αυξάνονται με την συνεργασία. Το άρθρο αυτό, επικεντρώνεται στην 

ανάλυση της σταθερότητας μιας διεθνής περιβαλλοντικής συνθήκης, σε ένα στατικό και 

σε ένα δυναμικό πλαίσιο εργασίας. Ο σχηματισμός ενός συνασπισμού έχει σχεδιαστεί ως 

ένα μη συνεργατικό παίγνιο, όπου μερικές χώρες συνεργάζονται και υπογράφουν μια 

συμφωνία και άλλες δεν υπογράφουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συνεργασία 

βελτιώνει την ευημερία, έτσι ώστε οι αποδόσεις των χωρών που υπογράφουν να 

αυξάνουν μονοτονικά καθώς αυξάνει το μέγεθος του συνασπισμού και είναι επίσης η 

περίπτωση των χωρών που δεν υπογράφουν. Παρ’ όλα αυτά, το κίνητρο για μια χώρα να 

φύγει από την συμφωνία είναι αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να αποτρέψει την συνεργασία 

όταν έχει επιτευχθεί ο συνασπισμός μεταξύ δύο χωρών. Το αποτέλεσμα αυτό, είναι 

ανεξάρτητο από την ιδέα της ισορροπίας που χρησιμοποιείται για να επιλυθεί το παίγνιο 

και το πλαίσιο εργασίας, στατικό (flow externalities), ή δυναμικό (stock externality), που 

λαμβάνεται υπόψη.
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8. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Για να είναι σταθερή μια διεθνής περιβαλλοντική συνθήκη, θα πρέπει να υπάρχουν 

κάποιοι μηχανισμοί που να επιβραβεύουν την είσοδο και να τιμωρούν την έξοδο από τον 

συνασπισμό. Τέτοια σχέδια προτείνονται από τους Carraro and Siniscalco (1993) και τον 

Barrett (1994). Σύμφωνα με αυτούς, όταν μία χώρα εισέρχεται σε μία συμφωνία, οι άλλες 

χώρες που βρίσκονται ήδη μέσα στην συμφωνία αυξάνουν το επίπεδο απορρύπανσής 

τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο ανταμείβουν την χώρα που μπαίνει στην συμφωνία. Το 

αντίθετο συμβαίνει όταν μία χώρα φεύγει από την συμφωνία, η οποία και τιμωρείται για 

την κίνησή της αυτή.

Οι συνθήκες σταθερότητας τίθενται για να περιορίσουν το κίνητρο που έχουν οι χώρες 

να φερθούν ως free-riders. Το κίνητρο αυτό υπάρχει ακόμα και όταν οι χώρες κερδίζουν 

ως μέλη του συνασπισμού, διότι μπορεί να κερδίσουν περισσότερα φεύγοντας από 

αυτόν.

Ένας συνασπισμός είναι κερδοφόρος, εάν κάθε παίκτης που συνεργάζεται αποκτά 

μεγαλύτερη απόδοση από αυτήν που θα αποκτούσε όταν δεν σχηματίζεται συνασπισμός. 

Αναφορικά με την σταθερότητα, ένας συνασπισμός είναι σταθερός εάν είναι και 

εσωτερικά και εξωτερικά σταθερός. Η συνθήκη εσωτερικής σταθερότητας, βεβαιώνει ότι 

κανένας από τους παίκτες που συνεργάζονται δεν θα είναι καλύτερα εάν αποστατήσει 

από τον συνασπισμό, ενώ η συνθήκη εξωτερικής σταθερότητας βεβαιώνει ότι κανένας 

έξω από τον συνασπισμό δεν θα είναι καλύτερα εάν προσχωρήσει σ’ αυτόν. Οι συνθήκες 

σταθερότητας και κερδοφορίας εισήχθησαν για πρώτη φορά στην cartel literature (D’ 

Aspremont et al. 1983) και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν συχνά στην 

περιβαλλοντική βιβλιογραφία (Carraro and Siniscalco 1993, Barrett 1994 και πολλούς 

άλλους).

Πιο πρόσφατες συνεισφορές (Hardin and Baden 1997), χαρακτήριζαν το 

περιβαλλοντικό παίγνιο μεταξύ των χωρών σαν ένα δίλημμα φυλακισμένου, που 

οδηγούσε αναπόφευκτα στο αποκαλούμενο ‘tragedy’ of the common property goods. 

Ταυτόχρονα όμως, στον πραγματικό κόσμο έχει υπογραφεί ένας μεγάλος αριθμός από 

διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες, περικλείοντας συχνά υποομάδες των χωρών που
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διαπραγματεύονται και περιλαμβάνοντας μερικές φορές μεταβιβάσεις και άλλες 

συνδέσεις με άλλες πολιτικές (εμπόριο, τεχνολογική συνεργασία κτλ.). Ενάντια σ’ αυτό 

το υπόβαθρο, από το 1990 η θεωρητική βιβλιογραφία προσπαθεί να κατανοήσει την 

λογική της διαμόρφωσης συνασπισμού υπό την παρουσία spillovers και την δυνατότητα 

να αυξηθεί η ευημερία με κατάλληλους μηχανισμούς και στρατηγικές. Γι αυτόν τον 

σκοπό, η βιβλιογραφία ακολουθεί δύο βασικές κατευθύνσεις: (ϊ) συνεργατικά παίγνια, 

(ϋ) μη συνεργατικά παίγνια.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούν να βοηθήσουν ως σημεία αναφοράς, 

όταν αναλύεται η πιθανή ισορροπία για διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο χρησιμοποιείται η λύση της πλήρους συνεργασίας. Στη συνεργατική θεωρία 

παιγνίων, η ανάλυση εστιάζεται στον συνασπισμό των χωρών και ,την χαρακτηριστική 

του συνάρτηση, δηλαδή τα συνολικά καθαρά οφέλη που μπορεί να μοιραστεί ο 

συνασπισμός και απαιτεί την μεγιστοποίηση της συλλογικής ευημερίας, που 

παρουσιάζεται ως το άθροισμα της ευημερίας όλων των χωρών.

Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα που κάνουν την επίτευξη της πλήρους 

συνεργασίας πολύ δύσκολη, εάν όχι αδύνατη. Το πρώτο είναι, ότι στην ισορροπία 

πλήρους συνεργασίας μερικές χώρες μπορεί να είναι χειρότερα σε σχέση με την 

περίπτωση της μη συνεργασίας. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την χρήση 

κατάλληλων μεταβιβάσεων, προς τις χώρες που χάνουν με την συνεργασία. Εφόσον τα 

συνολικά κέρδη από την πλήρη συνεργασία υπερέχουν των συνολικών ζημιών, οι χώρες 

που έχουν κέρδη θα μπορούσαν σίγουρα να αποζημιώσουν τις χώρες που έχουν 

ζημιωθεί.

Το δεύτερο πρόβλημα, είναι ότι ακόμα και εάν όλες οι χώρες κερδίζουν από την πλήρη 

συνεργασία, έχουν κίνητρο να συμπεριφερθούν ως free riders. Μία χώρα που αποφασίζει 

να διαπράξει απάτη, μειώνοντας την προσπάθεια για απορρύπανση, μειώνει το κόστος 

της ενώ γεύεται τα οφέλη από τις χαμηλότερες συνολικά εκπομπές, που επιτυγχάνονται 

από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην συμφωνία. Παρ’ όλο που όλες οι χώρες θα 

μπορούσαν να είναι καλύτερα στην λύση πλήρους συνεργασίας, καμία δεν θα επιλέξει να 

συνεργαστεί, δεδομένων των υπαρχόντων κινήτρων, τουλάχιστον μέσα σε ένα στατικό 

πλαίσιο εργασίας.
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Παρ’ όλο μη ρεαλιστική, η λύση της πλήρους συνεργασίας χρησιμοποιείται συχνά σαν 

ένα σημείο αναφοράς, για να πραγματοποιηθεί σύγκριση με άλλες πιθανές λύσεις.

