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европейската търговия
с въглеродни емисии



разрешителни, с които може да търгува. 
Европейската комисия е основният 
политически играч, определящ 
допустимия „таван” на емисиите, Тя 
отговаря също за разпределението 
на разрешителните за замърсяване 
към страните членки. Европейската 
СТЕ покрива големи индустриални 
сектори в 31 страни: 28-те членки и 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Тя покрива емисии от приблизително 
11,000 инсталации, включващи атомни 
централи, петролни рафинерии и 
фабрики за преработка на желязо и 
стомана, както и заводи за цимент, 
стъкло, вар, тухли, керамика, целулоза, 
хартия и картон, представляващи 40 
процента от всички емисии на ЕС. 
Намаляването на емисиите в други 
сектори би трябвало да се постигне с 
планове за действие на национално 
ниво, за които всяка страна е отговорна.

Схемата за търговия С 
емиСии (Сте) е водещата 
политика на европейСкия 
Съюз по отношение на 
борбата С промените в 
климата. въведена е през 2005 
г. днеС Сте е най-големият 
пазар за въглеродни емиСии 
в Света (54 милиарда евро). 
Сте е оСнована на идеята за 
гъвкав механизъм, изведен 
от протокола от киото за 
климатичните промени на 
обединените нации. еС е 
ангажиран С разрешаването 
на климатичната криза 
чрез пазарно ориентиран 
механизъм. 

Oсновното предположение зад 
СТЕ е, че подобен модел може 
да подпомогне намаляването на 
индустриалните емисии парникови 
газове по начин, които е „ценово 
ефективен”, стимулирайки въвеждането 
на иновации, които щадят климата 
и подтиквайки индустрията към по-
нисковъглероден път на развитие. 
това би трябвало да се стане чрез 
ценови сигнал, който пазарът на 
въглеродните емисии определя. 
сте включва т. нар. „cap and trade” 
система, която ограничава крайното 
количество емисии, които участниците 
могат да отделят (определя „таван” 
за тях) и позволява на играчите да 
купуват и продават разрешителни 
за емисии, за да постигнат своите 
собствени цели за намаляването им. 
Тя също включва „офсет системи” (т.е. 
системи за въглеродни кредити), които 
позволяват участниците да финансират 
намаляването на емисиите в трети 
страни, вместо да намаляват своите 
собствени емисии. Такива трети страни 
са „неанексираните” по Протокола от 
Киото държави, които от историческа 
гледна точка са замърсявали по-малко. 
Ако участник инвестира в проект от 
такъв вид, той получава емисионни 

ИМА нЕщО 
гнИлО 
в европейския 
въглероден пазар
От самото си създаване СТЕ има внедрени структурни 

проблеми, които станаха повече от очевидни през 

последната година с падането на цената на въглерода 

до рекордно ниски нива. В отговор на пропадането 

на цената Комисията предложи 6 възможности за 

„структурна реформа”, които в момента се оценяват 

от Европейския парламент и Европейския Съвет. 

Въпреки това, много граждански организации вярват, че 

предложените от Комисията решения изключват някои от 

фундаменталните въпроси, които се нуждаят от дискусия. .   

ЕС създаде СТЕ, отчасти за да намали парниковите емисии, 

така че да изпълни задълженията си по протокола от 

Киото. Съюзът прие първите законодателни актове, 

свързани със системата, през 2009 г. . От 2005 г. насам 

емисиите в глобален мащаб са се увеличили и дори 

предпазливите оценки сочат, че между една и две 

трети от въглеродните кредити, изкупени чрез СТЕ, „не 

представляват действително намаление на въглеродните 

емисии.”³. 

Намалените емисии, обявени от ЕС след 2008 г., може 

да се обяснят основно с икономическата криза. Много 

научни изследвания са единодушни по въпроса, че няма 

доказателства сочещи връзката между намаляването на 

емисиите и СТЕ.

