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Αθήνα, Aπρίλιος 2011

Η παρούσα έκθεση συνεγράφη στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ Environment Policy and Governance, με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα – Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή – climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552), το οποίο υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμμετοχή του WWF
Ελλάς και της Facets. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50%.
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| Πρόλογος |

Πρόλογος από το WWF Ελλάς
Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον εικασία για το μέλλον,
αλλά ορατό παρόν.
Οι συνέπειές της γίνονται ορατές με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα κι ένταση:
ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες, καταιγίδες), καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές τεράστιας κλίμακας κι όλα αυτά ενώ το λιώσιμο των πάγων
αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός εδώ κι αρκετά χρόνια. Έρευνες του WWF δείχνουν ότι περίπου το 1/3 των οικοσυστημάτων παγκοσμίως κινδυνεύουν να αποσταθεροποιηθούν αμετάκλητα, ενώ ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών αυξάνεται
πολύ ανησυχητικά, σε επίπεδα πολύ πάνω των φυσιολογικών.
Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή συμβαίνει κυρίως λόγω της ταχείας συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων αερίων του
θερμοκηπίου, που προκαλείται από την εκτενή καύση ορυκτών καυσίμων, την αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων, τα ελλιπή ή ανύπαρκτα πλαίσια διαχείρισης αποβλήτων κι απορριμμάτων και τις εν γένει καταναλωτικές και παραγωγικές διεργασίες μας. Τα επιστημονικά στοιχεία για το ανθρωπογενές φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι, πλέον, πολλά και
τεκμηριωμένα, ενώ η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει ως προς αυτό, στην συντριπτική της πλειονότητα.
Οι επιχειρήσεις ευθύνονται για σημαντικό κομμάτι του παγκόσμιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κάτι που τους προσδίδει κι αντίστοιχο μερίδιο ευθύνης. Ο επιχειρηματικός κόσμος ως υπεύθυνος για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών επιβαρύνει τον πλανήτη με έναν πολυεπίπεδο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής, αλλά
και της καταναλωτικής, διαδικασίας: εξόρυξη, μεταφορά και κατεργασία πρώτων υλών, παραγωγή και διάθεση στα δίκτυα
πωλήσεων. Ο κύκλος ζωής κλείνει με την κατανάλωση και τελική χρήση των αγαθών αυτών. Οι διεργασίες αυτές συνεπάγονται την κατανάλωση ενέργειας, υλικών, νερού και την εξαγωγή αερίων ρύπων, αποβλήτων κι απορριμμάτων. Τα
αέρια του θερμοκηπίου συνιστούν ένα πολύ ουσιαστικό μέρος του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Από την μία πλευρά οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, κι άρα
επηρεάζουν το κλίμα, από την άλλη θα επηρεαστούν από τις μεσο-μακροπρόθεσμες συνεπαγόμενες συνέπειες.
Η έκθεση που κρατάτε στα χέρια σας έχει σκοπό να εξηγήσει με απλά λόγια την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή, τον τρόπο
με τον οποίο αυτή επιβαρύνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και να εξηγήσει τους τρόπους με τους οποίους
η αλλαγή του κλίματος αποτελεί ταυτοχρόνως κίνδυνο κι ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες.
Χρόνο δεν έχουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι η άμεση κατανόηση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής και η ψύχραιμη ανάληψη δράσης, έχοντας στο νου ότι οι επιχειρήσεις που θα προσαρμόσουν εγκαίρως και
κατάλληλα τις διεργασίες τους στην κλιματική αλλαγή και την ευρύτερη περιβαλλοντική πρόκληση, είναι εκείνες που μακροπρόθεσμα θα επιβιώσουν. Το «πράσινο επιχειρείν» δεν είναι μόνο προστασία του περιβάλλοντος αλλά και βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική. Πρέπει να δράσουμε, και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στη χώρα,
στον πλανήτη και στα παιδιά μας.

Δημήτρης Καραβέλλας
Διευθυντής WWF Ελλάς

5

| Σύνοψη |

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κίνδυνοι και Ευκαιρίες
Το κλίμα της Γης επηρεάζεται από μια σειρά φυσικών δυνάμεων και διεργασιών, όπως είναι η γωνία του άξονα του πλανήτη ως προς τον ήλιο, η
γεωτεκτονική δραστηριότητα, οι ωκεανοί και, φυσικά, το “φαινόμενο του
θερμοκηπίου”. Κατά το φαινόμενο αυτό, τα αέρια του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμοί, κ.ά.) συγκρατούν την εισερχόμενη
ηλιακή ακτινοβολία δημιουργώντας, έτσι, μία δυναμική ισορροπία που επιτρέπει την δημιουργία και διατήρηση της ζωής. Από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι τις μέρες μας, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα έχουν
αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30%, κυρίως ως αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των αλλαγών στις χρήσεις γης (π.χ. αποψίλωση δασών,
οικιστικές πιέσεις). Αυτή η ανθρωπογενής διαδικασία ενίσχυσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία κατά 0,6 οC μέσα
στον 20ο αιώνα.
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Οι συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής είναι πολυδιάστατες. Αφενός, το φαινόμενο επηρεάζει το φυσικό
περιβάλλον: λιώσιμο των πάγων και άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα, ερημοποίηση και πιθανή έλλειψη πόσιμου νερού, αύξηση του ρυθμού αφανισμού των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ευρύτερη πίεση στα
οικοσυστήματα και στην εν γένει βιοποικιλότητα. Αφετέρου, η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται και σοβαρό οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με πρόσφατη (2006) μελέτη του Sir Nicholas Stern, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας να μην υπερβεί το κρίσιμο όριο των 2ο C , γιατί
αλλιώς το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο. Συγκεκριμένα, η μελέτη του Stern υπολογίζει ότι το κόστος της πλήρους αδράνειας κυμαίνεται μεταξύ 5% και 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, δυσανάλογα υψηλότερο από το 1% ή 2% που αντιστοιχεί στο
κόστος αντιμετώπισης του φαινομένου.
Εφόσον η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την οικονομία, είναι προφανές ότι δεν αφήνει τις επιχειρήσεις αλώβητες, ενέχοντας μια σειρά κινδύνων με πιθανές συνέπειες που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ευρύτερη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι τρεις βασικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι - απόρροια της κλιματικής αλλαγής, είναι οι εξής:
Φυσικοί κίνδυνοι: Αφορούν στις επιπτώσεις έντονων φυσικών φαινομένων που παρουσιάζονται λόγω της κλιματικής
αλλαγής, όπως οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, η ξηρασία, οι ισχυροί άνεμοι και οι δασικές πυρκαγιές.
Θεσμικοί κίνδυνοι: Αφορούν σε όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως νέοι κανονισμοί, πρόσθετα φορολογικά βάρη, νέες επιβαλλόμενες διαχειριστικές διαδικασίες κ.ά.
Κίνδυνοι αγοράς/φήμης: Αφορούν στις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή τη διατάραξη των σχέσεων παραγωγού - καταναλωτή.

Η κλιματική αλλαγή, όμως, δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο, αλλά δημιουργεί και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι βασικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνοψίζονται ως εξής:
Ευκαιρίες από το φυσικό φαινόμενο: Οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και στο τοπικό κλίμα, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας αποτελούν αναμφισβήτητο πρόβλημα, για άλλες, συνιστούν επιχειρηματική ευκαιρία.
Ευκαιρίες από την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο: Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ανάγκες για καινοτομία, γεγονός
που συνεπάγεται νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα είναι κλιματικά ουδέτερα ή με αμελητέο αντίκτυπο, δημιουργώντας,
έτσι, θέσεις εργασίας και τονώνοντας τον επιχειρηματικό κύκλο εργασιών, με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας.
Ευκαιρίες αγοράς και φήμης: Η ανταπόκριση σε ένα ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό,
δεν συνιστά απλώς μια επικοινωνιακή στρατηγική δημιουργίας ενός «κλιματικά φιλικού» επιχειρηματικού προφίλ, αλλά
αποτελεί και σώφρονα επιχειρηματική τακτική.
Ο βαθμός έκθεσης στον κίνδυνο, αλλά και το εύρος της αναδυόμενης ευκαιρίας για την εκάστοτε επιχείρηση, είναι συνάρτηση, πρωτίστως, του κλάδου στον οποίο ανήκει, αλλά και της γεωγραφικής/χωροταξικής της τοποθέτησης και διασποράς. Ενδεικτικά, οι επιχειρηματικοί κλάδοι με τον υψηλότερο φυσικό κίνδυνο είναι ο τουρισμός αλλά και η γεωργία,
ενώ η βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικούς θεσμικούς κινδύνους. Για αυτούς τους κλάδους, όμως, η κλιματική αλλαγή
αποτελεί συνάμα και ευκαιρία. Για τη γεωργία μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών
με φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ενώ στον τουρισμό μπορεί να προκαλέσει μία στροφή του ευρύτερου τουριστικού μοντέλου και το άνοιγμα σε ένα νέο, εναλλακτικό τουριστικό κοινό απ’ όλο τον κόσμο.
Η κλιματική αλλαγή δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρομεσαίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα αποτελούν πυλώνα της οικονομίας, συμβάλλοντας καίρια στο ΑΕΠ, ενώ στο σύνολό τους αριθμούν περί τις
800.000. Αυτό συνεπάγεται κι ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που απαιτεί μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τον αποτελεσματικό περιορισμό του.
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα, αποτελεί μια ευκαιρία καινοτομίας και επαναπροσδιορισμού, που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, προστατεύοντας το περιβάλλον και το κλίμα. Εδώ και
αρκετό καιρό, οι διεθνείς εξελίξεις υποδεικνύουν ότι το συνετό επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ακόμα και για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε μπορούν παρά να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, σύγχρονες και βιώσιμες, όντας εναρμονισμένες με
τις προκλήσεις των καιρών.
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Το παγκόσμιο κλίμα καθορίζεται και επηρεάζεται από μια σειρά φυσικών δυνάμεων, όπως, μεταξύ άλλων, τη γωνία του άξονα
της γης ως προς την ηλιακή ακτινοβολία (εξ ου και η διαδοχικά επαναλαμβανόμενη εποχικότητα), την ηφαιστειακή και ευρύτερη γεωτεκτονική δραστηριότητα, τα θαλάσσια ρεύματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ωκεανών (π.χ. οξύτητα). Ένας
επιπλέον σημαντικός φυσικός κλιματικός μηχανισμός είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ο κατεξοχήν παράγοντας που επιτρέπει την ανάπτυξη και την επιβίωση της ζωής στον πλανήτη μας.
Κατά το φαινόμενο αυτό, συγκεκριμένα αέρια στην ατμόσφαιρα (αέρια του θερμοκηπίου: διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο,
υδρατμοί κ.ά.) κατακρατούν την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέποντας να διατηρείται μία θερμοκρασία κατάλληλη για
την ανάπτυξη της ζωής. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στη γεωργία, τα θερμοκήπια επιτρέπουν την επιβίωση και ανάπτυξη κάποιων φυτών παρά τις ακατάλληλες εξωτερικές θερμοκρασίες.
Παρόλο που το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής συζητείται πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες γύρω από
την υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα. Ο Γάλλος μαθηματικός και φυσικός Φουριέ (17181830) ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα ζεσταίνει τη Γη όχι μόνο αφήνοντας την ηλιακή ακτινοβολία να την διαπερνά, αλλά και παγιδεύοντας την ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος που αντανακλάται από την επιφάνειά της. Έπειτα, ο Σουηδός επιστήμονας
Αρρένιους (1859-1927) παρατήρησε ότι η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα σχετίζεται άμεσα με
την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης. Επίσης, ήταν ο πρώτος που εξέφρασε την ιδέα ότι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα από την καύση των ορυκτών καυσίμων στα εργοστάσια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, άλλαξε τη σύσταση της ατμόσφαιρας και αυτό μπορούσε να θερμάνει το κλίμα. Ήταν ο πρώτος, ακόμα, που
δημοσίευσε επιστημονικό άρθρο που προέβλεπε την αύξηση της θερμοκρασίας1.5 °- 5.5 °C από το διπλασιασμό των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων CO2. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρόλο που τότε δεν υπήρχαν υπολογιστές, αυτές οι διακυμάνσεις
στη θερμοκρασία είναι περίπου ίδιες με αυτές που έχουν προβλέψει σήμερα τα πιο εξελιγμένα μοντέλα προσομοίωσης της
αλλαγής του κλίματος.
Από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί πάνω από 30% εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων, της αλλαγής στις χρήσεις γης και άλλων πηγών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου1. Η ανθρώπινη αυτή συμπεριφορά όξυνε το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγώντας στην αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας κατά 0,6° C κατά τον 20ο αιώνα. Μάλιστα, το 50% της αύξησης των εκπομπών έγινε σε μία περίοδο 30 ετών από
το 1974 έως το 2004. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία για το διάστημα αυτό ήταν η υψηλότερη τα τελευταία 125 χρόνια, από
τότε δηλαδή που υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις, ενώ τα 10 πιο θερμά χρόνια έχουν καταγραφεί μετά το 1990.
Το 1988 ιδρύθηκε η Διακυβερνητική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate
Change-IPCC), από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, με στόχο να εξετάσει τις επιστημονικές και πολιτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την IPCC η κλιματική αλλαγή «αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινη δραστηριότητα που μεταβάλλει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας του
πλανήτη και η οποία προστίθεται στις φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια συγκρίσιμων χρονικών περιόδων»2. Η έρευνα της Επιτροπής προέβλεψε ότι εάν δεν κάνει κάτι ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο
αυτό, η αύξηση της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από1.4 °C έως 5.8 °C, μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, προκαλώντας τοπικές και παγκόσμιες αλλαγές στο κλίμα και σε όλες τις σχετιζόμενες με το κλίμα παραμέτρους, όπως οι κατακρημνίσεις, η
υγρασία του εδάφους και η στάθμη της θάλασσας.
1

Ο κυριότερος ανθρωπογενής παράγοντας που επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
από την καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, γαιάνθρακας, αέριο). Μέσω αυτής, οι άνθρωποι ανασύρουν αποθέματα CO2 που ήταν
κρυμμένα στη γη και τα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα. Σε δεύτερο επίπεδο, το φαινόμενο επιτείνουν η έκλυση CO2 από την καύση
και την αποσύνθεση γεωργικών υπολειμμάτων ή σκουπιδιών, η έκλυση άλλων αερίων (π.χ. άζωτο) από διάφορες πηγές, η παραγωγή μεθανίου από την κτηνοτροφία, και από άλλες πηγές. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που χρεώνονται με τα παραπάνω συγκεντρώνονται κατά
κύριο λόγο στις αναπτυγμένες χώρες και αφορούν κυρίως στη παραγωγή ενέργειας και τη βιομηχανία. Τα δάση αποτελούν μία φυσική
ασπίδα κατά του φαινομένου, καθώς τα δέντρα και τα φυτά απορροφούν CO2 για να αναπτυχθούν, και άρα η ραγδαία αποδάσωση σε
πολλά μέρη του πλανήτη επιτείνει δευτερογενώς εξίσου το φαινόμενο.
2
UNFCCC: http://unfccc.int/2860.php
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Σύμφωνα με την IPCC, η αύξηση της θερμοκρασία κατά 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα έχει εκτιμηθεί ως το μέγιστο «ασφαλές» επίπεδο αύξησης. Για να σταθεροποιήσουμε τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στο επιθυμητό εύρος,
οι παγκόσμιες εκπομπές θα χρειαστεί, αφού φτάσουν στη μέγιστη τιμή τους το 2015, να μειωθούν από 40 έως 45% μέχρι
το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Είναι πιθανό, βέβαια, ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος στα οικοσυστήματα και τους υδάτινους πόρους ακόμα και αν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1 °C ή 2 °C. Ο κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και στην παροχή νερού αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από τη
στιγμή που η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 2 °C.