Το πλεονέκτημα της συνεργατικής προσέγγισης, είναι ότι τα θεωρητικά αποτελέσματα 

έχουν προκόψει κάτω από γενικές συνθήκες. Επιπλέον, η ποσότητα των εμπειρικών 

μελετών είναι ιδιαίτερα μεγάλη και βασίζεται κυρίως σε ένα διαδεδομένο εμπειρικό 

μοντέλο (Eyckmans and Tulkens 2003, Germain et al. 1998 and Kaitala et al. 1995). H 

σημασία της προσέγγισης αυτής, βασίζεται στον τονισμό του ρόλου της διανομής των 

κερδών από την συνεργασία για την σταθερότητα και στο να δείξει πως το κίνητρο για 

free riding, μπορεί να μετριασθεί από ένα έξυπνα σχεδιασμένο σκηνικό μεταβιβάσεων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις μόνο για τον εαυτό 

τους, χωρίς κανένα είδους συνεργασίας μεταξύ τους. Τέτοια παίγνια καλούνται μη 

συνεργατικά. Μερικά από τα παίγνια αυτά παίζονται ταυτόχρονα. Παρ’ όλα αυτά μερικά 

παίγνια παίζονται με την πάροδο του χρόνου. Για να διαμορφωθούν παίγνια που 

παίζονται ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται normal or strategic forms, ενώ υπάρχουν 

επεκτατικές φόρμες για την μοντελοποίηση παιγνίων, που παίζονται με την πάροδο του 

χρόνου. Η ιδέα της μη συνεργατικής λύσης, χρησιμοποιείται για την ανάλυση τέτοιων 

παιγνίων.

Η μη συνεργατική θεωρία παιγνίων, επικεντρώνεται σε ατομικές χώρες που 

μεγιστοποιούν την δική τους ευημερία, υπό τον περιορισμό της συμπεριφοράς της 

ατομικής μεγιστοποίησης ευημερίας των άλλων χωρών. Επικεντρώνεται στο να επεξηγεί 

τα προβλήματα της διαμόρφωσης ενός μεγάλου και αποτελεσματικού συνασπισμού. Η 

δομή ισορροπίας του συνασπισμού, καθορίζεται εφαρμόζοντας την αρχή της ισορροπίας 

Nash. Μία ισορροπία Nash είναι ένα στρατηγικό πορτραίτο (a strategy profile), που 

αποτελείται από μία στρατηγική για κάθε παίκτη, τέτοια ώστε κανείς παίκτης δεν έχει 

κίνητρο να αποκλίνει μονομερώς από το profile.

Το πλεονέκτημα της μη συνεργατικής προσέγγισης, είναι ότι βοηθάει στο να εξηγεί τα 

προβλήματα της συνεργασίας στον έλεγχο της μόλυνσης διεθνώς, με την έννοια της 

θετικής ανάλυσης. Σε αντίθεση με την συνεργατική προσέγγιση, η τιμωρία ύστερα από 

παρέκκλιση είναι λιγότερο αυστηρή: αφού μία χώρα φύγει από την συμφωνία, οι
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υπόλοιπες χώρες παραμένουν σ’ αυτήν, αν και επανεξετάζουν τις στρατηγικές 

απορρύπανσής τους.

Ένα θεμελιώδες μειονέκτημα της μη συνεργατικής προσέγγισης, είναι ότι τα 

περισσότερα αποτελέσματα στην βιβλιογραφία βασίζονται σε προσομοιώσεις και έχουν 

εξαχθεί για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις. Τυπικές υποθέσεις περιλαμβάνουν μία 

στατική δομή αποδόσεων, συμμετρικούς παίκτες και στην περίπτωση των ετερογενών 

χωρών μία ιδιαίτερη μορφή ετερογένειας. Επιπλέον, υπάρχουν μόνο μερικές εμπειρικές 

μελέτες και οι περισσότερες από αυτές συμβιβάζονται είτε στην δυναμική 

(Botteon/Carraro 1997 and 1998 and Tol 2001), είτε στον τοπικό διαχωρισμό του 

περιβαλλοντικού προβλήματος (δηλαδή, αριθμός των χωρών, όπως για παράδειγμα 

Bosello et al. 2001, Buchner et al., Eyckmans/Finus 2003).

Τα παίγνια μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα (Barrett 1997b), όπως επίσης και one- 

shot (Barrett 1994, Carraro and Siniscalco 1993, Hoel 1992). Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, η ανάλυση επικεντρώνεται στους μηχανισμούς διαμόρφωσης συνασπισμού, 

δηλαδή στα κίνητρα που οδηγούν στις αυτοεπιβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και 

καθορίζεται ο αριθμός των χωρών που υπογράφουν.

Πιο συχνά, το πλαίσιο εργασίας που χρησιμοποιείται είναι το παίγνιο δύο σταδίων. 

(Barrett 1997b, 2002, Carraro and Siniscalco 1998, Tulkens 1998, Carraro and Galeotti 

2002, Carraro and Marchiori 2002, Finus 2002). Στο πρώτο στάδιο, το στάδιο του 

συνασπισμού, κάθε χώρα αποφασίζει ανεξάρτητα να συμμετάσχει ή όχι στον 

συνασπισμό. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο των εκπομπών, κάθε χώρα επιλέγει το 

επίπεδο εκπομπών της. Το παίγνιο λύνεται με τη οπισθοβατική επαγωγή (backwards), 

αυτό σημαίνει ότι λύνεται πρώτα το στάδιο εκπομπών και ακολουθεί το στάδιο του 

συνασπισμού.

Το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας που εξετάζει τον σχηματισμό διεθνών 

περιβαλλοντικών συνθηκών με ένα πλαίσιο εργασίας παιγνίου δύο σταδίων, 

χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υποθέσεις (όπως αναφέρονται στους Carraro and Siniscalco 

1998):
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1. Οι αποφάσεις είναι ταυτόχρονες στα δύο στάδια. Αντίθετα, ο Barrett (1994) υποθέτει 

ότι η ομάδα των χωρών που υπογράφουν είναι Stackelberg leader, σε σχέση με τις 

χώρες που δεν υπογράφουν στο δεύτερο στάδιο του παιγνίου εκπομπών. Στον Bloch 

(1997), γίνεται η υπόθεση ότι οι χώρες παίζουν διαδοχικά στο πρώτο στάδιο του 

παιγνίου.

2. Οι χώρες παρουσιάζονται με μία συμφωνία.

3. Όταν μία χώρα φεύγει από τον συνασπισμό, υποθέτει ότι όλες οι άλλες χώρες 

παραμένουν σ’ αυτόν. Η υπόθεση αυτή είναι ισοδύναμη με την υπόθεση του ‘Nash 

conjectures’ σε ένα ταυτόχρονο ολιγοπωλιακό παίγνιο, όπου ένας παίκτης υποθέτει 

καμία αλλαγή στην μεταβλητή απόφασης των άλλων παικτών, όταν τροποποιεί την 

δική του μεταβλητή απόφασης. Παρ’ όλα αυτά, η θεωρία συνασπισμού χρησιμοποιεί 

συχνά μια διαφορετική υπόθεση, την αποκαλούμενη coalition unanimity (Bloch 

1997), όπου γίνεται η υπόθεση ότι ολόκληρος ο συνασπισμός καταρρέει, όταν ένα 

από τα μέλη του φύγει από την συμφωνία (Chander and Tulkens 1993, 1997).

4. Η συνάρτηση αποδόσεων της κάθε χώρας, αυξάνει μονοτονικά με το μέγεθος του 

συνασπισμού.

Σύμφωνα με τους Carraro and Siniscalco (1998), τα συνεργατικά παίγνια είναι 

ενδιαφέροντα στο να παρέχουν ένα σημείο αναφοράς, όμως, είτε υποθέτουν την ύπαρξη 

ενός συνασπισμού, είτε αγνοούν τα προβλήματα σταθερότητας που σχετίζονται με τα 

κίνητρα για free riding. Οι ίδιοι, συγκεντρώνονται ιδιαίτερα στα one-shot games, καθώς 

δεν χρειάζονται τις ιδιαίτερες υποθέσεις (πάνω στον συλλογικό ορθολογισμό ή στο 

προεξοφλητικό επιτόκιο), που είναι αναγκαίες για την αποφυγή folk theorems στα 

επαναλαμβανόμενα παίγνια.