Още по темата:
1: На 26-и февруари 2013 г. повече от 120 организации, движения 
и мрежи от целия свят призоваха за край на европейската СТЕ 
като публикуваха декларацията „Време е да сложим край на СТЕ”. 
Критиката от въпросния брифинг включва по-голямата част от текста 
на декларацията, който може да бъде намерен на различни езици на: 
http://scrap-the-euets.makenoise.org/
2: Европейската комисия даде законодателен израз на задълженията 
си по Протокола от Киото чрез т. нар. климатичен и енергиен пакет 
през 2009 г., където Европа се ангажира да достигне до 20-процентно 
намаление на емисиите и да увеличи също с 20 процента инвестициите 
във възобновяема енергия до 2020 г. В момента ЕС предлага да увеличи 
тези проценти до 30, въпреки че за „вратички” в правилата (като 
намаляване на емисиите чрез инвестиране в „емисионни кредити”) все 
още не е намерено решение.
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
3: Wara, M. (2008) A Realistic Policy on International Carbon Offsets, Program 
on Energy
and Sustainable Development Working Paper #74, April 2008, Stanford 
University, http://
pesd.stanford.edu/publications/a_realistic_policy_on_international_car-
bon_offsets.
4: European Environmental Agency (2011) Greenhouse gas emission trends 
and projections
in Europe 2011: Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets, 
Copenhagen: EEA, p.37, www.eea.europa.eu/publications/ghg-trends-and-
projections-2011.

БЕЗПлАТнИ 
разрешителни

Вместо да даде възможност на прехода от икономика на 

изкопаемите горива към чиста икономика, СТЕ изигра ролята 

на „субсидия” за най-големите замърсители в Европа. 

При първите два етапа от съществуването на СТЕ (2005 - 2007 

г. и 2008 - 2012 г.) са отпуснати безплатни разрешителни 

според исторически обоснованото производство на 

емисии. Това доведе до разпределение на свръх голямо 

количество разрешителни, които премахнаха стимулите за 

нисковъглеродно производство. 

Проучване на консултантската компания CE Delft отчита, 

че почти всички разходи по прилагането на СТЕ са 

преразпределени на потребителите. Изследването показва, 

че неочакваните ползи от прехвърлянето на разходите са 

достигнали 14 милиарда евро между 2005 и 2008 г. 

Производителите на електричество също са били свободни 

да прехвърлят на потребителя пълната „алтернативна цена” 

за покриване на изискванията чрез повишаване на цената на 

тока. Това от своя страна доведе до огромни печалби, които по 

всяка вероятност възлизат на сума между 23 и 71 милиарда 

евро по време на втория перио д  Лобирането от страна 

на индустрията гарантира, че повече от 75 процента от 

НЕ на търговията с въглеродни емисии, снимка: Friends of the Earth 



Ролята на EИБ във 
финансирането 
на въглеродните емисии

ЕС е сред най-активните играчи в инвестирането, 

промотирането и субсидирането на нови въглеродни 

пазари на глобално равнище. Комисията и страните 

членки активно инвестират в глобални офсет 

инициативи и осигуряват техническа помощ на 

правителства в Южното полукълбо, за да развият нови 

пазари като начин за насочване на финансови ресурси 

към „нисковъглеродни” инвестиции.  ЕИБ е една от 

ключовите структури за създаване на нови фондове, 

, изразяване на интересите на частния сектор и 

осигуряване на експертиза за правителства от Юга. 

Още по темата:
13: Checker, M. (2009) Double Jeopardy: Pursuing the Path of Carbon Offsets and Human 
Right Abuses, in Bohm, S. and Dabhi, S. (2009) Upsetting the Offset: The political economy 
of carbon markets, UK: MayFly / Carbon Trade Watch (2009) Carbon Trading: how it works 
and why it fails, www.carbontradewatch.org/publications/carbon-trading-how-it-works-and-
why-it-fails.html / EJOLT (2012) The CDM Cannot Deliver the Money to Africa. Why the carbon 
trading gamble won’t save the planet from climate change, and how African civil society is 
resisting, www.ejolt.org/2012/12/the-cdm-cannot-deliver-the-money-to-africa-why-the-
carbon-trading-gamblewon%E2%80%99t-save-the-planet-from-climate-change-and-how-
african-civil-society-is-resisting
14: Click Green, 19 November 2012, European companies nearly doubled the rate of carbon 
offsetting last year, www.clickgreen.org.uk/analysis/business-analysis/123760-european-

companiesnearly-doubled-the-rate-of-carbon-offsetting-last-year.html. 

