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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6

ειςάΓώΓΗ

Το πρόγραμμα climabiz
Τα τελευταία τρία χρόνια (2010-2012) η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα πρωτοποριακό, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το climabiz. Το climabiz είναι το ακρωνύμιο του προγράμματος με τίτλο: «Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» και προέρχεται από τις
λέξεις «climate» (κλίμα) και «business» (επιχείρηση) συμβολίζοντας έτσι τις επιχειρηματικές προκλήσεις που
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Συντονιστής δικαιούχος του προγράμματος είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ συμπράττοντες δικαιούχοι είναι η εταιρεία συμβούλων Face3ts και η περιβαλλοντική οργάνωση
WWF Ελλάς. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα
από το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον LIFE+. Σκοπός του climabiz είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων
μέσων για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τόσο θετικών όσο και αρνητικών,
στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιμέρους στόχους αποτελούν η ποσοτικοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, με επίκεντρο την Ελλάδα, η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την εκτίμηση των οικονομικών
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις, ο προσδιορισμός των επιχειρηματικών
ευκαιριών που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, η καθοδήγηση και υποστήριξη εταιρειών προς
την κατεύθυνση μιας ομαλότερης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και η ενημέρωση των εργαζομένων
της Τράπεζας, των μετόχων, των προμηθευτών και του ευρύτερου κοινού αναφορικά με την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε
τον ιστότοπο www.climabiz.gr.

Ο σκοπός της έκθεσης
Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο του προγράμματος climabiz και σκοπός της είναι η καταγραφή
και η διάδοση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος από την Τράπεζα
Πειραιώς, τη Face3ts και το WWF Ελλάς αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πρώτα κεφάλαια της έκθεσης παρέχεται η
απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την αλληλεπίδραση κλίματος-ανθρώπου και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ανθρώπινες κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολούθως, περιγράφεται εν συντομία η διεθνής πολιτική για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εστιάζοντας στο τέλος, στο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Το
κύριο μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον,
αναλύονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται λόγω της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική
οικονομία και, στο πλαίσιο αυτό, οι τρόποι και τα μέσα, με τα οποία η Τράπεζα Πειραιώς προάγει τον
κλάδο της πράσινης τραπεζικής και ενισχύει την πράσινη επιχειρηματικότητα στην ελληνική αγορά. Η
έκθεση απευθύνεται στους Έλληνες επιχειρηματίες τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων,
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στους επενδυτές και στο ευρύτερο κοινό.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΑΠΟδΕΙξΕΙΣ,
ΑΙΤΙΑ, ΦύΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

8

ΚΛιΜάΤιΚΗ άΛΛάΓΗ: άπΟΔειΞεις, άιΤιά, ΦΥςιΚες επιπΤώςεις

1.1 Αλληλεπίδραση κλίματος και ανθρώπου:
μία ιστορία που επαναλαμβάνεται
Το κλίμα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση των έμβιων όντων στον πλανήτη και, κυρίως, για
την ευημερία ή την παρακμή ανθρώπινων κοινωνιών και πολιτισμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αυτά αρχαίων πολιτισμών, όπως των Μάγια και του Χαράπειου πολιτισμού. Η ανεξήγητη παρακμή του
πολιτισμού των Μάγια αποδίδεται, από ορισμένους επιστήμονες, στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα σε
μία παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας μεταξύ 750-1050 μ.Χ. (Hodell et al., 2005). Επίσης, αξιοσημείωτο
παράδειγμα είναι αυτό της επιρροής του κλίματος στον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού ή του λεγόμενου
Χαράπειου πολιτισμού που εκτεινόταν από την Αραβική χερσόνησο έως το Γάγγη ποταμό. ύπολογίζεται ότι
κατά την περίοδο της ακμής του, 2.500-1.500 π.Χ., ο πληθυσμός του απαριθμούσε περίπου 5 εκατομμύρια
άτομα που κατοικούσαν σε μεγαλουπόλεις, με άψογη ρυμοτομία, ιδιαίτερα εξελιγμένα υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα, όπου μάλιστα είχαν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το εμπόριο, η γραφή και οι τέχνες
(Φαφούτη, 2012). Σύμφωνα με την έρευνα των Giosan et al. (2012), βασικός παράγοντας για την αφθονία της τροφής που στήριζε έναν –για εκείνη την εποχή- τόσο πολυπληθή πολιτισμό ήταν οι μουσώνες, οι
οποίοι καθόριζαν την ένταση της βροχόπτωσης και των πλημμυρών. Πριν από το 2.500 π.Χ., οι μουσώνες
ήταν εξαιρετικά έντονοι, καθιστώντας τη γεωργική δραστηριότητα σχεδόν αδύνατη. Με την πάροδο όμως
του χρόνου οι μουσώνες άρχισαν να εξασθενούν, οι πλημμύρες έγιναν πιο ήπιες και για 600 περίπου χρόνια
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για την καλλιέργεια μεγάλων παραποτάμιων εκτάσεων
και, επομένως, την ευημερία του συγκεκριμένου πολιτισμού. Μετά το 1.900 π.Χ. η ένταση των μουσώνων
συνέχισε να μειώνεται με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μακροχρόνια ξηρασία, μείωση στην αγροτική παραγωγή και κατά συνέπεια στα αποθέματα τροφής. Εν τέλει, ο Χαράπειος πολιτισμός παρήκμασε, οι μεγάλοι
οικισμοί εγκαταλείφθηκαν, ακολούθησε αποκέντρωση, ο πληθυσμός διασπάστηκε και μετανάστευσε κυρίως
προς τα ανατολικά, στις πιο εύφορες κοιλάδες της περιοχής των Ιμαλαΐων.
Αντίστοιχα επεισόδια «υδροκλιματικού στρες» έχουν υποστεί και άλλοι αρχαίοι πολιτισμοί στην Αφρική, στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Αραβική Χερσόνησο και στην Ασία (Pandey et al., 2003). Είναι
λοιπόν εμφανές ότι το κλίμα μπορεί να καθορίσει την τύχη του ανθρώπου. Σήμερα όμως, με την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού στον πλανήτη, την υπέρμετρη κατανάλωση φυσικών πόρων και κυρίως την
έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει αρχίσει μία διαφορετική αλληλεπίδραση μεταξύ
του κλίματος και του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος επηρεάζει το κλίμα και αποτελεί πλέον καθοριστικό
παράγοντα για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.

1.2 Παίρνοντας την ιστορία του κλίματος από την αρχή
Παρατηρώντας τα στοιχεία για το κλίμα της Γης τα τελευταία 800.000 χρόνια, φαίνεται ότι αυτό ταλαντεύεται μεταξύ των λεγόμενων παγετωδών κλιματικών περιόδων με μία μέση παγκόσμια θερμοκρασία
5°C χαμηλότερη από τη σημερινή και των μεσοπαγετωδών περιόδων με μία μέση παγκόσμια θερμοκρασία περίπου ίση με τη σημερινή (Γράφημα 1). Η κάθε κλιματική περίοδος διαρκεί περίπου 100.000
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χρόνια και σήμερα διανύουμε μία μεσοπαγετώδη, δηλαδή θερμή περίοδο, η οποία άρχισε περίπου πριν
από 11.000 χρόνια.
Γενικότερα, η μεταβλητότητα του κλίματος οφείλεται στην εκκεντρότητα της τροχιάς της Γης που
καθορίζει την απόστασή της από τον Ήλιο, στην κλίση του άξονα περιστροφής της Γης, στην ηλιακή δραστηριότητα, στην ηφαιστειακή δραστηριότητα, στις διακυμάνσεις του όγκου των παγετώνων, στην κίνηση
των θαλάσσιων ρευμάτων και στα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αξιοσημείωτο
είναι και το γεγονός ότι η μεταβολή της μέσης θερμοκρασίας ακολουθείται από μία αντίστοιχη μεταβολή
της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (Γράφημα 1).

Συγκέντρωση CO2
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Γράφημα 1: Μεταβολή της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (cO2)
στην άνταρκτική τα τελευταία 800.000 χρόνια.
πηγή: Luthi et al., 2008.

Tα τελευταία 1.300 χρόνια η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξομειωνόταν κατά 0,5°C, γεγονός
που οφείλεται στη μεταβλητότητα της ηλιακής ακτινοβολίας και στην ηφαιστειακή δραστηριότητα (ΕΕΑ,
2008). Τα τελευταία όμως 100 χρόνια (1906-2005), η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί
κατά 0,74°C, γεγονός που αποδίδεται στην έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (IPCC, 2007α).
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1.3 Ο ανθρώπινος παράγοντας
Η επιστημονική κοινότητα εκφράζει πλέον τη βεβαιότητα ότι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του
πλανήτη είναι αποτέλεσμα και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έκλυση
των λεγόμενων αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΑΦΘ - CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 και SF6),
και όχι μόνο απόρροια της φυσικής κλιματικής μεταβλητότητας. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση
των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα των τριών βασικών αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του
άνθρακα, μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου) που παρατηρείται μετά τη βιομηχανική επανάσταση
(1750) (Γράφημα 2).
Το διοξείδιο του άνθρακα εκλύεται κυρίως από την καύση των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο,
γαιάνθρακας, φυσικό αέριο) για την παραγωγή ενέργειας, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην
ψύξη και θέρμανση των κτηρίων κ.ά., καθώς και από ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες (π.χ.
παραγωγή τσιμέντου). Το μεθάνιο εκλύεται στην κτηνοτροφία ως αποτέλεσμα των εντερικών
ζυμώσεων των ζώων, κατά τη διανομή φυσικού αερίου και την αποδόμηση των αποβλήτων. Το

400

2000

1800
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Μεθάνιο (CH4)
350

1600

CO2 (ppm), N2O (ppb)

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)
CH4 (ppb)

1400

1200
300
1000

800

250

0

500

1000

1500

2000

600

Έτος

Γράφημα 2: άτμοσφαιρικές συγκεντρώσεις 3 αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία 2.000 χρόνια
πηγή: IPcc, 2007α
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υποξείδιο του αζώτου εκλύεται κατά τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στη γεωργία, σε ορισμένες
βιομηχανικές διεργασίες (π.χ. παραγωγή αμμωνίας), αλλά και κατά την καύση ορυκτών καυσίμων.
Τα δάση αποτελούν ένα φυσικό μηχανισμό απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα, αλλά η ραγδαία
αποψίλωση σε παγκόσμιο επίπεδο διαταράσσει την ικανότητα αυτή.
Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα φτάνει σήμερα στα 390 ppm,
έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 36 % τα τελευταία 250 χρόνια (από τα 275-285 ppm), ενώ το ήμισυ αυτής της αύξησης πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια (IPCC, 2007α). Η συγκέντρωση
του μεθανίου παρόλο που ιστορικά κυμαινόταν από 400 έως 700 ppb μεταξύ των παγετωδών
και μεσοπαγετωδών περιόδων, αντίστοιχα, όπως έδειξαν οι μετρήσεις το 2005 φτάνει πλέον τα
1.775 ppb (IPCC, 2007α). Πιο αναλυτικές μετρήσεις που πραγματοποιούνται τα τελευταία 25
χρόνια έδειξαν ότι το μεθάνιο μόνο αυτήν την περίοδο αυξήθηκε κατά 25% (IPCC, 2007α). Τα
προβιομηχανικά επίπεδα του υποξειδίου του αζώτου ήταν 270 ppb, ενώ μέχρι το 2005 έφτασε
στα 319 ppb (IPCC, 2007α).
Η μεγαλύτερη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 1970 έως το 2004
οφείλεται στην παραγωγή ενέργειας από υδρογονάνθρακες (αύξηση κατά 145%) (IPCC, 2007α).
Εντούτοις, σημαντικές αυξήσεις στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου σημειώθηκαν και στους
τομείς των μεταφορών (120%), της βιομηχανίας (65%), των αλλαγών χρήσεων γης και της αποδάσωσης (40%), της γεωργίας (27%), και των κτηρίων (26%) (IPCC, 2007α).
Με βάση την Έκθεση της ΙPCC (διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
-Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) (2007β), για τις επόμενες δύο δεκαετίες
τα περισσότερα σενάρια και κλιματικά μοντέλα συνηγορούν στο ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνει με ένα μέσο ρυθμό της τάξης των 0,2°C ανά δεκαετία. Ακόμη
και αν οι συγκεντρώσεις των θερμοκηπιακών αερίων σταθεροποιούνταν στα επίπεδα του 2000,
η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα συνέχιζε να αυξάνει κατά περίπου 0,1°C ανά δεκαετία. Σε
πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπεται ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου θα επιτείνει το φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. διάφορα κλιματικά μοντέλα και για διαφορετικά
σενάρια εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκτιμούν ότι η αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά τον 21° αιώνα θα κυμανθεί σε ένα εύρος μεταξύ 1,1°C-6,4°C,
με τις πιο ευνοϊκές εκτιμήσεις των χρησιμοποιούμενων μοντέλων να περιορίζουν το εύρος
διακύμανσης στην περιοχή των 1,8°C-4,0°C σε σχέση με τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίας της
περιόδου 1980-1999. Σε κάθε περίπτωση, διαφαίνεται ότι μια αύξηση της μέσης παγκόσμιας
θερμοκρασίας στον 21° αιώνα τουλάχιστον κατά 1,5°C είναι αναπόφευκτη, ενώ μια αύξηση της
τάξης των 3°C θεωρείται η πιο αισιόδοξη εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα.