Κάτω από την υπόθεση του Cournot, αυτοί που υπογράφουν και αυτοί που δεν 

υπογράφουν επιλέγουν ταυτόχρονα το επίπεδο των εκπομπών τους. Η στατική ανάλυση 

που χρησιμοποιούν οι Rubio and Casino (2001), δείχνει ότι το μέγιστο επίπεδο 

συνεργασίας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας αυτοεπιβαλλόμενης συνθήκης, 

αποτελείται από δύο χώρες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χωρών και τα κέρδη που 

προέρχονται από την πλήρη συνεργασία. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Rubio
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and Ulph (2002). Τα συμπεράσματα των Rubio and Casino (2001), ισχύουν και στην 

περίπτωση μιας Stackelberg συμφωνίας.

Κάτω από την υπόθεση Stackelberg η επιλογή πραγματοποιείται σταδιακά. Πρώτα οι 

χώρες που δεν υπογράφουν επιλέγουν τα επίπεδα εκπομπών τους ως singletons και στη 

συνέχεια αυτές που υπογράφουν επιλέγουν από κοινού την άριστη στρατηγική. Η 

υπόθεση Stackelberg, υποδηλώνει ότι οι χώρες που υπογράφουν έχουν ένα 

πληροφοριακό πλεονέκτημα, σε σχέση με αυτούς που δεν υπογράφουν. Μπορούν να 

λάβουν υπόψη την αντίδραση αυτών που δεν υπογράφουν, όταν επιλέγουν την άριστη 

στρατηγική τους. Τα περισσότερα μοντέλα που χρησιμοποιούν την μη συνεργατική 

θεωρία παιγνίων, καταλήγουν στο απαισιόδοξο συμπέρασμα ότι μόνο δύο ή τρεις χώρες 

θα διαμορφώσουν έναν σταθερό συνασπισμό. Παρ’ όλα αυτά η πρόβλεψη αυτή 

απορρίπτεται από τα δεδομένα.

Χρησιμοποιώντας την μη συνεργατική θεωρία παιγνίων, ο Barrett (1994) δείχνει 

(χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες συναρτήσεις κόστους και κερδών) ότι ο αριθμός των 

χωρών που υπογράφουν, εξαρτάται από τον λόγο των κλίσεων των συναρτήσεων του 

οριακού κόστους και των κερδών. Όταν αυτός ο λόγος είναι μεγάλος, ο 

αυτοεπιβαλλόμενος συνασπισμός έχει μερικά μόνο μέλη και αντίστροφα. Σε αντίθεση με 

τους Carraro and Siniscalco (1998) που υποθέτουν ότι όλες οι χώρες αποφασίζουν 

ταυτόχρονα και στα δύο στάδια, ο Barrett υποθέτει ότι η ομάδα των χωρών που 

υπογράφουν είναι Stackelberg leader, σε σχέση με τις χώρες που δεν υπογράφουν στο 

δεύτερο στάδιο του παιγνίου εκπομπών.

Με ένα μοντέλο παρόμοιο μ’ αυτό του Barrett (1994), οι Sartzetakis and Diamantoudi 

(2001) μελετούν το πρόβλημα του μεγέθους μιας σταθερής περιβαλλοντικής συνθήκης. 

Η μόνη διαφορά, είναι η επιλογή της μεταβλητής απόφασης (choice variable). Στο 

μοντέλο τους οι χώρες επιλέγουν το επίπεδο εκπομπών τους, ενώ στον Barrett επιλέγουν 

την προσπάθεια για απορρύπανση. Επιπλέον, υιοθετούν συγκεκριμένες λειτουργικές 

φόρμες (δευτέρου βαθμού συναρτήσεις οφέλους και κερδών), αντίστοιχες μ’ αυτές του 

Barrett (1994). Η κύρια συνεισφορά της μελέτης αυτής, είναι η ολοκληρωμένη 

αναλυτική λύση του μοντέλου διαμόρφωσης συνασπισμού, με τις λειτουργικές φόρμες 

που αναφέρθηκαν. Η ανάλυση δείχνει ότι ένας σταθερός συνασπισμός αποτελείται είτε
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από 2, 3, ή 4 μέλη, εάν ο συνολικός αριθμός των χωρών είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 5. 

Επιπλέον, το επίπεδο ευημερίας των χωρών που υπογράφουν σε μία σταθερή 

περιβαλλοντική συνθήκη, είναι πολύ κοντά στην χαμηλότερη τιμή του, σε σχέση με το 

επίπεδο ευημερίας των χωρών που υπογράφουν σε άλλες, μη σταθερές συμφωνίες. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν, έρχονται συνεπώς σε αντίθεση με την εισήγηση του 

Barrett (1994), ότι δηλαδή σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να 

αποτελούνται από οποιονδήποτε μεγάλο αριθμό χωρών.

Η σταθερότητα ενός μεγάλου συνασπισμού σε σχέση με δύο διαφορετικές επιλογές 

εργαλείων, την ενιαία ποσόστωση μείωσης εκπομπών και τον ενιαίο effluent φόρο, 

εξετάζονται από τους Finus and Rundshagen (1998). Υποθέτουν ασύμμετρες χώρες και 

χρησιμοποιούν ανάλυση κόστους-ωφελειών, πρώτα σε στατικό και μετά σε δυναμικό 

πλαίσιο εργασίας. Βρίσκουν ότι, ανεξάρτητα από το εργαλείο πολιτικής που 

χρησιμοποιείται, ο μεγάλος συνασπισμός δεν είναι σταθερός.

Οι Endres and Finus (1998) εξετάζουν επίσης την σταθερότητα των διεθνών 

περιβαλλοντικών συνθηκών, μέσα σε ένα στατικό και μετά σε ένα δυναμικό πλαίσιο. 

Μέσα σε ένα στατικό παίγνιο δείχνουν ότι τα συνολικά κέρδη από την συνεργασία, 

αυξάνουν με το επίπεδο της ενημερότητας της κάθε χώρας. Αντίθετα, η σταθερότητα του 

μεγάλου συνασπισμού μειώνεται, εφόσον το κενό μεταξύ Nash ισορροπίας και του 

κοινωνικά άριστου αποτελέσματος αυξάνεται, για τις χώρες με χαμηλότερη 

ενημερότητα. Στη συνέχεια, εξετάζουν την ισχύ των αποτελεσμάτων τους σε ένα 

δυναμικό πλαίσιο. Χρησιμοποιούν το ‘infinite supergame’ πλαίσιο εργασίας και για να 

απλοποιήσουν την ανάλυση, υποθέτουν συμμετρικές χώρες σε σχέση με την 

περιβαλλοντική ενημερότητα. Περιορίζουν την προσοχή τους σε ‘subgame perfect 

strategies’ και βρίσκουν και πάλι ότι όταν αυξάνει η ενημερότητα μιας χώρας, αυξάνει 

επίσης και η αστάθεια του μεγάλου συνασπισμού. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα στο 

στατικό πλαίσιο εργασίας, δείχνουν ότι μια μικρή αναλογικά αύξηση στην ενημερότητα 

της κάθε χώρας, αυξάνει την σταθερότητα του συνασπισμού, ενώ το αντίστροφο ισχύει 

για μια αρκετά μεγάλη αύξηση.
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Στην πραγματικότητα η απόφαση του να συμμετάσχει μια χώρα σε μία συμφωνία ή να 

αποστατήσει, μπορεί να επανεκτιμηθεί σε διαφορετικά σημεία στον χρόνο, στο φως νέων 

γεγονότων. Το κύριο πλεονέκτημα των επαναλαμβανόμενων παιγνίων, είναι ότι μπορούν 

να ενσωματωθούν αξιόπιστες απειλές και γι’ αυτό αυξάνουν πολύ την πιθανότητα για 

μια συνεργατική λύση.