Σύνοψη πορισμάτων Intergovernmental Panel on Climate Change IV
• Πολλά οικοσυστήματα επηρεάζονται ήδη από τοπικές κλιματικές αλλαγές, κυρίως αυξήσεις της θερμοκρασίας,
όπως προκύπτει βάσει επεξεργασίας παγκόσμιων δεδομένων, από το 1970 και μετά.
• Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνονται και εκτιμάται ότι πιθανότατα θα
συνεχίσουν να αυξάνονται.
• Η ένταση των ακραίων κλιματικών και μετεωρολογικών φαινομένων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο, ειδικά στον 21ο αιώνα.
• Παρατηρείται κάποια προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά σε περιορισμένο βαθμό.
• Η προσαρμογή θα είναι απαραίτητη ως τρόπος αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που
προκύπτει και θα συνεχίσει να προκύπτει ως αποτέλεσμα της συντελεσθείσας, μη αναστρέψιμης έκλυσης αερίων
του θερμοκηπίου.
• Πολλές από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποφευχθούν, να μειωθούν ή να παραταθούν.
• Μια σειρά πολιτικών και συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορούν
να αμβλύνουν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν.

(Πηγή: IPCC 4 - http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/tssts-summary-of.html, 2007)

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
H ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει
το κλιματικό σύστημα.

Η περισσότερη ποσότητα υπέρυθρης
ακτινοβολίας περνά μέσα από την
ατμόσφαιρα. Η υπόλοιπη απορροφάται
από μόρια αερίου του φαινομένου
του θερμοκηπίου και σύννεφα,
με αποτέλεσμα να θερμαίνουν
την επιφάνεια της γης και τα χαμηλά
στρώματα της ατμόσφαιρας.

H ηλιακή ακτινοβολία αντανακλάται
από τη γη και την ατμόσφαιρα.

Ατμόσφαιρα

Το μισό περίπου της ηλιακής ακτινοβολίας
απορροφάται από την επιφάνεια της γης
και τη θερμαίνει.

(Πηγή: WWF International, 2011)

Υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπεται
από την επιφάνεια της γης.
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν συνέπεια της οικονομικής μεγέθυνσης, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται σήμερα, βασιζόμενη στην
αλόγιστη παραγωγή και κατανάλωση αγαθών, την τεράστια
χρήση ενέργειας, τις παγκόσμιες μεταφορές, κ.ο.κ. Αυτό, όμως,
επ’ουδενί δεν σημαίνει ότι η οικονομική ευρωστία είναι ασύμβατη με την αντιμετώπιση του προβλήματος3 . Αυτό που απαιτείται είναι, αφενός, η πιο σωστή και αποδοτική χρήση των
πόρων μας και, αφετέρου, η στροφή της κοινωνίας σε επιδιώξεις που αφορούν συνολικά στην ανθρώπινη ανάπτυξη και όχι
μόνο στη μεγέθυνση της παραγωγής. Αυτός ο δρόμος μπορεί
να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλής έντασης άνθρακα (low carbon-intensive economy).

Ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
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(Πηγή : IPCC, Synthesis Report, 2007)

3

Ενέργεια

25.9%

Stern Review on the economics of climate change, http://www.hm-treasury.gov.uk/

Κατοικίες,
εμπορικά κτίρια

7.9%
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Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στο φυσικό περιβάλλον
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ήδη και θα συνεχίζει να επηρεάζει σχεδόν όλες τις
γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, με ποικίλους τρόπους αλλά και βαθμούς έντασης. Η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο
σε τρεις βασικές παραμέτρους: τη θερμοκρασία, τη στάθμη της θάλασσας και τις κατακρημνίσεις (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κ.λ.π.), οι οποίες, με τη σειρά τους, έχουν πληθώρα επιπτώσεων που επηρεάζουν άμεσα και την ανθρώπινη υγεία.

Πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία
Nοσηρότητα - Μετατόπιση
θνησιμότητας

Kαταιγίδες - Πλημμύρες
Παγκόσμιες επιπτώσεις
της αλλαγής του κλίματος

• Θερμοκρασία
• Στάθμη της θάλασσας
• Βροχοπτώσεις

Θερμότητα

Νοσηρότητα - Θνησιμότητα

Bιολογία

Μολυσματικές Ασθένειες

Aτμοσφαιρικοί Ρύποι

Aσθένειες του Αναπνευστικού

Tροφική Αλυσίδα

Yποσιτισμός

Εμφύλια Σύρραξη

Nοσηρότητα - Μετατόπιση
Θνησιμότητας

(Πηγή: Department of Health, State
of Tennessee, 2010)
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Πέρα από την υγεία, οι μεταβολές στις παραπάνω παραμέτρους εντείνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες πλημμύρες
και χιονοπτώσεις, παρατεταμένοι καύσωνες και ξηρασίες κ.ά.), επηρεάζουν την παραγωγή και την προμήθεια τροφίμων, επιτείνουν τα φαινόμενα ερημοποίησης, αυξάνουν τη συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών και, εν γένει, επηρεάζουν κάθε
έκφανση της ζωής μας. Ειδικότερα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει βίαια τη γεωγραφία ολόκληρων περιοχών του πλανήτη, ενώ οι αλλαγές στη θερμοκρασία συντελούν στην αύξηση των εισβολών ξένων
ειδών σε τοπικά οικοσυστήματα, αλλοιώνοντας τα γενετικά αποθέματα, εκτοπίζοντας ντόπια είδη και μεταφέροντας ασθένειες
και παράσιτα. Στο βαθμό που πολλές από τις παραπάνω επιπτώσεις εντοπίζονται σε περιοχές του πλανήτη με μικρή ανάπτυξη
και ανεπαρκείς πόρους, η απειλή μιας τοπικής, ή ακόμα και παγκόσμιας, κοινωνικής αναταραχής έρχεται να συμπληρώσει την
απειλή ανθρωπιστικής κρίσης που μπορεί να προκαλέσουν οι ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό και η αλλαγή προς το χειρότερο
των συνθηκών διαβίωσης4.

Εκτίμηση ανόδου της θαλάσσιας
στάθμης

500

Στάθμη της θάλασσας (mm)

400

(Πηγή: Lunar and Planetary Institute, 2009:)

Εκτίμηση
του παρελθόντος

Αποτελέσματα
μετρήσεων

Προβλέψεις
για το μέλλον

300
200
100
0
-100
-200

(Πηγή: IPCC, 2007)
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα έχει γενικώς την «τύχη» να βρίσκεται στο βορειοανατολικό
άκρο της Μεσογείου, όπου οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν ποικίλες
δραστηριότητες, όμως η Μεσόγειος, σύμφωνα με έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ5 , ανήκει πλέον στις 18 πιο τρωτές
περιοχές του πλανήτη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Σχηματική απεικόνιση κινδύνου
ερημοποίησης της Ελλάδας

Μικρός κίνδυνος
Μέτριος κίνδυνος λόγω διάβρωσης
Υψηλός κίνδυνος λόγω της υφαλμύρωσης
Υψηλός κίνδυνος λόγω διάβρωσης
Λίμνες
Πόλεις
Κλιματική
Αλλαγή
και Ελληνικές
Επιχειρήσεις
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(Πηγή: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης-GNCCD, 2000)

Τάσεις μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου
μεταξύ 1961-1990

Τάσεις μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου
μεταξύ 2071-2100

(Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο), 2009

Στο πλαίσιο έρευνας6 του WWF Ελλάς και του Εθνικού Αστεροσκοπείου, εξετάστηκε μια σειρά περιοχών στην Ελλάδα ως
προς τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αύξηση της θερμοκρασίας σε αυτές (χρονικός ορίζοντας 2020 και 2050):
• Οι μεγάλες πόλεις και οι περιαστικές τους περιοχές θα βιώσουν μία χειροτέρευση της ποιότητας ζωής τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η προσπάθεια αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών, βραχυπρόθεσμα θα αυξήσει τα έξοδα των
νοικοκυριών και μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει τις οικιστικές τάσεις και τη ζήτηση για μεταφορικές υποδομές.

5
6

UNEP, Climate in peril - A popular guide to the latest IPCC reports, 2009
WWF Ελλάς, «Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον», 2009
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• Οι αγροτικές περιοχές επίσης θα επηρεαστούν, αλλά με πολύ διαφοροποιημένο τρόπο: ενώ κάποιες περιοχές θα αυξήσουν την παραγωγή συγκεκριμένων σοδειών, κάποιες άλλες θα βιώσουν σημαντικά προβλήματα, ειδικά σε ευαίσθητες
καλλιέργειες (π.χ. αμπελουργία και εσπεριδοειδή). Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο θα σημάνει μία διαδικασία αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, και συνεπώς και νέες ανάγκες για υποδομές και πολιτικές παρεμβάσεις.
• Οι τουριστικές περιοχές πιθανότατα θα ζήσουν μία μείωση της ζήτησης κατά τις περιόδους εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Ενδεχομένως η μείωση αυτή να ισοσταθμιστεί από την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ είναι επίσης
πιθανόν να σηματοδοτήσει και μία μετακίνηση της τουριστικής ζήτησης προς τις βορειότερες περιοχές της χώρας.
• Οι δασικές περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν κυρίως από την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών,
όπως αυτή αναπαριστάται από την αύξηση των επικίνδυνων -για πυρκαγιά- ημερών.

Σενάρια κλιματικής αλλαγής για επιλεγμένες αστικές ζώνες (Σύνολο ημερών)
Αριθμός
Αριθμός
Ποσότητα
Μεγάλες
Μεγάλες
καυτών
τροπικών
βροχόπτωσης σε
απαιτήσεις ψύξης
απαιτήσεις
ημερών>35 ο C νυχτών>20 ο C διάστημα 3 ημερών (%)
(ημέρες)
θέρμανσης (ημέρες)
Αθήνα (δήμος)
Θεσσαλονίκη (δήμος)
Πάτρα
Ηράκλειο
Λάρισα
Βόλος
Ιωάννινα
Καβάλα
Λαμία
Καλαμάτα

10-15
15-20
15-20
<10
15-20
10-15
10-15
10-15
15-20
15-20

30
30
30
30
30
30
15
30
30
30

10
10
15
15
20
-

10
15
10
10
15-20
10
5
10
10-15
10

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Αύξηση *

(Πηγή: WWF Ελλάς - Εθνικό Αστεροσκοπείο, 2009)

Μείωση *

Σενάρια κλιματικής αλλαγής για επιλεγμένες τουριστικές περιοχές (Σύνολο ημερών)
Αριθμός
Αριθμός
καυτών
τροπικών
ημερών>35 ο C νυχτών>20 ο C
Ρόδος
Αττική
Ηράκλειο
Χαλκιδική
Κυκλάδες
Κέρκυρα
Χανιά
Ρέθυμνο
Πιερία
Ζάκυνθος

5-10
15
10-15
10
5-10
10
10
10
5

30-40
30
30
30
30
30
30-40
30
30
30

Αριθμός
θερινών
ημερών>25 ο C
20-30
20-30
20-30
20-30
25
20-25
30
30
20
25

(Πηγή: WWF Ελλάς - Εθνικό Αστεροσκοπείο, 2009)

*Οι αυξήσεις ή οι μειώσεις εκτιμώνται σε σχέση με τη χρονική περίοδο 1961-1990

Κίνδυνος
δασικής πυρκαγιάς

Ενεργειακή
ζήτηση ψύξης

(ημέρες)

(ημέρες)

10
15
10
10
5-10
10
10
10
10
5-10

5-10
10
10
5
5
5
5
15
Αύξηση *

Μείωση *
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Σενάρια κλιματικής αλλαγής για επιλεγμένες αγροτικές περιφέρειες (Σύνολο ημερών)
Διάρκεια
Κίνδυνος
ξηρής περιόδου πυρκαγιάς
(μέρες)
(μέρες)
Ηράκλειο
Αιτωλοακαρνανία
Μεσσηνία
Λάρισα
Ηλεία
Αχαϊα
Εύβοια
Σέρρες
Φθιώτιδα
Πέλλα

10-20
10
10
10-15
10
10
>25
15-20
20
15-20

15
10
10
20
10
10
15
20
20
20

Μέρες
>35ο C
15
15
15
20
15
15
15
20
15
15

Νυχτερινοί Χειμερινές Φθινοπωρινές
παγετοί βροχοπτώσεις βροχοπτώσεις
(μέρες)
(%)
(%)
10-15
10-15
10-15
15

15
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
15
5-10
15

(Πηγή: WWF Ελλάς - Εθνικό Αστεροσκοπείο, 2009)
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15
20
20
20
10
15
Αύξηση

Μείωση

Σενάρια κλιματικής αλλαγής για επιλεγμένες δασικές περιοχές (Σύνολο ημερών)
Μεταβολή της
μέσης ελάχιστης
χειμερινής θερμ.(oC)

14
Αίνος
Βίκος - Αώος
Πίνδος
Όλυμπος
Οίτη
Παρνασσός
Πάρνηθα
Σούνιο
Πρέσπες
Λευκά Όρη

Μεταβολή της
Χειμερινή Φθινοπωρινή Κίνδυνος Διάρκεια
μέσης μέγιστης Βροχόπτωση Βροχόπτωση Εμφάνισης περιόδων
θερινής θερμ.(oC)
(%)
(%)
πυρκαγιάς (ημέρες) (ημέρες)

1
1.3
1.3
1.3
1
1.3
1
1
1.3
1

(Πηγή: WWF Ελλάς - Εθνικό Αστεροσκοπείο, 2009)

1.5
2
2
2
2
1.5
1.5
1
2
1.5

15
15
10
10
10
10
15
15

10
10
15
15
15
15
15
15
10

5
10
10
10
15
10
15
10
10
10
Αύξηση

15
7
7
7
7
15
15
7
15
15
Μείωση

Ο αντίκτυπος αυτών των φαινομένων μπορεί να αποδειχτεί πολύ σοβαρός για πολλούς κλάδους της οικονομίας. Παρόλα
αυτά, οι ελληνικές επιχειρήσεις - κατά κανόνα - είτε αγνοούν, είτε υποτιμούν τους κινδύνους αυτούς.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, επιβάλλεται να αποκτήσουν μία ικανή αντίληψη των επιχειρηματικών κινδύνων που ελλοχεύουν πίσω από την κλιματική αλλαγή, των τρόπων με τους οποίους μπορεί να επηρεαστεί η επιχειρηματική
τους δραστηριότητα και των διαθέσιμων πρακτικών αντιμετώπισής τους. Όσες επιχειρήσεις κατανοούν τους κλιματικούς κινδύνους, αποκτούν αυτομάτως ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τις τοποθετεί σε θέση ισχύος στο δύσκολο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον.

| Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Οικονομία |

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στην οικονομία
Κλιματική αλλαγή και παγκόσμιο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
Σύμφωνα με τη μελέτη του Sir Nicholas Stern7 η υφιστάμενη περιεκτικότητα της γήινης ατμόσφαιρας σε αέρια του θερμοκηπίου είναι περίπου 340 «μέρη στο εκατομμύριο» (ppm: parts per million). Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε εκατομμύριο
οποιασδήποτε μονάδας μέτρησης ατμοσφαιρικού αέρα (π.χ. κυβικά μέτρα ή εκατοστά), τα 340 ppm αφορούν σε αέρια
του φαινομένου του θερμοκηπίου, πολύ πάνω από τα 280 ppm, που είναι και η εκτίμηση για την προβιομηχανική περίοδο.
Με το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης και της, εν γένει, οικονομικής δραστηριότητας, αυτή η περιεκτικότητα μπορεί να φτάσει τα 550 ppm μέχρι το 2035. Ο Stern εκτιμά ότι, με αυτά τα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου, η πιθανότητα αύξησης
του μέσου όρου της παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από το κρίσιμο όριο των 2 βαθμών Κελσίου κυμαίνεται μεταξύ
77% και 99%. Οι 2 βαθμοί Κελσίου κωδικοποιούν το κρίσιμο όριο, πάνω από το οποίο ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής γίνεται εξαιρετικά απρόβλεπτος και κοστοβόρος, ενώ, βάσει των υφιστάμενων υπολογιστικών μοντέλων, θεωρείται
εν πολλοίς ανεξέλεγκτος. Για να μην ξεπεραστούν τα παραπάνω όρια, θα πρέπει η ανθρωπότητα να σταθεροποιήσει τις
συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα γύρω στα 450 ppm.
Για να γίνει αυτό, όπως εκτιμά ο Stern στην αρχική του μελέτη του 2006, και για να μην ξεφύγει η πιθανή αύξηση της
θερμοκρασίας πάνω από τους 2 βαθμούς, θα πρέπει να δαπανάται κάθε χρόνο, μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, περίπου
το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε πρακτικές πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το 1% μπορεί να αντανακλά πολύ σημαντικούς οικονομικούς πόρους σε απόλυτους αριθμούς, είναι όμως αμελητέο μπροστά στα κόστη που
μπορεί να επωμιστεί η ανθρωπότητα αν δε λάβει τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Χωρίς μέτρα, και
λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά πιθανών σεναρίων κλιματικής αλλαγής, η μελέτη του Stern υπολογίζει ότι το κόστος της
πλήρους αδράνειας κυμαίνεται μεταξύ 5% και 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, δυσανάλογα υψηλότερο από το κόστος αντιμετώπισης του φαινομένου (1% του ΑΕΠ).
Το 2008 ο Stern, μετά από εκτεταμένη κριτική στη μελέτη του, προέβη σε μία βασική αναθεώρηση, δηλώνοντας τα εξής:
«υποτιμήσαμε τους κινδύνους […] υποτιμήσαμε τις καταστροφές που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας [...] υποτιμήσαμε και την ίδια την πιθανότητα άυξησης της θερμοκρασίας» 8. Τα καινούρια δεδομένα συνθέτουν μία νέα εικόνα,
κατά την οποία η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται γρηγορότερα του αναμενόμενου, γεγονός που αυξάνει το κόστος μείωσης της ανθρακικής έντασης της παγκόσμιας οικονομίας. Στην αναθεωρητική του δήλωση ο Stern λέει ότι το κόστος
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ανέρχεται στο 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αντί για το 1% που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Κι αυτό το 2%, όμως, μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο μπροστά στα πιθανά κόστη της αδράνειας, ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη τα πλέον αισιόδοξα σενάρια (5% του ΑΕΠ, στο αισιόδοξο σενάριο business as usual).

7
8

Stern Review on the economics of climate change, http://www.hm-treasury.gov.uk/
The Guardian: “Cost of tackling global climate change has doubled, warns Stern”. Available at:
http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jun/26/climatechange.scienceofclimatechange
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Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης
Το Πρωτόκολλο του Κιότο
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Σε πολιτικό επίπεδο, πολλές χώρες από όλο τον κόσμο συνεδρίασαν το 1992, υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών, στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και υπέγραψαν τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Στη σύμβαση αυτή συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κράτη
(194 χώρες και η Ευρωπαϊκή). Οι στόχοι της σύμβασης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου από την οικονομική δραστηριότητα και η μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η σύμβαση όμως δεν κατάφερε να εδραιώσει ποσοτικοποιημένους στόχους μείωσης εκπομπών. Έτσι η 3η σε σειρά συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών έλαβε χώρα το
1997 στο Κιότο όπου και υπεγράφη το ομώνυμο Πρωτόκολλο. Σήμερα συνολικά 192 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησαν το Πρωτόκολλο, αυτό, βάσει του οποίου οι ανεπτυγμένες χώρες (39 στο σύνολό τους) καλούνται συνολικά να μειώσουν
κατά 5% τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά μέσο όρο, με έτος αναφοράς το 1990 και με προθεσμία εκπλήρωσης
των στόχων την πρώτη περίοδο δέσμευσης (2008 έως 2012). Άλλες χώρες, όπως η Ινδία και η Κίνα, υπέγραψαν το πρωτόκολλο
χωρίς όμως να δεσμευτούν για τη μείωση των εκπομπών τους. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη - μέλη που την
απαρτίζουν έχουν δεσμευτεί συνολικά να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% με έτος βάσης και πάλι το
1990 και ίδια περίοδο πλήρωσης του συγκεκριμένου στόχου. H Ελλάδα, στο πλαίσιο εσωτερικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει δεσμευτεί για τον περιορισμό της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008 - 2012
στο 25% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης9. Ο στόχος περιορισμού των εκπομπών (25%) σε ετήσια βάση για την περίοδο 2008-2012 ανέρχεται σε 133.733.916 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο εισάγει τρεις οικονομικούς μηχανισμούς-εργαλεία: την «εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών» - “Emissions Trading (ET)”, την «από κοινού εφαρμογή» - “Joint Implementation (JI)” και τον «μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης» “Clean Development Mechanism (CDM)”. Στόχος της χρήσης των μηχανισμών αυτών ευέλικτης εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο, είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να γίνει με τον οικονομικά
πιο αποδοτικό τρόπο.
Με την «εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών» - Emissions Trading (ΕΤ) ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα,
αφού κατορθώσει να μειώσει τις εκπομπές του, πέραν του ορίου που του έχει τεθεί, να διαθέσει τα πλεονασματικά δικαιώματά του
σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης. Αντιστρόφως, ο φορέας εκμετάλλευσης μίας εγκατάστασης, οι εκπομπές της οποίας υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο, μπορεί να αγοράσει τα αναγκαία δικαιώματα από φορέα εκμετάλλευσης που διαθέτει πλεόνασμα δικαιωμάτων.
Η «από κοινού εφαρμογή» - Joint Implementation (JI) αφορά δραστηριότητες έργων ( όπως π.χ. στον τομεά των ΑΠΕ),
οι οποίες υλοποιούνται μέσω συνεργασίας χωρών που έχουν ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Ο «μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης» - Clean Development Mechanism (CDM) αφορά δραστηριότητες έργων μείωσης των εκπομπών, που υλοποιούνται από ανεπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ινδία, οι οποίες δεν έχουν (ακόμη)
ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις μείωσης εκπομπών, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό μείωσης, π.χ. των 100.000 τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, που αποφέρει ένα έργο ΑΠΕ στην Ινδία αφαιρείται
από την υποχρέωση μείωσης εκπομπών του ανεπτυγμένου κράτους που κάνει την επένδυση.
Γενικά, οι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κιότο ενθαρρύνουν την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τη διάχυση νέων τεχνολογιών
και άμεσων επενδύσεων, επιτρέποντας στις συμμετέχουσες χώρες να πετύχουν τους στόχους τους, μειώνοντας τους ρύπους σε
τρίτες χώρες με χαμηλότερο κόστος, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των
εκπομπών και της «φιλικότερης προς το κλίμα» οικονομικής δραστηριότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες10. Για την εφαρμογή του
Πρωτοκόλου και την επίτευξη των στόχων του, τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως η Ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη της, υιοθετούν αντίστοιχα νομοθετικά μέτρα (πχ. προώθηση ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας), τα οποία επηρεάζουν πάρα πολλούς κλάδους
της οικονομίας.
9
10

Ως έτος βάσης για τις εκπομπές CO2, CH4 και N2O λαμβάνεται το 1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) λαμβάνεται το 1995.
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php
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Η κλιματική αλλαγή
ως επιχειρηματικός κίνδυνος
Η κλιματική αλλαγή ενέχει σειρά επιχειρηματικών κινδύνων με πιθανές συνέπειες που μπορούν να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως την ευρύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το φαινόμενο επηρεάζει δυνητικά όχι μόνο τις χρηματοοικονομικές
τους επιδόσεις, αλλά και την περιβαλλοντική και κοινωνική τους δυναμική, ειδικότερα εκείνων των επιχειρήσεων που κατέχουν πάγιο ενεργητικό μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα και η λειτουργία τους βασίζεται σε περίπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες (π.χ. κλάδος λιανικής)11.
Η ακριβής εκτίμηση και αποτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων της κλιματικής αλλαγής είναι πάρα πολύ δύσκολη και
περίπλοκη, καθώς οι υπάρχουσες μελέτες και εκτιμήσεις αφορούν μεγάλη γεωγραφική κλίμακα και μακρύ χρονικό ορίζοντα12. Παρόλα αυτά, συνδυάζοντας αυτές τις μελέτες και τις εκτιμήσεις με την υπάρχουσα -επιστημονική και εμπειρικήγνώση για την οικονομία της χώρας, οι βασικότεροι κίνδυνοι για τις ελληνικές επιχειρήσεις αναδεικνύονται με επαρκή
ακρίβεια.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται τους εξής βασικούς επιχειρηματικούς κινδύνους13:
Φυσικοί κίνδυνοι
Αφορούν στις επιπτώσεις έντονων φυσικών φαινομένων που παρουσιάζονται λόγω της κλιματικής
αλλαγής, όπως οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, η ξηρασία, οι ισχυροί άνεμοι και οι δασικές πυρκαγιές14.
Οι επιπτώσεις αυτές πρωτογενώς επιδρούν πάνω στο πάγιο κεφάλαιο και τις συνθήκες εγκατάστασης των επιχειρήσεων και, δευτερογενώς, επηρεάζουν πολλές άλλες λειτουργίες, όπως η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, το κόστος ασφάλισης, η παραγωγικότητα των εργαζομένων, κ.ο.κ.

Θεσμικοί κίνδυνοι
Αφορούν σε όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι επιπτώσεις αυτές μεταφράζονται απευθείας σε αύξηση του
λειτουργικού κόστους λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς, των πρόσθετων
φορολογικών βαρών (π.χ. οι «φόροι άνθρακα»), των πιθανών προστίμων για μη συμμόρφωση
καθώς και των νέων επιβαλλόμενων διαχειριστικών διαδικασιών (καταμέτρησης, αναφοράς,
διαφάνειας, κ.ο.κ.).

Κίνδυνοι αγοράς/φήμης
Αφορούν στις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή τη
διατάραξη των σχέσεων παραγωγού - καταναλωτή. Περιλαμβάνουν την απώλεια καλής φήμης
λόγω μη ανάληψης δράσης για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια αγοραστικής ζήτησης λόγω
της στροφής των καταναλωτών σε προϊόντα με φιλικά (ή φιλικότερα) προς το κλίμα χαρακτηριστικά, και το κόστος όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των παραπάνω.

11-12
13
14

Climate Risk and Business: Practical Methods for Assessing Risks, IFC, World Bank 2010
KPMG, Climate changes your business, KPMG’s review on the business risks and economic impacts at sector level, 2008
Αναφορά στις πυρκαγιές 2007 και 2009
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Η κλιματική αλλαγή
ως επιχειρηματική προοπτική
Την ίδια στιγμή που η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία αναμφισβήτητη και κοστοβόρο επιχειρηματική απειλή, από την έγκαιρη
δράση για την αντιμετώπισή της προκύπτει μία σειρά επιχειρηματικών ευκαιριών, τόσο στο επίπεδο του επαναπροσδιορισμού
των επιχειρηματικών προτύπων, όσο και στο επίπεδο της επαναπροσέγγισης του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτικές
ανάγκες και οι παραγωγικές διεργασίες καθορίζονται και συνδέονται.

Οι βασικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι οι εξής:
Ευκαιρίες από το φυσικό φαινόμενο
Οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και στο τοπικό κλίμα, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας αποτελούν αναμφισβήτητο πρόβλημα, για άλλες, συνιστούν επιχειρηματική ευκαιρία. Η αύξηση της θερμοκρασίας σε ψυχρότερες περιοχές μπορεί να προσελκύσει περισσότερο τουρισμό,
αλλά και να επιμηκύνει συνολικά την τουριστική περίοδο. Σε αναλογία, το ίδιο μπορεί να ισχύσει και
για την αγροτική παραγωγή: η μεταβολή των μικροκλιματικών συνθηκών μπορεί να ευνοήσει κάποιες καλλιέργειες.
Κλιματική
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και Ελληνικές
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18

Ευκαιρίες από την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο
Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ανάγκες για καινοτομία, γεγονός που συνεπάγεται νέα προϊόντα
και υπηρεσίες που θα είναι κλιματικά ουδέτερα ή με αμελητέο αντίκτυπο, δημιουργώντας, έτσι,
θέσεις εργασίας και τονώνοντας τον επιχειρηματικό κύκλο εργασιών, με παράλληλη αύξηση της
κερδοφορίας. Τα νέα θεσμικά πλαίσια δημιουργούν, επιπροσθέτως, ευκαιρίες αποδοτικότητας και
εξοικονόμησης (operational eﬃciencies). Σε αυτή την κατηγορία ευκαιριών εντάσσονται οι προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας που προκύπτουν από τις δράσεις μείωσης και διαχείρισης του
κλιματικού αποτυπώματος. Καθώς οι δράσεις αυτές συνεπάγονται προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, καυσίμων και υλικών και την αύξηση της παραγωγικής αποδοτικότητας,
δημιουργούνται οι συνθήκες μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε επίπεδα
που μεσοπρόθεσμα ξεπερνούν, κατά κανόνα, την αναγκαία αρχική επένδυση.

Ευκαιρίες αγοράς και φήμης
Η ανταπόκριση σε ένα ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό, δεν συνιστά απλώς μια επικοινωνιακή στρατηγική δημιουργίας ενός «κλιματικά φιλικού» επιχειρηματικού προφίλ, αλλά αποτελεί και σώφρονα επιχειρηματική τακτική, κατά την οποία η εκάστοτε
επιχείρηση, όντας ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες μιας τεράστιας περιβαλλοντικής πρόκλησης,
εξυπηρετεί τους ίδιους της τους στόχους, μέσα από την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας κοινωνίας
που αλλάζει.

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή ανά κλάδο. Αναλυτικότερος απολογισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε
επίπεδο υποκλάδου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Εισαγωγή
Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με
τη φύση των δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης, την χωροταξική και γεωγραφική τους τοποθέτηση κι εν γένει με τα
ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που διέπουν τον κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Ο εκάστοτε κλάδος διαφοροποιείται ως προς
την ‘ανθρακική έντασή’ των δραστηριοτήτων του (carbon intensity), γεγονός που διαφοροποιεί ταυτοχρόνως και την έκθεση των σχετιζόμενων επιχειρήσεων τόσο στους ενεχόμενους κινδύνους, όσο και στις αναδυόμενες ευκαιρίες.
Ακολουθεί μία κλαδική ανάλυση κατά την οποία παρουσιάζεται το πλαίσιο κινδύνων-ευκαριών για τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους στη χώρα μας.

Παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά τομέα δραστηριότητας
Τομέας

Χρήση - ∆ραστηριότητα

ENEΡΓΕΙΑ

Μεταφορές

Ηλεκτρισμός
& Θερμότητα

14.3%

24.9%

∆ρόμοι

1.7%
2.5%

Κτήρια κατοικιών

10.2%

Εμπορικά κτήρια

6.3%

Αδιάθετα καύσιμα

3.8%

Σίδερο & Ατσάλι

4.0%

Χαρτοπολτός, χαρτί εκτύπωσης

Βιομηχανία
Ανεξέλεγκτες
εκπομπές
Βιομηχανικές
∆ιεργασίες

14.7%

4.0%
4.3%

Αλλαγή χρήσης 12.2%
γης

Τρόφιμα & Καπνός

4.1%

Τσιμέντο

5.0%

Άλλες βιομηχανίες

7.0%

Μεταφορές-∆ιανομή Απώλειες
Εξόρυξη άνθρακα

2.2%

Πετρέλαιο/Αέριο
∆ιύλιση και επεξεργασία

6.4%

Αποψίλωση δασών
Αναδάσωση
Συγκομιδή/∆ιαχείριση

∆ιοξείδιο του άνθρακα
(CO2) 77%

1.3%

11.3%
-0.5%
1.3%

1.4%

Γεωργικά εδάφη

5.2%

Κτηνοτροφία & Κοπριά

5.1%

13.8%

Άλλες καλλιέργειες

3.2%
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HFCs, PFCs,
SF6 1%

Καλλιέργεια ρυζιού

Απόβλητα

1.4%
1.0%
1.0%
1.0%

Χημικά

Γεωργική χρήση ενέργειας

Γεωργία

10.5%

Αέρας
Τραίνα, Πλοία κ.ά.

Αλουμίνιου - μη σιδηρούχα μέταλλα
Εξοπλισμός

Άλλα καύσιμα 8.6%

Αέρια

Χώροι υγειονομικής ταφής
Λύματα, απόβλητα

1.5%
1.7%

1.7%
1.5%

Μεθάνιο
(CH4) 15%

Υποξείδιο του αζώτου
(N2O) 7%

(Πηγή: World Resources Insitute, 2000)

1
2
3
4

Υπολογισμοί της IPCC για το Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη σε μια περίοδο 100 ετών από την Τρίτη Έκθεση Αξιολόγησης (2001).
UNFCCC (2007) Καταγραφή 2005 για την Ελλάδα
Κυμαίνονται από 120 για HFC-152a έως 12.000 για HFC-23.
5.700 για το υπερφθορομεθάνιο (CF4) και 11.900 για το υπερφθοροαιθάνιο (C2F6).

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα
Αέριο του θερμοκηπίου

GWP 1

Κύριες προελεύσεις 2

CO2

Διοξείδιο του άνθρακα

1

Το 92% των εκπομπών CO2 στην Ελλάδα προέρχεται
από την καύση ορυκτών καυσίμων και το 7% από τη
βιομηχανία (ιδίως από ορυκτά προϊόντα)

CH4

Μεθάνιο

23

Το 42% των εκπομπών CH4 στην Ελλάδα προέρχεται
από τη γεωργία (82% από εντερική ζύμωση, κυρίως
από αγελάδες, και 15% από τη διαχείριση κοπριάς),
σχεδόν 35% από απόβλητα και σχεδόν 20% από
διαφεύγουσες εκπομπές από καύσιμα

N2O

Υποξείδιο του αζώτου

296

Το 61% των εκπομπών N2O στην Ελλάδα προέρχεται
από τη γεωργία (96%, κυρίως από καλλιεργητικά
εδάφη), 31% από καύση ορυκτών καυσίμων και 5%
από τη χημική βιομηχανία

HFC

Υδροφθοράνθρακες

120 -12.0003

PFC

Υπερφθοράνθρακες

5.700 -11.9004

SF6

Εξαφθοριούχο θείο

22.200

Το 100% των εκπομπών HFC προέρχεται από
τη βιομηχανία: 57% από εξοπλισμό ψύξης και
κλιματισμού και 43% από την παραγωγή HCFC-22
Το 100% των εκπομπών PFC στην Ελλάδα
προέρχεται από την παραγωγή αλουμινίου
Το 100% των εκπομπών SF6 στην Ελλάδα προέρχεται
από ηλεκτρικό εξοπλισμό

(Πηγή: WWF Ελλάς, 2008)
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Κλαδική ανάλυση

15

| Ενέργεια |
Ο ενεργειακός τομέας συνεισφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη διόγκωση της
κλιματικής αλλαγής, καθώς είναι υπεύθυνος για την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων αερίων
του θερμοκηπίου (κυρίως CO2) που προκαλούνται από την καύση στερεών ή υγρών καυσίμων. Η λύση στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον συγκεκριμένο
τομέα είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές πιστώνονται με μόλις το 19% της
παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Η μεγαλύτερη συνεισφορά έρχεται από την
καύση βιομάζας (13%) και τα υδροηλεκτρικά (3,2%). Οι άλλες ανανεώσιμες (ήλιος, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα για ηλεκτρισμό, γεωθερμία, άνεμος) συνεισφέρουν μόλις το 2,6%, αλλά εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο16.
Σήμερα στην Ελλάδα λιγότερο από το 12% του ηλεκτρισμού προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική
κατανάλωση ενέργειας δεν ξεπερνά το 7%. Η σημερινή εξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού (το 2010 σχεδόν το 50% του ηλεκτρισμού προήλθε από την καύση λιγνίτη) θα προξενήσει σημαντικές χρηματικές απώλειες μέσα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, ιδίως από το 2013 και έπειτα, οπότε και θα
δημοπρατείται το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπών για κάθε θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία17 της ΔΕΗ ΑΕ, το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θα ξεπεράσει τα €800 εκ. ετησίως μόνο για
την εταιρία, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση των τιμών ηλεκτρισμού. Η πίεση που θα δεχτούν οι τιμές
πώλησης του ηλεκτρισμού, ανάγκασαν την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) να θεσπίσει «Μεθοδολογία για την ενσωμάτωση
του κόστους CO2 στις προσφορές έκχυσης των μονάδων». Τον τελευταίο καιρό, όμως, εξαιτίας της παραπάνω αιτίας, καθώς
και λόγω των δεσμεύσεων της χώρας για τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου και των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών
15
16
17

Μετά από κάθε κλαδική ενότητα, ακολουθεί πίνακας με τη σύνοψη των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών
REN21, Renewables 2010, Global status report, Σεπτέμβριος 2010
Ομιλία Προέδρου ΔΕΗ ΑΕ σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος -Έρευνας &Τεχνολογίας του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, 11/01/2011
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που μπορούν να φέρουν οι ΑΠΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια δυναμικής επέκτασης των ΑΠΕ. Τα οφέλη για την Ελλάδα, αν η προώθηση σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά, μπορεί να είναι μεγάλα. Το Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την Πραγματική Οικονομία18 που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Ιούλιο του 2010, προβλέπει μια σειρά δράσεων στην ενέργεια, όπως η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η αύξηση
του ενεργειακού δυναμικού της χώρας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο, η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και η παροχή
αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Στην πλήρη ανάπτυξη του συγκεκριμένου πυλώνα δράσεων θα δημιουργηθούν επενδύσεις €31,8 δισ. και αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 169.000 θέσεις εργασίας.
Ειδικότερα για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, έως το τέλος του 2020 αναμένεται να συμμετέχουν κατά σχεδόν 40% στην
τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού19. Οι εκτιμήσεις20 του ΥΠΕΚΑ αναφέρουν ότι «οι προβλεπόμενες επενδύσεις στον τομέα των
Α.Π.Ε. αναμένεται να έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Το συνολικό ύψος για επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. στη δεκαετία
2010-2020 εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα €16,4 δισ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα και διασυνδέσεις που εκτιμώνται σε επιπλέον €4-5 δισ. Ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός των επενδύσεων ανέρχεται σε
€2 δισ., αν και ίσως με κάπως χαμηλότερα ποσά στα πρώτα έτη της δεκαετίας». Η προώθηση των ΑΠΕ ως εναλλακτική των
συμβατικών πηγών ενέργειας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τον ενεργειακό τομέα.
Ο κλάδος χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και τη δημιουργία νέων υποδομών (νέα δίκτυα και διασυνδέσεις, έξυπνα δίκτυα). Απαιτεί, επίσης, να βρει τους τρόπους προσαρμογής στα νέα
κλιματικά δεδομένα και να τα συμπεριλάβει ως κριτήρια στο μακροχρόνιο σχεδιασμό του. Για παράδειγμα, η αναμενόμενη μείωση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της παραγωγής ηλεκτρισμού από υδροηλεκτρικά, ενώ τα ακραία
καιρικά φαινόμενα, η εξάπλωση των πυρκαγιών και οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στα δίκτυα και
τα έργα υποδομής.
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Ενέργεια

Κλάδος

18
19
20

Φυσικά
Κίνδυνος
• Βλάβες στις
υποδομές
• Επιπτώσεις στις
υδροηλεκτρικές
μονάδες
• Μείωση των
αναγκών για
θέρμανση το
χειμώνα
• Ανάγκη για νέες
υποδομές για
να καλυφθεί η
αυξημένη ζήτηση
ενέργειας κατά
τους θερινούς
μήνες

Ρυθμιστικά
Ευκαιρία

• Αύξηση στη
ζήτηση
ηλεκτρισμού
το καλοκαίρι

Κίνδυνος

Ευκαιρία

Φήμη/αγορά
Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Κόστος εμπορίας • Δημιουργία και • Η εμμονή σε
• Η έγκαιρη στροφή
δικαιωμάτων
ανάπτυξη εταιριών ρυπογόνες
σε «πράσινη»
εκπομπών αερίων παροχής ενεργει- τεχνολογίες και
ενέργεια μπορεί
θερμοκηπίου
ακών υπηρεσιών καύσιμα ενδέχεται να αυξήσει το
πελατολόγιο
• Αύξηση των τιμών • Μεγάλη ανάπτυξη να απαξιώσει
την εικόνα μιας
(green certiﬁcates)
καυσίμων ως
των ΑΠΕ
αποτέλεσμα των • Περιορισμός του εταιρίας
μέτρων μείωσης αριθμού και του
των εκπομπών
χρόνου λειτουργίας
• Μειωμένες απαιτή- θερμικών μονάσεις σε ηλεκτρισμό δων, ο οποίος θα
και ενέργεια λόγω συνεισφέρει στην
των μέτρων
μείωση των
βελτίωσης της
απαιτήσεων στα
ενεργειακής
πλαίσια του
απόδοσης
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
• Απαιτήσεις για
εκπομπών αερίων
νέες μεγάλες
θερμοκηπίου
επενδύσεις σε
ΑΠΕ, συστήματα
εξοικονόμησης,
νέα δίκτυα κτλ

ΥΠΕΚΑ, Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική Οικονομία, Ιούλιος 2010
ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή 20-20-20, Ο σχεδιασμός για την επίτευξη των στόχων του 20-20-20, 21 Ιουνίου 2010
ΥΠΕΚΑ, Ετήσια έκθεση της υπηρεσίας ΑΠΕ για το έτος 2010, Φεβρουάριος 2011

| Χημικά - χρώματα - πλαστικά |
Η χημική βιομηχανία συντελεί σημαντικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Σχεδόν το 4% των
παγκόσμιων εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων αποδίδεται στη χημική βιομηχανία21,
η οποία είναι επίσης σημαντική πηγή υδροφθορανθράκων (HFCs), και υδροχλωροφθορανθράκων (HCFCs) που θεωρούνται ως αέρια θερμοκηπίου με υψηλό δυναμικό πλανητικής θέρμανσης22 (Δείτε στον παρακάτω πίνακα το δυναμικό θέρμανσης των διαφόρων αερίων του
θερμοκηπίου).

Χημική
βιομηχανία

Κλάδος

Φυσικά
Κίνδυνος

Ρυθμιστικά
Ευκαιρία

Κίνδυνος

Ευκαιρία

Φήμη/αγορά
Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Υψηλότερες τιμές
ηλεκτρισμού
• Οι δραστηριότητες
της χημικής
βιομηχανίας
εντάσσονται
στο νέο σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
της ΕΕ
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Το τελευταίο διάστημα επιχειρείται μια προσπάθεια στροφής της χημικής βιομηχανίας σε φιλικότερους τρόπους παραγωγής, σε αντικατάσταση των υδροφθορανθράκων και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με
στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Συνδέσμων Χημικών Βιομηχανιών, η χημική βιομηχανία της Ευρώπης μείωσε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά
25% το διάστημα 1990-2005, ενώ παράλληλα αύξησε την παραγωγή της
κατά 50%.

22

Σε γενικές γραμμές μπορεί να θεωρηθεί πως η χημική βιομηχανία θα είναι
ένας από τους «χαμηλού προς μέσου» κινδύνου τομείς αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό επισημαίνεται σε έρευνα της KPMG23,
σύμφωνα με την οποία ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας είναι αρκετά προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που απαιτούνται στα πλαίσια της
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό, όμως, δε σημαίνει πως η χημική βιομηχανία δεν πρέπει να αναλάβει σημαντικές δράσεις στο ερχόμενο
διάστημα.

21
22

23

OECD, Environmental Outlook 2001
Ο όρος «δυναμικό πλανητικής θέρμανσης» χρησιμοποιείται για σύγκριση της ικανότητας των διαφορετικών αερίων του θερμοκηπίου να παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Αναφέρεται στη δυνατότητα κάθε αερίου για απορρόφηση θερμότητας σε σχέση με εκείνη του CO2,
καθώς και στο ρυθμό διάσπασης κάθε αερίου (η ποσότητα που απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα σε ένα δεδομένο αριθμό ετών) σε
σχέση με εκείνο του CO2. Το δυναμικό πλανητικής θέρμανσης αερίων επιτρέπει σε κάποιον να υπολογίσει τις επιπτώσεις στην ακτινοβολία
διάφορων αερίων θερμοκηπίου με βάση ένα ομοιόμορφο μέτρο: τον τόνο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (τόνος CO2 eq).
KPMG, Climate changes your business, KPMG’s review on the business risks and economic impacts at sector level, 2008
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| Τρόφιμα και ποτά |
Ο κλάδος τροφίμων και ποτών της ΕΕ είναι ίσως ο μεγαλύτερος τομέας της ΕΕ αναφορικά με τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτόν. Και
τα ελληνικά μεγέθη συνηγορούν για τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου τομέα.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ «καλύπτει το 25% του κύκλου εργασιών, κατέχει το
25% των συνολικών κεφαλαίων, παράγει το 24% της συνολικής προστιθέμενης αξίας
και απασχολεί περισσότερο από το 22% των απασχολουμένων στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπερβαίνουν σε ποσοστό
το 20% του συνόλου των βιομηχανικών επιχειρήσεων».
Πρόκειται για έναν κλάδο, του οποίου, αρκετοί υπο-τομείς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην αλλαγή του κλίματος, όπως η
αγορά κρέατος (καθώς η αύξηση των θερμοκρασιών αναμένεται να κάνει πιο ευπαθή τα προϊόντα κρέατος) και η οινοποιία
(καθώς η ποιότητα και ποσότητα παραγωγής των προϊόντων οίνου εξαρτώνται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές καλλιέργειας). Τυχόν βλάβες στις καλλιέργειες π.χ. σιτηρών αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις και τις τιμές των προϊόντων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των πυρκαγιών του 2010
στη Ρωσία, οι οποίες συνετέλεσαν στην καταστροφή του 20% της σοδειάς δημητριακών, και οδήγησαν σε αύξηση των τιμών
και στην αναστάτωση των αγορών γενικότερα.
Πέρα από τη σημαντική ευπάθεια του κλάδου ποτών και τροφίμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δεν πρέπει να
αγνοείται η μεγάλη συνεισφορά του συγκεκριμένου τομέα στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Η μεταποίηση, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή προϊόντων απαιτούν σημαντικά ποσά ενέργειας και νερού και ως
εκ τούτου θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος. Η μείωση του όγκου συσκευασίας, η βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, η ενσωμάτωση της έννοιας του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος,
οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες χαμηλής έντασης άνθρακα αποτελούν βασικές επιλογές για την υγεία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Τρόφιμα και ποτά