Офсет кредити 

Според политици дори в рамките на самата СТЕ офсет 

механизмът би трябвало да помогне за насочване на 

нисковъглеродните инвестиции към „икономиките 

в преход” и „развиващите се” икономики извън 

Европа. Идеята е всеки тон допълнително „спестени” 

въглеродни емисии да генерира кредит, който да 

позволява друг тон да бъде освободен на друго място. 

Обратното, офсет схеми като МЧР допринесоха за 

ескалирането на социалните и свързаните с околната 

среда конфликти на Юг и за сериозни отрицателни 

последици за населението в земите, където 

проектите биват осъществявани. Такива конфликти 

са нарушаването на човешките права и собствеността 

върху земята (заграбване на земи), изселвания и 

увеличаване на случаите на унищожение на природата 

в съответните региони.  Въпреки наличието на все 

повече доказателства за отрицателното им влияние, 

офсет процедурите в СТЕ се увеличиха с 85% през 2011 

г. .  

Много компании, които използват офсет, също 

продадоха свободните си разрешителни, срещу които 

получиха кредити от МЧР и ги продадоха на значително 

по-ниски цени, а разликата остана в джобовете им.

Измама

Нещо повече – Системата за търговия с емисии на ЕС е 

особено податлива на измами. За да се създадат въглеродни 

единици за търговия, трябва да се проведат измервания на 

замърсяването (това все още не се е случило) чрез ненадеждни 

и често неподлежащи на проверка изчислителни процедури, 

подлежащи на злоупотреби.  През 2010 г. беше направено 

разкритието, че мащабна кръгова измама в СТЕ (т.нар. 

carousel fraud) е струвала на гражданите над 5 милиарда 

евро в изгубени приходи от ДДС.  Германски съд изпрати в 

затвора шестима души, замесени в измама на стойност 300 

млн. евро, при която въглеродни разрешителни се продават 

през „Дойче банк” . В Лондон по същите обвинения 11 души 

бяха лишени от свобода.  Кражби на въглеродни кредити, 

издавани от правителствата на Австрия и Чехия доведоха 

до преустановяването на търговията по СТЕ.  ООН също 

така дисквалифицира главната агенция Механизма за чисто 

развитие през 2009 г. и замрази правата на Украйна да търгува 

през 2011 г., тъй като е предоставяла фалшифицирани и силно 

занижени данни за емисиите на страната. 

Още по темата:
10: BBC, 12 December, 2012, Deutsche Bank offices raided in carbon tax fraud probe, www.bbc.
co.uk/news/business-20695042 / City of London Police, 7 December 2012, www.cityoflondon.
police.uk/CityPolice/Media/News/detectivesdismantlesuspectedcarboncreditfraud.htm
11: EULib.com (2011) Update on transitional measure: EU ETS registries of Finland, Romania, 
Slovenia and Sweden to resume operations on 21 March, March 18, www.eulib.com/18march-
2011-update-transitional-measure-registries-13743
12: ICIS Heron (2011) UN suspends Ukraine from carbon trading, 12 August, www.icis.com/
heren/articles/2011/08/26/9488161/un-suspends-ukraine-from-carbon-trading.html

Ценови сигнал?

Обещанието за ценови сигнал е друг ключов елемент от 

СТЕ. Теоретично системата „cap and trade” би трябвало 

да създаде ситуация на недостиг на разрешителни за 

въглеродни емисии. Това би довело до достатъчно 

висока цена, за да се стимулират нисковъглеродните 

инвестиции.

 СТЕ започна с въглеродна цена между 30 и 50 евро. 

В действителност въглеродните цени, колкото и да се 

колебаят, постоянно намаляват от 2008 г. 

През декември 2012 г. те достигат рекордно ниски 

стойности, което позволява продажбата им срещу 5.89 

евро на брой, а въглеродните кредити по Механизма за 

чисто развитие (МЧР) – едва за 31 цента. 