1.4 Τί σημαίνει αύξηση κατά 1°C-5°C τα επόμενα 80 χρόνια;
Ήδη με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 0,74°C τα τελευταία 100 χρόνια παρατηρούνται αλλαγές τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό περιβάλλον (Πλαίσιο 1).
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Πλαίσιο 1: Εμφανείς αλλαγές στον πλανήτη
από την κλιματική αλλαγή
Η έκταση του πάγου της άρκτικής έχει μειωθεί κατά 10-15% από τη δεκαετία του
1950 μέχρι σήμερα.
● Οι παγετώνες όλων των ηπείρων υποχωρούν, ενώ οι χιονισμένες περιοχές του Β.
Ημισφαιρίου έχουν μειωθεί κατά 10% από το 1960.
● Οι λίμνες και τα ποτάμια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη θερμαίνονται με επιπτώσεις στη θερμική δομή τους και την ποιότητα του νερού.
● άπό το 1940 και μετά οι ποταμοί που τροφοδοτούνται από το λιώσιμο των πάγων
απορρέουν πολύ νωρίτερα την άνοιξη τόσο στην ευρώπη όσο και στη Β. άμερική.
● Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αυξάνει το ύψος των κυμάτων και την ένταση
των θυελλών στις παράκτιες ζώνες επιταχύνοντας τη διάβρωση των ακτών.
● Με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μειώνεται η έκταση των παράκτιων υγροτόπων (δέλτα, μαγκρόβια δάση) αυξάνοντας τις καταστροφές που προκαλούνται από
παράκτιες πλημμύρες.
● Μία πηγή απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα είναι ο ίδιος ο ωκεανός, γι’ αυτό και με την υπερβολική έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από την
ανθρωπογενή δραστηριότητα μετά το 1970 παρατηρείται αύξηση της οξύτητας των
ωκεανών με μία μείωση του pH κατά 0,1 μονάδες.
● πολλά χερσαία έμβια όντα (πανίδα και χλωρίδα) έχουν αρχίσει και προσαρμόζονται
στην κλιματική αλλαγή αφού τείνουν να μετακινούνται προς τους πόλους και προς
μεγαλύτερα υψόμετρα.
● πολλά είδη του Β. Ημισφαιρίου επηρεάζονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αλλαγές στο χρόνο ανάπτυξης και ωρίμανσης ορισμένων φυτών ή/ και τη μετανάστευσή τους, καθώς και την αφθονία ή εξαφάνισή
τους ανάλογα με το εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες ή το αντίθετο.
● άλλαγές παρατηρούνται και στη συμπεριφορά των θαλάσσιων ειδών, αφού επηρεάζονται από τις αλλαγές στην αλατότητα, στα επίπεδα οξυγόνου, στην κυκλοφορία
και τη θερμοκρασία των θαλασσών. Για παράδειγμα, το πλαγκτόν του Β. άτλαντικού
κινείται επίσης προς τους πόλους κατά 10 μοίρες σε γεωγραφικό πλάτος τις τελευταίες 4 δεκαετίες.
● ιδιαίτερα εμφανείς είναι και οι επιπτώσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους, με τους
μαζικούς θανάτους των κοραλλιών που δεν μπορούν να αντέξουν την αύξηση της
θερμοκρασίας και της οξύτητας των ωκεανών.
● Η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων τόσο των λιμνών όσο και των ποταμών
επηρεάζει την αφθονία, την αναπαραγωγή, τη σύνθεση, τη φαινολογία, τη διασπορά
και τη μετανάστευση των ειδών του γλυκού νερού.
● Ο άνθρωπος έχει, επίσης, ήδη αρχίσει να επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή
αφού παρατηρούνται επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την αγροτική παραγωγή, τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων, τη διαθεσιμότητα γης, την ποιότητα
των φυσικών οικοσυστημάτων, τη βιοποικιλότητα, την προσφορά και ζήτηση ενέργειας, τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, κ.λπ.
●

Πηγή: IPCC, 2007β
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Η IPCC, προβλέπει τις παρακάτω κύριες επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές
περιβάλλον με την υπόθεση ότι η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί από 1°C-5°C σε σχέση με την
περίοδο 1980-1999 (Σχήμα 1).
Μεταβολή μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε σχέση με το 1980-1999 (°C)
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²Με βάση τη μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 4,2 χιλιοστά/ χρόνο από το 2000 έως το 2080
Η μαύρη γραμμή συνδέει τις επιπτώσεις
Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει την αλληλουχία των επιπτώσεων με την αύξηση της θερμοκρασίας

ςχήμα 1: Κύριες επιπτώσεις από την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας (οι επιπτώσεις
διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το ποσοστό της
μεταβολής της θερμοκρασίας και την κοινωνικό-οικονομική πορεία)
πηγή: IPcc, 2007β

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ποικίλουν σημαντικά ανά γεωγραφική ζώνη στην Ευρώπη
(Σχήμα 2). Οι πιο ευαίσθητες περιοχές περιλαμβάνουν τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Βορειοδυτική και
Κεντροανατολική Ευρώπη, την Αρκτική καθώς και τις παράκτιες ζώνες, τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα

14

ΚΛιΜάΤιΚΗ άΛΛάΓΗ: άπΟΔειΞεις, άιΤιά, ΦΥςιΚες επιπΤώςεις

άρκτική

Βόρεια ευρώπη

Μείωση της έκτασης του πάγου της Αρκτικής
Απώλεια της έκτασης του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας
Μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας

Λιγότερο χιόνι και παγοκάλυψη λιμνών και ποταμών
Μετακίνηση των ειδών προς τα βόρεια
Μεγαλύτερη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση
Μεγαλύτερος κίνδυνος ζημιών από χειμερινές καταιγίδες

Βορειοδυτική
ευρώπη

Αυξημένη ροή ποταμών
Μεγαλύτερη ανάπτυξη βιομάζας δασών
Αυξημένη σοδειά
Περισσότερος τουρισμός το καλοκαίρι

Ορεινές περιοχές

Αύξηση χειμερινών βροχοπτώσεων
Αυξημένη ροή ποταμών
Μετακίνηση των ειδών γλυκού
νερού προς τα βόρεια
Αυξημένος κίνδυνος παράκτιων
πλημμυρών

Μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας
Μικρότεροι παγετώνες
Μεγαλύτερος κίνδυνος κατολισθήσεων
και διάβρωσης εδαφών
Μετακίνηση πανίδας και χλωρίδας προς τα βόρεια
Πτώση χειμερινού τουρισμού (σκι)
Μεγαλύτερος κίνδυνος εξαφάνισης ειδών

παράκτιες ζώνες
και περιφερειακές
θάλασσες

Κεντρική και άνατολική ευρώπη

Περισσότερες ακραίες θερμοκρασίες
Μείωση βροχόπτωσης κατά τους θερινούς μήνες
Περισσότερες πλημμύρες στις παραποτάμιες ζώνες το χειμώνα
Υψηλότερες θερμοκρασίες στα ύδατα
Μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις σοδειές
Αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών
Μικρότερη σταθερότητα των δασικών οικοσυστημάτων

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας
Αύξηση στη θερμοκρασία των
επιφανειακών θαλάσσιων υδάτων
Μετακίνηση των ειδών
προς τα βόρεια
Αύξηση της βιομάζας
από το φυτοπλαγκτόν
Υψηλότερος κίνδυνος
για τα ιχθυοαποθέματα

περιφέρεια της Μεσογείου
Μείωση στην ετήσια βροχόπτωση
Μείωση στην ετήσια ροή των ποταμών
Αυξημένη ζήτηση για άρδευση γεωργικών εκτάσεων
Μειωμένη σοδειά

Περισσότερες δασικές πυρκαγιές
Μικρότερη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
Μεγαλύτερη θνησιμότητα από καύσωνες
Περισσότερες ιογενείς ασθένειες

Μειωμένος τουρισμός τα καλοκαίρια
Μεγαλύτερος κίνδυνος απώλειας βιοποικιλότητας
Μεγαλύτερος κίνδυνος ερημοποίησης

ςχήμα 2: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανά γεωγραφική ζώνη στην ευρώπη
πηγή: εεά, 2010

εκτεθειμένες στις πλημμύρες, τις ορεινές περιοχές και τις πόλεις. Ακόμα και με την αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη έως και 2°C μέχρι το τέλος του αιώνα, προβλέπονται σημαντικές επιπτώσεις στις οποίες τόσο η Ευρώπη όσο και ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να προσαρμοστούν.
Στην εργασία των Giannakopoulos et al. (2009) επιχειρήθηκε η προσομοίωση των κλιματικών
συνθηκών και των επιπτώσεων των πιθανών κλιματικών αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου για την περίοδο 2031-2060 με βάση το κλιματικό μοντέλο HadCM3 και την υπόθεση
ότι κατά την ίδια περίοδο η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα έχει αυξηθεί κατά 2°C. Το μοντέλο
έδειξε ότι η περίοδος του καλοκαιριού θα επεκταθεί κατά έναν επιπλέον μήνα (σε σύνολο ημερών),
ενώ αναμένονται και 2-4 εβδομάδες τροπικών νυχτών. Οι ημέρες καύσωνα θα αυξηθούν, ενώ οι
ημέρες παγετού θα μειωθούν κατά ένα μήνα αντίστοιχα. Στο βόρειο μέρος της Μεσογείου η μείωση
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της βροχόπτωσης το καλοκαίρι αντισταθμίζεται με την αύξηση της ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης
το χειμώνα, ενώ στην κεντρική Μεσόγειο η διάρκεια της περιόδου ξηρασίας θα επεκταθεί κατά
ένα μήνα.
Η προσαρμογή και εφαρμογή του περιοχικού μοντέλου PRECIS1 αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη
συστηματική προσπάθεια εκτίμησης της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα που έγινε από ερευνητές του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Κοτρώνη κ.ά., 2006) και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Το PRECIS εφαρμόστηκε για τα σενάρια Α2 και Β22 του IPCC-SRES (2000) σχετικά με την εξέλιξη των
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (Σχήμα
3), στην περίπτωση του σεναρίου Α2 στην Ελλάδα, η αύξηση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας είναι της
τάξης των 6,1°C-8,9°C στις νότιες περιοχές (Αθήνα, Καλαμάτα,) ενώ στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα
η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 6,5°C-10,7°C (ΕΑΑ/ύΠΕΧΩδΕ, 2007). Τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο η
αύξηση της θερμοκρασίας είναι λίγο μικρότερη, και συγκεκριμένα μεταξύ 3,9°C-8,9°C στη νότια Ελλάδα
και 3,4°C-9,9°C στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Στην περίπτωση του σεναρίου Β2, η αύξηση της μέσης
μέγιστης θερμοκρασίας τον Ιούλιο είναι σαφώς μικρότερη απ’ ότι στο σενάριο Α2 και κυμαίνεται από
4,6°C-6,7°C στις νότιες περιοχές (Αθήνα, Καλαμάτα), ενώ στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα η αύξηση
κυμαίνεται μεταξύ 4,5°C-8,5°C.
Όσον αφορά στην ελάχιστη θερμοκρασία, στην περίπτωση του σεναρίου Α2 στην Ελλάδα,
η αύξηση τον Ιούλιο είναι της τάξης των 6°C-8°C στις νότιες περιοχές (Αθήνα, Καλαμάτα), ενώ
στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 5,8°C-8,9°C (ΕΑΑ/ύΠΕΧΩδΕ,
2007).
Όσον αφορά στη βροχόπτωση, το δεκέμβριο (που είναι ο πιο βροχερός μήνας σήμερα στις
περισσότερες περιοχές της Ελλάδας), η μείωση των βροχοπτώσεων στο σενάριο Α2 είναι σημαντική (Σχήμα 4), κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές της Αν. Μεσογείου αλλά και στη δυτική
Ελλάδα, όπου η μέση βροχόπτωση την περίοδο 2071-2100 θα κυμαίνεται περίπου στο 60-70%
της σημερινής βροχόπτωσης. Στη Βορειοανατολική Ελλάδα και στα νησιά του Αν. Αιγαίου και στη
Κρήτη η μείωση είναι μικρότερη. Το καλοκαίρι, στο σενάριο Α2 η μείωση των βροχοπτώσεων είναι
πολύ σημαντική, κυρίως στη Β. Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η μέση βροχόπτωση στις περιοχές αυτές
την περίοδο 2071-2100 κυμαίνεται περίπου στο 20-30% της σημερινής βροχόπτωσης. Ειδικά
σε περιοχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπου σήμερα η
βροχόπτωση τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ σημαντική, η μείωση είναι εξαιρετικά μεγάλη

1
Το μοντέλο PRECIS αναπτύχθηκε στο Hadley Centre (Meteorological Office, Μ. Βρετανία) και βασίζεται στην τελευταία έκδοση του
παγκόσμιου κλιματικού μοντέλου HadCM3 (ΕΑΑ/ύΠΕΧΩδΕ, 2007).
2
Το σενάριο Α2 υιοθετεί συνεχή αύξηση του πληθυσμού, διατήρηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, χαμηλή προτεραιότητα στο περιβάλλον, αμελητέα σύγκλιση εισοδήματος, μικρή μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και εμπόδια
στο εμπόριο. Το Β2 χαρακτηρίζεται από αύξηση πληθυσμού (μικρότερη πάντως του Α2), μέτριους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης,
διατήρηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και υψηλή προτεραιότητα στο περιβάλλον με έμφαση σε τοπικές λύσεις. Η αύξηση των
παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2100 κυμαίνεται από 62% για το Β2 έως 250% για το Α2. Τα σενάρια Α2 και
Β2 δεν αποτελούν ακραίες περιπτώσεις, αλλά δίνουν μία εικόνα του εύρους των πιθανών επιπτώσεων στην περίπτωση που τα μέτρα
για την κλιματική αλλαγή είναι πολύ περιορισμένα (Α2) και στην περίπτωση μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον εξέλιξης (Β2). Τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης των σεναρίων Α2 και Β2 συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς (παρόν κλίμα, για
την περίοδο 1961-1990), όπως αυτά προκύπτουν επίσης από το PRECIS. Έτσι, μπορούν να εκτιμηθούν οι μεταβολές που αναμένεται
να σημειωθούν ως το τέλος του αιώνα στο κλίμα της Ανατολικής Μεσογείου σε σύγκριση με την υφιστάμενη κλιματική κατάσταση.
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και ανησυχητική γιατί οι βροχοπτώσεις στις περιοχές αυτές τροφοδοτούν με νερό μεγάλα ποτάμια,
τα οποία διασχίζουν και την Ελλάδα. Οι βροχοπτώσεις μειώνονται επίσης πολύ σε περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας, όπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σήμερα σημειώνεται σημαντική καταιγιδοφόρος δραστηριότητα. Στη Ν. Ελλάδα, η μείωση των βροχοπτώσεων είναι επίσης μεγάλη,

(α) παρόν κλίμα
(1961-1990)

(β) 2071-2100
(σενάριο ά2)

(γ) 2071-2100
(σενάριο Β2)
ςχήμα 3: Μέση μέγιστη θερμοκρασία του ιουλίου για την περίοδο 1961-1990 και για την περίοδο 20712100 στην περίπτωση των σεναρίων sREs ά2 και Β2. Η χρωματική κλίμακα κυμαίνεται από 18 ºc (σκούρο
μπλε) έως 48 ºc (σκούρο κόκκινο).
πηγή: εάά/ΥπεΧώΔε, 2007

17

Τράπεζά πειράιώς | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

αλλά οι περιοχές αυτές και στο παρόν κλίμα χαρακτηρίζονται από ελάχιστες βροχοπτώσεις τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Εστιάζοντας στην Ελλάδα και προσομοιώνοντας με αντίστοιχο τρόπο (περιοχικό μοντέλο
RACMO2 που αναπτύχθηκε στη Μετεωρολογική ύπηρεσία της Ολλανδίας –KNMI-εφαρμογή του

(α) παρόν κλίμα
(1961-1990)

(β) 2071-2100
(σενάριο ά2)