Χρησιμοποιώντας ένα απείρως επαναλαμβανόμενο παίγνιο και τις ‘renegotiation - 

proof συνθήκες, οι Farell and Maskin (1989) και οι Finus and Rundshagen (1998) 

καταλήγουν σε συμπεράσματα παρόμοια με αυτά του Barrett (1994), ότι δηλαδή όσο 

μεγάλα και να είναι τα πιθανά κέρδη από την συνεργασία, υπάρχει το πρόβλημα της 

σταθερότητας. Συγκεκριμένα οι Finus and Rundshagen έχουν θεωρήσει τρεις τύπους 

συμφωνιών: μία κοινωνικά άριστη λύση, έναν ενιαίο φόρο εκπομπών (ένας φόρος που 

τίθεται και στις δύο χώρες) και μια ενιαία ποσόστωση μείωσης εκπομπών (ένα ίσο 

ποσοστό μείωσης εκπομπών από ένα έτος βάσης). Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι 

απαιτήσεις σταθερότητας, εξαρτώνται σημαντικά από τις παραμέτρους των δύο χωρών 

και τον τύπο της συμφωνίας.

Το αποτέλεσμα της πλήρους συνεργασίας του one-shot game, μπορεί να διατηρηθεί 

σαν μία sub-game τέλεια ισορροπία του απείρως επαναλαμβανόμενου παιγνίου, εάν το 

προεξοφλητικό επιτόκιο είναι αρκετά μικρό. Παρ’ όλα αυτά ο Barrett (1994), δείχνει ότι 

η επανάληψη μπορεί να μην επιτρέπει οι διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες να 

διατηρούν το αποτέλεσμα της πλήρους συνεργασίας, ακόμα και για αυθαιρέτως μικρό 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμωρίες, που διατηρούν την 

συνεργασία σε απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια, μπορεί να είναι ευπαθείς σε 

διαπραγματεύσεις και τέτοιες τιμωρίες δεν θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από μία 

αυτοεπιβαλλόμενη διεθνή περιβαλλοντική συνθήκη.

Τα επαναλαμβανόμενα παίγνια, υποθέτουν ότι οι παράμετροι του παιγνίου 

παραμένουν οι ίδιες με την πάροδο του χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, οι μολυντές αυξάνονται 

με τον χρόνο και γι’ αυτό η ζημία στο περιβάλλον μεταβάλλεται με τον χρόνο. Γι’ αυτό, 

το πιο κατάλληλο πλαίσιο εργασίας για να συλλάβει τα γεγονότα αυτά, είναι το πλαίσιο 

εργασίας του δυναμικού παιγνίου.
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Η διαμόρφωση συνασπισμού στα μοντέλα δυναμικών παιγνίων, έχει αναλυθεί από 

τους: Barrett (1994 a,b), Finus/Rundshagen (1998a), Stahler (1996). Στα μοντέλα 

δυναμικών παιγνίων υπάρχει δυνατότητα να τιμωρηθούν οι free-riders.

Υπάρχει πλέον μία εκτεταμένη βιβλιογραφία στις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Εν τούτοις, με λίγες εξαιρέσεις, η βιβλιογραφία αυτή δουλεύει με απλά στατικά μοντέλα, 

παρά το γεγονός ότι πολλά από τα σημαντικά προβλήματα (αλλαγή του κλίματος, όξινη 

βροχή, μείωση της στοιβάδας του όζοντος), όπου η βιβλιογραφία προσπαθεί να ρίξει 

φως, περικλείουν stock pollutants. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός μελετών, που θεωρούν 

την διαμόρφωση των διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών να διαπραγματεύεται με stock 

pollutant. Οι Rubio and Casino (2001) χρησιμοποιούν την ιδέα των αυτοεπιβαλλόμενων 

περιβαλλοντικών συνθηκών, γνωστή από την μελέτη των Carraro and Siniscalco (1993) 

και Barrett (1994), αλλά επεκτείνουν τα μοντέλα αυτά, ώστε να επιτρέπουν για stock 

pollutant. Είναι γνωστό ότι το στατικό μοντέλο, παράγει απαισιόδοξα αποτελέσματα. 

Όταν ένας μεγάλος αριθμός χωρών συμμετέχει σε μία διεθνή περιβαλλοντική συνθήκη, 

τα κέρδη από την συμφωνία είναι μικρά. Όπως και το στατικό μοντέλο, το δυναμικό 

μοντέλο αναλύεται σε ένα παίγνιο δύο σταδίων. Οι χώρες αποφασίζουν πρώτα απ’ όλα 

εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στην συμφωνία. Στη συνέχεια επιλέγουν την πορεία των 

εκπομπών τους. Αυτή η πορεία των εκπομπών, υπολογίζεται λύνοντας ένα διαφορικό 

παίγνιο, είτε σε open-loop, είτε σε feedback στρατηγικές, υποθέτοντας ότι οι χώρες που 

υπογράφουν την συμφωνία, συμπεριφέρονται έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την 

συλλογική ευημερία, ενώ οι χώρες που δεν υπογράφουν μεγιστοποιούν απλά την ατομική 

τους ευημερία. Έχοντας λύσει για την πορεία των εκπομπών και γι’ αυτό το λόγο 

υπολόγισαν τις πληρωμές των χωρών που υπογράφουν και αυτών που δεν υπογράφουν, 

οι Rubio and Casino ρωτούν πόσες χώρες θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

συμφωνία, χρησιμοποιώντας ίδιου τύπου ανάλυσης σταθερότητας όπως στο στατικό 

μοντέλο. Αλλά στο μοντέλο αυτό, η δυναμική του stock pollutant επηρεάζει μόνο τις 

στρατηγικές εκπομπών, όχι την συμμετοχή των διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Οι German, Toint, Tulkens and de Zeeuw [GTTZ] (2002) επεκτείνουν το πλαίσιο 

εργασίας των Grander and Tulkens (1995), σε ένα δυναμικό μοντέλο του stock pollutant. 

Η προσέγγιση των Chander and Tulkens, βασιζόμενη σε ‘on core concepts’, είναι ικανή 

να αποκομίσει το πιο αισιόδοξο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή ο μεγάλος συνασπισμός θα
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σχηματιστεί, επειδή υποθέτουν ότι εάν μία χώρα αποστατήσει από τον μεγάλο 

συνασπισμό, όλες οι χώρες θα επιστρέψουν στην μη συνεργατική συμπεριφορά. Αυτή η 

τιμωρία, είναι αρκετά σοβαρή ώστε να αποτρέψει την αποστασία. Αντίθετα, η ανάλυση 

σταθερότητας από τον Barrett και άλλους, υποθέτει ότι εάν μία χώρα φύγει από την 

συμφωνία, τα εναπομείναντα μέλη θα ενεργούν έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα 

συλλογικά τους συμφέροντα. Με ασύμμετρες χώρες, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούνται μεταβιβάσεις εισοδήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα 

του μεγάλου συνασπισμού. Στο άρθρο των GTTZ (2002), επεκτείνεται η ανάλυση αυτή 

δείχνοντας ότι είναι δυνατό να σχεδιάζονται δυναμικές μεταβιβάσεις, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η σταθερότητα του μεγάλου συνασπισμού όταν υπάρχει ‘a stock 

pollutant’. Για τον λόγο αυτό, διατηρείται η συμμετοχή στον μεγάλο συνασπισμό με την 

πάροδο του χρόνου, παρ’ όλο που στην περίπτωση αυτή, το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται 

με κατάλληλο σχεδίασμά των μεταβιβάσεων, αντί απλά υποθέτοντας ότι οι αποφάσεις 

που αφορούν την συμμετοχή παίρνονται μια για πάντα.

9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ

Τα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής, κατηγοριοποιούνται συνήθως ως εξής: αυτά 

που βασίζονται στην αγορά, όπως είναι οι φόροι επί των ρύπων και οι μεταβιβάσιμες 

άδειες εκπομπών και σε εντολές και ελέγχους (command and control), όπως είναι τα 

τεχνολογικά πρότυπα και οι ποσοστώσεις στις εκπομπές των εταιριών.