Някои специалисти по пазарни анализи вярват, че 

няма вероятност цените да достигнат нива, които биха 

поощрили каквито и да било промени в мощностите 

за производство на енергия. Дори цените да могат да 

бъдат насочени към по-високи и предсказуеми равнища 

– обратното на целите, които СТЕ би трябвало да 

постигне – това само по себе си не би било достатъчно, 

за да се стимулират структурните промени, необходими 

за адресиране на климатичните изменения. 

производствата ще продължат да получават безплатни 

разрешителни поне до 2020 г., което ще доведе до 

около 7 милиарда евро допълнителни приходи 

годишно в ръцете на замърсителите вместо в тези на 

държавите. 

Опити за прекратяване на всичко това срещнат силен 
отпор на лобитата в полза на енергийно-интензивните 
индустрии. В третия период единствено енергийният 
сектор ще бъде задължен да купува разрешителни 
на аукциони, но дори в този случай, изключения 
вече бяха направени за заводи и производства в 
Централна и Източна Европа, включително за такива, 
които силно зависят от въглищата за производството 
на електричество. Нищо от казаното не бива да буди 
учудване, тъй като всъщност СТЕ беше създадена, за 
да се хареса на индустрията. Петролният гигант ВР, 
с подкрепата на британското правителство, бе сред 
компаниите, които лобираха пред ЕС в нейна полза.

Още по темата:
5: Bruyn, S. et al. (2010) Does the energy intensive industry obtain windfall profits 
through the EU ETS? CE Delft, 
www.ce.nl/publicatie/does_the_energy_intensive_industry_obtain_windfall_prof-
its_through_the_eu_ets/1038.
6: Point Carbon, WWF (2008) EU ETS Phase II – The potential and scale of windfall profits
in the power sector, http://wwf.panda.org/index.cfm?uNewsID=129881
7: Corporate Europe Observatory, http://corporateeurope.org/publications/bp-extract-
ing-influence-eu.
8: Point Carbon, 03 December, 2012, EU carbon prices hit record low on vote delay,
www.pointcarbon.com/news/reutersnews/1.2080305
9: Europol (2010) Carbon credit fraud causes more than 5 billion euros damage for 
European
taxpayer, www.europol.europa.eu/content/press/carbon-credit-fraud-causes-more-
5-billion-euros-damage-european-taxpayer-1265 / World Bank (2010) State and Trends of
the Carbon Market 2010 Washington: p.6

ТЕЦ на кафяви въглища, 
Румъния, снимка: Bankwatch 



обяви, че би се превърнала в основополагащия 

инвеститор в новия климатичен фонд „Алтелия”

създаден, за да „генерира финансова възвращаемост” 

от инвестиции във въглерода от горските ресурси 

и проекти, свързани с REDD (програма на ООН 

за намаляване на емисиите, които са резултат от 

обезлесяване и деградация на горите) чрез форуърдни 

споразумения (т.е. необвързани с определен срок) за 

закупуване и издаване на офсет кредити.

В този смисъл,  с провала на въглеродния пазар и 

драматичния спад в цената както на разрешителните, 

така и на офсетите, продължаването на инвестициите 

в СТЕ по обичайния начин е безотговорно и 

неблагоразумно.  Време е да се постави под въпрос 

този пазарно ориентиран подход и да бъде открита 

обществена дискусия за това какви мерки са нужди в 

Европа, за да започне преходът от изкопаеми горива и 

каква роля играят публичните ресурси в този процес. 

Още по темата:
15: EIB (2012), The European Investment Bank Promoting Climate Action. http://www.eib.org/
infocentre/publications/all/the-eib-promoting-climate-action.htm
16: FERN (2012), Banking on carbon markets. Why the European Investment Bank got it wrong in 
the fight against climate change.
17: CounterBalance, CRBM (2011), Banking on carbon markets. Why the European Investment 
Bank got it wrong in the fight against climate change. Целта на инвестицията, направена от 
фонда, е да генерира финансова възвръщаемост от устойчивото използване на земята и 
устойчиви пилотни и демонстрационни дейности, свързани с горския фонд във формата на 
заплащане за услуги, свързани с екосистемата. Такива услуги са правата за намаляване на 
емисиите, но също странични приходи във формата на устойчиви (природно и социално) 
земеделски продукти. 
18: http://www.eib.org/projects/topics/environment/climate-action/carbon-finance/index.htm
19: EIB (2012), The European Investment Bank Promoting Climate Action. http://www.eib.org/
infocentre/publications/all/the-eib-promoting-climate-action.htm
20: EIB (2012), The European Investment Bank Promoting Climate Action. http://www.eib.org/
infocentre/publications/all/the-eib-promoting-climate-action.htm
21: http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100720.htm