(γ) 2071-2100
(σενάριο Β2)
ςχήμα 4: Μέση βροχόπτωση το μήνα Δεκέμβριο για την περίοδο 1961-1990 και για την περίοδο 20712100 στην περίπτωση των σεναρίων ά2 και Β2. Η χρωματική κλίμακα κυμαίνεται από 0 mm (σκούρο
κόκκινο) έως 180 mm (σκούρο μπλε).
πηγή: εάά/ΥπεΧώΔε, 2007.
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σεναρίου Α1Β3) το μελλοντικό της κλίμα και πιο συγκεκριμένα την περίοδο 2021-2050, παρατηρείται σε ετήσια βάση μία μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,4°C (Ηράκλειο) έως 1,6°C
(Φλώρινα) σε σχέση με το ιστορικό κλίμα των περιοχών αυτών της περιόδου 1961-1990 (Μοιρασγεντής κ.α., 2011). Επίσης, το ύψος βροχόπτωσης θα είναι χαμηλότερο από 11% (Ηράκλειο) έως
9% (Θεσσαλονίκη) και 5% (Φλώρινα), ενώ στην Αθήνα οι βροχοπτώσεις φαίνεται ότι παραμένουν
στα ίδια επίπεδα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο μέλλον τους καλοκαιρινούς μήνες, που
και στο ιστορικό κλίμα οι βροχοπτώσεις ήταν λίγες, αναμένεται περαιτέρω συρρίκνωσή τους και
επομένως εντονότερα προβλήματα ξηρασίας, που πιθανόν να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις
στα οικοσυστήματα.
Όλες οι παραπάνω προβλεπόμενες αλλαγές είναι πιθανό να προκαλέσουν και μία σειρά από
οικονομικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα των Giannakopoulos et al.,
2009, στη Μεσόγειο οι οικονομικοί κλάδοι που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι
η γεωργία, ο τουρισμός και η ενέργεια. Συγκεκριμένα, η μειωμένη βροχόπτωση ή η αύξηση της
θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα ορισμένων φυτών και επομένως τη
στρεμματική απόδοση των καλλιεργειών, θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλιματική ζώνη και
το είδος του φυτού. Η ενεργειακή ζήτηση είναι πιθανό να μειωθεί κατά τους χειμερινούς μήνες, αφού οι χειμώνες προβλέπονται πιο ήπιοι, ενώ θα αυξηθεί σημαντικά κατά τους θερινούς,
αφού αυξάνονται και οι ανάγκες για δροσισμό στα κτήρια. Τα υπερβολικά ζεστά καλοκαίρια στη
Μεσόγειο σε συνδυασμό με τις πιο ήπιες συνθήκες στη Βόρεια Ευρώπη ενδέχεται να μειώσουν
τον αριθμό των τουριστών το καλοκαίρι, ενώ την άνοιξη και το φθινόπωρο οι αφίξεις πιθανόν
να αυξηθούν.
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται η πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και οι
οικονομικές επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό και
ιδιαίτερα για το μελλοντικό κλίμα 2021-2050, όπως εκτιμήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος climabiz■

3
Α1: Σταθεροποίηση πληθυσμού, παγκοσμιοποίηση, υψηλή οικονομική ανάπτυξη, ταχεία διείσδυση τεχνολογίας. Περιλαμβάνει τρεις
υπο-κατηγορίες, την A1FΙ (A1 Fossil Intensive, εντατική αξιοποίηση ορυκτών καυσίμων), την A1T (A1 Technology, με έμφαση στις
τεχνολογίες πλην αυτής των ορυκτών καυσίμων) και την Α1Β (Α1 Balanced, με ισόρροπη ανάπτυξη όλων των ενεργειακών πηγών).
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

πΟΛιΤιΚΗ Γιά ΤΗΝ άΝΤιΜεΤώπιςΗ ΤΗς ΚΛιΜάΤιΚΗς άΛΛάΓΗς

2.1 Πρωτοβουλία της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιφέρει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών επιπτώσεων στην Ευρώπη
και παγκοσμίως. Επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων, ασκεί πιέσεις στα
φυσικά οικοσυστήματα του πλανήτη και ειδικότερα στις περιοχές της παράκτιας ζώνης, και επιφέρει
αλλαγές στη γεωργία. Έτσι επηρεάζει και άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι η παραγωγή και
κατανάλωση ενέργειας, ο τουρισμός, οι υποδομές, επιφέρει διαφοροποιήσεις στη ζήτηση βιομηχανικών
προϊόντων, και γενικότερα επηρεάζει την οικονομική ζωή ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Οι επιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν και τα κόστη σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον
και όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και έμμεσα κόστη που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία
και το δομημένο περιβάλλον (ΕΕΑ/JRC/WHO, 2008).
Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις ποικίλουν ανάλογα με τις περιοχές και τους τομείς. Θα υπάρξουν και
οικονομικά οφέλη, αλλά ως επί το πλείστον, οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές. ύπάρχει μια ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ των οικονομικών επιπτώσεων ανά περιοχή της Ευρώπης, με εμφανή τάση για πιθανότατα πιο ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο (π.χ. σε σχέση με τη
ζήτηση ενέργειας, τη γεωργική παραγωγή, τη διαθεσιμότητα νερού, τις επιπτώσεις στην υγεία, το θερινό
τουρισμό, τα οικοσυστήματα). Στη Βόρεια και δυτική Ευρώπη προβλέπεται μια πιο περίπλοκη ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο πλαίσιο μέτριας κλιματικής αλλαγής στις ερχόμενες
δεκαετίες, με πιθανά οφέλη από νέες ευκαιρίες καλλιεργειών και τουρισμού. Καθώς όμως η κλιματική
αλλαγή θα συνεχίζεται, τελικά οι αρνητικές επιπτώσεις θα κυριαρχήσουν και εκεί (ΕΕΑ/JRC/WHO, 2008).
Η διεθνής κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του 70 αναγνώρισε την ανάγκη για τη σύναψη μιας διεθνούς
σύμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Η επιστημονική
σύγκλιση γύρω από την κλιματική αλλαγή άρχισε να αναπτύσσεται τις δεκαετίες του 80 και του 90 (Carter,
2007 και Gupta, 2010). Η Παγκόσμια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η οποία έδωσε τον ορισμό της Αειφόρου Ανάπτυξης με την έκθεση “Our Common Future” «Το
Κοινό Μας Μέλλον» γνωστή και ως Brundtland Report (WCED, 1987), τοποθέτησε τότε την κλιματική
αλλαγή στο προσκήνιο και στο πλαίσιο άλλων παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και ανάπτυξης (Gupta, 2010). 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 (UNEP) και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO), με στόχο να εξετάσει τις
επιστημονικές και πολιτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το επόμενο βήμα έγινε το 1992 στο Ρίο ντε
Τζανέιρο, όπου διοργανώθηκε η διάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UN Conference
on Environment and Development), στην οποία συμφωνήθηκαν τρεις από τις σημαντικότερες διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις, η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC,
1992), η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και η Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UNCCD). Στην ίδια διάσκεψη συμφωνήθηκε και ένα γενικό σχέδιο δράσης, γνωστό ως Ατζέντα 21, για
τις επόμενες δεκαετίες. 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» (IPCC, 2001).

21

Τράπεζά πειράιώς | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κράτη της διεθνούς κοινότητας (194 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση). 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.
Η 3η συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών έλαβε χώρα το 1997 στο Κιότο όπου και υπεγράφη το
ομώνυμο Πρωτόκολλο (KP, 1997). Σήμερα συνολικά 190 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υιοθετήσει το Πρωτόκολλο αυτό, βάσει του οποίου οι ανεπτυγμένες χώρες (39 στο σύνολό τους) εκλήθησαν
συνολικά να μειώσουν κατά 5% τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, με έτος βάσης 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 τον περιορισμένη
αύξηση ή για τη μείωση των εκπομπών τους. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη που
την απαρτίζουν δεσμεύτηκαν συνολικά να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% με
έτος βάσης και πάλι το 1990 και ίδια περίοδο εκπλήρωσης του συγκεκριμένου στόχου. H Ελλάδα, στο
πλαίσιο εσωτερικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύτηκε για τον περιορισμό της αύξησης
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012 στο 25% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης4. Ο στόχος περιορισμού των εκπομπών (25%) σε ετήσια βάση για την περίοδο
2008-2012 ανέρχεται σε 133.733.916 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.
Η διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο ήταν από το 2008 μέχρι το
2012. Στην 18η Συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης Πλαίσιο και την 8η σύνοδο των
μερών του Πρωτοκόλλου που έλαβαν χώρα στη Ντόχα του Κατάρ 26 Νοεμβρίου-8 δεκεμβρίου 2012,
αποφασίστηκε η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου ούτως ώστε να καθοριστεί μια δεύτερη περίοδος δέσμευσης από το 2013 έως το 2020. Ο ποσοτικοποιημένος στόχος είναι η μείωση των εκπομπών κατά
18%, την περίοδο από το 2013 έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του έτους βάσης 1990.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για μείωση 20% έως το 2020. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
των χωρών που δεσμεύτηκαν με ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις μείωσης των εκπομπών τους για τη
δεύτερη περίοδο δέσμευσης, ανέρχονται στο 14-15% του συνόλου των εκπομπών παγκοσμίως. δεν
δεσμεύονται με ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις η Ιαπωνία και η Ρωσία, ενώ ο Καναδάς αποχωρεί από
το Πρωτόκολλο. Στη συνδιάσκεψη της Ντόχα αποφασίστηκε επίσης ότι θα εκπονηθεί μια νέα συμφωνία
για το κλίμα, με στόχο το σχετικό κείμενο να υιοθετηθεί το 2015 και να τεθεί σε ισχύ από το 2020.
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 (KP, 1997).
Οι μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου του Κιότο ενθαρρύνουν την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τη διάχυση
νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών και άμεσων επενδύσεων, επιτρέποντας στις συμμετέχουσες χώρες
να πετύχουν τους στόχους τους, μειώνοντας τους ρύπους σε τρίτες χώρες με χαμηλότερο κόστος, μέσα

4

Ως έτος βάσης για τις εκπομπές CO2, CH4 και N2O λαμβάνεται το 1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) λαμβάνεται το 1995.
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σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των εκπομπών και
της «φιλικότερης προς το κλίμα» οικονομικής δραστηριότητας, και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 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.

2.2 Πολιτικές μείωσης εκπομπών και προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή
Η διεθνής κοινότητα, για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Ακόμη όμως και αν υποθετικά σταματούσαν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σήμερα, οι αλλαγές του κλίματος θα συνεχίζονταν για πολλές δεκαετίες ακόμη. Έτσι, εκτός
από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι εξίσου σημαντικό να αναπτυχθούν αντίστοιχες
δράσεις προσαρμογής σαν μέσο μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και σαν μέσο
συνειδητοποίησης των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
Τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αφορούν κυρίως εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έλεγχο των λοιπών
αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (F-gases). Συγκεκριμένα, η ευρεία εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς των κτηρίων, των μεταφορών και της βιομηχανίας, περιλαμβάνει εγκατάσταση
λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, αγορά ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, μόνωση των κτηρίων,
εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
αγορά οχημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, κ.λπ. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνολογίες ΑΠΕ που είναι μάλιστα πιο ανταγωνιστικές από τις
συμβατικές ακόμη και με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ το τεράστιο υφιστάμενο δυναμικό ΑΠΕ
μπορεί να καλύψει πολύ μεγάλο μερίδιο των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Τέλος ο έλεγχος των
λοιπών αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα των F-gases είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς παρ’ όλο
που εκπέμπονται σε σχετικά μικρές ποσότητες, έχουν μεγάλη επίδραση στη δημιουργία του φαινομένου
της κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε συσκευές ψύξης, κλιματισμού
κ.λπ., η χρήση των οποίων όλο και διευρύνεται, τόσο στα κτήρια όσο και στα οχήματα.
Με τον όρο προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή νοούνται δράσεις που σχεδιάζονται προκειμένου οικονομικές δραστηριότητες, ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήματα να αντεπεξέλθουν
και να προσαρμοστούν στην εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή. Η προσαρμογή αναφέρεται κυρίως
σε σχεδιασμό έργων υποδομής, όπως αντιπλημμυρικά έργα προκειμένου να αντιμετωπισθεί η
αύξηση της στάθμης της θάλασσας, ή σε σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης
του νερού, ενός πόρου που θα δεχθεί περαιτέρω πιέσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, κ.λπ.
Οι δυνατότητες προσαρμογής περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, τεχνολογικών (π.χ.
αντιπλημμυρικά έργα), αλλαγής συμπεριφοράς (π.χ. αλλαγή του τρόπου διατροφής και αναψυχής),
διαχείρισης (π.χ. μεταβολή του τρόπου καλλιέργειας) και πολιτικής (π.χ. υιοθέτηση συγκεκριμένων
πολιτικών και κανονισμών)■
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3.1 Το κόστος της αδράνειας
Εκτός από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι εξίσου σημαντικό να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις προσαρμογής, σαν μέσο μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ή σαν
μέσο συνειδητοποίησης των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Έτσι γεννάται επίσης
η ανάγκη να συνυπολογισθούν και οι οικονομικές πλευρές των μέτρων προσαρμογής.
Οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εάν δεν ληφθούν καθόλου μέτρα προσαρμογής,
είναι γνωστές σαν «κόστος της αδράνειας». Αναφέρονται σε άμεσο και έμμεσο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων.
διάφοροι δείκτες για τον υπολογισμό του κόστους έχουν χρησιμοποιηθεί, εκ των οποίων κάποιοι
σχετίζονται με τις άμεσες ζημίες από φυσικές καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής (Βλ. Πλαίσια 2 και 3). Τέτοιες ζημίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια (ΕΕΑ/JRC/WHO, 2008). Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος φυσικών καταστροφών οφείλεται
σε πλημμύρες, αλλά ερευνώνται επίσης τα κόστη από επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές, σε δημόσια
παροχή νερού, στη γεωργία και τη δασοπονία, τη μείωση της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, επιπτώσεις στην ενέργεια, τον τουρισμό και την αναψυχή, την υγεία
και την κοινωνία γενικά.

Πλαίσιο 2: Ρωσία, καύσωνας 2010
Το καλοκαίρι του 2010 η ρωσία βίωσε τον μεγαλύτερο καύσωνα των τελευταίων 130 ετών. Η
παρατεταμένη ζέστη κατέστρεψε το 17% των καλλιεργειών των σιτηρών (133 εκ. στρέμματα), η
παραγωγή μειώθηκε στους 63,5 εκ. τόνους από τους περίπου 90 εκ. τόνους που αναμένονταν για
το 2010, ενώ η συνολική οικονομική ζημία ξεπέρασε το €1 δισ. Την περίοδο εκείνη προκλήθηκε
πανικός τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και σημειώθηκε άνοδος των τιμών των
τροφίμων κατά 0,9% (υψηλό δεκαετίας).
πηγή: Wegren, 2011.