Η οικονομική βιβλιογραφία ευνοεί την χρήση εργαλείων που βασίζονται στην αγορά, 

επειδή μπορούν να επιτύχουν και στατική και δυναμική αποτελεσματικότητα. Ο Hoel 

(1992) χρησιμοποιεί ένα μη συνεργατικό στατικό παίγνιο και υποθέτει ότι οι χώρες έχουν 

παρόμοιες συναρτήσεις κόστους, ενώ έχουν διαφορετικές συναρτήσεις ζημιών. 

Συμπεραίνει ότι μία ενιαία ποσόστωση εκπομπών, δεν είναι το πιο αποτελεσματικό 

εργαλείο για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.
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Ο συνασπισμός μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, όπως 

άμεσες μεταβιβαστικές πληρωμές, σύνδεση του περιβαλλοντικού προβλήματος με άλλα 

θέματα και επιβολή τιμωριών.

Οι μεταβιβάσεις, μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επέκταση ενός 

αρχικά σταθερού, αλλά μικρού, περιβαλλοντικού συνασπισμού. Παρ’ όλα αυτά, όπως 

δείχνουν οι Carraro and Siniscalco (1993), οι χώρες που δέχονται να εφαρμόσουν ένα 

πρόγραμμα μεταβιβάσεων στις χώρες που δεν υπογράφουν, πρέπει να δεσμεύονται σε 

συνεργασία.

Η βιβλιογραφία πάνω στη στρατηγική συμπεριφορά στην αγορά αδειών, είναι αρκετά 

περιορισμένη. Οι Misiolek and Elder (1987), παρουσιάζουν την πρώτη ανάλυση για την 

χρήση ‘raising rivals’ στρατηγικών κόστους, στις αγορές αδειών μέσα σε ένα μοντέλο 

κυρίαρχης εταιρίας. Ο Von der Ferh (1993), αναλύει ένα Cournot duopoly που 

ρυθμίζεται μέσω ενός συστήματος εμπορεύσιμων αδειών εκπομπών. Ο Eftichios 

Sartzetakis (1997), μελετάει την επίδραση του χειρισμού της τιμής αδειών εκπομπών, σε 

ένα ολιγοπωλιακό μοντέλο. Η ανάλυση βασίζεται επίσης στην ιδέα των raising rivals 

στρατηγικών κόστους. Εξετάζει την επίδραση που έχει η τοποθέτηση στρατηγικών στην 

αγορά αδειών, όσο και στην κοινωνική ευημερία και βρίσκει ότι ο ανταγωνισμός στην 

αγορά προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά. Παρ’ όλο που η μελέτη του φέρει 

κάποιες ομοιότητες στην προσέγγιση και τα αποτελέσματα με τον von der Fehr (1993), 

διαφέρει από δύο απόψεις: Πρώτον, μοντελοποιεί τα κόστη απορρύπανσης των εταιριών 

χωριστά από όλα τα άλλα κόστη παραγωγής. Δεύτερον, η ανάλυση επικεντρώνεται σε 

στρατηγικές τοποθέτησης, ενώ ο von der Fehr ενδιαφέρεται περισσότερο για στρατηγικές 

απαγόρευσης. Ο Requate (1993), αναλύει την περίπτωση της συνεργασίας μεταξύ 

εταιριών. Οι Freshtman and de Zeeuw (1996), εξετάζουν την διαδικασία 

διαπραγμάτευσης της εμπορίας εκπομπών μεταξύ δυο παικτών Cournot. Βρίσκουν ότι 

εφόσον έχουν αναγνωριστεί όλα τα πιθανά σύνολα παραγωγής, οι εταιρίες εμπορεύονται 

τις άδειες, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα συλλογικά κέρδη και συνεπώς μειώνεται η 

συνολική παραγωγή.

Όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι άμεσες μεταβιβαστικές πληρωμές, η συμμετοχή 

σε μία περιβαλλοντική συνθήκη μπορεί να συνδεθεί με άλλα θέματα, με τέτοιον τρόπο 

ώστε να αυξήσει τα οφέλη από την συμμετοχή. Τέτοιες συνδέσεις περιλαμβάνουν την
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πολιτική εμπορίου, την έρευνα και ανάπτυξη, την διεθνή Οφειλή και την αναπτυξιακή 

βοήθεια.

Η σύνδεση θεμάτων, αναφέρεται στο γεγονός ότι, συνήθως, οι σχέσεις μεταξύ των 

κυβερνήσεων αφορούν όχι μόνο ένα πολιτικό θέμα αλλά διάφορα θέματα. Οι 

κυβερνήσεις, μπορεί να συνεργαστούν στο πεδίο του ελέγχου της μόλυνσης διεθνώς, της 

διεθνούς άμυνας και του αφοπλισμού (π.χ. με το να είναι μέλη του ΝΑΤΟ), στο πεδίο 

του ελεύθερου εμπορίου (π.χ. με το να είναι μέλη του GATT/WTO, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του ASEAN) και στο πεδίο του ελέγχου της μόλυνσης παγκοσμίως (π.χ. με το 

να είναι μέλη της συμφωνίας CITES ή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ). Στην 

βιβλιογραφία, έχει προταθεί ότι η σύνδεση θεμάτων μπορεί να βοηθήσει να 

ισορροπήσουν οι ασυμμετρίες, να ενδυναμώσει μια συμφωνία και να αυξηθεί ο αριθμός 

των χωρών που υπογράφουν.

10. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Δεδομένης της μεγάλης προτεραιότητας που λαμβάνουν τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο, εύλογη είναι μία αυξανόμενη προσπάθεια να 

αναλυθούν οι διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες σε θεωρητικό επίπεδο. Ένα σημαντικό 

τμήμα της βιβλιογραφίας για τις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες, μελετά την 

διαμόρφωση του συνασπισμού που μειώνει τους ρύπους, υπό την παρουσία των 

κινήτρων για free riding από τα μέλη του. Στην παρούσα μελέτη, υιοθετείται η 

προσέγγιση που μοντελοποιεί την διαμόρφωση διεθνών περιβαλλοντικών συνθηκών, ως 

ένα μη συνεργατικό παίγνιο δύο σταδίων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των διεθνών 

περιβαλλοντικών συνθηκών είναι η έλλειψη μιας διεθνούς περιβαλλοντικής αρχής, η 

οποία θα μπορούσε να επιβάλλει πολιτικές για το περιβάλλον στις κυρίαρχες χώρες. Για 

τον λόγο αυτόν, οι διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες θα πρέπει να είναι 

αυτοεπιβαλλόμενες, με την έννοια ότι είναι απρόσβλητες από παρεκκλίσεις των χωρών 

που εμπλέκονται. Στην βιβλιογραφία, γίνεται η υπόθεση ότι στο πρώτο στάδιο, οι χώρες 

που υπογράφουν την διεθνή περιβαλλοντική συνθήκη διαμορφώνουν έναν συνασπισμό 

και συμπεριφέρονται συνεργατικά, μεγιστοποιώντας την συλλογική ευημερία του
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συνασπισμού. Στο δεύτερο στάδιο, οι χώρες που δεν συμμετέχουν στην συμφωνία, 

παρατηρούν τα αποτελέσματα αυτής και συμπεριφέρονται μη συνεργατικά 

μεγιστοποιώντας την ατομική τους ευημερία. Όπως είναι φυσικό, όταν ο συνασπισμός 

μεγιστοποιεί την ευημερία του, στο πρώτο στάδιο, προβλέπει σαφώς και λαμβάνει υπόψη 

του την επικείμενη συμπεριφορά των χωρών που δεν υπογράφουν.

Μία διεθνής περιβαλλοντική συνθήκη θεωρείται ότι είναι σταθερή, όταν καμία από τις 

χώρες που υπογράφουν δεν έχει κίνητρο να αποσυρθεί από την συμφωνία (συνθήκη 

εσωτερικής σταθερότητας), ενώ καμία άλλη χώρα έξω από την συμφωνία, δεν έχει 

κίνητρο να εισχωρήσει σ’ αυτήν (συνθήκη εξωτερικής σταθερότητας). Η έννοια της 

σταθερότητας εισήχθηκε για πρώτη φορά από τους D’Aspremont et al. (1983).

