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Η περίπτωση της Κλιματικής Αλλαγής  
 

Βρεττός Κωνσταντίνος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

 

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που οι συζητήσεις για την Κλιματική Αλλαγή στη Στοκχόλμη οδήγησαν στη 

δημοσιοποίηση μιας περίληψης συμπερασμάτων, από την Ομάδα Εργασίας 1 (WG1) του Διακυβερνητικού Πάνελ για 
την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), έναν επί της ουσίας πρόδρομο της επόμενης έκθεσης του IPCC. Τα  μέχρι τώρα 

ευρήματα μάλλον ξεκάθαρα, σημειώνουν πως η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει καταστεί πλέον επιστημονικά 
αδιαμφισβήτητη, τουλάχιστον μετά τη δεκαετία του ’50. Σε όρους κλιματικών επιπτώσεων αυτό μεταφράζεται σε 

αύξηση του επιπέδου της ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας θερμοκρασίας, τη μείωση του όγκου των πάγων στους 
πόλους της γης, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την αύξηση της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου 

στην ατμόσφαιρα. Κινητήρια πηγή όλου αυτού του ανησυχητικού, αν όχι εφιαλτικού, σκηνικού αποτελούν οι 
αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, για τις οποίες αυτή τη φορά το IPCC υπήρξε 

ακόμη πιο ξεκάθαρο ως προς την ανθρωπογενή τους προέλευση.      

Τα στοιχεία για την κλιματική αλλαγή είναι αμείλικτα. Στην πρώτη έκθεση του IPCC που εκδόθηκε το 1990, οι 

επιστήμονες έκαναν λόγο για μια συγκέντρωση εκπομπών CO2 γύρω στα 354 ppm, όταν το επίπεδο κατά την 
προβιομηχανική περίοδο υπολογίζεται μόλις στα 280 ppm. Η τελευταία έκθεση κάνει λόγο για πάνω από 400 ppm, 

για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη, σύμφωνα με όλες τις μέχρι σήμερα εκθέσεις, κινείται στο εύρος του 1,5 -4,5 βαθμούς Κελσίου με ορίζοντα 

το 2100, προκαλώντας αμετάκλητες μεταβολές στην κλιματική ευαισθησία του πλανήτη.  

Η αλήθεια πλέον είναι πως με κάθε έκθεση του IPCC, όσο πολύτιμη κι αν είναι αδιαμφισβήτητα, δεν μαθαίνουμε κάτι 

εντελώς καινούργιο, απλά επικαιροποιούμε εκείνο που ήδη γνωρίζαμε – ή οφείλαμε να γνωρίζουμε - εδώ και πολύ 
καιρό, ότι δηλαδή οι εκπομπές CO2 είναι υπεύθυνες για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Χρήσιμη γνώση, αλλά 

κανείς πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι κάτι ανήκουστο! Για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας, ωστόσο, 
οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι εκθέσεις του IPCC είναι εξεχόντως σημαντικές, καθώς μας παρέχουν κρίσιμες 

ενημερώσεις/προειδοποιήσεις για το κοντινό μέλλον. 

Αναδεικνύεται, λοιπόν, μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία οφείλει άμεσα να διαχειριστεί τόσο 
σε παγκόσμιο, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Συνίστανται δύο τρόποι – μη αμοιβαία αποκλειόμενοι - για να 
αντιμετωπίσει κανείς την κλιματική αλλαγή. Πρώτον, η μείωση των εκπομπών CO2 (πολιτικές μετριασμού – 

mitigation policies) και δεύτερον η υιοθέτηση πολιτικών προσαρμογής (adaptation policies) απέναντι στις νέες 
συνθήκες που φαίνεται να αποτελούν κομμάτι ενός παγιωμένου αύριο. Ξεκινώντας από τη μείωση των εκπομπών 

CO2, «κολλάμε» σε ζητήματα και προβληματικές που συνδέονται με την οικονομική μεγέθυνση χωρών (ειδικά των 
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αναπτυσσόμενων), αφού καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη να παίξει το ρόλο του «σωτήρα» σε ένα free riding 
παιχνίδι, εις βάρος μάλιστα των δικών της ρυθμών ανάπτυξης. Η μετάβαση σε τεχνολογίες μειωμένων εκπομπών 

ρύπων, πέρα από δαπανηρή, χρειάζεται ευρύτερες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, τις οποίες αναπτυσσόμενες 
χώρες δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν. Ακόμη και σε ένα ευρύτερο διεθνές επίπεδο, παρατηρεί κανείς ότι 
μια κοινή στόχευση προς μείωση των εκπομπών CO2 είναι επί της ουσίας ανέφικτη. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τη 