Η αποτίμηση των φυσικών επιπτώσεων με οικονομικούς όρους είναι ένα δύσκολο και πολλές φορές
αμφιλεγόμενο εγχείρημα δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αφορούν σε εμπορεύσιμα
και μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, καλύπτουν δε επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την
κοινωνία, και πιθανόν μεγάλης κλίμακας, μη αναστρέψιμα κλιματικά φαινόμενα, στη φύση. Το «κόστος
της αδράνειας» ορίζεται κυρίως με δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε σαν «συνολικό κόστος» είτε σαν
«οριακό κόστος» όπως περιγράφεται παρακάτω (ΕΕΑ/JRC/WHO, 2008).
Το συνολικό κόστος αποτιμάται συνήθως στη βάση του συνόλου όλων των μελλοντικών αλλαγών
στην ανθρώπινη ευημερία για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο προγραμματισμού. Στην εκτενή διεθνή
βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία, ως αλλαγή σε ποσοστό επί τοις εκατό. Κάποιες περιοχές μπορεί μεσοπρόθεσμα να
έχουν οικονομικό όφελος. Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 4η Έκθεση της διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, οι παγκόσμιες επιπτώσεις θα οδηγήσουν σε καθαρό
κόστος στο μέλλον και το κόστος αυτό θα αυξάνεται με το χρόνο (IPCC, 2007β). Σε παγκόσμιο επίπεδο,
προηγούμενες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σαν αποτέλεσμα
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της αύξησης της στάθμης των θαλασσών, της μείωσης της αγροτικής παραγωγής και των αλλαγών στη
ζήτηση ενέργειας για παράδειγμα, είναι περίπου 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ ετησίως (EEA, 2007). Άλλες
έρευνες έδειξαν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικές (Ackerman and
Stanton, 2006). Η διεθνώς αναγνωρισμένη μελέτη της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με την οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή αλλιώς μελέτη του Stern (Stern et al., 2006)
ακολουθεί μια συνολική θεώρηση και εκτιμά ότι εάν τα αέρια του θερμοκηπίου δεν μειωθούν, τότε το
συνολικό κόστος (υπολογισμένο με το σενάριο του καθιερωμένου μέχρι σήμερα τρόπου ανάπτυξης) θα
ισοδυναμεί με μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ μεταξύ 5 και 20 %.
Το οριακό κόστος της κλιματικής αλλαγής είναι το επιπλέον κόστος ζημιών από την κλιματική αλλαγή
από την τωρινή έκλυση στην ατμόσφαιρα μιας μονάδας αερίου του θερμοκηπίου. Η IPCC (2007β) συγκέντρωσε εκτιμήσεις οριακού κόστους από διάφορες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία, στις οποίες φαίνεται
το ευρύ φάσμα των αποτελεσμάτων. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από – 10 USD έως + 350 USD ανά τόνο
άνθρακα. Οι αξιολογημένες εκτιμήσεις δίνουν μέση τιμή 43 USD ανά τόνο άνθρακα με τυπική απόκλιση
83 USD ανά τόνο άνθρακα (IPCC, 2007β). Αξίζει να σημειωθεί ότι το οριακό κόστος προβλέπεται επίσης
να αυξάνεται με το χρόνο, αντίστοιχα με το αναμενόμενο αυξημένο κόστος των ζημιών (Watkiss, 2006).

Πλαίσιο 3: Ευρώπη, Καύσωνας 2003
Ένα ισχυρό κύμα καύσωνα ανέβασε τις θερινές θερμοκρασίες από 3°c έως 5°c στο μεγαλύτερο μέρος της Νότιας και Κεντρικής ευρώπης, από τον ιούνιο μέχρι και τον άύγουστο του 2003. Μέγιστες
θερμοκρασίες από 35°c έως 40°c σημειώνονταν επανειλημμένα και πολλές φορές ξεπερνούσαν τους
40°c. Το κύμα καύσωνα συνοδεύτηκε από τη μείωση των ετήσιων κατακρημνίσεων έως 300 mm.
άυτή η ξηρασία συνέβαλε σε εκτιμώμενη μείωση κατά 30% της μεικτής πρωτογενούς παραγωγής των
χερσαίων οικοσυστημάτων στην ευρώπη. Η μειωμένη παραγωγή και τα αυξημένα κόστη παραγωγής,
οδήγησαν σε ζημίες που εκτιμώνται σε παραπάνω από €13 δισ. Οι συνθήκες καύσωνα και ξηρασίας οδήγησαν σε πολλές και μεγάλες πυρκαγιές ιδιαίτερα στην πορτογαλία (390,000 ha). Η στάθμη
πολλών μεγάλων ποταμών (π.χ. του πάδου, του ρήνου, του Λίγηρα και του Δούναβη) βρέθηκε σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με σημαντικές επιπτώσεις στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, στην άρδευση και
στην ψύξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι θάνατοι που οφείλονταν στις ακραία
υψηλές θερμοκρασίες από τον ιούνιο έως τον άύγουστο, υπολογίστηκαν σε 35.000. Οι περισσότεροι
από όσους κατέληξαν ήταν ηλικιωμένοι.
πηγή: IPcc, 2007β

3.2 Το κόστος της αντιμετώπισης
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στον υπολογισμό του κόστους της αδράνειας. Αντίστοιχα, το κόστος για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει υπολογισθεί σε διάφορες μελέτες, εκ των οποίων η πιο
γνωστή μελέτη αναφοράς είναι της βρετανικής κυβέρνησης για τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής.
Η μελέτη Stern, (Stern et al., 2006) υπολόγισε το κόστος αυτό σε 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ ετησίως
μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα το κόστος αυτό αφορά στο ποσοστό του ΑΕΠ που πρέπει
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να δαπανάται κάθε χρόνο, μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, σε πρακτικές πρόληψης και προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, ώστε η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2°C, κάτι
που θα έχει πολύ δυσμενείς συνέπειες για την ανθρωπότητα. Άρα, σύμφωνα με τη μελέτη Stern, η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα από την αδράνεια.
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, πρόσφατη (2011) μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος έχει προβεί σε
εκτίμηση του κόστους τριών διαφορετικών σεναρίων. Σύμφωνα με το σενάριο μη δράσης (αδράνειας),
για το χρονικό διάστημα έως το 2100, το κόστος για την ελληνική οικονομία, εκφρασμένο ως μείωση
του ΑΕΠ, υπολογίσθηκε σε €701 δισ. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το σενάριο μετριασμού των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος για την
ελληνική οικονομία θα ανέλθει συνολικά σε €436 δισ. Τέλος, σύμφωνα με το σενάριο προσαρμογής,
το κόστος για την ελληνική οικονομία υπολογίσθηκε συνολικά σε €578 δισ. Είναι σαφές ότι τα σενάρια
μετριασμού και προσαρμογής είναι προτιμότερα από το σενάριο μη δράσης. Το άριστο μείγμα πολιτικής μετριασμού και μέτρων προσαρμογής είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί λαμβάνοντας υπόψη
πολλές αβεβαιότητες, και οπωσδήποτε λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια προσπάθεια για τη λήψη
αντίστοιχων μέτρων (Τράπεζα της Ελλάδος, 2011).
Μια άλλη σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων και
απαιτεί πρόσθετη διερεύνηση είναι τα δευτερογενή οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οφέλη που σχετίζονται με τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, τη μείωση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και στα φυσικά οικοσυστήματα, την απασχόληση, τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπική κλίμακα, κ.λπ. Η ποσοτική έκφραση των
επιπτώσεων αυτών και η οικονομική τους αποτίμηση αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό πεδίο που
αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.
Οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι πολύ χρήσιμες για τη χάραξη πολιτικής, αλλά είναι προφανές ότι
υπάρχουν πολλοί μεθοδολογικοί περιορισμοί στον ακριβή υπολογισμό του κόστους της κλιματικής
αλλαγής. Οι ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας δείχνουν πως οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στην
οικονομικά αποτιμώμενη ζημία από προβλεπόμενα φαινόμενα, αλλά αφήνουν έξω μη αποτιμώμενες ή
κοινωνικές επιδράσεις. Άρα όλες οι παρούσες εκτιμήσεις κόστους δεν είναι ολοκληρωμένες. Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ένα μόνο «αληθινό» κόστος, το οποίο μπορεί η επιστημονική κοινότητα με
βεβαιότητα να παρουσιάσει σε αυτούς που χαράσσουν πολιτικές, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι
ότι το ενδεχόμενο κόστος εκτείνεται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα και οι πολιτικές πρέπει να χαράσσονται
με τέτοιο τρόπο ώστε να συνυπολογίζουν αυτήν την αβεβαιότητα■
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4.1 Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα
Από τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει θετικά ή αρνητικά πληθώρα οικονομικών κλάδων στην Ελλάδα, όπως είναι η γεωργία, ο τουρισμός, η μεταποίηση, η παραγωγή ενέργειας κ.ο.κ., επηρεάζονται άμεσα
ή έμμεσα και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνίσταται
στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων
για λογαριασμό τους. Πολλοί από τους καταθέτες ή δανειζόμενους συμπεριλαμβάνονται στις επιχειρήσεις που
επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από την κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται έμμεσα και τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Για παράδειγμα, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
είναι δυνατόν να προκαλέσουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. δαπάνες για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών, αυξημένα λειτουργικά έξοδα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και του ηλεκτρικού
ρεύματος, κ.λπ.) στη λειτουργία επιχειρήσεων, στις οποίες έχουν χορηγηθεί δάνεια, και, επομένως, να επέλθει
μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους ή/ και δυσχέρειες στην εκπλήρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Ταυτόχρονα όμως ανοίγουν νέες αγορές στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι τράπεζες, όπως η
χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) και των Προγραμμάτων από
Κοινού Εφαρμογής (JI) του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η παροχή υπηρεσιών και η αγοραπωλησία δικαιωμάτων
εκπομπών στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων, η χρηματοδότηση έργων
μείωσης των εκπομπών, ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις
όσο και από μικροεπενδυτές και ιδιώτες.
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της Τράπεζας Πειραιώς, ως προς την ποσοτική
εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται οι επενδυτικές
ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα, ελάχιστες τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούν ποσοτικούς δείκτες για την
ένταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων στη διαχείριση του πιστωτικού τους κινδύνου, ιδίως όσον αφορά στην
κλιματική αλλαγή (Weber, 2012).
Κατανοώντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε σχέση τόσο με την αναγνώριση των κλιματικών οικονομικών κινδύνων, όσο και με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών, η Τράπεζα Πειραιώς
υιοθέτησε το 2010 τη δική της Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή που κινείται σε τέσσερεις
άξονες:
(α) τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου Πειραιώς,
(β) τη στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ καθώς και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας,
(γ) την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις,
(δ) την εύρεση λύσεων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο κλιματικό περιβάλλον.
Ειδικά για τους δύο τελευταίους άξονες της Στρατηγικής, η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποίησε το
πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα climabiz.
Η καινοτομία του Ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, έγκειται στην ανάπτυξη της Εφαρμογής
διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου (Σχήμα 5) που αποτιμά με οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίν-
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δυνο των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τις λύσεις για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Πιο
συγκεκριμένα, η Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού:
(α) του κόστους του φυσικού και θεσμικού κλιματικού κινδύνου5 σε επίπεδο κλάδου, υποκλάδου
και επιχείρησης (που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή)
(β) του κόστους και του οφέλους των πρακτικών που μπορεί μία επιχείρηση να εφαρμόσει έτσι

ςχήμα 5: άρχική σελίδα της εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου που υλοποιήθηκε από την Τράπεζα
πειραιώς σε συνεργασία με τη face3ts , στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz.

Οι φυσικοί κλιματικοί κίνδυνοι προκαλούνται από την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών όπως την αύξηση/μείωση της μέσης
θερμοκρασίας ή της μέσης βροχόπτωσης, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. καύσωνες,
πλημμύρες) κ.ά. Για παράδειγμα, η μείωση της βροχόπτωσης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της στρεμματικής απόδοσης των
καλλιεργειών (π.χ. ντομάτα, ελιά, κ.τλ.) με αποτέλεσμα να μειωθεί ο κύκλος εργασιών των παραγωγών. Η φυσική αυτή επίπτωση
μπορεί να έχει και σωρευτικά αποτελέσματα: η μείωση της στρεμματικής απόδοσης καλλιεργειών που καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής συνεπάγεται λιγότερα προϊόντα προς διάθεση στην αγορά, υψηλότερες τιμές αυτών και επομένως
οικονομική επιβάρυνση τόσο των μικρών καταναλωτών, όσο και των μεγαλύτερων, όπως για παράδειγμα των βιομηχανιών
παραγωγής τροφίμων οι οποίες χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτες/ ενδιάμεσες ύλες (π.χ. βιομηχανίες παραγωγής
ντοματοπολτού ή ελαιουργεία).
Οι θεσμικοί κλιματικοί κίνδυνοι προκύπτουν από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οδηγούν σε υπερθέρμανση του πλανήτη. Για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις
που συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων Εκπομπών (EU–ETS) αντιμετωπίζουν θεσμικό κίνδυνο,
καθώς χρειάζεται να δαπανήσουν οικονομικούς πόρους για τον περιορισμό των εκπομπών τους ή/και για την αγορά δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το χρηματηστήριο δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις του τομέα της ενέργειας (μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια πετρελαίου κ.λπ.) συνήθως μετακυλίουν ολόκληρο ή μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου
θεσμικού κινδύνου τόσο στους μεγάλους πελάτες τους (μεγάλες βιομηχανίες) όσο και στους μικρότερους (π.χ. νοικοκυριά) αυξάνοντας
τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ή/ και των καυσίμων.
5
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ώστε να μειώσει τον κλιματικό της κίνδυνο
(γ) του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (αέριοι ρύποι, αέρια του θερμοκηπίου, υγρά απόβλητα,
στερεά απόβλητα) τόσο σε επίπεδο υποκλάδου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.
Η ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή αποτέλεσε το πρώτο βήμα
για την εκτίμηση των κινδύνων με οικονομικούς όρους. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζεται η αξιολόγηση αυτή, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν στην Ελλάδα ανά οικονομικό κλάδο και
υποκλάδο.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ποσοτική εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου (φυσικού και
θεσμικού) 50 συνολικά οικονομικών υποκλάδων (3 στη γεωργία, 43 στη μεταποίηση, 1 στην παραγωγή ενέργειας και 3 στον κλάδο των υπηρεσιών). Η εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου έγινε τόσο
σε επίπεδο κλάδου και υποκλάδου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Η μεθοδολογία ανάπτυξης της
Εφαρμογής διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, η οποία υπολογίζει τον κλιματικό κίνδυνο, αναφέρεται
στο επόμενο κεφάλαιο.