Κλάδος

Φυσικά
Κίνδυνος

Ρυθμιστικά
Ευκαιρία

Κίνδυνος

Ευκαιρία

Φήμη/αγορά
Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Οι υψηλότερες • Πρώιμη δράση
• Οι αλλαγές στις
• Ανάδειξη της
• Οι αλλαγές στις • Η απαίτηση για
τιμές ενέργειας στην εφοδιαστική απαιτήσεις των
βροχοπτώσεις,
σημασίας
«καθαρότερα»
oι περίοδοι ανομ- διαφοροποίησης ή/και η επιβολή αλυσίδα θα
και πιο «φιλικά
καταναλωτών
φόρου άνθρακα δώσει συγκριτικά για «πράσινα»
βρίας και τα ακραία των πηγών
για περιβάλλον»
καιρικά φαινόμενα εφοδιασμού των θα επηρεάσει το πλεονεκτήματα
προϊόντα ενέχουν προϊόντα θα
κόστος συσκευαθα επηρεάσουν την πρώτων υλών,
ρίσκο για την
δώσει νέες επιπαραγωγή
δηλαδή ευελιξία σίας, μεταφορών
αγορά τροφίμων χειρηματικές ευκαιρίες
και ποτών
• Πιθανά προβλήματα & διαφοροποίηση και γενικά της
• Η αύξηση της
στη διαθεσιμότητα των πηγών ώστε εφοδιαστικής
• Η αύξηση της
αλυσίδας
μια κρίση
θερμοκρασίας
και την ποιότητα
θερμοκρασίας
κλιματικού χαρα- • Η ανάπτυξη των
υδάτινων πόρων
θα έχει αρνητικά θα έχει θετικά
αποτελέσματα
βιοκαυσίμων
αποτελέσματα
• Πιθανή αύξηση των κτήρα σε μια
στην πώληση
μπορεί να οδηγήσει
στην πώληση
τροφίμων και ποτών περιοχή της
χώρας
ή
του
συγκεκριμένων
(αν
δεν
προσεχθεί)
συγκεκριμένων
εξαιτίας των νέων
ειδών (πχ. μπύρα,
σε έλλειψη διαθέειδών (πχ.
κλιματικών συνθηκών κόσμου, να μην
επηρεάσει
αναψυκτικά)
σιμης γης για άλλες
κόκκινο
κρασί)
• Η πιθανότητα μιας δυσανάλογα
αγροτικές πρώτες
διατροφικής κρίσης το κόστος και
ύλες, πράγμα που
λόγω κλιματικής
την παραγωγή
θα επιφέρει
αλλαγής σε ένα
σημαντική πίεση
μέρος του πλανήτη
στις τιμές
θα παρασύρει τις
τιμές στον υπόλοιπο
κόσμο
• Πιθανή αύξηση τροφικών δηλητηριάσεων λόγω υψηλών
θερμοκρασιών
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| Κατασκευαστικός τομέας |
Ο τομέας των κατασκευών συγκαταλέγεται στους πιο σημαντικούς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,
καθώς του αναλογεί πάνω από το 8% του ΑΕΠ και το 8% της συνολικής απασχόλησης24. Απαρτίζεται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό άνω του 95%. Πρόκειται για έναν
ενεργοβόρο τομέα, αν και ο κύριος λόγος προβληματισμού για το αύριο του συγκεκριμένο τομέα
και τη σχέση του με την κλιματική αλλαγή οφείλεται στα «προϊόντα» που παράγει, δηλαδή κτήρια
και υποδομές.
Εκτός των δράσεων που ο τομέας πρέπει να αναλάβει στον περιορισμό των εκπομπών από τις δραστηριότητές του (χρήση μηχανημάτων καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, βελτιωμένη αλυσίδα εφοδιασμού, χρήση εναλλακτικών καυσίμων25 κτλ), ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των τελικών προϊόντων. Γνωρίζοντας ότι ο τομέας των κτηρίων ευθύνεται για πάνω
από το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο κλάδος των κατασκευών πρέπει να στραφεί γρήγορα προς τη χρήση νέων αποδοτικών υλικών και τη δημιουργία κατοικιών με ελάχιστο έως και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.
Πηγές CO2 από τον κλάδο κατασκευών

CO2
Πεδίο 2

Πεδίο 1

Εκπομπές καυσίμου
Εκπομπές από τη χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού
Άλλες εκπομπές

Πεδίο 3

Χρήση
Αερίου
Απόβλητα

Κλιματική
Αλλαγή
και Ελληνικές
Επιχειρήσεις

Εταιρικά οχήματα Hλεκτρική ενέργεια
- εθνικό δίκτυο

Καύσιμα
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Υλικά

Εμπορικά οχήματα

Υπεργολάβοι

(Πηγή: European Network of Construction Companies for Research and Development , 2010)

Κατασκευαστικός
τομέας

Κλάδος

24
25

Φυσικά
Κίνδυνος

Ρυθμιστικά
Ευκαιρία

Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Πιθανές υλικές • Η έγκαιρη στροφή • Ορισμένα δομικά • Τα νέα απαιτητικόζημιές σε
και συνεκτίμηση
υλικά π.χ. τσιμέντο, τερα κριτήρια για
υποδομέςτης κλιματικής
υπόκεινται σε
την ενεργειακή
κατοικίες, ιδίως αλλαγής στις
απόδοση κτηρίων
δεσμεύσεις για
σε ευάλωτες
διαδικασίες σχε- μείωση εκπομπών (και υπηρεσιών)
διασμού καταπεριοχές που
με πιθανή αύξηση μπορεί να είναι ένα
δέχονται έντονα σκευών θα μειώσει κόστους, πράγμα μεγάλο όφελος για
καιρικά φαινόμενα το λειτουργικό
που θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις και
να φέρουν σημαντο κόστος
• Πιθανή αύξηση κόστος και τις
τική ώθηση στον
κόστους για την μελλοντικές ανάγκες κατασκευών
συντήρησης
κύκλο εργασιών
«κλιματική
του τομέα
θωράκιση»
κατασκευών

Φήμη/αγορά
Κίνδυνος

Ευκαιρία
• Οι νέες κατασκευές
χαμηλών εκπομπών
άνθρακα θα έχουν
καλύτερη οικονομική
απόδοση τόσο
για τους πωλητές,
όσο και για τους
ιδιοκτήτεςενοικιαστές

Yacine Rezgui et al, Enhancing the competitiveness of the European construction industry in the digital economy, 2002
EPA, Potential for reducing GHG emissions in the construction sector, 2009
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Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την υποχρεωτική κατασκευή κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από
το 2021 (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), ενώ μια σειρά από κυβερνήσεις στην ΕΕ λαμβάνουν παρόμοια μέτρα σε συντομότερο χρονικό διάστημα (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, 2016). Επίσης, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός πως ο κατασκευαστικός τομέας
επηρεάζεται από τις εξελίξεις σε άλλους τομείς (παραγωγή πρώτων υλών), ενώ είναι ευάλωτος και στις επιπτώσεις του ιδίου
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής26 . Η αλλαγή στη συχνότητα και το μέγεθος των καιρικών φαινόμενων, το ενδεχόμενο
παρατήρησης εντονότερων πλημμυρικών φαινομένων, η αύξηση της θερμοκρασίας και το αυξημένο ρίσκο εξάπλωσης πυρκαγιών είναι δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής.

| Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπηρεσίες |
Ο τομέας των τραπεζών και των ασφαλιστικών ιδρυμάτων απαρτίζεται από
εταιρίες των οποίων ο βασικός κορμός δραστηριοτήτων είναι η χρηματοδότηση έργων, η κάλυψη κινδύνων και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις (περιουσιακά στοιχεία, μερίσματα). Ο τομέας βρίσκεται σε κομβικό σημείο
αναφορικά με τις επιδράσεις που δέχεται από/και έχει για την κλιματική αλλαγή. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και πολιτικές τους, καθώς και τα προϊόντα τους, με τέτοιο τρόπο ώστε
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής, να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τη διόγκωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και να διασφαλίσουν μέσω των κατάλληλων δράσεων τη βιωσιμότητα
του κλάδου.
Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του τομέα στρέφουν την προσοχή τους σε πράσινες δράσεις
και πολιτικές, αλλά και στη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Προσέχουν επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των
ενεργειών τους, καταρτώντας λίστα κριτηρίων για τις μελλοντικές τους κινήσεις, λίστα που δίνει προτεραιότητα σε δράσεις
χαμηλών ή/και μηδενικών εκπομπών άνθρακα, τήρηση μελλοντικών κλιματικών δεσμεύσεων από τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στις εσωτερικές διεργασίες κ.λπ.
Έρευνα27 που ανακοινώθηκε το 2009 προσπάθησε να δημιουργήσει μια λίστα κριτηρίων αξιολόγησης των βημάτων που έχουν
αναλάβει περισσότερα από 100 τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως, προκειμένου να ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους τις
επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και την συνεισφορά των ιδίων σε αυτή. Επιχείρησε, επίσης, να μετρήσει τις προσπάθειες καθενός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και διαπίστωσε πως η κλιματική αλλαγή μόλις αρχίζει να μπαίνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, χωρίς παρόλα αυτά να λείπουν ηγέτες στο χώρο. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η συνολική
βαθμολογία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα (π.χ. κάτω από 25% στην Ευρώπη με άριστα το 100%), όμως οι τάσεις που έχουν δημιουργηθεί προβλέπουν σύντομα την καλυτέρευση του συγκεκριμένου σκορ.
Αξιολόγηση κλιματικής στρατηγικής ανά ήπειρο

50

(%)

Συνολική βαθμολογία - Κλίμα
Λειτουργία της τράπεζας
Κύρια δραστηριότητα της τράπεζας
∆ιακυβέρνηση

Αριθμός τραπεζών στην αξιολόγηση:
40
Aφρική 1 (δεν αναφέρεται)
Ασία 10
Ευρώπη 64
30
ΒόρειοςΠαρόμοια
Αμερική 29διογκούμενη κινητοποίηση παρατηρείται και στον κλάδο των ασφαλειών. Γνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις της κλιΝότιος ματικής
Αμερική 4αλλαγής θα αυξήσουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλιστικές εταιρίες προχωρούν σε αξιολόγηση και ενσωμάτωση
Ωκεανία 6.
20
38

του ρίσκου. Για παράδειγμα προβλέψεις του Συνδέσμου Ασφαλιστικών εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν πως
το ετήσιο κόστος τους για αξιώσεις σχετιζόμενων με καιρικά φαινόμενα θα διπλασιαστούν μέχρι το 2050, ενώ σε μια χρο10
νιά ακραίων καιρικών φαινομένων η επιβάρυνσή τους μπορεί να ξεπεράσει τα € 20 δις.

(Πηγή: SAM, 2009)
26
27

Aσία

Ευρώπη

Βόρειος Αμερική

DTI, ‘Strategy for Sustainable Construction'- consultation events
ETH Zurich, ZHAW Zurich, SAM Sustainable Asset Management Banking & Climate Change:
Opportunities and Risks Analysis of Climate Strategies in more than 100 banks worldwide, 2009

Ωκεανία

Νότιος Αμερική
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Κλιματική αλλαγή και χρηματοοικονομικός τομέας

Μεταφορά ρίσκου στις οικονομικές διεργασίες
Πρόληψη ρίσκου
Ανάλυση ρίσκου
Αναγνώριση ρίσκου
Ο τομέας δεν θα λύσει το πρόβλημα
αλλά θα βοηθήσει στην επίλυσή του

Ο χρηματοοικονομικός
τομέας πρέπει
να αναγνωρίσει
τα προβλήματα της
κλιματικής αλλαγής
σε πρώιμο στάδιο

Αν οι απώλειες γίνουν ο κανόνας
τότε ο κλάδος υποβαθμίζεται και κινδυνεύει

(Πηγή: Ευκαιρίες και κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής, Swiss RE, 2009)

Παρόμοια διογκούμενη κινητοποίηση παρατηρείται και στον κλάδο των ασφαλειών. Γνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα αυξήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι ασφαλιστικές εταιρίες προχωρούν σε αξιολόγηση και ενσωμάτωση
του κινδύνου. Για παράδειγμα, προβλέψεις28 του Συνδέσμου Ασφαλιστικών εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν πως
το ετήσιο κόστος τους για αξιώσεις που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050, ενώ σε μια χρονιά ακραίων καιρικών φαινομένων η επιβάρυνσή τους μπορεί να ξεπεράσει τα €20 δισ.
Κλιματική
Αλλαγή
και Ελληνικές
Επιχειρήσεις

26

Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα

Κλάδος

28

Φυσικά
Κίνδυνος

Ρυθμιστικά
Ευκαιρία

Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Επισφαλή δάνεια • Περαιτέρω
• Πιθανό πλήγμα
• Προϊόντα
χρηματοδότησης- σε εταιρίες με
σε ιδιοκτησίες
μεγέθυνση της
υψηλή ένταση
ασφάλισης
παγκόσμιας
• Επίδραση στις
άνθρακα
προϊόντων και
αγοράς
μετοχές που τα
άνθρακα
χρηματοπιστωτικά διαδικασιών (π.χ. • Επίδραση στις
μετοχές που τα
ιδρύματα κατέχουν αντιπλημμυρική
• Μαζικές
προστασία κ.λπ.) χρηματοπιστωτικά επενδύσεις
σε εταιρίες
ιδρύματα κατέχουν σε ΑΠΕ και
ευάλωτες στην
• Η αύξηση της
σε εταιρίες υψηλής καθαρές
κλιματική αλλαγή έντασης και
έντασης άνθρακα τεχνολογίες
• Επισφαλή δάνεια συχνότητας των
ακραίων καιρικών • Η αξία των
σε εταιρίες με
ιδιοκτησιών θα
μεγάλη έκθεση σε φαινομένων
φυσικά φαινόμενα αυξάνει τις απαιτή- επηρεαστεί από
σεις για ασφαλι- νέες ρυθμίσεις
(τρόφιμα, ποτά,
στική κάλυψη
για την ενεργειακή
γεωργία, αλιεία
απόδοση
κ.λπ.)