Στην παρούσα μελέτη, οι χώρες επιλέγουν το επίπεδο εκπομπών τους και υιοθετούνται 

συγκεκριμένες λειτουργικές φόρμες (τετραγωνικές συναρτήσεις οφέλους και ζημιών), 

όπως και στο άρθρο των Diamantoudi and Sartzetakis (2001).

Υποθέτουμε ότι υπάρχουν η χώρες, Ν = {ΐ,.Οι χώρες αυτές χωρίζονται σε δύο 

ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από k χώρες και η δεύτερη ομάδα από m χώρες. 

Συνεπώς ισχύει k + m = η. Η παραγωγή και κατανάλωση σε κάθε χώρα ί παράγει 

ρύπους e, > 0. Η κοινωνική ευημερία της χώρας i, w., εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ

των οφελών από τους ρύπους της χώρας B{ej) και των ζημιών Dt(E) από τους 

συνολικούς ρύπους, Ε.

Θεωρούμε τις ακόλουθες συναρτήσεις κερδών τετραγωνικής μορφής

B(ek) = bk 1 2
aek ^ ek και B(em )-bm 1 2

aen, -~em για κάθε χώρα i e k και i e m

αντίστοιχα, όπου a, bk και bm είναι θετικές παράμετροι. Οι ζημίες της χώρας εξαρτώνται 

από τις συνολικές εκπομπές, Ε, όπου Zs=^ e(. Υποθέτουμε τετραγωνικής μορφής

συνάρτηση ζημιών για κάθε χώρα i e Ν, της ακόλουθης μορφής D( Ε) = 

c είναι μια θετική παράμετρος.

1
— c 
2

(Ε)2, όπου

Με αυτούς τους όρους, η συνάρτηση ευημερίας της κάθε χώρας i e k και i e m 

γίνεται αντίστοιχα:
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(Ια)w* = bk --(Σ <02ο VZ-J/eN 1 /

w = 6w m ae —em ^ ,n -(V ej0 V^^/6jV 1 / (Ip)

Η περίπτωση της μη συνεργασίας: Στην περίπτωση της μη συνεργασίας, κάθε χώρα 

επιλέγει το επίπεδο ρύπων της παίρνοντας ως δεδομένα τα επίπεδα ρύπων των άλλων 

χωρών. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα i συμπεριφέρεται σε ένα τυπικό Cournot 

μεγιστοποιώντας την (Ια) αν i e k και την (1β) αν i e m . Οι συνθήκες πρώτης τάξης 

από τα παραπάνω προβλήματα μεγιστοποίησης, δίνουν την συνάρτηση αντίδρασης των 

ρύπων για κάθε χώρα i e k και για κάθε χώρα i e m :

α[1 + ηι(χ2 -/,)] 
1 + k + γ 2 m

και (2α)

a[\ + k(r, -y2)} 
1 + /lk + /2m

c c
όπου γχ— — και γ2 = — 

b. bk m
(2β)

Παρατηρούμε ότι στον αριθμητή των δύο παραπάνω σχέσεων εμφανίζεται η διαφορά

των γχ και γ2. Για να ισχύει enc > 0 και enc > 0, θα πρέπει και
* " m

Θέτοντας / = = γ2, k + m = η και enc = enc^ = enc στις δύο παραπάνω εξισώσεις,

προκύπτει ότι enc = —-—, που είναι η εξίσωση (2) από το άρθρο των Diamantoudi and 
\ + ?η

Sartzetakis (2001).

Επομένως το συνολικό επίπεδο εκπομπών στην περίπτωση της μη συνεργασίας είναι:
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E =E +Enc ncm <
a(m + k)

1 + /,£ + /2m

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το συνολικό επίπεδο εκπομπών στην περίπτωση της μη 

συνεργασίας εξαρτάται από τον αριθμό των χωρών που αποτελούν την κάθε ομάδα k και

C C
m, καθώς και τις παραμέτρους α, /, και γ2. Θυμίζουμε ότι /, = — και γ2 = —. Μία

αύξηση των παραμέτρων bk και bm συνεπάγεται αντίστοιχα μία μείωση των /, και γ2. 

Στη περίπτωση αυτή αυξάνεται το συνολικό επίπεδο εκπομπών, καθώς και η ευημερία 

των χωρών. Τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα προκύπτουν στην περίπτωση που τα γχ 

και γ2 αυξάνονται. Μία μικρή τιμή των /, και γ2, σημαίνει ότι η σημαντικότητα του 

κόστους είναι μικρή σε σχέση με τα οφέλη.

Πλήρης συνεργασία: Στην περίπτωση της πλήρους συνεργασίας, ο μεγάλος

συνασπισμός μεγιστοποιεί την συλλογική ευημερία:

;=ι 7=ι

Από τις συνθήκες πρώτης τάξης προκύπτει ότι:

Ε _ £a[l + m(k + m)(y2 -/,)] 
c‘ 1 + {k + m)(y2m + yxk)

E _ ma[\ + k(k + m)(rx -y2)] 
1 + (k + m){/2m + /\k)

Θα πρέπει Ε > 0 και Ec > 0, το οποίο ισχύει όταν 1
k(k + m) <7x ~Yi <

1
m(k + m)

To συνολικό επί7ΐεδο ρύπων είναι:
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(3)E = E. + E. =
a(k + m)

1 + (k + m)(y2m-\- y^)

To συνολικό επίπεδο εκπομπών, όπως και στην περίπτωση της μη συνεργασίας, 

εξαρτάται από τον αριθμό των χωρών που αποτελούν την κάθε ομάδα k και m, καθώς

και τις παραμέτρους a, yl και y2. Μία αύξηση των παραμέτρων bk και bm, 

συνεπάγεται αντίστοιχα μία μείωση των και γ2. Στη περίπτωση αυτή αυξάνεται το 

συνολικό επίπεδο εκπομπών, καθώς και η ευημερία των χωρών.

Εύκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί, ότι το επίπεδο εκπομπών είναι χαμηλότερο στην 

περίπτωση της πλήρους συνεργασίας και συνεπώς η κάθε χώρα είναι καλύτερα στη 

περίπτωση της πλήρους συνεργασίας, απ’ ότι στην περίπτωση της μη συνεργασίας.

Θέτοντας y = yx = y2 και k Λ-m- η στην παραπάνω σχέση, προκύπτει ότι

Ο,ΥΙ
Ec = —------, που είναι η ίδια εξίσωση που παρουσιάζεται στο άρθρο των Diamantoudi

γη +1

and Sartzetakis (2001).

Σ’ αυτό όμως το πλαίσιο εργασίας, κάθε χώρα έχει κίνητρο να μην τηρήσει την 

συμφωνία και να φερθεί ως free-rider στην μείωση των εκπομπών, που επιτυγχάνεται 

από τις χώρες που συμμορφώνονται με την συμφωνία. Στην συνέχεια, εξετάζεται το 

πλαίσιο εργασίας δύο σταδίων, όπου το κίνητρο για free-riding στις προσπάθειες 

συνεργασίας του συνασπισμού, μπορεί να αντισταθμίζεται από την ρύθμιση των 

εκπομπών του συνασπισμού, όταν υπάρξει παρέκκλιση ενός μέλους.

Διαμόρφωση συνασπισμού: Υποθέτουμε ότι ένα σύνολο ScN χωρών υπογράφουν μία 

συμφωνία και N/S δεν υπογράφουν. Έστω ότι το μέγεθος του συνασπισμού είναι |5| = s,

όπου s = sk + sm (sk και sm είναι ο αριθμός των χωρών που υπογράφουν την συμφωνία 

από την ομάδα k και m αντίστοιχα). Οι συνολικές εκπομπές του συνασπισμού είναι Es, 

όπου Es = Ε + Ε5 (Ε^ και Es είναι οι συνολικές εκπομπές των χωρών που υπογράφουν 

την συμφωνία από την ομάδα k και m αντίστοιχα), ενώ κάθε μέλος του συνασπισμού
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εκπέμπει es και es εάν ανήκει στην ομάδα k ή m αντίστοιχα, έτσι ώστε

Ε = Er +Ε' - s,er + ses sk sm k sk in sin

Κατά τον ίδιο τρόπο, το συνολικό επίπεδο εκπομπών των χωρών που δεν υπογράφουν 

είναι Ens = Ens( +Ens = nskenSk +nsmens , όπου Ens είναι οι συνολικές εκπομπές των

χωρών που δεν υπογράφουν την συμφωνία, Εη^ και Ens είναι οι συνολικές εκπομπές 

των χωρών που δεν υπογράφουν από την ομάδα k και m αντίστοιχα, nsk και nsm είναι 

ο αριθμός των χωρών που δεν υπογράφουν την συμφωνία από την ομάδα k και m 

αντίστοιχα και και ens είναι οι εκπομπές κάθε χώρας που δεν υπογράφει την 

συμφωνία από την ομάδα k και m αντίστοιχα.