4.2 Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου: Μία καινοτομία
της Τράπεζας Πειραιώς
Αφού πρώτα εντοπίστηκαν οι οικονομικοί κλάδοι και υποκλάδοι που επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από την κλιματική αλλαγή και ολοκληρώθηκε η ποιοτική εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου,
δημιουργήθηκε ένα σύνολο επιχειρήσεων στο οποίο συμπεριλήφθηκαν οι πελάτες που ανήκουν
στους επηρεαζόμενους από την κλιματική αλλαγή οικονομικούς κλάδους, και η οποία εν συνεχεία
αποτέλεσε το βασικό δείγμα των πελατών για την οικονομική εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου
της Τράπεζας Πειραιώς.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ποικίλους οικονομικούς κλάδους, καθώς και το γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο οικονομικό κλάδο διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος, την παραγωγική διαδικασία, την τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά και ότι η αξιολόγηση
ενός πελάτη με κλιματικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια θα πρέπει να υλοποιείται εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος και με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια από την τράπεζα και τον πελάτη,
υιοθετήθηκε η χρήση της ‘τυπικής’ μονάδας για κατάλληλα προσδιορισμένες ομάδες μονάδων
σε κάθε υποκλάδο (Πλαίσιο 4).
Ουσιαστικά, το δείγμα πελατών που ανήκουν στους 50 οικονομικούς υποκλάδους που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή ανήλθε στους 3.819, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε 146 διαφορετικές τυπικές μονάδες. Η Εφαρμογή διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου παρέχει τη δυνατότητα
εκτίμησης του Κλιματικού Κινδύνου για οποιονδήποτε από τους 3.819 πελάτες που επηρεάζονται
από την κλιματική αλλαγή ή δυνητικούς πελάτες που ανήκουν στους εξεταζόμενους υποκλάδους. Η
εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου ολοκληρώνεται σε 3 βήματα εάν πρόκειται για μία γενικευμένη
εκτίμηση (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων του πελάτη) ή σε 4 βήματα εάν πρόκειται
για μία πιο λεπτομερή εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης:
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Πλαίσιο 4: Η έννοια της τυπικής μονάδας
ςε κάθε υποκλάδο, οι διάφορες επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις ταξινομήθηκαν αρχικά ανάλογα με τα δομικά και βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. τύπος
προϊόντων/παρεχόμενων υπηρεσιών, μέγεθος, σε κάποιες περιπτώσεις γεωγραφική περιοχή κ.λπ.), και με το αν έχουν νομικές υποχρεώσεις αναφορικά με τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κατά τη διαμόρφωση μιας τυπικής μονάδας
μιας ομάδας, υπολογίστηκαν βασικές εισροές και εκροές αυτής της μονάδας ως
ο σταθμισμένος μέσος όρος των συγκεκριμένων τιμών πραγματικών μονάδων
που εμπίπτουν σε αυτή την ομάδα, διατηρώντας όλες τις κατάλληλες σχέσεις που
υπαγορεύονται από τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται μεταξύ των μέσων ποσοτήτων. Τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και οι τιμές που συνδέονται με το
παραγωγικό προφίλ και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των τυπικών μονάδων, βασίστηκαν στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για πραγματικές μονάδες.
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για κάθε τυπική μονάδα εκτιμήθηκαν με οικονομικούς όρους βάσει των εισροών (πρώτες ύλες, ενέργεια) και
εκροών της (προϊόντα/υπηρεσίες, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου). ςτη συνέχεια, οι κίνδυνοι εκφράστηκαν ως ποσοστό του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών
της τυπικής μονάδας. Το γινόμενο αυτού του ποσοστού, του ετήσιου κύκλου εργασιών της τυπικής μονάδας και του αριθμού πραγματικών (δηλαδή, υφιστάμενων) μονάδων στην ομάδα υπό εξέταση, ισούται με τους κλιματικούς κινδύνους ολόκληρης
της ομάδας. Όταν εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία σε όλες τις ομάδες σε όλους τους
υποτομείς προτεραιότητας, το συνολικό αποτέλεσμα αναπαριστά τους συνολικούς
κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή για τους αποδέκτες δανείων
της τράπεζας και, συνεπώς, για την τράπεζα αυτή καθαυτή.

1ο Βήμα: Επιλογή Γενικού Κλάδου

Η Εφαρμογή επιτρέπει την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου των ελληνικών επιχειρήσεων που ανήκουν
στους γενικούς κλάδους της μεταποίησης, της γεωργίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού (ξενοδοχεία),
λοιπών υπηρεσιών (γραφεία, νοσοκομεία) και της παραγωγής ενέργειας. Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση
του κλιματικού κινδύνου μίας επιχείρησης είναι η επιλογή του γενικού κλάδου στον οποίο ανήκει.
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2ο Βήμα: Επιλογή Τυπικής Μονάδας

Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή του υποκλάδου στον οποίο ανήκει η εξεταζόμενη επιχείρηση,
καθώς και η επιλογή της πιο αντιπροσωπευτικής τυπικής μονάδας.

Για παράδειγμα, η Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 24 διαφορετικών τυπικών μονάδων
για τα ξενοδοχεία, δηλαδή, 24 διαφορετικών τύπων ξενοδοχείου ανάλογα με την κλιματική
ζώνη στην οποία ανήκουν, με το εάν η λειτουργία τους είναι ετήσια ή θερινή, καθώς και με το
έτος κατασκευής τους. Τα τρία αυτά κριτήρια προσδιορίζουν σε γενικές γραμμές τις ενεργειακές
απαιτήσεις ενός ξενοδοχείου και επομένως ο χρήστης της Εφαρμογής καλείται να αντιστοιχίσει όσο
το δυνατόν πιο εύστοχα την εξεταζόμενη επιχείρηση με μία από τις 24 τυπικές μονάδες.
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3ο Βήμα: Γενική Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου

Μετά την επιλογή της τυπικής μονάδας, η οποία ουσιαστικά προσομοιώνει την εξεταζόμενη επιχείρηση,
εμφανίζονται αρχικά τα αποτελέσματα του κλιματικού κινδύνου.

Η Εφαρμογή ορίζει το
μέγεθος της τυπικής μονάδας
ανάλογα με τον κύκλο
εργασιών στη μεταποίηση,
τον αριθμό των κλινών
στα ξενοδοχεία και τα
νοσοκομεία, τα τετραγωνικά
μέτρα στα γραφεία, την
έκταση σε στρέμματα στη
γεωργία και τον αριθμό
των πλοίων στη ναυτιλία.

Ο χρήστης της Εφαρμογής μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει το «εξ ορισμού» μέγεθος της τυπικής μονάδας που παρέχει η Εφαρμογή για να ολοκληρώσει τους υπολογισμούς, είτε να αλλάξει το μέγεθος και να
επανυπολογίσει τον κλιματικό κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η επιπρόσθετη καταχώρηση στοιχείων στην
Εφαρμογή εξαρτάται μόνο από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων αυτών από την εξεταζόμενη επιχείρηση.
Τα πρώτα αποτελέσματα που
εμφανίζει η Εφαρμογή είναι η
εκτίμηση του φυσικού και του
θεσμικού κλιματικού κινδύνου
σε €/ έτος και το ποσοστό
του κινδύνου επί του κύκλου
εργασιών της εξεταζόμενης
επιχείρησης. Στην περίπτωση
της «κατασκευής κεραμικών
πλακιδίων και κυβόλιθων»
με παραγωγή πάνω από 75
τόνους προϊόντος την ημέρα,
ο κλιματικός κίνδυνος είναι
μόνο θεσμικός και προκύπτει
κυρίως από την ανάγκη για
αγορά δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, αλλά
και από την αύξηση της τιμής
του ηλεκτρισμού.

Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται για τις μονάδες/ επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2009/29/EK (η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ) για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπο-
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ρίας δικαιωμάτων Εκπομπών (EU-ETS). Ο υπολογισμός του θεσμικού κινδύνου από την κλιματική αλλαγή
λόγω της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται με την κατανάλωση καυσίμων, γίνεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα υγρών/ στερεών/ αέριων συμβατικών καυσίμων
που κατανάλωσε η εκάστοτε τυπική μονάδα (με βάση τα χαρακτηριστικά της) με τους ανάλογους συντελεστές εκπομπής CO2. Στη συνέχεια, οι εκπομπές CO2 μετατρέπονται σε χρηματική αξία με χρήση μίας μέσης
τιμής ανά τόνο CO2 για την περίοδο έως το 2025. Έτσι, υπολογίζεται το κόστος απόκτησης αυτών των
δικαιωμάτων εκπομπών στο χρηματιστήριο εκπομπών και επομένως ο συγκεκριμένος κλιματικός κίνδυνος.

Στην περίπτωση της «παραγωγής φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών» ο κλιματικός κίνδυνος είναι κυρίως
φυσικός και προκύπτει από τη μείωση της στρεμματικής απόδοσης της πρώτης ύλης (π.χ. ελιά) από την
οποία παράγονται τα συγκεκριμένα προϊόντα λόγω της αλλαγής των φυσικών κλιματικών συνθηκών. Ως
αποτέλεσμα μειώνεται η διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης στην αγορά, αυξάνεται η τιμή της και επομένως
αυξάνεται και το κόστος παραγωγής προϊόντων ελιάς.
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Στην παραπάνω περίπτωση των «ξενοδοχείων» ο κλιματικός κίνδυνος είναι φυσικός και θεσμικός
και προκύπτει από:
(α) Τη μεταβολή της «ελκυστικότητας» του τουριστικού προορισμού, που προκαλεί μείωση των
διανυκτερεύσεων των τουριστών και επομένως επηρεάζει ανάλογα τον κύκλο εργασιών της
τυπικής μονάδας.
(β) Τη μεταβολή των αναγκών ψύξης, καθώς υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε αύξηση των αναγκών αυτών και του σχετικού κόστους κατανάλωσης ηλεκτρισμού για κλιματισμό, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας.
(γ) Την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ή των τιμών καυσίμων. Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει εν μέρει από το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγή,
διυλιστήρια) εμπίπτουν σχεδόν όλες στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/29/ΕΚ (η οποία
τροποποίησε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ) για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων Εκπομπών (EU-ETS). Έτσι, οι εγκαταστάσεις αυτές επιβαρύνονται με το κόστος συμμόρφωσης, που στη
συνέχεια μετακυλίουν στους καταναλωτές (βιομηχανία, τριτογενής τομέας, νοικοκυριά κ.λπ.) μέσω
της αύξησης των τιμών των ενεργειακών προϊόντων τους (ηλεκτρισμός, προϊόντα πετρελαίου).
4ο Βήμα: Λεπτομερής Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου

Η εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου πραγματοποιείται μόνο κατά προσέγγιση με τα παραπάνω βήματα
(Βήματα 1-3). Στην περίπτωση όπου η εξεταζόμενη επιχείρηση επιθυμεί μία λεπτομερή ανάλυση που να
ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές της ανάγκες, η Εφαρμογή παρέχει αυτή τη δυνατότητα με την καταχώρηση των πραγματικών δεδομένων της επιχείρησης και εν τέλει με τη δημιουργία μίας νέας τυπικής μονάδας.

Στη μεταποίηση, για
παράδειγμα, καταχωρούνται
επιπλέον η ποσότητα και
το είδος των παραγόμενων
προϊόντων, η ενεργειακή
κατανάλωση και το είδος
του καυσίμου, οι πρώτες
ύλες και η ποσότητα αυτών,
η κατανάλωση νερού και
οι χρησιμοποιούμενες
τεχνολογίες αντιρρύπανσης
σε κάθε στάδιο
της παραγωγικής
διαδικασίας.
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Στα ξενοδοχεία, τη γεωργία και τους υπόλοιπους γενικούς κλάδους
καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν τον
λεπτομερή υπολογισμό του κλιματικού κινδύνου.

Η Εφαρμογή διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στην εκτίμηση του κινδύνου, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα εκτίμησης του κόστους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ειδικά στους
κλάδους της μεταποίησης, των ξενοδοχείων και των γραφείων υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του
κόστους και του οφέλους από την εφαρμογής πρακτικών μείωσης του κλιματικού κινδύνου.
Με την Εφαρμογή διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να εκτιμήσει
με οικονομικούς όρους τον πιθανό κλιματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της. Για το συγκεκριμένο
δείγμα των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, το ποσοστό
του πιθανού κινδύνου ανέρχεται στο 4% του συνολικού χαρτοφυλακίου και στο 14% του χαρτοφυλακίου που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από εκείνο
μίας από τις μεγαλύτερες καναδικές τράπεζες (Weber, 2012), ως της μοναδικής δημοσιευμένης
προσπάθειας υπολογισμού του κλιματικού κινδύνου με οικονομικούς όρους. Ωστόσο, πρέπει να
σημειωθεί ότι ο εκτιμώμενος κίνδυνος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παραμέτρους,
όπως είναι η τιμή του δικαιώματος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το κόστος του δικαιώματος
εκπομπών που χρησιμοποιήθηκε στους παραπάνω υπολογισμούς ήταν 25€/ τόνο. Αν χρησιμοποι-
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Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα αποτελέσματα της εγκατάστασης
συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου για ένα ξενοδοχείο που ανήκει
στην κλιματική Ζώνη Β (π.χ. Αττική), που λειτουργεί καθ’ όλο το έτος και
κτίστηκε την περίοδο 1980-2010.

Η Εφαρμογή διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου παρέχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μίας επιχείρησης πριν ή μετά την εφαρμογή
μίας πρακτικής μείωσης κλιματικού κινδύνου. Ενδεικτικά αναφέρεται παραπάνω το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα μίας βιομηχανίας παραγωγής χυμών από φρούτα και λαχανικά
πριν και μετά την αντικατάσταση του χρησιμοποιουμένου καυσίμου με φυσικό αέριο.
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ηθεί η τρέχουσα αγοραία τιμή (περίπου 7 €/τόνο), ο συνολικός κίνδυνος μειώνεται από 14% σε
10%. Το μεγαλύτερο μέρος (82%) της υπολογισθείσας συνολικής κλιματικής επίπτωσης σχετίζεται
με το θεσμικό πλαίσιο που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (κυρίως
μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ). Όσον αφορά στη
συμβολή των επιμέρους τομέων, η βιομηχανική παραγωγή και η παραγωγή ενέργειας συνδυαστικά
ευθύνονται για το 61% περίπου της εκτιμώμενης φυσικής επίπτωσης και για το 98% της εκτιμώμενης θεσμικής επίπτωσης.
Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν την πρώτη προσπάθεια αποτίμησης του κλιματικού
κινδύνου, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτή η εκτίμηση επιτρέπει να εξεταστεί η βαρύτητα του
κλιματικού κινδύνου σε σχέση με τους λοιπούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στη γενική διαχείριση του κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επιπλέον, με την
έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών ενδέχεται
αυτός ο κίνδυνος να μειωθεί, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων ή/ και την αύξηση των πωλήσεων■
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ΜΙΑ ΕΠΕΝδύΤΙΚΗ ΕύΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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ΚΛιΜάΤιΚΗ άΛΛάΓΗ: Μιά επεΝΔΥΤιΚΗ εΥΚάιριά Γιά ΤΗΝ εΛΛΗΝιΚΗ άΓΟρά

Όπως αναφέρεται στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης, οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι τόσο αρνητικές, αυξάνοντας τα κόστη παραγωγής
ή/και περιορίζοντας τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και θετικές, συμβάλλοντας στην προώθηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στη βελτίωση της απόδοσης υφιστάμενων παραγωγικών
δραστηριοτήτων, στη δημιουργία ζήτησης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, κ.λπ.
Οι επόμενες ενότητες εστιάζουν στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που είναι δυνατόν να ανακύψουν
λόγω της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα
στην Ελλάδα τα επόμενα 10-20 χρόνια. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται επιλεγμένοι οικονομικοί κλάδοι,
που είναι δυνατόν να επηρεασθούν και θετικά είτε από τις νέες κλιματικές συνθήκες είτε από το νέο
θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και όπου είναι δυνατόν γίνονται ποσοτικές
εκτιμήσεις για τη μεγέθυνση της αγοράς που είναι πιθανό να παρατηρηθεί την επόμενη δεκαετία.