WWF, Allianz Group, Climate Change & the Financial Sector: An Agenda for Action, 2005

Φήμη/αγορά
Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Επηρεασμός
• Ενίσχυση του
της αξίας των
εταιρικού προφίλ
μετοχών που
και νέες ευκαιρίες
τα χρηματοπιστω- αν δημιουργηθεί
εγκαίρως μια
τικά ιδρύματα
κατέχουν σε
στρατηγική για το
εταιρίες, οι οποίες κλίμα και αλλάξει η
δεν διαθέτουν
ροή κεφαλαίων
ένα θετικό για το προς δραστηριότηκλίμα προφίλ
τες χαμηλής έντασης άνθρακα
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και υπηρεσίες
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δάνεια για ενεργειακά αποδοτικά
κτήρια και ΑΠΕ,
αμοιβαία κεφάλαια
που εστιάζουν
σε καθαρές τεχνολογίες κ.λπ.
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| Μεταφορές |
Οι μεταφορές ευθύνονται για ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Στην Ελλάδα οι μεταφορές απαιτούν περισσότερο από το 35% της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας και εκλύουν σχεδόν το 15% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της χώρας. Το 85% των συγκεκριμένων εκπομπών οφείλεται στις οδικές
μεταφορές29.
Από τις δραστηριότητες μεταφορών αναλαμβάνονται πολυάριθμες δράσεις σε όλο
τον κόσμο για τον περιορισμό των εκπομπών τους. Στις κυριότερες περιλαμβάνονται η ανανέωση του στόλου οχημάτων, η προώθηση των θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών, η αποτροπή χρήσης ΙΧ και η παράλληλη μεγέθυνση του
επιβατικού φορτίου των μέσων μαζικής μεταφοράς, η προώθηση πράσινων οχημάτων (υβριδικά και ηλεκτροκίνητα), ή η χρήση βιοκαυσίμων. Η λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα, καθώς όπως φαίνεται, το δυναμικό μείωσης των εκπομπών
είναι πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με έρευνα του WWF Ελλάς30, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, απλώς ακολουθώντας τη φυσιολογική εξέλιξη της τεχνολογίας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα πολιτικά μέτρα.
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από διάφορους τύπους αυτοκινήτων
Όχημα

Άμεσες εκπομπές g/CO2/km

Hλεκτρικό πρωτότυπο αυτοκίνητο

Άμεσες εκπομπές στη Γαλλία περίπου:12g/CO2/km

Τoyota Prius 3 (υβριδικό)

Env. 89

Smart CDI

90

Στόχος σχετικά με την εθελοντική συμφωνία μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ευρωπαίους κατασκευαστές
για το 2015

120 /130

FIAT - Mέσος όρος για τα νέα αυτοκίνητα που διατίθενται προς
πώληση στην Ευρώπη το 2008, εξαιρουμένων (Maserati- Ferrari)

133,7

PSA Peugeot Citroen - Mέσος όρος για τα νέα αυτοκίνητα
που διατίθενται προς πώληση στην Ευρώπη το 2008

138,1

Στόχος σχετικά με την εθελοντική συμφωνία μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ευρωπαίους κατασκευαστές
για το 2008

140

Renault - Mέσος όρος για τα νέα αυτοκίνητα που διατίθενται
προς πώληση στην Ευρώπη το 2008

142,7

Mέσος όρος εκπομπών σε νέα επιβατικά οχήματα που πωλούνται
στην Ευρώπη το 2008

154

Κατανάλωση στην πόλη με 4χ4 στη Γαλλία το 2008

242

(Πηγή: WWF France & Vigeo, 2009)

Επιπλέον, ο τομέας των μεταφορών βρίσκεται εκτεθειμένος στις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος, καθώς αναμένεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες-αεροπορικές μεταφορές, καθώς και τις οδικές-σιδηροδρομικές υποδομές. Μια λύση θα ήταν
να επιχειρηθεί πρόβλεψη των πιθανών προβλημάτων και αυτά να λαμβάνονται υπόψη σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό των
μεταφορών σε εθνικό επίπεδο.

29

30

ΥΠΕΧΩΔΕ, Αναθεώρηση 2ου εθνικού σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - προσχέδιο δημόσιας διαβούλευσης,
Νοέμβριος . 2006
WWF Ελλάς, «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050».
Επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς. Αθήνα: Αύγουστος 2008.

27

Φυσικά

Μεταφορές

Κλάδος

Κίνδυνος

Ρυθμιστικά
Ευκαιρία

• Βλάβες στις
υποδομές λόγω
της κλιματικής
αλλαγής
• Μεταβολές,
καθυστερήσεις
στο μεταφορικό
όγκο λόγω
ακραίων καιρικών
φαινομένων

Κίνδυνος

Ευκαιρία

Φήμη/αγορά
Κίνδυνος

Ευκαιρία

• Αύξηση τιμών
• Ανάπτυξη
καυσίμων
αποδοτικότερων
• Κόστος συμμόρ- οχημάτων και
φωσης με τις νέες κινητήρων
ρυθμίσεις
• Χρήση εναλλακτικών
καυσίμων μικρότερου
ανθρακικού
αποτυπώματος
και ΑΠΕ
• Ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών και
υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές
(πχ. car-sharing)

| Βιομηχανίες που υπάγονται στο σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών |

Κλιματική
Αλλαγή
και Ελληνικές
Επιχειρήσεις

28

Ο κυριότερος τρόπος μείωσης των εκπομπών από τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και της
ΕΕ πρόκειται να επιτευχθεί μέσα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ETS). Το σύστημα εμπορίας βρίσκεται στη 2η φάση του καλύπτοντας την
περίοδο 2008-2012. Συνολικά σε αυτή τη φάση μετέχουν 140 ελληνικές μονάδες από
10 διαφορετικούς κλάδους. Ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής και των καύσεων παραγωγής θερμότητας καλύπτει πάνω από το 72% των δικαιωμάτων εκπομπών για την περίοδο αυτή. Οι υπόλοιποι κλάδοι που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Συνολικά, στο
σύστημα εμπορίας υπάγονται 4 διυλιστήρια, 1εγκατάσταση φρύξης, 5 μονάδες σιδήρου-χάλυβα, 8 τσιμεντοβιομηχανίες, 19
ασβεστοποιεία, 1 μονάδα γυαλιού, 44 κεραμοποιεία και 14 χαρτοβιομηχανίες.
Από 1-1-2013 ξεκινά η 3η φάση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας, οι λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται στην
Οδηγία 2009/29/ΕΚ. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τους κλάδους που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό και,
επίσης, δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από το σύστημα όσων εγκαταστάσεων εκπέμπουν λιγότερο από 25.000 τόνους CO2
ετησίως. Η δυνατότητα εξαίρεσης εγκαταστάσεων αναμένεται να βρει εκτεταμένη εφαρμογή στους τομείς της ασβεστοποιίας και κεραμοποιίας. Όλα αυτά πάντα υπό την αίρεση μελλοντικής ενίσχυσης του συστήματος στα πλαίσια μιας πιθανής μετάβασης της ΕΕ σε στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020 (σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990).
Δικαιώματα εκπομπών ανά είδος δραστηριότητας στην Ελλάδα
Δραστηριότητες
Ηλεκτροπαραγωγή
Λοιπές καύσεις
Διυλιστήρια
Φρύξη
Σίδηρος - Χάλυβας
Τσιμέντα
Ασβέστης
Γυαλί
Κεραμικά
Χαρτί
Σύνολο

Σύνολο δικαιωμάτων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις
222.520.789
2.012.220
19.892.720
4.048.345
2.675.820
53.863.840
4.633.536
285.585
4.570.885
936.900
315.440.639

(Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) 2008-2012)
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| Διυλιστήρια |
Στα διυλιστήρια, μέσα από κατάλληλες και πολύπλοκες διεργασίες, το αργό πετρέλαιο μετατρέπεται σε πληθώρα προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, τα διυλιστήρια έχουν επενδύσει
σημαντικά ποσά στη βελτίωση των διαδικασιών τους, ώστε να μεγαλώσουν την αξία των
προϊόντων τους (π.χ. παραγωγή λιγότερου πετρελαίου και περισσότερης βενζίνης), την
αποδοτικότητα και την ποιότητα των καυσίμων τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας, η ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 40%
την περίοδο 2005-2030, ενώ η ζήτηση για φυσικό αέριο κατά 68%. Ο ρόλος των διυλιστηρίων είναι διπλός, καθώς, αφενός, πρέπει να καλύψουν τη ζήτηση και, αφετέρου, να
πετύχουν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών. Εκτός από το σύστημα εμπορίας ρύπων,
μεγάλες ωφέλειες αναμένεται να φέρει η νέα Οδηγία 2009/30/ΕΚ για την ποιότητα των
καυσίμων, όπου γίνονται αναφορές για τη μείωση των εκπομπών σε όλες τις διαδικασίες
παραγωγής και κατανάλωσης των υγρών καυσίμων.
Σύμφωνα με το Δείκτη Ενεργειακής Έντασης της εταιρίας Solomon Associates, η ενεργειακή απόδοση των διυλιστηρίων
της ΕΕ βελτιώθηκε κατά 13% την περίοδο 1993-2007, χωρίς μάλιστα να υπάρχει σε ισχύ κανένας δεσμευτικός στόχος
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα περιθώρια βελτίωσης, όμως, παραμένουν μεγάλα. Σύμφωνα με έρευνα31
που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007, η ενεργειακή απόδοση των διυλιστηρίων της Ευρώπης παρουσιάζει απόκλιση της τάξης του 20% εξαιτίας της έλλειψης περαιτέρω επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.
Απόδοση διυλιστηρίων ανά τύπο προϊόντος για το έτος 2002
100
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(Πηγή: IEA data, 2003)

Επιπλέον, μεγάλες δυνατότητες για μείωση των εκπομπών από τα διυλιστήρια μπορεί να παρουσιαστούν από την εκτεταμένη
χρήση της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, καθώς και από την αλλαγή καυσίμου στις παραγωγικές διαδικασίες.
Για παράδειγμα32, διυλιστήριο στην Αμβέρσα του Βελγίου, τριπλασίασε την ισχύ της μονάδας συμπαραγωγής που διαθέτει επιτυγχάνοντας μείωση εκπομπών κατά 10,5 εκ. τόνους ετησίως. Τον Οκτώβριο του 2010, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος των
ΗΠΑ (EPA) παρουσίασε μια αναλυτική έρευνα για τους πιθανούς τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από
τα διυλιστήρια. Η έρευνα33 είναι μια πολύτιμη συνεισφορά στις εταιρίες του κλάδου, που επιθυμούν να αναλάβουν πρώτες
δράση στον συγκεκριμένο τομέα. Η συμβολή του κλάδου διυλιστηρίων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι
διόλου ευκαταφρόνητη. Ο κλάδος θα πρέπει επίσης να προχωρήσει σε μέτρα θωράκισης των δραστηριοτήτων του από τυχόν
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και συχνότερη εξάπλωση πυρκαγιών, καθώς πρόκειται
για έναν κλάδο υψηλής επικινδυνότητας, που εντάσσεται στην Οδηγία Seveso.
31

32
33

Kristina Holmgren (IVL, Swedish Environmental Research Institute): GHG emission reduction in the fuel chain: “Reﬁning”
at the “Fuel Quality Directive” workshop, European Parliament, July 5, 2007
ExxonMobil Corporate Citizenship Report 2006
EPA, Available and emerging technologies for reducing GHG emissions from the petroleum reﬁning industry, October 2010
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| Σίδηρος – Χάλυβας |
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής34, το 2005, η βιομηχανία μετάλλου (σίδηρος, αλουμίνιο, χάλυβας) απασχολούσε 1,1 εκ. ανθρώπους και ο κύκλος εργασιών της άγγιξε τα €316 δισ. Ο
χάρτης του κλάδου αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς νέοι παίκτες εισέρχονται στην αγορά και νέα
προϊόντα αναζητούνται. Στα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής μεταλλουργίας συγκαταλέγονται η ποιότητα των προϊόντων, η καινοτομία, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η οργανωτική δομή,
ενώ στα αρνητικά της βρίσκονται η σχετική έλλειψη πρώτων υλών και το κόστος στην αλυσίδα παραγωγής.
Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27
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(Πηγή: Eurostat, 2008)

34

European Commission, Commission Staﬀ Working Document Accompanying the communication from the Commission to the Council
and the European Parliament on the Competitiveness of the Metals Industries, SEC (2008) 246, 2008
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Παρά τις βελτιώσεις στην αλυσίδα παραγωγής, οι συνολικές παγκόσμιες εκπομπές του τομέα αναμένεται να αυξηθούν καθώς
αναμένεται σημαντική αύξηση στη ζήτηση σιδήρου και χάλυβα. Ο τομέας ανήκει στους πιο ενεργοβόρους κλάδους της βιομηχανίας και, άρα, στους κλάδους με τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα. Το 21% των βιομηχανικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
προέρχεται από εκεί, ή αλλιώς το 5,2% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για το κλίμα
(IPCC) θεωρεί πως ο κλάδος σιδήρου είναι ένας τομέας που επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων στη μείωση των εκπομπών και
επισημαίνει πως οι μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με σχετικά χαμηλό κόστος (λιγότερο από $50 ανά τόνο CO2) 35.
Ειδικά για τον τομέα του αλουμινίου, οι δράσεις περιορισμού των εκπομπών αφορούν κυρίως την αυξημένη χρήση ανακυκλούμενων πρώτων υλών και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 36. Η ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών αποτελεί επίσης μια
από τις πρώτες προτεραιότητες μαζί με την αντικατάσταση περιστροφικής καμίνου με διαπύρωση αιώρησης καυσίμου37.
Τα μέτρα που αναμένεται να επιφέρουν άμεση μείωση των εκπομπών από τον κλάδο είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η περαιτέρω ανακύκλωση των προϊόντων. Σήμερα, το 40% του παραγόμενου χάλυβα προέρχεται από ανακύκλωση, αλλά εκτιμάται πως το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, ειδικά στην ΕΕ, η οποία ανακυκλώνει σήμερα
σημαντικά λιγότερο χάλυβα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Επιπλέον, νέες τεχνικές όπως η διεργασία σπογγοσίδηρου είναι σχετικά ώριμες και υπόσχονται μεγάλες μειώσεις των εκπομπών (έως και 50%) σε σχέση με τις διεργασίες χυτοσίδηρου. Εκτός των ανωτέρω, η ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking), μια νέα πρωτοβουλία 48 ευρωπαϊκών εταιριών και οργανισμών, εξετάζει
τρόπους με στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 50% στις διαδικασίες παραγωγής χάλυβα. Μια πρωτοποριακή μέθοδος
που εξετάζεται, η αποκαλούμενη «ISARNA», υπόσχεται μεγάλη μείωση των εκπομπών με χρήση τεχνικών δέσμευσης και
αποθήκευσης άνθρακα.
Τον Οκτώβριο του 2010, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) παρουσίασε μια αναλυτική έρευνα για τους πιθανούς
τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον κλάδο της μεταλλουργίας. Η έρευνα38 αυτή είναι μια πολύτιμη
συνεισφορά στις εταιρίες του κλάδου, που επιθυμούν να αναλάβουν πρώτες δράση στον συγκεκριμένο τομέα.
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WWF France, Vigeo, Companies climate change Sectoral challenges and prospects for a global approach
Stephen Harrison & Joachim von Schéele, Emission monitoring and reduction in aluminium production,
Aluminium International Today, Sep-Oct 2009
Hamilton, C. et al. (2002) Long-Term Greenhouse Gas Scenarios: A pilot study of how Australia can achieve deep cuts in emissions,
The Australia Institute, Discussion Paper Number 48.
EPA, Available and emerging technologies for reducing GHG emissions from the iron and steel industry, October 2010
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| Τσιμεντοβιομηχανία |
Η παγκόσμια τσιμεντοβιομηχανία παρήγαγε σχεδόν 2,55 δισ. τόνους τσιμέντου το 2006, το 10% του οποίου προερχόταν από την
ΕΕ. Την ίδια χρονιά η παραγόμενη ποσότητα στην ΕΕ άγγιξε τους 267 εκ. τόνους, συνολικής αξίας πάνω από €19 δισ., ενώ οι άμεσα
απασχολούμενοι στον κλάδο ανέρχονταν σε 56.500. Η ζήτηση για τσιμέντο είναι άμεσα σχετιζόμενη με τις απαιτήσεις για κτήρια
και υποδομές. Πρόκειται για έναν κλάδο μεγάλης έντασης ενέργειας (και άνθρακα), ο οποίος ευθύνεται για την έκλυση πάνω από
180 εκ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, ή, αλλιώς, για το 16% των συνολικών εκπομπών από τη βιομηχανία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπομπές από την τσιμεντοβιομηχανία ευθύνονται για το 5% των συνολικών εκπομπών άνθρακα.
Παραγωγή τσιμέντου σε βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες
6