Οι χώρες που δεν υπογράφουν, συμπεριφέρονται μη συνεργατικά παρατηρώντας 

πρώτα την επιλογή των χωρών που υπογράφουν. Το πρόβλημα μεγιστοποίησής τους, έχει 

ως αποτέλεσμα την καλύτερη συνάρτηση αντίδρασης της μορφής που παρουσιάστηκε 

νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, μόνο n-s = nsk +nsm (όπου η = sk + sm +nsk +nsm) χώρες

παραμένουν έξω από την συμφωνία μείωσης ρύπων, εκπέμποντας enSk και ens όταν i 6 k 

και i e m αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες s = sk + sm χώρες εκπέμπουν στο σύνολό τους 

Ε=Ε' + Ε, . Κατά συνέπεια:
5 5k Sm

e, - s.ecj/giV , k s + se. + nSKen + nSme„sm

Αντικαθιστώντας την σχέση αυτή στις συναρτήσεις αντίδρασης, προκύπτουν οι 

συνολικές εκπομπές από κάθε ομάδα χωρών που δεν υπογράφει:

E„st -

Ε„ =

nska[l + nsm(y2 -/,)]-y^ns^E^ +ESJ 

\ + r2nsm +r^sk

nsma[\ + nsk -γ2)]-χ2™,„+ ESm)

\+r2nsm +y,nsk
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ως συνάρτηση των συνολικών ρύπων των χωρών που υπογράφουν Ε και Ε .

Οι χώρες που υπογράφουν, επιλέγουν το επίπεδο εκπομπών τους μεγιστοποιώντας την 

συλλογική τους ευημερία, ενώ λαμβάνουν υπόψη την συμπεριφορά των χωρών που δεν 

υπογράφουν. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που υπογράφουν επιλέγουν Ε και Ε ,

λύνοντας το ακόλουθο πρόβλημα μεγιστοποίησης με περιορισμό: 

max Υ w, + V wEsk,Esm^ 5* ^ S”

subject to EnSt, EnSm

όπου w είναι η συνάρτηση ευημερίας της κάθε χώρας που υπογράφει από την ομάδα k

και είναι η συνάρτηση ευημερίας της κάθε χώρας που υπογράφει από την ομάδα ηι.

Οι συνθήκες πρώτης τάξης δίνουν το συνολικό επίπεδο εκπομπών των χωρών που 

υπογράφουν:

Ε _ X2ha + (sk +sm)[saskar2 -skay,nsk -skay{nsm -skaylSJ
νμ

z7 ^sma + {sk + sm)[smskayl -smay2nsm -smay2nsk -skay2sm]
E- =----------------------------------------- φ-----------------------------------------

όπουΨ = X2 + (sk + sm){sky, + smy2) και X = 1 + ylnsk + y2nsm

και συνεπώς το ατομικό επίπεδο εκπομπών της κάθε χώρας από την ομάδα k και m 
αντίστοιχα είναι:

=

X2a + (sk +sm)[smay2 -ay,nsk ~ay,nsm ~ay,sm]
Ψ

= a
1 {sk+sm)yl(sk+sm+nsk+nsm) 

Ψ
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= a (4α)syxn
Ψ

e, =
Χ2α + (5, + QDWi -ar2nsm -ar2nsk -skay2]

Ψ

1 K 0* + Sm + ”** + nS,n )

Ψ

= o
sy2n

Ψ
(4β)

Θέτοντας y = /x = y2 στις δύο παραπάνω εξισώσεις προκύ7ΐτει ότι 

, που είναι η εξίσωση (4) από το άρθρο των Diamantoudi andes =es =ask sm

χ_ρη_
Ψ

Sartzetakis (2001).

sy τι sy ti
Για να ισχύει ότι eSt > 0 και es > 0, θα πρέπει ~φ~ > 1 και ^ > 1

Συνεπώς: Es =ESt +ESm =a(sk +5m) 1-
+smr2)(nsk + nsm +sk +sm) 

Ψ

= as 1- +smr2)n
ψ

Αντικαθιστώντας τις τιμές των Ε και Es στην συνάρτηση αντίδρασης των χωρών 

που δεν υπογράφουν από την ομάδα k και m αντίστοιχα, προκύπτει ότι:

β_ =e. +arAiz>Ο και (5α)
"Η sk Ψ Ψ

. , ar2(h + sm + nsk + nsm)[(sk +sm)-X]__ ay2n(s - X)
t-κο t-c ' ____ fc-e 'ns s.„ Ψ Ψ (5β)
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Θέτοντας γ = γχ = γ2, ens = enSi = ens και es = e = es στις δύο παραπάνω εξισώσεις,

προκύπτει ότι ens = es + a^S ^, που είναι η εξίσωση (5) από το άρθρο των 

Diamantoudi and Sartzetakis (2001).

Το συνολικό επίπεδο εκπομπών είναι:

Ε—Ε +Ε -Ε +Ε +Ε =^ns s nst nsm s

(nsk+nsm+sk+sm)aX naX
Ψ Ψ

(6)

Η παραπάνω εξίσωση έχει την ίδια μορφή με την εξίσωση (6) από το άρθρο των 

Diamantoudi and Sartzetakis (2001).

Το τελευταίο στάδιο για τον πλήρη σχηματισμό του μοντέλου, είναι ο καθορισμός του 

επιπέδου ευημερίας των χωρών που υπογράφουν και των χωρών που δεν υπογράφουν 

την συμφωνία. Για τον λόγο αυτόν, αντικαθιστούμε τα επίπεδα εκπομπών e , es , enSk,

ens και Ε με τις τιμές ισορροπίας από τις εξισώσεις (4α), (4β), (5α) και (5β) αντίστοιχα,

στις αντίστοιχες συναρτήσεις ευημερίας. Δηλώνουμε την έμμεση συνάρτηση αντίδρασης 

των χωρών που υπογράφουν με w και ws ^ για τις ομάδες k και m αντίστοιχα, ενώ για

τις χώρες που δεν υπογράφουν, η έμμεση συνάρτηση αντίδρασης εκφράζεται με 

wnSk και wns για τις ομάδες k και m αντίστοιχα. Συνεπώς προκύπτει ότι:

=V2

w, = b... a

Wnst =hka‘

w„s,„ =Ka‘

1 χ,η2 x2 +ri(sk + sm )2
2 2Ψ2

_

1 γτη W +r2k +o!]
2 2Ψ2

Γ1 η2χχχ1{\ + rS
2 2Ψ2

2Γ1 η2χ2χ2(1 + χ2)
2 2Ψ2
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Θέτοντας r = ^ = y2, b = bk = bm, s = sk + sm , ws = wSi = wSm και wns 

στις δύο παραπάνω εξισώσεις, προκύπτει ότι:

= ιν. - νν„

ba2 1 n2y και ιν = ba2
Ί n2yX2(\ + y)

1

(N(N_j 2 2Ψ2

που είναι οι εξισώσεις (7) από το άρθρο των Diamantoudi and Sartzetakis (2001).

Συνδυάζοντας τις συναρτήσεις w και ivm.(, η ευημερία των χωρών που δεν

υπογράφουν την συμφωνία από την ομάδα k, μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση της 

ευημερίας των χωρών που υπογράφουν την συμφωνία από την ίδια ομάδα, ως 

ακολούθως:

bka2rW 
2Ψ2

W„„ = IV. + -(** +s„ + X)(sk +5« ■X)

Είναι προφανές ότι wnSj > ιν , όταν sk + sm >Χ. 