5.1 Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή με την παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
Η προώθηση των ΑΠΕ τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στο σύνολο του ενεργειακού τομέα θεωρείται από την IPCC βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστότερο ως 20-2020 μέχρι το 2020) περιλαμβάνει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους ως προς την περαιτέρω διείσδυση των
ΑΠΕ στα ενεργειακά ισοζύγια των Κρατών-Μελών. Συγκεκριμένα, με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την
προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, επιδιώκεται η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης στα επίπεδα του 20% το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, για την Ελλάδα
τέθηκε από την Οδηγία ως στόχος το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
να φθάσει το 18% το 2020, από περίπου 6,9% το 2005. Μάλιστα, με το Ν. 3851/2010 ο στόχος αυτός αυξήθηκε στο 20%, επιδιώκοντας ουσιαστικά τον τριπλασιασμό του μεριδίου των ΑΠΕ μέσα σε μια
δεκαετία, ενώ στην ηλεκτροπαραγωγή το μερίδιο των ΑΠΕ προβλέπεται να φθάσει το 40% (περίπου 4
φορές πάνω από το μερίδιο που είχαν οι ΑΠΕ το 2008).
Με στόχο την εκπλήρωση των στόχων της Οδηγίας της ΕΕ για τη διείσδυση των ΑΠΕ, το ύΠΕΚΑ
εκπόνησε και υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (MEECC, 2010), στο οποίο παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα θεσμικά εργαλεία και
οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί το 2020. Οι εθνικοί
στόχοι για το 2020, αναμένεται να επιτευχθούν για την ηλεκτροπαραγωγή με την προσθήκη περίπου
10.000 MW από ΑΠΕ τη δεκαετία 2010-2020. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ μεγάλη μεγέθυνση της αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αιολική ενέργεια (η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών
πάρκων αναμένεται να εξαπλασιασθεί μέσα σε μια δεκαετία) και στα ηλιακά συστήματα (Πλαίσιο 5).
Οι συνολικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των εν λόγω μονάδων ανέρχονται
συνολικά στα επίπεδα των € 16,8 δισ. για ολόκληρη τη δεκαετία 2010-2020. Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί και μια αγορά για τη λειτουργία και συντήρηση των μονάδων αυτών, ο κύκλος εργασιών
της οποίας αναμένεται να αυξηθεί από € 43 εκατ. το 2010 σε € 505 εκατ. το 2020 (Mοιρασγεντής
κ.α., 2011).
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Πλαίσιο 5: Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών
την τελευταία 5ετία
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των συστημάτων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ήταν αλματώδης. Η αρχή έγινε με τη ρύθμιση ευνοϊκών
κινήτρων για τους επενδυτές μέσω του νόμου 2468 του 2006. ςε συνδυασμό αρχικά με την προσφερόμενη επιδότηση μέσω του άναπτυξιακού Νόμου, οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών κίνησαν το ενδιαφέρον της αγοράς, σημειώνοντας συνεχώς
αυξητική τάση έως την απόφαση αναστολής των αδειοδοτικών διαδικασιών για
φωτοβολταϊκά συστήματα τον άύγουστο του 2012. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται
απόλυτα, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το τέλος του 2011 είχαν εγκατασταθεί
631 MWp, ενώ στα μέσα του 2012 η εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε το 1GWp,
όταν το 2009 ήταν εγκατεστημένα μόλις 55 MW (ςχήμα 6). Τα τελευταία 3 χρόνια
η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε εντυπωσιακά ξεπερνώντας σε ποσοστό αύξησης
το 500%, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ιεράρχηση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και επιχειρηματίες. ςήμερα, κατόπιν των
αλλαγών του θεσμικού πλαισίου, η συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει ξεπεράσει το 1GWp. Η μείωση των εγγυημένων τιμών και η αναστολή της
αδειοδοτικής διαδικασίας αναμένεται να επιδράσει στην αγορά, επιβραδύνοντας
την αναπτυξιακή της πορεία, η οποία θα βασιστεί κυρίως στην υλοποίηση των ήδη
αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων.

ςχήμα 6: ελληνική αγορά επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά
πηγή: Τράπεζα πειραιώς, Green Banking, εκτίμηση πράσινων επενδύσεων στην ελλάδα,
για την περίοδο 2010-2020.
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5.2 Μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω
της εξοικονόμησης ενέργειας
Η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες βασικό άξονα της
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, έχουν υιοθετηθεί μια σειρά από Οδηγίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε διάφορους τομείς (κτήρια, μεταφορές, κ.λπ.) αλλά και στην προώθηση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΚράτηΜέλη πρέπει να θέσουν και τελικά να επιτύχουν έναν ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας που θα
πρέπει να ανέρχεται το 2016 στο 9% της μέσης ετήσιας τελικής εγχώριας κατανάλωσης της τελευταίας
πενταετούς περιόδου αναφοράς για την οποία είναι γνωστά τα ενεργειακά στοιχεία κατανάλωσης.
Ειδικότερα για τον κτηριακό τομέα, με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EK για την ενεργειακή απόδοση
των κτηρίων, θεσπίζεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου, τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης, γίνονται συστάσεις για οικονομικά αποδεκτές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, ενώ προβλέπεται ότι τα υφιστάμενα κτήρια επιφάνειας άνω των 1000 m2 όταν υφίστανται ριζική
ανακαίνιση καθώς και τα νέα κτήρια πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης. Η προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Οδηγία επικαιροποιήθηκε με την υιοθέτηση της νέας Οδηγίας
2010/31/EE. Η Οδηγία 2002/91/EK καταργήθηκε από 01/01/2012.

Πλαίσιο 6: Εξοικονόμηση κατ΄οίκον
ςτην ελλάδα, το 2012 οι εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα υλοποιήθηκαν
τόσο από την πρωτοβουλία των τραπεζών με προσφορά δανειακών προϊόντων με ευνοϊκούς όρους
αλλά και με τη στήριξη της πολιτείας, κυρίως με χρηματοδότηση από ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω
του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ΄οίκον». Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012, είχαν υπαχθεί
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω από 20.100 δικαιούχοι με μέσο κόστος εργασιών περίπου
€ 9.200 ανά κατοικία (ςχήμα 7). Για την περίοδο 2012-2015 εκτιμάται ότι τόσο το θεσμικό πλαίσιο,
όσο και το αυξημένο κόστος της ενέργειας θα ενισχύσουν την τάση για εξοικονόμηση ενέργειας.
ςτον οικιακό τομέα η κύρια οικονομική στήριξη θα προέλθει από το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’
οίκον», στα κτήρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα από προγράμματα του εςπά, ενώ η ενεργειακή
αναβάθμιση των κτηρίων επιχειρήσεων θα προέλθει κύρια από τραπεζικό δανεισμό.

ςχήμα 7: άριθμός ωφελουμένων από το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». πηγή: Τράπεζα πειραιώς,
Green Banking, εκτίμηση πράσινων επενδύσεων στην ελλάδα, για την περίοδο 2010-2020.
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Ακόμη, τον Απρίλιο του 2010 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Με
τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτηριακό τομέα με σκοπό τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του
περιβάλλοντος, μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

▶ Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου για κάθε κτήριο (άνω των 50 m2), νέο ή υφιστάμενο
που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην
απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτηρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτηριακό
κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτήριο αναφοράς.

▶ Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.
▶ Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
▶ Ενεργειακή Κατάταξη Κτηρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).
Τέλος, η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί τον
1 από τους 3 βασικούς πυλώνες του ενεργειακού και κλιματικού πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αναφέρθηκε προηγούμενα. Ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά
20% το 2020 σε σχέση με ένα σενάριο αναφοράς.
Για την εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς από την προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων
στην Ελλάδα στο χρονικό ορίζοντα έως το 2020, βασική πηγή πληροφόρησης αποτέλεσε το 1ο Σχέδιο δράσης
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣδΕΑ) που διαμόρφωσε και υπέβαλε το 2008 η Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ (ύΠΑΝ 2008). Στο σχέδιο αυτό υπολογίζεται ο εθνικός
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για το 2016 και καθορίζονται τα διάφορα μέτρα εξοικονόμησης που θα πρέπει να
προωθηθούν στους διάφορους τομείς τελικής κατανάλωσης. Οι βασικές δράσεις που σχεδιάζονται για την προώθηση
της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια, οι οποίες συνδέονται με ένα σημαντικό κύκλο εργασιών, περιλαμβάνουν:

▶ ύποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε νέα κτήρια κατοικίας και οικονομικά
κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των θερμικών ηλιακών συστημάτων μικρής κλίμακας σε υφιστάμενα κτήρια.

▶ ύποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων στον τριτογενή τομέα σε
κτήρια άνω των 1000 m2.

▶ ύποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα για την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

▶ Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους κατοικίας.
▶ Αναβάθμιση συστημάτων λεβήτων/ καυστήρων θέρμανσης σε υφιστάμενα κτήρια.
▶ Προώθηση συσκευών και λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Το μέγεθος της αγοράς που μπορεί να δημιουργηθεί στην Ελλάδα από την προώθηση των μέτρων αυτών, σύμφωνα με το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ (2011), εκτιμάται στα επίπεδα των € 7,1 δισ. για όλη τη δεκαετία 2010-2020 (Πλαίσιο 6).

5.3 Φιλική προς το κλίμα αγροτική παραγωγή
5.3.1. Βιολογική γεωργία

Στη βιολογική γεωργία δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα, τα οποία περιέχουν ένα από τα αέρια
του θερμοκηπίου, το υποξείδιο του αζώτου και έτσι τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα κατατάσσονται πλέον
σε αυτά που είναι φιλικά και προς το κλίμα.
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Θεωρείται εφικτό στο χρονικό ορίζοντα του 2020 να καλλιεργούνται στην Ελλάδα με βιολογικές μεθόδους περίπου 3.600.000 στρέμματα, δηλαδή το 11,7% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης (Πλαίσιο 7).
Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος
μέσω δύο μηχανισμών:

▶ Μέσω της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που είναι δυνατόν να προωθηθούν σε απαιτητικές
αγορές και να επιτύχουν υψηλές τιμές.

▶ Εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά κανόνα οι βιολογικές καλλιέργειες είναι εντάσεως εργασίας σε
σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές.

Πλαίσιο 7: Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα
Με τον όρο βιολογική γεωργία εννοείται ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής
αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες, στη μη χρησιμοποίηση χημικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στη χρησιμοποίηση
εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης φυσικών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων,
καθώς και στη χρησιμοποίηση τεχνικών παραγωγής, που διατηρούν τη φυσική
ισορροπία (βιοποικιλότητα) και τη γονιμότητα του εδάφους (ςΒΒε, 2003).
Η βιολογική γεωργία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία στην
ελλάδα, ως αποτέλεσμα και των πολιτικών ενίσχυσης που εφαρμόζονται. Η συνολική
αύξηση μεταξύ των ετών 2000–2007 ήταν πάνω από 400%, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή ήταν της τάξης του 28%. ώστόσο, η ελλάδα υπολείπεται ακόμη από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι σημαντικά. ώς προς τη διάρθρωση των βιολογικών καλλιεργειών τις μεγαλύτερες εκτάσεις καταλαμβάνουν τα δημητριακά (32%), η ελαιοκαλλιέργεια (27%) και τα σανοδοτικά φυτά (28%) (ςχήμα 8).