στάση των ΗΠΑ και της Κίνας κατά τις συζητήσεις για το Πρωτόκολλο του Κιότο. Συνεπώς, η διαχείριση της 
περιβαλλοντικής κρίσης φαίνεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, να «σκοντάφτει» σε έναν οικονομικό και αναπτυξιακό 

περιορισμό, κυρίως από τη μεριά των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Από την άλλη μεριά, οι πολιτικές προσαρμογής φαίνονται να παρέχουν ένα ευρύχωρο πεδίο δράσης, αφού 
συνδέονται με ένα σύνολο συμπληρωματικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και επενδυτικών ευκαιριών. Τι σημαίνει, 

όμως, πολιτική προσαρμογής; Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι αύριο οι ηγέτες όλη της υφηλίου συμφωνούν σε μια 
δραστική μείωση των εκπομπών στα επίπεδα που ορίζουν τα επιστημονικά κριτήρια, οι σωρευτικές επιπτώσεις από 
τις έως τώρα εκπομπές δεν θα μπορέσουν να αποφευχθούν. Πέρα από το γεγονός ότι μια τέτοια  συμφωνία δεν 

φαίνεται ούτε αχνά στον ορίζοντα, τα κράτη (σε τοπικό επίπεδο) οφείλουν μέσω κατάλληλων δράσεων και πολιτικών 
να μειώσουν τις επιπτώσεις των κινδύνων (π.χ. υποδομές προστασίας, μόνωση κτηρίων, κλπ) ή να εκμεταλλευτούν 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν. Ειδικά ως προς το τελευταίο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
η κλιματική αλλαγή μεταφράζεται για παράδειγμα τόσο σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όσο και σε άνοδο της 

θερμοκρασίας και της ηλιοφάνειας στις Βόρειες Χώρες. Για την Ελλάδα, η ημερολογιακή επέκταση της θερινής 
περιόδου (από πλευράς μέσης θερμοκρασίας) θα μπορούσε να ειδωθεί ως μια κατεξοχήν ευκαιρία για διεύρυνση της 

τουριστικής περιόδου, άρα και των εσόδων από αυτή. Εξίσου χρήσιμη θα μπορούσε να θεωρηθεί και η ενεργειακή 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ήλιου ή ανέμου), κυρίως σε τοπικό επίπεδο, εκεί που η 

παραγόμενη ενέργεια μπορεί να διανεμηθεί απ’ ευθείας στον τοπικό πληθυσμό, αποφεύγοντας έτσι τα μάλλον 
δυσχερή ακόμα ζητήματα ενεργειακής αποθήκευσης και μεταφοράς. Διαφαίνεται, λοιπόν, μια σύνδεση της 
διαχείρισης αυτής της περιβαλλοντικής κρίσης, τουλάχιστον ως προς τις πολιτικές προσαρμογής, με ένα σύνολο 

επενδυτικών και παραγωγικών ευκαιριών. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία έχει από το 2008  
υπεισέλθει σε μια μακρά περίοδο ύφεσης, η διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης μπορεί να ειδωθεί ως ένας 

αναπτυξιακός μοχλός επανεκκίνησης ή τόνωσης παραγωγικών τομέων που είτε βαλτώνουν στην αδράνεια (π.χ. 
κατασκευές), είτε μπορούν να βελτιωθούν σε όρους αποτελεσματικότητας (π.χ. τουρισμός και ενέργεια).     

Παράλληλα, οι πολιτικές προσαρμογής μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση τόσο της απασχόλησης, 

όσο και νέων παραγωγικών τομέων με προοπτικές, κυρίως καινοτομικού χαρακτήρα, οι οποίοι συνοδεύονται από 
αυξημένες επενδύσεις σε R&D. Αυτή η δυνητική λειτουργική επικουρικότητα ανάμεσα στη διαχείριση της 
περιβαλλοντικής και της οικονομικής κρίσης καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεση ς σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική απασχόληση στις eco -βιομηχανίες υπολογίζεται πλέον 
στο 1-2% της συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης σε 

αυτές τις θέσεις υπολογίζεται στο 2,7% πανευρωπαϊκά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Σύμφωνα, με εκτιμήσεις της 
WWF, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να προσφέρουν μέχρι και 4,4 εκατ. θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. 

Παγκοσμίως δε, η βιομηχανία καθαρών τεχνολογιών έχει σχεδόν διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της από €104 δις 

το 2008 σε €198 δις το 2011. 

Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, η τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή υπολογίζει ότι 

το κόστος μη-δράσης απέναντι στη διαφαινόμενη περιβαλλοντική κρίση μπορεί να κοστίσει και σε οικονομικούς 
όρους στη χώρα γύρω στα €700 δις ευρώ (αξία φυσικών επιπτώσεων ανά τομέα, όπως γεωργία, αλιεία, δομημένο 
περιβάλλον, τουρισμό κα, αποτυπωμένες σε οικονομικούς όρους κάτω από σενάριο χωρίς προσαρμογή). Δεδομένης 

μια παγκόσμιας προσπάθειας μετριασμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το κόστος μπορεί να μειωθεί στα 
€436 δις. Αντιθέτως, η υιοθέτηση μόνο πολιτικών προσαρμογής σε εθνικό επίπεδο, θα περιορίσει το κόστος στα 
€578 δις. Όλες αυτές οι προβλέψεις είναι σωρευτικές και αφορούν την  περίοδο 2011-2100. Παρότι τα οφέλη από τις 
πολιτικές μετριασμού είναι αναμφίβολα υλοποιήσιμα και σημαντικά, κάτι που δηλώνεται και από την Κλιματική 

Έκθεση του IPCC, η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μάλλον επισφαλής ή τουλάχιστον χαρακτηρίζεται από  
εγγενή αβεβαιότητα. Συνεπώς, όπως προτείνει και η ίδια η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι πολιτικές 

προσαρμογής οφείλουν να ακολουθηθούν ως μια πιο σίγουρη λύση, ελπίζοντας βέβαια στην επικουρικότητα των 
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πολιτικών μετριασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Αιχμή του δόρατος, βέβαια, είναι ποιό θα είναι το κόστος προσαρμογής για την Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια. Η 

έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι η υιοθέτηση πολιτικών προσαρμογής μπορεί να αποφέρει πολλαπλάσια 
οφέλη σε σχέση με το κόστος της, αν σχεδιασθεί προσεκτικά ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό πρόγραμμα. Μεταξύ 

των πιθανών οφελών μπορούν να είναι η τόνωση της απασχόλησης, η επανεκκίνηση παραγωγικών τομέων που λόγω 
οικονομικής ύφεσης είχαν αδρανήσει (π.χ. δομημένο περιβάλλον, κλπ), η εξοικονόμηση ενέργειας σε όρους 

κατανάλωσης (τόσο σε οικιακό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο), καθώς και η στροφή σε εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία). Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ενίσχυση των τομέων 
έρευνας και τεχνολογίας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την πράσινη τεχνολογία και καινοτομία. Σε αυτή την 
κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη η σύμπραξη του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, ειδικά όσον αφορά στη 

συνεργασία πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις, εν δεχομένως ακόμα και μέσα σε καθεστώς 
συνεργατικού σχηματισμού (cluster). Ενδεικτικό προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το παράδειγμα του πράσινου 
cluster βιομάζας στο Graz της Αυστρίας, το οποίο έχει οδηγήσει στη δημιουργία 6000 νέων θέσεων εργασίας στην 

περιοχή, ενώ η διοίκηση επενδύει κάθε χρόνο το 10% των κερδών της στην έρευνα και ανάπτυξη.  

Η αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής είναι τόσο απειλή όσο και ευκαιρία, ανάλογα πάντα με το πώς 
επιλέγει κανείς να το δει. Ούτως ή άλλως, μέχρι το 2020 η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τόσο πολιτικές 

μείωσης των εκπομπών CO2, σύμφωνα με τη Στρατηγική Μεγέθυνσης «Ευρώπη 2020», όσο και να προσαρμόσει ένα 
σύνολο περιβαλλοντικών και ενεργειακών κριτηρίων στις επιταγές της ευρύτερης περιβαλλοντικής Ευρωπαϊκής 

στρατηγικής. Δεν είναι καθόλου άσχημο να μετατρέψουμε μια συμβατική υποχρέωση σε μια επενδυτική και 
παραγωγική ευκαιρία, σε μια περίοδο μάλιστα που η επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 
έξοδο της χώρας από μια μακράς διαρκείας ύφεση. Ίσως, όμως, ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 
συνειδητοποίηση πως η διαχείριση μιας υπάρχουσας περιβαλλοντικής κρίσης δεν μεταφράζεται μονάχα σε κόστος 
που λόγω ύφεσης σε εθνικό επίπεδο οφείλουμε να αποφύγουμε. Αντιθέτως, η συντεταγμένη και στρατηγική 

διαχείριση αυτής της περιβαλλοντικής κρίσης, καθώς και των κινδύνων που αυτή επιφέρει, μπορούν να δράσουν 
συμπληρωματικά σαν επενδυτικές και παραγωγικές ενέσεις για την ελληνική οικονομία, καθιστώντας έτσι – όσο 

οξύμωρο κι αν ακούγεται - την κλιματική κρίση, αντίδοτο σε μια άλλη οικονομική και παραγωγική κρίση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  (ELIAMEP)- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr     

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr     

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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