Αντίστοιχα:

b α2γ2η1W = w + " r\—(s. +s +X)(s, +s -X)
nsm s,„ 2Ψ2 V * m /v * '« 7

οπότε ισχύει και πάλι ότι wns > ws , όταν sk + sm >Χ.

11. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Στο σημείο αυτό προχωράμε στον προσδιορισμό του μεγέθους της σταθερής 

περιβαλλοντικής συνθήκης, χρησιμοποιώντας τις συνθήκες εσωτερικής και εξωτερικής 

σταθερότητας (internal and external stability conditions). Η συνθήκη εσωτερικής
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σταθερότητας, βεβαιώνει ότι καμία χώρα που έχει υπογράψει την συμφωνία δεν έχει 

συμφέρον να φύγει από αυτήν. Αυτό συμβαίνει λόγω της αναπροσαρμογής του επιπέδου 

των εκπομπών, που επέρχεται από τις χώρες που παραμένουν στην συμφωνία, η οποία 

αντισταθμίζει τα οφέλη που θα είχε μία χώρα αν αποφάσιζε να φύγει από την συμφωνία. 

Ανάλογα, η συνθήκη εξωτερικής σταθερότητας βεβαιώνει ότι καμία από τις χώρες που 

δεν έχει υπογράψει την συμφωνία δεν θα έχει όφελος αν μπει σ’ αυτήν. Συμβολίζουμε με 

Sk* και sm* τον άριστο αριθμό χωρών που υπογράφουν από την ομάδα k και m 

αντίστοιχα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητα της περιβαλλοντικής συνθήκης.

Οι συνθήκες εσωτερικής και εξωτερικής σταθερότητας είναι:

w,„ (sl > Ο ^ wnst (sl -1, sl) και wSi (si +1,0 < wnh (sl > sl) την ομάδα k και

w. (s'k, s*) > w (sl,sl -1) και w (sl, s'm +1) < w (s'k, s'm) για την ομάδα m.

Θεωρούμε το ακόλουθο αριθμητικό παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι η= 100, α=10, k=50, 

m=50, bk=120, bm=135 και c=0.39999, το οποίο δίνει ως αποτέλεσμα = 0.000333333

C C
και γτ = 0.00296296. Θυμίζουμε ότι γχ= — και γ2= —. Σε αντίθεση με το άρθρο

b, bk m

των Diamantoudi and Sartzetakis (2001), όπου προκύπτει ένας άριστος αριθμός χωρών 

s* που υπογράφουν την συμφωνία, στην παρούσα μελέτη προκύπτουν συνδυασμοί 

σημείων Sk* και sm*, που δείχνουν τον άριστο αριθμό χωρών που υπογράφουν την 

συμφωνία από την κάθε ομάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητά της.

Στο παρακάτω σχήμα που αναπαριστά τη διαφορά (sk ,sm)~ wnSt (sk -1, sm),

φαίνονται οι συνδυασμοί των Sk* και Sm*, έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη 

εσωτερικής σταθερότητας για την ομάδα k. Ο κάθετος άξονας αναπαριστά την ευημερία 

των χωρών, ενώ οι δύο οριζόντιοι άξονες αναπαριστούν τον αριθμό των χωρών που 

υπογράφουν την συμφωνία από την κάθε ομάδα. Όπως φαίνεται στο σχήμα, ο άριστος 

συνδυασμός αριθμών χωρών από τις δύο ομάδες που εξασφαλίζει την σταθερότητα της 

διεθνούς περιβαλλοντικής συνθήκης, είναι Sk π 3 και sm π 3. Το σημείο αυτό, είναι το
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σημείο τομής των συναρτήσεων ευημερίας w (sk, sm) και w (sk -1, sm), όπου

w (sk > sm) είναι η συνάρτηση ευημερίας των χωρών που υπογράφουν την συμφωνία

από την ομάδα k και w (sk -l,jm) είναι η συνάρτηση ευημερίας των χωρών που δεν

υπογράφουν από την ομάδα k, στην περίπτωση που φύγει μία από τις χώρες που έχει ήδη 

υπογράψει την συμφωνία από την ομάδα αυτή.

W

Σχήμα 1

Στο επόμενο σχήμα που αναπαριστά τη διαφορά ιν5 (sk, sm) - wni (sk,sm -1),

φαίνονται οι συνδυασμοί των Sk* και sm*, έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη 

εσωτερικής σταθερότητας για την ομάδα m. Ο κάθετος άξονας αναπαριστά την ευημερία 

των χωρών, ενώ οι δύο οριζόντιοι άξονες αναπαριστούν τον αριθμό των χωρών που 

υπογράφουν την συμφωνία από την κάθε ομάδα. Όπως φαίνεται στο σχήμα, ο άριστος 

συνδυασμός αριθμών χωρών από τις δύο ομάδες που εξασφαλίζει την σταθερότητα της 

διεθνούς περιβαλλοντικής συνθήκης, είναι Sk π 3 και sm π 3. Το σημείο αυτό, είναι το
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σημείο τομής των συναρτήσεων ευημερίας w (sk,sm) και wns^ (sk,sm -1), όπου

ws (sk,sm) είναι η συνάρτηση ευημερίας των χωρών που υπογράφουν την συμφωνία

από την ομάδα m και wns^ (sk, sm -1) είναι η συνάρτηση ευημερίας των χωρών που δεν

υπογράφουν από την ομάδα m, στην περίπτωση που φύγει μία από τις χώρες που έχει 

ήδη υπογράψει την συμφωνία από την ομάδα αυτή.

W

Σχήμα 2
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12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε την διαμόρφωση σταθερών διεθνών 

περιβαλλοντικών συνθηκών, ως ένα μη συνεργατικό παίγνιο δύο σταδίων. 

Χρησιμοποιήσαμε τις συνθήκες εσωτερικής και εξωτερικής σταθερότητας για να 

διασφαλίσουμε την σταθερότητα των συνθηκών.

Παρατηρούμε ότι για να ισχύει enc > 0 και enc > 0, θα πρέπει yx-/2 <~~ και
* ” m

1 c c
γχ -γ2 > — . Θυμίζουμε ότι /, = — και γ2 = —. Το συνολικό επίπεδο εκπομπών Enc

* hk κ

στην περίπτωση της μη συνεργασίας, εξαρτάται από τον αριθμό των χωρών που 

αποτελούν την κάθε ομάδα k και m, καθώς και τις παραμέτρους α, γχ και γ2. Μία 

αύξηση των παραμέτρων bk και bm συνεπάγεται αντίστοιχα μία μείωση των γχ και γ2.

Στη περίπτωση αυτή, αυξάνεται το συνολικό επίπεδο εκπομπών, καθώς και η ευημερία 

των χωρών. Τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα προκύπτουν στην περίπτωση που τα 

/, καιγ2 αυξάνονται. Μία μικρή τιμή των γχ και γ2, σημαίνει ότι η σημαντικότητα του 

κόστους είναι μικρή σε σχέση με τα οφέλη.

Επιπλέον, όσον αφορά την περίπτωση της πλήρους συνεργασίας, για να ισχύει ότι

Ec > 0 και Ec > 0, θα πρέπει
1 1

<γχ-γ2<· .Το επίπεδο εκπομπών
k(k + m) m(k + m)

είναι χαμηλότερο στην περίπτωση της πλήρους συνεργασίας, συγκριτικά με αυτό που 

προκύπτει στην περίπτωση της μη συνεργασίας. Τέλος στην περίπτωση της

διαμόρφωσης του συνασπισμού, θα πρέπει > 1 και -γρ— > 1, έτσι ώστε eH > 0 και

e, > 0.

Η έρευνα δείχνει, ότι ο άριστος συνδυασμός αριθμών χωρών από τις δύο ομάδες που 

εξασφαλίζει την σταθερότητα της διεθνούς περιβαλλοντικής συνθήκης, είναι Sk π 3 και 

sm π 3. Ο αριθμός αυτός είναι σταθερός, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των 

χωρών, καθώς και από τον αριθμό των χωρών που απαρτίζουν την κάθε ομάδα.
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