ςχήμα 8: Διάρθρωση των βιολογικών καλλιεργειών στην ελλάδα το 2007.
πηγή: Υπουργείο άγροτικής άνάπτυξης και Τροφίμων.
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5.3.2. Βιοκαύσιμα

Με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ επιδιώχθηκε η διείσδυση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την υποκατάσταση του 5,75% των βενζινών και πετρελαιοειδών που
χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές το 2010. Με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε σε 10% για το 2020. Στην Ελλάδα, στην περίπτωση που οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν
διακριτά για την περίπτωση του ντίζελ και των βενζινών, εκτιμάται ότι η προβλεπόμενη διείσδυση
βιοκαυσίμων στις οδικές μεταφορές αναμένεται να φθάσει το 2020 σε 825.000 Klt βιοαιθανόλης
και 296.000 Klt βιοντίζελ. Ωστόσο με τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ, θεσπίστηκαν
κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα. Οι σχετικές προβλέψεις ενσωματώθηκαν στην Ελληνική
νομοθεσία με τον ν. 4062/2012. Έτσι, η παραγωγή ενέργειας που προέχεται από βιοκαύσιμα και
βιορευστά θα πρέπει να πληροί καθοριζόμενα κριτήρια όπως προστασία φύσης, περιοχών Natura
2000, υγροτόπων, υψηλής βιοποικιλότητας κλπ.
Στη χώρα μας υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς βιοκαυσίμων, ιδιαίτερα
όσον αφορά στο βιοντίζελ όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί ενεργειακές καλλιέργειες και παραγωγικές
μονάδες, ενώ αντίθετα η εγχώρια παραγωγή βιοαιθανόλης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, και
μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί κάποια μονάδα παραγωγής. Με βάση τις μέχρι σήμερα τάσεις
και δυνατότητες της αγοράς, εκτιμάται ότι η παραγωγή βιοντίζελ θα αυξηθεί, εν αντιθέσει με αυτή
της βιοαιθανόλης για την οποία δεν διαφαίνεται ανάπτυξη εγχωρίων εγκαταστάσεων παραγωγής
μέχρι το 2020.
Με βάση την μελέτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (2011) εκτιμήθηκε ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου
παραγωγής βιοκαυσίμων θα μπορούσε να φθάσει το 2020 στα επίπεδα των 330 εκατ. ευρώ ανά
έτος. Για αυτά τα επίπεδα παραγωγής και με βάση τις παραδοχές της προαναφερθείσης μελέτης
απαιτείται η ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών σε εκτάσεις 232.000 ha. Από αυτές, περίπου το
20% των απαιτούμενων εκτάσεων θεωρήθηκε ότι είναι είτε γεωργικές εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας είτε αξιοποιούνται εν παραλλήλω με συμβατικές καλλιέργειες, ενώ το υπόλοιπο 80%
θεωρήθηκε ότι σήμερα αξιοποιείται σε διάφορες καλλιέργειες, κυρίως βαμβακιού (κατά 50%) και
σιταριού (κατά 50%), και επομένως θα απαιτηθεί αλλαγή καλλιεργειών. Επομένως, η δέσμευση
των εκτάσεων αυτών στην παραγωγή βιοκαυσίμων θα εξασφαλίσει εισόδημα στον απασχολούμενο αγροτικό πληθυσμό, εντούτοις θα υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις από την εγκατάλειψη
υφιστάμενων καλλιεργειών ή/και τη μεταβολή διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων αφού δεν
θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες συμβατικών καλλιεργειών. Έτσι εκτιμήθηκε ότι στο
τέλος της παρούσας δεκαετίας ο καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών του τομέα θα μπορούσε να
προσεγγίζει τα € 210 εκατ.
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5.4 Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών σε νέο κλίμα
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες, μεταξύ άλλων, αγροτικά προϊόντα και
νερό και έτσι επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες, καθώς οι τελευταίες έχουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και στην ποιότητα αυτών των πρώτων υλών. Επιπλέον, οι κλιματικές συνθήκες, επηρεάζουν
εκτός από τους πόρους που η βιομηχανία χρησιμοποιεί ως εισροή και τη ζήτηση και επομένως το ύψος
και τη διάρθρωση των πωλήσεων των βιομηχανιών του κλάδου.
Η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, σε μια σειρά από υποκλάδους
του τομέα ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των ευαίσθητων στις καιρικές συνθήκες εισροών της,
την προέλευση αυτών, το μίγμα των προϊόντων της.
Μια ενδεικτική εκτίμηση των ευκαιριών που μπορούν να δημιουργηθούν στον κλάδο λόγω της
κλιματικής αλλαγής προκύπτει από την εξέταση της εγχώριας αγοράς όσον αφορά στην κατανάλωση
αναψυκτικών και «ελαφρών» ποτών (soft drinks) και στο πώς αυτή επηρεάζεται από τη θερμοκρασία.
Στο Σχήμα 9 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ όγκου πωλήσεων αναψυκτικών και της μέσης μέγιστης

Πωλήσεις (lt)

θερμοκρασίας.

Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C)

ςχήμα 9: Όγκος πωλήσεων (lt) αναψυκτικών στην ελλάδα σε συνάρτηση με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία
(2002-2008).
πηγή: Μοιρασγεντής κ.α., 2011.

διακρίνοντας μεταξύ χειμερινών (Ιανουάριος-Απρίλιος και Οκτώβριος-δεκέμβριος) και θερινών
(Μάιος-Σεπτέμβριος) μηνών και εφαρμόζοντας τις συναρτήσεις συσχέτισης που προέκυψαν από την
ανάλυση των ιστορικών δεδομένων πώλησης με κλιματικές παραμέτρους, προκύπτει ότι με βάση το
μελλοντικό κλίμα και κυρίως λόγω αύξησης της θερμοκρασίας μπορεί να σημειωθεί αύξηση της αξίας
των πωλήσεων της μέσης μονάδας του κλάδου έως και 12% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης κατά το διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου. Αυτό αντιπροσωπεύει έναν πρόσθετο
τζίρο για τον κλάδο έως € 53 εκατ. ανά έτος. Εάν θεωρηθεί πιθανότερο ότι μόνο κατά τους θερινούς
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μήνες θα σημειωθεί σημαντική μεταβολή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, η ενδεχόμενη αύξηση
του τζίρου λόγω της μελλοντικής κλιματικής αλλαγής περιορίζεται στα 36 εκατ. € ανά έτος.

5.5 Μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με
έξυπνες εφαρμογές στον κλάδο της τηλεπικοινωνίας
Σε μια πρόσφατη μελέτη τους η Vodafone Hellas και η Accenture (2010) παρουσίασαν αναλυτικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι έξυπνες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για εξοικονόμηση
ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς
αυτής στην Ελλάδα (Πλαίσιο 8). Συγκεκριμένα, στην εν λόγω μελέτη αναδεικνύονται 16 εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, η υλοποίηση των οποίων στην Ελλάδα θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά 6,4 Μt CO2eq ετησίως και των δαπανών ενέργειας κατά 1,4 δισ. ευρώ ετησίως.
Για το σκοπό αυτό απαιτούνται 13,6 εκατ. νέες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που αναμφισβήτητα θα
συμβάλλουν σε σημαντική μεγέθυνση της αγοράς.

Πλαίσιο 8: Έξυπνες Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
Εξ’ αποστάσεως υλοποίηση, όπως οι τηλεδιασκέψεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.
● Έξυπνα δίκτυα ενέργειας, όπως η παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ασύρματων συσκευών για την ταυτοποίηση των
απωλειών και της δυναμικότητας του δικτύου κ.ά.
● Έξυπνες μεταφορές, όπως η χρήση ασύρματων συσκευών τόσο για κεντρική όσο και
αποκεντρωμένη παρακολούθηση των μεταφορικών μέσων (π.χ. φορτηγά) , έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ρύθμιση της ταχύτητας και των δρομολογίων
κ.ά.
● Έξυπνες πόλεις, όπως τα συντονισμένα συστήματα διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας και ειδοποιήσεων κ.ά.
●

πηγή: Vodafone Hellas και η Accenture, 2010.

5.6 Το κλίμα αλλάζει τον τουρισμό
Σύμφωνα με το υφιστάμενο τουριστικό πρότυπο, η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό καλοκαιρινών διακοπών. Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 οπότε και ξεκινά η τουριστική
ανάπτυξη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ήλιο, τη θάλασσα και την ξεκούραση κατά τις καλοκαιρινές
διακοπές. Η ανάπτυξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον έντονα εποχιακό χαρακτήρα των τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά και τη συγκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές
περιοχές.
Η έντονη εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα απεικονίζεται στη μηνιαία κατανομή των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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το 56% των διανυκτερεύσεων σε εθνικό επίπεδο (για το 2008) καταγράφεται κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι της τάξης του 65% (Σχήμα 10).

% αριθμού διανυκτερεύσεων
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ςχήμα 10: Μηνιαία κατανομή των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών στην ελλάδα και
στην περιφέρεια Νοτίου άιγαίου το 2008.
πηγή: ελληνική ςτατιστική άρχή.

Για την ποσοτικοποίηση της επίπτωσης της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών στην τουριστική κίνηση
στην Ελλάδα υιοθετήθηκε η χρήση του δείκτη «Κλιματικός δείκτης Τουρισμού» (Tourism Climate Index /
TCI, Mieczkowski 1985). Η αύξηση της θερμοκρασίας στο μελλοντικό κλίμα κατά την υψηλή τουριστική
περίοδο (Μάϊος – Σεπτέμβριος) και γενικότερα η μεταβολή (στο πλαίσιο υπολογισμού του TCI) των τιμών
των υπολοίπων κλιματικών παραμέτρων, οδηγεί σε μείωση των τιμών του TCI σε όλες τις κλιματικές
ζώνες. Ως αποτέλεσμα της μείωσης αυτής οι διανυκτερεύσεις κατά την υψηλή τουριστική περίοδο στο
μελλοντικό κλίμα ενδέχεται να μειωθούν σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις του ιστορικού κλίματος. Σε
εθνικό επίπεδο η πιθανή μείωση του αριθμού των διανυκτερεύσεων εκτιμάται σε 14% (Μοιρασγεντής
κ.α., 2011). Η βελτίωση των τιμών των κλιματικών παραμέτρων στο μελλοντικό κλίμα κατά την χαμηλή
τουριστική περίοδο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τουριστικής κίνησης σε σχέση με το ιστορικό κλίμα. Σε εθνικό επίπεδο η πιθανή αυτή αύξηση είναι της τάξης του 5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και τις
δύο περιόδους, η αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο δεν επαρκεί για την
κάλυψη της μείωσης του αριθμού διανυκτερεύσεων κατά την υψηλή τουριστική περίοδο. Έτσι εκτιμάται
ότι ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής η τουριστική κίνηση θα μειωθεί έως και 9% σε ετήσια βάση.
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5.7 Ασφάλιση έναντι κινδύνου από την κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή είναι δυνατόν να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες στον ασφαλιστικό τομέα
διότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν σοβαρές ζημίες στην ακίνητη περιουσία και τις
υποδομές. Ως εκ τούτου αναμένεται ότι θα υπάρχει προώθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων,
αύξηση των ασφαλίστρων και διεύρυνση του πελατολογίου, δεδομένου ότι ιδιώτες και επιχειρηματίες θα επιδιώξουν να προστατευθούν από μελλοντικά δυσμενή γεγονότα που σχετίζονται
με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, η παραγωγικότητα των έργων ΑΠΕ εξαρτάται από τις
μετεωρολογικές διακυμάνσεις και έτσι μπορούν να διατεθούν ασφαλιστικά προϊόντα τόσο για τις
υποδομές των έργων όσο και για τα επίπεδα παραγωγικότητάς τους.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και τον κλάδο των ασφαλειών, αυξάνοντας τους πιθανούς κινδύνους αλλά και δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν. Οι ευκαιρίες που θα προκύψουν θα εξαρτηθούν από την ένταση
της κλιματικής αλλαγής ανά περιοχή, τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν για τον περιορισμό του
φαινομένου αλλά και τη δυναμική του ίδιου του κλάδου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες
υιοθετώντας νέες πρακτικές και προϊόντα. Σε διεθνές επίπεδο, ο ασφαλιστικός κλάδος φαίνεται
να προετοιμάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Όλο και συχνότερα δημοσιεύονται αναλύσεις για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα οικονομικά του κλάδου, ενώ
γίνονται συστηματικές προσπάθειες για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων ενσωμάτωσης στις
αναλύσεις των απωλειών που είναι πιθανόν να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή για διαφορετικές κατηγορίες πελατών. Ακόμη, αναλύονται οι δυνατότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή
πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου, την ανάπτυξη των αγορών άνθρακα, κλπ. Στην Ελλάδα
δεν έχουν αναπτυχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και διάθεση στην αγορά νέων
ασφαλιστικών προϊόντων σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι οικονομικές απώλειες από μεγάλες φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες το 2010 ανήλθαν σε περίπου 120 δισ. δολάρια. Από αυτές οι ασφαλισμένες οικονομικές απώλειες ανήλθαν στα 37 δισ. δολάρια. Το 15% των συνολικών απωλειών
προήλθε από τη χειμερινή καταιγίδα ξύνθια της Ευρώπης στις 26-28 Φεβρουαρίου 2010 (Munich
Re, 2010).

5.8 Κλιματική αλλαγή και επενδυτικές ευκαιρίες
για το χρηματοπιστωτικό κλάδο
Οι σημαντικότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω της
κλιματικής αλλαγής είναι (α) η προώθηση τραπεζικών προϊόντων που χρηματοδοτούν πιο φιλικά προς το
περιβάλλον έργα (π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολικά, έργα εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.) και (β) η συμμετοχή
στις αγορές άνθρακα με τρόπους όπως:
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▶ η χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του «μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (clean development
mechanism)»6,

▶ η χρηματοδότηση έργων «κοινής εφαρμογής (joint implementation)»7,
▶ η αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπομπών και η παροχή άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο
πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.
5.8.1 Προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που χρηματοδοτούν πιο φιλικά
προς το περιβάλλον έργα -Το παράδειγμα της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι το νέο πρότυπο ανάπτυξης της οικονομίας πρέπει να λειτουργεί
καθοριστικά προς την κατεύθυνση τόσο της κοινωνικής ευημερίας, μέσω της διατήρησης και δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας, όσο και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό και με απώτερο
σκοπό την ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας του Ομίλου στα θέματα ενίσχυσης της πράσινης
επιχειρηματικότητας, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου αποφάσισε το 2010 να δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο:

▶ να καταστεί ο Όμιλος Πειραιώς ο κατεξοχήν τραπεζικός όμιλος με εξειδίκευση στην πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αλλά και να πρωταγωνιστήσει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται
διεθνώς,

▶ η εξειδίκευση αυτή να βασιστεί σε ένα καινοτόμο πρότυπο ανάπτυξης, με προσήλωση στις αρχές της
βιώσιμης τραπεζικής, δηλαδή στο συνυπολογισμό, μαζί με την κερδοφορία, και των περιβαλλοντικά
ορθών και κοινωνικά ισόρροπων επιλογών.
Για τους παραπάνω λόγους, συνεχίζοντας τη δραστηριοποίησή της σε όλους τους τομείς τραπεζικής,
η Τράπεζα Πειραιώς ενδυναμώνει και επενδύει με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα,
με βάση την ακόλουθη δήλωση της Εκτελεστικής της Επιτροπής:
«Θα στηρίζουμε και θα χρηματοδοτούμε και εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και έργα που παρέχουν
προστιθέμενη αξία, ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών
που επιθυμούν να προωθήσουν την ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια βιώσιμη κοινωνία. Θέλουμε
η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ποιότητα ζωής και να έχει στο κέντρο της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς
να διακυβεύονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες στο μέλλον».
Η Τράπεζα Πειραιώς τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πλήθος δανειακών, ασφαλιστικών και
άλλων επιλογών, καλύπτοντας ποικίλες ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσεων και αγροτών σε επενδύσεις σχετικά με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και
νερού, την πράσινη χημεία, τις πράσινες μεταφορές, τη βιολογική γεωργία και τον οικοτουρισμόαγροτουρισμό (Πλαίσιο 9).