Προβολή

Άλλες αναπτυσσόμενες χώρες
Ινδία
Κίνα
ΟΟΣΑ, άλλες βιομηχανικές
χώρες και οικονομίες σε μετάβαση

5

Gt cement

4
3

(Πηγή: WWF International, 2008)
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Το τσιμέντο που διατίθεται στην αγορά είναι μίγμα κλίνκερ Πόρτλαντ, που αναμειγνύεται με διάφορα υποκατάστατα, όπως τέφρα
ή σκουριές. Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχεται από τη μετατροπή του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) σε άσβεστο (CaO), ενώ το 40% προέρχεται από τις διαδικασίες καύσης για την παραγωγή της απαιτούμενης θερμότητας. Ο μέσος όρος εκπομπών κατά την παραγωγή κλίνκερ στην ΕΕ είναι περίπου 840 γρ CO2 ανά τόνο, ενώ
η καλύτερη απόδοση είναι περίπου 780 γραμμάρια39. Μια σειρά από μέτρα μπορούν να συνεισφέρουν σε σημαντικές μειώσεις
των εκπομπών από τον κλάδο, όπως η βελτίωση της θερμικής απόδοσης των κλιβάνων, η αυξημένη χρήση βιομάζας, η αξιοποίηση τεχνικών ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας, η χρήση τεχνικών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, η χρήση νέων
υποκατάστατων και συμπληρωματικών στοιχείων κ.ο.κ.40. Τον Οκτώβριο του 2010, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA)
παρουσίασε μια αναλυτική έρευνα για τους πιθανούς τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον κλάδο της μεταλλουργίας. Η έρευνα39 αυτή είναι μια πολύτιμη συνεισφορά στις εταιρίες του κλάδου, που επιθυμούν να αναλάβουν πρώτες
δράση στον συγκεκριμένο τομέα.
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CAN Europe, Horizon 2050, Steel-Cement-Paper: Identifying the breakthrough technologies that will lead to dramatic greenhouse
gas reductions by 2050, October 2010
WWF, A blueprint for a climate friendly cement industry
EPA, Available and emerging technologies for reducing GHG emissions from the Portland cement industry, October 2010
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| Γεωργία |
Ο κλάδος της γεωργίας αντιστοιχεί στο 4% του ελληνικού ΑΕΠ, ένα πιθανώς μικρό ποσοστό σε σύγκριση με άλλους κλάδους - πυλώνες της οικονομίας, καθόλου όμως ευκαταφρόνητο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την τεράστια δυναμική ανάπτυξης που υπάρχει στον
ελληνικό πρωτογενή κλάδο, λόγω παράδοσης, φύσης και θέσης της χώρας. Η γεωργία της
Μεσογείου και της Ελλάδας θα επηρεαστούν εξίσου από την αλλαγή του κλίματος, καθώς,
όπως είναι φυσικό, είναι απόλυτα εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση των καιρικών συνθηκών. Οι γεωργικές καλλιέργειες σχετίζονται με τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και γενικά τις κατακρημνίσεις, τα πλημμυρικά και γενικότερα τα ακραία καιρικά
φαινόμενα, τους παγετούς, την υγρασία του εδάφους και του αέρα κ.ά.
Σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα έρευνας για την κλιματική αλλαγή PESETA42 του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως το 2080 αναμένεται μείωση των σοδειών στη Μεσόγειο και την Ελλάδα σε σχέση με τα σημερινά
επίπεδα. Η μείωση της παραγωγικότητας συγκεκριμένων τύπων καλλιεργειών μπορεί να φτάσει έως και το 27% σε περίπτωση που η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 5,4 οC. Σε άλλη έρευνα43 επιχειρείται πρόβλεψη για τις επιπτώσεις στην παραγωγικότητα ορισμένων καλλιεργειών σε περίπτωση που η παγκόσμια θερμοκρασία ξεπεράσει τους 2ο C. Αυτή η περίπτωση
τοποθετείται χρονικά στο διάστημα 2031-2060. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, εκείνη την περίοδο αναμένεται στην Ελλάδα μείωση των σοδειών καλαμποκιού κατά 2-6%, φασολιού κατά 7-22%, πατάτας κατά 2-17% και ηλιόσπορου κατά 8-18%. Ως βασική ευκαιρία του πρωτογενούς κλάδου εμφανίζεται η παραγωγή βιοκαυσίμων, μια σχετικά νέα
παγκόσμια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η μόχλευση αυτού του είδους επιχειρηματικότητας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή παραγωγή βιοκαυσίμων, χωρίς να διακυβευθεί ο υφιστάμενος βαθμός αυτονομίας της χώρας σε τρόφιμα, αλλά ούτε κι η εξαγωγική δυναμική του κλάδου. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι
απαιτούνται περισσότερες πρωτογενείς έρευνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, προκειμένου να
διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να καταστρωθεί εγκαίρως ένα πλάνο αλλαγής καλλιεργειών και ορθής διαχείρισης εδαφών και υδάτων. Ο κλάδος της γεωργίας μπορεί να αποτελέσει πεδίο καινοτομίας σε επίπεδο βιολογικών καλλιεργειών υψηλής ποιότητας με εξωστρεφή χαρακτήρα. Η φυσική υποδομή της χώρας περισσεύει, αρκεί να γίνει επαρκής και
ορθολογική εκμετάλλευση.
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Βλ. http://peseta.jrc.ec.europa.eu/
WWF, Climate change impacts in the Mediterranean resulting from a 2o C global temperature rise, 2005
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| Τουρισμός |
Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες πλουτοπαραγωγικές δραστηριότητες της Ελλάδας, με εισροή τουριστών που
ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια και συμμετοχή στην εθνική οικονομία που αντιστοιχεί στο 15% του ΑΕΠ44. Επομένως, αποκτά
ιδιαίτερη σημασία η έγκαιρη επίλυση των τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 1.2 οι κλιματικές συνθήκες στις τουριστικές περιοχές της χώρας ενδέχεται να αλλάξουν αρκετά την περίοδο 2021-2050. Σύμφωνα με την IPCC η τουριστική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί την άνοιξη και το φθινόπωρο και
συνάμα να εξομαλυνθεί η ροή των ανθρώπων που επιλέγουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
Από την άλλη, όμως, το πρόγραμμα PESETA εκτίμησε πως η αύξηση της θερμοκρασίας ενδέχεται να επηρεάσει την τουριστική κίνηση, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες ενδέχεται να αλλάξουν προορισμό ή να μείνουν στη χώρα τους. Εκτιμάται πως σε περίπτωση που η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,5 οC θα παρουσιαστεί μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 1% και απώλειες
εσόδων της τάξης των €825 εκ., στην ευρωπαϊκή πλευρά της Μεσογειακής λεκάνης, δηλ. σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία,
Βουλγαρία και Ελλάδα. Σε περίπτωση που η αύξηση της θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 5 οC οι απώλειες εσόδων θα αγγίξουν σχεδόν τα €5 δισ.
Σε πρόσφατη έκθεση45 των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος του καιρού και του κλίματος στις επιλογές προορισμών των ταξιδιωτών, όντας πόλος έλξης ή απώθησης, αναλόγως των εκάστοτε κλιματικών και μετεωρολογικών
περιστάσεων. Η αυξημένη θερμοκρασία και η μεγαλύτερη διάρκεια ηλιοφάνειας, τείνουν να επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες, αλλά και τις τουριστικές δαπάνες γενικότερα. Στη Μεσόγειο η κλιματική αλλαγή πιθανώς να κάνει τα καλοκαίρια τόσο
ζεστά, ώστε οι χώρες της περιοχής να μην αποτελούν τόσο ισχυρό πόλο έλξης τουριστών. Ως προς αυτό, επισημαίνουν τα
Ηνωμένα Έθνη, δεν έχει οριστεί επακριβώς τι σημαίνει «πολύ ζεστό», εφόσον αυτό είναι ζήτημα αρκετά υποκειμενικό, κι επομένως τα όποια συμπεράσματα για τον αντίκτυπο της ζέστης στον τουρισμό της Μεσογείου είναι, για την ώρα, πιθανολογικά.
Οι σημαντικότερες απειλές για τον τουρισμό της Μεσογειακής λεκάνης, δείχνουν να είναι η έλλειψη υδάτινων αποθεμάτων
και ο αυξανόμενος κίνδυνος πυρκαγιών, τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα.

44
45

Tourism in Greece, Ηelleniv National Statistics Agency.- 2011 Available : http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Greece
Climate Change and Tourism. Responding to Global Challenges. United Nations Environment Program 2008
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Σύμφωνα με μελέτη του WWF46 τα πιο ζεστά καλοκαίρια στη Βόρειο Ευρώπη
ίσως ενθαρρύνουν τους κάτοικους των χωρών αυτών να παραμείνουν για διακοπές στην ευρύτερη περιοχή τους. Το σενάριο αυτό, σε συνδυασμό με τα αυξημένα κύματα καύσωνα, την ξηρασία και τα προαναφερθέντα θέματα που
αφορούν στη λεκάνη της Μεσογείου, ίσως οδηγήσει τελικά σε μία μετατόπιση
της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, από το καλοκαίρι, προς την άνοιξη και
το φθινόπωρο.
Σε κάθε περίπτωση, πολλά θα εξαρτηθούν από τη δυνατότητα της Πολιτείας,
των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινωνιών να προσαρμοστούν εγκαίρως
στις διαφαινόμενες αλλαγές του κλίματος, προχωρώντας σε ορθή διαχείριση
των φυσικών πόρων, σε κατάλληλες «πράσινες» επεμβάσεις στις υποδομές
(εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση νερού κ.ά.) και σε ορθό προγραμματισμό των αναγκών του τουριστικού τομέα στο εγγύς μέλλον, θέτοντας έτσι τις
βάσεις για έναν «κλιματικά ανθεκτικό» ελληνικό τουρισμό, ικανό να ανταποκριθεί στις επερχόμενες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις47 .
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σε υδάτινα συστήθέρμανση
ματα (π.χ. εξάπλωση φυκών),
όπου αναπτύσσονται τουριστικές
δραστηριότητες
• Πιθανή μείωση
χιονοκάλυψης και,
άρα, βλάβες στη
χειμερινή τουριστική δραστηριότητα και τα
χειμερινά σπορ
• Πιθανές βλάβες
σε υποδομές
λόγω ακραίων
καιρικών
φαινόμενων θα
επηρεάσουν την
τουριστική ροή
προς κάποιες
περιοχές
• Υψηλότερες απαιτήσεις για ψύξη

Ευκαιρία
• Η επέκταση της
τουριστικής
περιόδου μπορεί
να φέρει εισροές
τουριστών από
νέες αγορές
• Η αυξημένη ευαισθητοποίηση των
πολιτών μπορεί
να προκαλέσει
στροφή σε οικοτουριστικά πακέτα
διακοπών χαμηλού
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος

“Climate Change Impacts in the Mediterranean resulting from a 2° Global Temperature Rise”. WWF International, 2005
Το Αύριο της Ελλάδας: Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα Κατά το Άμεσο Μέλλον. WWF Ελλάς, 2009
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η κλιματική αλλαγή αφορά όλες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, σε διαφορετικό βαθμό την καθεμία, αναλόγως
με τον επιχειρηματικό κλάδο δραστηριοποίησης και τη γεωγραφική τους θέση. Οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν, όπως είδαμε, τους δύο καίριους παράγοντες καθορισμού του βαθμού έκθεσης της εκάστοτε επιχείρησης, αφενός, στους κινδύνους
της κλιματικής αλλαγής και, αφετέρου, στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που το φαινόμενο αυτό δυνητικά επιφέρει.

Όμως για ποιους ακριβώς λόγους η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον γενικότερα,
αφορά και τις μικρότερες επιχειρήσεις;
Για τους εξής, βασικούς, πέντε48:
1 Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει ζητήματα κλιματικής αλλαγής και εν γένει περιβάλλοντος, αρχίζει και επεκτείνεται πέραν των μεγάλων επιχειρήσεων. Ήδη στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ, οι φούρνοι και τα καταστήματα λιανικής υγρών
καυσίμων, οφείλουν να συμμορφώνονται με σαφή κανονιστικά πλαίσια αερίων
ρύπων.

Κλιματική
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2 Οι μικρότερες επιχειρήσεις στο δυτικό κόσμο έχουν επιδείξει μια ιστορική ροπή προς
την καινοτομία, δηλαδή τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με καινούργια
χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Στην Ελλάδα, για την οποία η διεθνής ανταγωνιστικότητα αποτελεί αδιαμφισβήτητο ζητούμενο και καίρια ατραπό εξόδου από την κρίση, η
καινοτομία δεν αποτελεί μόνο διέξοδο, αλλά πιθανώς και μονόδρομο.
3 Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών επιζητά όλο και περισσότερη περιβαλλοντική
υπευθυνότητα και διαφάνεια, όχι μόνο από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων
αλλά και όλων των υπολοίπων.
4 Στην εποχή του Διαδικτύου και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας της πληροφορίας, είναι
πολύ δύσκολο για τον «ρυπαντή» να καλύπτει τις κατά παρέκκλιση δραστηριότητές
του. Όσο η δικτύωση της κοινωνίας της πληροφορίας θα ολοκληρώνεται, τόσο δυσκολότερη θα γίνεται η απόκρυψη της περιβαλλοντικής ανευθυνότητας γενικά, κάτι
που αφορά και θα αφορά ολοένα και περισσότερο και τις μικρές επιχειρήσεις.
5 Οι μεγάλες επιχειρήσεις “πιέζουν” όλο και πιο πολύ τους μικρούς και μικρομεσαίους
προμηθευτές τους, προς την κατεύθυνση της τήρησης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προϋποθέσεων (π.χ. ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης). Αυτό
ήδη επηρεάζει πολλούς κλάδους, κυρίως της λιανικής, και θα συνεχίσει να επηρεάζει
όλο και περισσότερους, πιθανότατα και με βάση τη νομοθεσία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν κομβικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά
στην παραγωγή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ στο σύνολό τους αριθμούν περί τις 800.000. Αυτό συνεπάγεται και ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί και χρήζει μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τον περιορισμό του.