Управление на 

горския фонд чрез 

пазара? 

Управлението на горския фонд за избягване 

на последствията, от обезлесяването е 

друга ключова област, която се обсъжда 

в рамките на климатичните преговори в 

ООН. От години международни финансови 

институции като Световната банка предлагат 

пазарно ориентирана визия за управление 

на горите с надеждата последните да бъдат 

включени във въглеродния пазар и да се 

осигурят приватизацията и комодификацията 

на глобалното управление на горския фонд. 

Много организации на местни народи, групи, 

свързани с гражданското общество, общности, 

които зависят от горите и граждани оказват 

съпротива срещу подобни действия и вярват, 

че горите са публично благо, което трябва да 

бъде държано извън пазара. 

Въпреки тази съпротива ЕИБ активно 

промотира включването на горите във 

въглеродните пазари. През 2011 г. банката 

Въглеродна програма на ЕИБ и банкова група KfW II (The 

EIB-KfW Carbon Programme II)

Fonds Capital Carbone Maroc

Fonds Capital Carbone Maroc (FCCM)

Въглеродните фондове на ЕИБ съществуват, за да 

„разширяват капацитета на пазара и да допълват, 

а не да заместват играчите във въглеродния пазар, 

които идват от частния сектор” и за да „предвиждат 

развитията на пазара и да създават доверие в 

развитието на регулацията, в частност за периода 

след 2012 г. и Протокола от Киото.”   Според 

самата ЕИБ въглеродните фондове са „важен 

пример за каталитичната функция на банката”.  

Въглеродните пазари обслужват целта да се помогне 

на правителствата и компаниите от ЕС да „изпълняват 

задълженията си, докато поддържат инвестициите в 

проекти, съобразени с изискванията за опазване на 

климата”. 

ЕИБ обаче прехвърля значителна част от управлението 

на въглеродни фондове към външни консултанти 

и поставя под въпрос централната си роля във 

въглеродната търговия, след като й липсва нужната 

експертиза относно това, което предлага на 

правителствата на страните-членки. 

През 2011 г. ЕИБ инвестира почти 18 млрд. 

долара за „действия в борбата с климатичните 

изменения”, включително за развитието 

на въглеродни пазари, на които тя е силен 

поддръжник.  Банката поддържа и шест 

въглеродни фонда на стойност 589 млн. евро 

и е заявила желание да закупи въглеродни 

кредити както от търговията през изминалата 

2012 г., така и предварително от търговията за 

2013 г. Според информация от 2011 г. купувачи 

на емисиите от ЕС включително правителства, 

компании от СТЕ и посредници, които влагат 

средства от името на подобни купувачи, са 

инвестирали 65% от тази сума, докато 20% е 

дошла от европейските финансови институции 

и агенции за развитие. Останалото е от 

собствения платежен баланс на ЕИБ.

Сред нейните фондове са:

Многостранният фонд за въглеродни кредити (The Multi-

lateral Carbon Credit Fund (MCCF))

Въглероден фонд за Европа (Carbon Fund for Europe (CFE))

Фонд за въглеродни кредити след 2012 г. (Post 2012 Carbon 

Credit Fund (P2012))

Въглеродна програма на ЕИБ и банкова група KfW (The EIB-

KfW Carbon Programme)
Гора близо до Красноярск, снимка: Bankwatch



sad

Настоящата публикация е издадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 
Съдържанието на тази брошура е само и единствено отговорност на Counter Balance  и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява позициите на Европейския съюз.

Търговията на борсата във Франкфурт, снимка: Travel Aficionado