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης παρέχει κίνητρα έτσι ώστε οι ανεπτυγμένες χώρες που έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο να
χρηματοδοτούν προγράμματα/ έργα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, μια ανεπτυγμένη
χώρα, που δεν μπορεί να μειώσει όλες τις δικές της εκπομπές, γιατί είναι οικονομικά δυσβάστακτο εγχείρημα, μπορεί να το πετύχει έμμεσα με το να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών σε κάποια αναπτυσσόμενη χώρα, όπου η μείωση αυτή είναι ευκολότερη και φθηνότερη.
7
Παρεμφερές εργαλείο με το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης. Σε αντίθεση όμως μ’ αυτόν, αφορά έργα μείωσης εκπομπών όχι στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες που έχουν δεσμευτεί για μειώσεις μέσω του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
6
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Πλαίσιο 9: Πράσινα Τραπεζικά Προϊόντα της Τράπεζας
Πειραιώς που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
1. Πράσινα Προϊόντα για Επιχειρήσεις αφορούν εκείνες που επιλέγουν είτε την
πράσινη αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών εγκαταστάσεων/δραστηριοτήτων τους, είτε την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης σε κάποιον από τους
τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας (π.χ. φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα,
βιομάζα κ.λπ.). παρέχοντας βραχυπρόθεσμο ή/και μακροπρόθεσμο δανεισμό, η
Τράπεζα προσαρμόζει τα προϊόντα στις ανάγκες της εκάστοτε επένδυσης με όσο το
δυνατό πιο ευέλικτες διαδικασίες.
2. Πράσινα Προϊόντα για Ιδιώτες, όπως:
● στεγαστικά δάνεια για πελάτες που επιλέγουν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν
ακίνητο ανώτερης ενεργειακής κατηγορίας από την ελάχιστη που προβλέπει η νέα
νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων,
● πράσινα επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια για ιδιώτες που επιθυμούν να
εγκαταστήσουν στην κατοικία τους ή στην επαγγελματική τους στέγη φωτοβολταϊκά συστήματα ή να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους ή της
επαγγελματικής τους στέγης, μέσω επισκευών/παρεμβάσεων ή αγοράς εξοπλισμού,
φιλικού προς το περιβάλλον.
● δάνεια που καλύπτουν την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, μέσα από το πρόγραμμα του ΥπεΚά «εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
3. Πράσινα Προϊόντα για Αγρότες, όπως:
● εξειδικευμένα δάνεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος μέχρι
100 KW,
● δάνεια για προείσπραξη βιολογικών ενισχύσεων, για επαγγελματίες και πιστοποιημένους βιολογικούς καλλιεργητές.
4. Πράσινα Ασφαλιστικά Προϊόντα:
● μεταξύ άλλων, ειδικά πακέτα ασφάλισης φωτοβολταϊκών πάρκων, τόσο κατά τη διάρκεια εγκατάστασης/συναρμολόγησης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των
συστημάτων για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μέσω των θυγατρικών του, o Όμιλος Πειραιώς σχεδίασε και ανέπτυξε ένα πακέτο καινοτόμων πράσινων υπηρεσιών για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς με δυνατότητα εφαρμογής σε όλους
τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης σε σχέση με τα
ζητήματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης είναι ένα αντικείμενο στο οποίο ο
Όμιλος συμβάλλει πλέον καθοριστικά, τόσο με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων όσο και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδίκευση στα ζητήματα της πράσινης
επιχειρηματικότητας, αλλά και σε τεχνικά ζητήματα των σχετικών έργων, αποτέλεσε τη βάση για την πλήρη
υποστήριξη των επενδυτών που επιθυμούν να εξετάσουν, να δημιουργήσουν και τελικά να θέσουν σε
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λειτουργία επενδύσεις μέσω των παρεχόμενων πράσινων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα καθιέρωσε την τεχνική
αξιολόγηση των έργων, μέσω της εξασφάλισης της τεχνικής αρτιότητας όλων των χρηματοδοτούμενων
έργων πράσινης επιχειρηματικότητας, προασπίζονται τα συμφέροντα κυρίως των επενδυτών και κατ’ επέκταση της Τράπεζας.
Στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων που αφορούν επενδύσεις στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του 2011 είχε € 1.029 εκατ. εγκεκριμένα όρια και € 688 εκατ.
υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων, με 28% ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2010. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα,
παρά τις δυσμενείς συνθήκες, παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας.
Η συνολική ισχύς των έργων ΑΠΕ που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς έως και το
τέλος του 3ου τριμήνου του 2012 ήταν 436 MW. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές αποτράπηκε σε ετήσια βάση
η έκλυση 727,4 χιλιάδων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 55,6 εκατ. δέντρα για
την απορρόφησή της.
5.8.2 Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπομπών

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων Εκπομπών θεσπίστηκε με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ και
άρχισε να εφαρμόζεται στην Ένωση από το 2005. Σε γενικές γραμμές η λειτουργία του έχει ως εξής:
Σε ετήσια βάση εκδίδεται ένας συγκεκριμένος αριθμός δικαιωμάτων εκπομπών ο οποίος είτε κατανέμεται εκ των προτέρων στις υπόχρεες εγκαταστάσεις βάσει συγκεκριμένων κανόνων είτε δημοπρατείται
από τις αρμόδιες αρχές. Ένα δικαίωμα εκπομπής αντιστοιχεί σε ένα τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
Οι εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο σύστημα υποχρεούνται σε ετήσια βάση να παραδώσουν προς
την εποπτεύουσα αρχή (το ύπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Ελλάδα)
δικαιώματα εκπομπών ίσα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (ή άλλων αερίων θερμοκηπίου που
καλύπτει το σύστημα) που εξέπεμψαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων προς κατανομή είναι μικρότερος από την ποσότητα των εκπομπών που οι
υπόχρεες εγκαταστάσεις θα εξέπεμπαν αν δεν υπήρχε το σύστημα εμπορίας, έτσι ώστε η δημιουργούμενη στενότητα δικαιωμάτων να αποτελέσει κίνητρο για μειώσεις εκπομπών ή για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών μέσω
δημοπρασιών, από άλλες υπόχρεες εγκαταστάσεις, καθώς και μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM).
Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες αγοραπωλησιών δικαιωμάτων εκπομπών είτε σε πλεονασματικές
επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τα περίσσεια δικαιώματά τους, είτε σε ελλειμματικές επιχειρήσεις, οι
οποίες είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν σε αγορές δικαιωμάτων εκπομπών. Η αγοραπωλησία δικαιωμάτων λειτουργεί όπως και η αγοραπωλησία μετοχών στο χρηματιστήριο. Ιδιώτες ή εταιρείες μπορούν
να αγοράζουν ή να πωλούν δικαιώματα εκπομπών είτε ανεξάρτητα είτε με τη βοήθεια χρηματομεσιτών
(broker). Έτσι, μία Τράπεζα μπορεί να συμμετέχει στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων ως ανεξάρτητο μέλος
ή να παίζει τον ρόλο χρηματομεσίτη κατά τις αγοραπωλησίες των ιδιωτών ή άλλων εταιρειών.
Στο Σχήμα 11 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του όγκου συναλλαγών των εμπορευόμενων δικαιωμάτων εκπομπών, καθώς και της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών τόσο του Ευρωπαϊκού συστήματος
εμπορίας όσο και των πιστώσεων εκπομπών που προέρχονται από έργα CDM. Από το εν λόγω διάγραμμα
προκύπτει ότι οι αγοραπωλησίες δικαιωμάτων υπερέβησαν το 2012 τους 9000 Μt CO2.
Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων Εκπομπών υπάγονται συγκεκριμένοι βιομηχα-
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ςχήμα 11: Όγκος συναλλαγών αγοραπωλησιών δικαιωμάτων εκπομπών cO2 στο χρηματιστήριο
Bluenext κατά το τελευταίο έτος.
πηγή: IcE 2013, the emissions market, IcE futures Europe.

νικοί κλάδοι, οι εγκαταστάσεις καύσης υπό την προϋπόθεση η δυναμικότητα των ανωτέρω δραστηριοτήτων να υπερβαίνει κάποια προκαθορισμένα όρια δυναμικότητας8 καθώς και οι αεροπορικές
μεταφορές. Συνολικά στην ΕΕ, κατά τη 2η περίοδο εμπορίας (2008-2012), συμμετείχαν περίπου
13.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις και περίπου 551 αεροπορικές εταιρείες, εκ των οποίων 164
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 9 αεροπορικές εταιρείες από την Ελλάδα. Από το 2013 μέχρι το
2020, όπου το πεδίο εφαρμογής του συστήματος επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες (π.χ.
παραγωγή χημικών, παραγωγή αλουμινίου), ο προσωρινός κατάλογος κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών για την Ελλάδα περιλαμβάνει 157 εγκαταστάσεις.
Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 3η φάση λειτουργίας του συστήματος
εμπορίας (2013-2020), τόσο λόγω του ύψους των συναλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν όσο και λόγω του ότι μέρος των εσόδων θα διατεθούν σε δράσεις μείωσης των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, για την Ελλάδα προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα
έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών θα είναι της τάξης του € 400-600 εκατ. ανά
έτος για όλη την περίοδο 2013-2020. Η Οδηγία ορίζει ότι τουλάχιστον 50% των εσόδων αυτών θα
πρέπει να διατεθεί σε δράσεις όπως ενίσχυση ΑΠΕ, δασώσεις-αναδασώσεις, ανάπτυξη μεταφορών
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση

Ορισμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η διύλιση ορυκτελαίων, η παραγωγή νιτρικού οξέος, και η πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου,
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ανεξαρτήτως δυναμικότητας.
8
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κοινωνικών ζητημάτων σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, κ.λπ. δημιουργείται επομένως μια πολύ
μεγάλη αγορά όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να συμμετέχουν πραγματοποιώντας αγοραπωλησίες δικαιωμάτων, παρέχοντας χρηματοπιστωτικά προϊόντα για αγοραπωλησίες δικαιωμάτων
ενισχύοντας τη ρευστότητα του συστήματος, χρηματοδοτώντας έργα για την παραγωγή δικαιωμάτων εκπομπών που θα αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας στο σύστημα εμπορίας, παρέχοντας
διάφορες υπηρεσίες στο πλαίσιο της εμπορίας, συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση έργων που θα
υλοποιηθούν από τη διάθεση των εσόδων των δημοπρασιών, κλπ.■
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Η έγκαιρη προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή...
ίσως η μοναδική λύση

Η εΓΚάιρΗ πρΟςάρΜΟΓΗ ςΤΗΝ ΚΛιΜάΤιΚΗ άΛΛάΓΗ...
ιςώς Η ΜΟΝάΔιΚΗ ΛΥςΗ

Το κλίμα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει, και θα συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ευημερία του ανθρώπου. Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, η κλιματική αλλαγή
ήταν απόρροια της φυσικής κλιματικής μεταβλητότητας. Μετέπειτα όμως, αποδείχθηκε ότι, τόσο με
την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού, όσο και με την υπέρμετρη κατανάλωση των φυσικών πόρων
που είχε σαν αποτέλεσμα την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ο ίδιος ο άνθρωπος
άρχιζε να επηρεάζει το κλίμα. Η επιστημονική κοινότητα εκφράζει πλέον με βεβαιότητα ότι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι αποτέλεσμα και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με την έκλυση των αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια
αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 21ο αιώνα τουλάχιστον κατά 1,5°C είναι αναπόφευκτη, ενώ μια αύξηση της τάξης των 3°C θεωρείται η πιο αισιόδοξη εκτίμηση σε σχέση με τα πιο
αρνητικά σενάρια που προβλέπουν μία αύξηση από 4°C έως και 6,4°C .
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και θα επηρεάσει την οικονομία τόσο αρνητικά όσο και θετικά.
Ασκεί πιέσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και ειδικότερα στις περιοχές της παράκτιας ζώνης, επιφέρει
αλλαγές στη γεωργία, επηρεάζει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων. Επιπλέον,
αλλάζουν τα δεδομένα για τις οικονομικές δραστηριότητες όπως η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, ο τουρισμός, οι υποδομές, διαφοροποιείται η ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, και γενικότερα
επηρεάζεται η οικονομική ζωή ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών.
Κατανοώντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε σχέση τόσο με την αναγνώριση των κλιματικών οικονομικών
κινδύνων, όσο και με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών, η Τράπεζα Πειραιώς υιοθέτησε
το 2010 τη δική της Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή. Μέσα σε αυτήν προβλέπονται, μεταξύ
άλλων, η εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις και του κόστους προσαρμογής σε αυτή, για την οποία η Τράπεζα, υλοποίησε το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα climabiz.
Σημαντική καινοτομία του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, αποτέλεσε η ανάπτυξη της Εφαρμογής διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου. Με την Εφαρμογή αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς εκτίμησε με
οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της. Για το συγκεκριμένο δείγμα των
επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, το ποσοστό του πιθανού
κινδύνου ανήλθε στο 4% του συνολικού χαρτοφυλακίου και στο 14% του χαρτοφυλακίου που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια
αποτίμησης του κλιματικού κινδύνου, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτή η εκτίμηση επέτρεψε να εξεταστεί η βαρύτητα του κλιματικού κινδύνου σε σχέση με τους λοιπούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους,
έτσι ώστε να ενσωματωθεί στη γενική διαχείριση του κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Επιπλέον, οι παραπάνω εκτιμήσεις επέτρεψαν την έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων και την
καθοδήγησή τους για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Η πληροφορία αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για κάθε επιχείρηση διότι με την εφαρμογή των κατάλληλων
πρακτικών παρουσιάστηκε η δυνατότητα μείωσης λειτουργικού κόστους ή αύξησης των πωλήσεων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, διαπιστώθηκε, ειδικότερα για την ελληνική οικονομία ότι
οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο αρνητικές. Παρουσιάζονται επιχειρηματικές
ευκαιρίες όπως με την προώθηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη βελτίωση της απόδοσης

57

Τράπεζά πειράιώς | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία ζήτησης για νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
κ.λπ.
Σύμφωνα με την έκθεση του Ομίλου Πειραιώς «Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες»
δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λπ. Η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων
καιρικών φαινομένων δημιουργεί κίνητρο για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Επιπλέον,
η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων
συγκεκριμένων προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων (π.χ. αναψυκτικά, νερά, παγωτά κ.λπ.). Είναι
πιθανόν να διαμορφωθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων
κατά τους χειμερινούς μήνες και να παρουσιαστεί αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά τη χαμηλή
τουριστική περίοδο. Στον πρωτογενή τομέα, πιθανόν ορισμένες καλλιέργειες να ευνοηθούν είτε από
τις νέες κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν είτε λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των
αγροτικών προϊόντων ως αποτέλεσμα του περιορισμού της παραγωγής λόγω της κλιματικής αλλαγής
παγκοσμίως.
Όσο αλλάζει το κλίμα τόσο οι επιπτώσεις του θα είναι ορατές στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο
θα επηρεάζεται η οικονομία τόσο θα παρουσιάζονται ευκαιρίες για επενδύσεις σε τεχνολογίες και
υπηρεσίες που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βοηθούν στην προσαρμογή στο
νέο κλιματικό περιβάλλον. Από τη στιγμή που άνθρωπος έχει πλέον τη δύναμη να αλλάζει το κλίμα,
σίγουρα έχει και τη δύναμη να προσαρμοστεί έγκαιρα στην κλιματική αλλαγή και ίσως εν τέλει να
μετριάσει τις επιπτώσεις της■
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