48

Esty, Daniel C. & Andrew S. Winston. Green to Gold. John Wiley & Sons, Inc. 2009

| Κλιματική Αλλαγή & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις |

Η κλιματική αλλαγή
ως επιχειρηματική προοπτική
Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη αποτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς, τo WWF Ελλάς και η Facets προχώρησαν στην υλοποίηση ενός πρωτότυπου, ευρωπαϊκού προγράμματος με το ακρωνύμιο climabiz. To climabiz προέρχεται από τις λέξεις «Climate» και «Business», υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις
επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010, έχει τριετή διάρκεια και οι δράσεις του εκτείνονται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο. Oι κυριότερες δράσεις του climabiz είναι η αξιολόγηση του κινδύνου και των
επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή ανά επιχειρηματικό κλάδο στην Ελλάδα καθώς και η
δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων για την αποτίμηση του κόστους προσαρμογής των επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή.
Παράλληλα, θα ενημερωθεί αντίστοιχα ο επιχειρηματικός κόσμος και το ευρύτερο κοινό για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες
που προκύπτουν.
Στo πλαίσιo των δράσεων ενημέρωσης του έργου, διοργανώθηκε μια συνάντηση συμμέτοχων (stakeholders) όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του δημοσίου τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας για να συζητήσουν ποια είναι η αίσθηση της αγοράς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
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Τα κυριότερα συμπεράσματα της συνάντησης ήταν τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Ο θετικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία, αν υπάρχει, θα είναι περιορισμένος.
Ο αρνητικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία εκλαμβάνεται ως αρκετά μεγάλος.
Υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και στις προκλήσεις που θέτει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις εντάσσουν σε πολύ μικρό βαθμό στους απολογισμούς τους δράσεις για την κλιματική αλλαγή.
Οι πιο αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης των επιχειρήσεων για θέματα κλιματικής αλλαγής είναι οι επιστημονικοί φορείς
και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα, αποτελεί μια ευκαιρία καινοτομίας και επαναπροσδιορισμού, που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, προστατεύοντας το περιβάλλον και το κλίμα.
Εδώ και αρκετό καιρό, οι διεθνείς εξελίξεις υποδεικνύουν ότι το συνετό επιχειρείν συνδέεται άρρηκτα με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ακόμα και για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε μπορούν
παρά να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, σύγχρονες και βιώσιμες, όντας
εναρμονισμένες με τις προκλήσεις των καιρών.
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| Επίλογος |

Επίλογος
«Το κλειδί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι
η προσαρμογή, η ευθύνη και η συλλογικότητα. Και η προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή είναι θέμα αλλαγής τρόπου σκέψης» .
49
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Climabiz Stakeholders Μeeting, 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα Ι: Κίνδυνοι και ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην
Ελλάδα ανά οικονομικό κλάδο και υποκλάδο.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στους κλάδους και υποκλάδους της ελληνικής
οικονομίας. Η θετική επίπτωση ή ευκαιρία συμβολίζεται με το πρόσημο «+» ενώ η αρνητική επίπτωση ή κίνδυνος συμβολίζεται με το πρόσημο «-». Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος και ευκαιρία το οποίο συμβολίζεται με το πρόσημο«-/+». Διακρίνονται επιπλέον 3 κατηγορίες κινδύνου ή ευκαιριών: οι φυσικοί/ές, οι θεσμικοί/ές και
αυτοί/ές της φήμης.
Σύμβολα
-: αρνητική χαμηλή επίπτωση

- -: αρνητική μέτρια επίπτωση

- - -: αρνητική υψηλή επίπτωση

+: θετική χαμηλή επίπτωση

++: θετική μέτρια επίπτωση

+++: θετική υψηλή επίπτωση

∅: καμία ουσιαστική επίπτωση

-//-: όπως παραπάνω

ICAP/
(ΣΤΑΚΟΔ)

Κλάδος/υποκλάδος

Φυσικός
κίνδυνος/
Ευκαιρία

Θεσμικός
κίνδυνος/
Ευκαιρία

Κίνδυνος
/Ευκαιρία
Φήμης

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
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Μ.01

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(151)
151.1
151.1β
151.2
151.3
(152)
152.0α
152.0β
(153)
153.2
153.3α
153.3β
153.9
(154)
154.1
154.2
154.3
154.4
(156)
156.1
156.2α
156.2β
(157)
(158)

Παραγωγή & συντήρηση κρέατος
∅
-//Παραγωγή & συντήρηση κρέατος
∅
-//Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος
∅
-//Παραγωγή & συντήρηση κρέατος πουλερικών
∅
-//Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών
∅
-//Επεξεργασία & συντήρηση αλιευμάτων
∅
-//Επεξεργασία βρώσιμων αλιευμάτων & των προϊόντων τους
∅
-//Συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων & των προϊόντων τους
∅
-//Επεξεργασία & συντήρηση φρούτων και λαχανικών
∅
-//Χυμοί
∅
-//Ζαχαρώδη από φρούτα & λαχανικά
∅
-//Επεξεργασία σταφίδας
∅
-//Λοιπά διατηρούμενα φρούτα & λαχανικά
∅
-//Παραγωγή φυτικών ζωικών ελαίων & λιπών
∅
-//Ελαιοτριβεία
∅
-//Παραγωγή άλλων ελαίων & λιπών
∅
-//Εξευγενισμός ελαίων & λιπών
∅
-//Παραγωγή μαργαρίνης & παρόμοιων λιπών
∅
-//Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων, αμύλου
∅
-//Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων
-//Παραγωγή αμύλων & προϊόντων του
∅
-//Παραγωγή γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης
∅
-//Παραγωγή ζωοτροφών
∅
-//Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
-//Snacks, φρυγανιές, μπισκότα, σοκολάτα κλπ.
++ (μόνο για παγωτά)
-//ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
+ (βιολ.καλλιέργειες)

Μ.02

-- (μεγάλες μονάδες)
(λοιπές μονάδες)

∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
-/+
∅/+
∅
∅/+
-- /++
-- /++
∅
∅
-/+
-/+
∅
∅
-- /++

+++ (βιοκαύσιμα)
∅ (λοιπές μονάδες)

(014)
(014)
(014)
(016)
300

Πτηνοτροφεία
Χοιροτροφεία
Εκτροφή βοοειδών
Διαλογή & συσκευασία φρούτων & λαχανικών
Ξηραντήρια γεωργικών προϊόντων

∅
∅
∅
∅

-//-//-//-//-//-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

| Παράρτημα |

ICAP/
(ΣΤΑΚΟΔ)
Μ.04

Κλάδος/υποκλάδος

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Φυσικός
κίνδυνος
/Ευκαιρία

- (βαμβάκι)
-- (μεγάλες μονάδες)
∅(λοιπές μονάδες) ∅(λοιπές μονάδες)

(173)
Βαφεία-Φινιριστήρια
(171-172,
174-176-177, 175) Λοιπές κλωστοϋφαντουργίες
Μ.05
ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μ.06
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ
Μ.07
ΞΥΛΟ - ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
201.β
Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά
Λοιπές δραστηριότητες
Μ.08
ΕΠΙΠΛΑ
Μ.09
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
211.1β
Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών
211.2
Παραγωγή χάρτου και χαρτονιού
Λοιπές δραστηριότητες (είδη χαρτοπωλείου, υγιεινής, συσκευασίας)
Μ.10
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Μ.11
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
221.1,4,9
Εκδόσεις
222.2
Εκτυπωτικές δραστηριότητες πλην εφημερίδων
222.1,3,4,9
Εκτύπωση εφημερίδων, βιβλιοδεσία-φινίρισμα, στοιχειοθεσία κλπ.
Μ.12
ΔΕΡΜΑ - ΓΟΥΝΑ
(181)
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
(183)
Κατεργασία & βαφή γουναρικών, κατασκευή γούνινων ειδών
183.0α
Κατεργασία & βαφή γουνοδερμάτων
183.0β
Κατασκευή γούνινων ειδών
(191)
Βυρσοδεψία
191.0α
Κατεργασία & δέψη δέρματος
Μ.13
ΕΛΑΣΤΙΚΟ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
(241.6)
Πρωτογενής επεξεργασία (διογκωμένη πολυουρεθάνη/
πολυστερίνη, πλαστικό σε πρωτογενείς μορφές)
(251)
Παραγωγή προϊόντων από καουτσούκ
(252)
Παραγωγή προϊόντων από πλαστικό
Μ.14
ΧΗΜΙΚΑ - ΑΕΡΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
(241.1)
Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
(241.2 & 243)
Παραγωγή χρωμάτων
241.2
Παραγωγή χρωστικών με χημική σύνθεση
243.0
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών κλπ. με απλή ανάμιξη
(241.3 & 4)
Παραγωγή ανόργανων & οργανικών βασικών χημικών
(241.5)
Παραγωγή λιπασμάτων
(242)
Παραγωγή παρασιτοκτόνων
(246.1)
Παραγωγή εκρηκτικών
(246.2)
Παραγωγή κόλλας
(246.3)
Παραγωγή αιθερίων ελαίων
(246.4)
Παραγωγή χημικών για φωτογραφικές χρήσεις
(246.5)
Παραγωγή CD/DVD κλπ.
(246.9)
Παραγωγή λοιπών χημικών
Μ.15
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
(244)
Παραγωγή φαρμάκων
(245.1)

Παραγωγή σαπουνιών & απορρυπαντικών

Θεσμικός
κίνδυνος
/Ευκαιρία

Κίνδυνος/
Ευκαιρία
Φήμης
∅

-//-

-//-

∅

-//∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

-//∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅
∅
∅
∅
-/+
∅
∅
∅
-/+
∅/+
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
-/+
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅

∅
∅

∅/+
-/+
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Μ.17
(Λοιποί 23.)
232.0β
232.0γ
Μ.18
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(144)
Μ.19
(261)
(262 & 263)
(264)
(265.2 & 3)
(266)
266.1 & 2
266.3 & 4
266.5α
266.5β
266.9
(267)
(268)
268.9α
Μ.20
Μ.21
Μ.22
(313)
(314)
(311, 316, 321,
322-3, 332-3)

Κλάδος/υποκλάδος

Φυσικός
κίνδυνος
/Ευκαιρία

Θεσμικός
κίνδυνος
/Ευκαιρία

Κίνδυνος/
Ευκαιρία
Φήμης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΑ
Λοιπά προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα
− (διυλιστήρια) − − (διυλιστήρια)
Παραγωγή ασφαλτομίγματος
∅
∅
Επεξεργασία μεταχειρισμένων ορυκτελαίων
∅
∅
Παραγωγή ξυλοκάρβουνου & λοιπών στερεών καυσίμων
∅
∅
ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΑΛΥΚΕΣ
∅
∅
Επιφανειακή εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών (π.χ. λιγνίτης, λιθάνθρακας) ∅
∅
Υπόγεια εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών
∅
∅
Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλευμάτων
∅
∅
Υπόγεια εξόρυξη μεταλλευμάτων
∅
∅
Επιφανειακή εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών
∅
∅
Υπόγεια εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών
∅
∅
Εξόρυξη αμιάντου
∅
∅
Εξόρυξη αδρανών:
∅
∅
Για παραγωγή τσιμέντου
∅
∅
Για λοιπές περιπτώσεις
∅
∅
Εξόρυξη μαρμάρου και γρανιτών
∅
∅
Εξόρυξη αλατιού
∅
∅
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
Κατασκευή γυαλιού & προϊόντων από γυαλί
+
--Κατασκευή κεραμικών
+
--Κατασκευή τούβλων και πλακιδίων
+
--Παραγωγή ασβέστη & γύψου
+
--Σκυρόδεμα, προϊόντα γύψου, κονιάματα, ινοτσιμέντο
+
--Δομικά προϊόντα από σκυρόδεμα & γύψο
+
--Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων
+
--Παραγωγή ειδών από αμιαντοτσιμέντο
+
--Παραγωγή ειδών από ινοτσιμέντο
+
--Αλλα προϊόντα από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
+
--Κοπή, μορφοποίηση & κατεργασία λίθων
∅
∅
Παραγωγή άλλων προϊόντων
∅
∅
Κατασκευή υλικών τριβής με αμίαντο (πλην αμιαντοτσιμέντου)
∅
∅
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
∅
∅
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
∅
∅
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
∅
Κατασκευή συρμάτων & καλωδίων
Κατασκευή συσσωρευτών
∅
∅
Λοιπός εξοπλισμός
∅
+++(φωτοβολταϊκά)

− − −/+
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
-/+
- - /+
- - /+
- - /+
- - - /+
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

+ (αυτοματισμοί για θέρμανση χώρων
/ ψύξη / φωτισμό)
∅

Μ.23

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Μ.24
(351)
Μ.27
(159.1)
(159.2)
(159.3)
(159.6)
(159.7)
(159.8)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Ναυπηγεία
ΠΟΤΑ
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων
Παραγωγή αλκοόλης
Παραγωγή κρασιού
Ζυθοποιία
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή μεταλλικών νερών & αναψυκτικών

+++ (κλιματιστικά) ++ (φωτισμός, μη
(λοιπά)
ενεργειοβόρες συσκευές)

∅

∅

∅

∅
∅

∅
∅
-/+
++
++
++

∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅
∅/+
∅/+
∅
∅/+
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ICAP/
(ΣΤΑΚΟΔ)

159.8α
Μ.30
(274.2)
(274.3α & 274.9β)
(274.3β)

(274.4)
(275.1 & 2)
(275.3)
(275.9)
Μ.31

241.1β

ΕΜΠΟΡΙΟ

Κλάδος/υποκλάδος

Φυσικός
κίνδυνος
/Ευκαιρία

Μεταλλικά νερά & αναψυκτικά (πλην εμφιάλωσης νερού)
++
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
∅
Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό καθαρισμό απορριμμάτων ∅
Παραγωγή Pb, Zn, Sn, Cr, Mn, Ni από μετάλλευμα
∅
Παραγωγή Pb, Zn και Sn με ηλεκτρολυτικό καθαρισμό
των απορριμμάτων τους/ από scrap, 1η επεξεργ. Pb, Zn και Sn,
Παραγωγή κραμάτων τους
∅
Παραγωγή Cu
∅
Χυτήρια σιδήρου & χάλυβα
∅
Χυτήρια ελαφρών μετάλλων
∅
Χυτήρια άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
∅
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πετρελαϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
-/++
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου
-/++
Μονάδες συμπαραγωγής με αέρια καύσιμα
-/++
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου
∅
Μονάδες βιομάζας
∅
Μονάδες γεωθερμίας
∅
Παραγωγή βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα λάδια
∅
Υδροηλεκτρικά
--Αιολικά πάρκα
∅

Ε.19

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ

Ε.29

ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Θεσμικός
κίνδυνος
/Ευκαιρία

Κίνδυνος/
Ευκαιρία
Φήμης

∅
∅/+
-- (μεγάλες μονάδες)
- - /+
∅
- - /+

∅
∅
--∅
∅

- - /+
- - /+
- - /+
- /+
- /+

--++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

- - - /+
- /+
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

- (συμβατικά καύσιμα ++ (βιοκαύσιμα)
για θέρμανση χώρων)
∅ (λοιπά)
∅ (λοιπά)

∅

∅

∅

∅/+

∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
∅
∅
-/+

∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅
∅

∅
∅
∅
∅/+
∅/+
∅
− / ++
∅
− / ++
− / ++
− / ++
− / ++
−/+
∅
∅
∅/+

∅

∅/+

-//-

-//-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υ.06
(631.2α)
(631.2α)
(631.2β)
Υ.10
(299)

Υ.30

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
Αποθήκευση καυσίμων
Αποθήκευση λοιπών εμπορευμάτων χωρίς ψύξη
Αποθήκευση λοιπών εμπορευμάτων με ψύξη ή κατάψυξη
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συσκευασία & τυποποίηση ειδών διατροφής
Πλυντήρια ρούχων βιομηχανικού τύπου
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Χιονοδρομικά, golf, αθλητκές εγκαταστάσεις
Συνεδριακά κέντρα εντός τουριστικών εγκαταστάσεων
Συνεδριακά κέντρα αυτοτελή
Κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια κλπ.
Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένα ή υπαίθρια)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ
Αίθουσες θεάτρου, σινεμά, συναυλιών
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Υ.35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υ.18
Υ.19

Υ.27

Γκαράζ

+ (πάρκινγκ στο
κέντρο πόλεων)
∅ (λοιπά)
+ (πάρκινγκ στο
κέντρο πόλεων)
-//- (λοιπά)
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