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Προκλήσεις μετάβασης σε βιώσιμη 
οικονομία

•Μεγάλη διαφορά με παλαιότερες κοινωνικό-
τεχνολογικές μεταβάσεις στο ενεργειακό 
πρότυπο

1. Κυρίως καθοδηγείται από την πολιτική (κανένα προηγούμενο), παρότι οι 
μεταβάσεις στο παρελθόν είχαν την υποστήριξη της πολιτικής

2. Ταχύτητα της μετάβασης χωρίς προηγούμενο

3. Δεν υπάρχει προϊόν που να δημιουργεί ζήτηση 

4. Παγκόσμιος συντονισμός πολιτικών απαραίτητη



Covid και κλιματική κρίση: Συνδέσεις και 
κοινά στοιχεία
• Έλλειψη προετοιμασίας απέναντι σε γνωστή απειλή
• Μυωπική προσήλωση στο παρόν
• Κουφοί απέναντι στην επιστημονική κοινότητα
• Άγνοια ή αδιαφορία για τις οικολογικές επιπτώσεις της οικονομικής 

μεγέθυνσης και των καταναλωτικών προτύπων (περιβαλλοντικές 
διαταραχές αυξάνουν τις πιθανότητές πανδημιών)

• Στην αντιμετώπιση: 
• Ανάγκη συμπεριφορικών αλλαγών
• Αναγνώριση πως συμπεριφορικές αλλαγές δεν είναι και τόσο δύσκολες (εργασία εξ 

αποστάσεως)

• Η κρίση του Covid έφερε την μεγαλύτερη μείωση εκπομπών αερίου 
θερμοκηπίου



ων



Απαιτείται πρωτόγνωρη μείωση της 
ανθρακικής έντασης  της οικονομίας

• Οι εθνικές δεσμεύσεις (Συμφωνία του Παρισιού) δεν αρκούν

• Είμαστε σε τροχιά να φτάσουμε 3.2°C μέχρι 2100

• Ενώ οι παγκόσμιες εκπομπές ήταν σταθερές το 2013-2016, 
αυξήθηκαν το 2017 κατά 1.6% και 2.7% το 2018 και αναμένονται να 
αυξηθούν κατά 0.6% in 2019

• Για τον στόχο των 1.5 C οι εκπομπές πρέπει να πέσουν 7.6% κάθε 
έτος από το 2020 (2.7% για στόχο των 2 C)

• Η αναμενόμενη πτώση των εκπομπών CO2 από την κρίση του Covid
είναι 8%
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Κρίση ως νέα ευκαιρία για βιώσιμη 
ανάκαμψη
• Κρίση του 2008 σχετίστηκε με Πράσινη δημοσιονομική πολιτική αλλά 

ήταν βραχύβια

• Χαμηλοί τόκοι επιτρέπουν επενδύσεις

• Έργα υποδομών μεγάλης έκτασης

• Χαμηλό κόστος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινης 
τεχνολογίας

• Υψηλότερη προτεραιότητα για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής 

• Βιώσιμες πολιτικές για τόνωση της ζήτησης και προσφοράς

• Χαμηλές τιμές πετρελαίου=> ευκαιρία για πράσινους φόρους/τιμές





Παγιδευμένοι πόροι (παίγνιο αρνητικού 
αθροίσματος) και βιωσιμότητα
• Καίγοντας τωρινά παγκόσμια αποθέματα υδρογονανθράκων θα οδηγούσε σε 

τρεις φορές περισσότερες εκπομπές συμβατές με τον στόχο του 2°C (880Gt)

• Υδρογονάνθρακες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιστοιχούν με 40% 
του φυσικού αερίου, 50% του πετρελαίου και πάνω από το 80% του άνθρακα

• Μονάδες παραγωγής ενέργειας (υδρογονάνθρακας) που θα έπρεπε να κλείσουν 
(παγιδευμένες) πριν την απόσβεση του κεφαλαίου θα αντιστοιχούσε με USD 320 
δις μέχρι το 2050.

• Από υπερβολικά υψηλή τιμή του πετρελαίου (2008) ως απειλή στην ενεργειακή 
ασφάλεια αλλά χρήσιμη για πράσινη μετάβαση, σε υπερβολικά χαμηλή τιμή του 
πετρελαίου (2020) ως απειλή στην χρηματοοικονομική και ενεργειακή ασφάλεια 
και μετάβαση (εκτός αν καθοδηγηθεί από πράσινη επανάσταση) => κλειδί



Βήματα θετικά και ανησυχίες

• Πράσινο Deal ’Νόμος για το Κλίμα’ (2050 στόχος κλιματικής 
ουδετερότητας)

• EU στόχος μείωση εκπομπών GHG 2030 τουλάχιστον στο 50% σε σύγκριση 
με το 1990

• ETS (μεταβιβάσιμες άδειες) επέκταση σε νέους τομείς: τιμή στον άνθρακα
(με μηχανισμό διορθώσεων στα σύνορα)

• EU 750 δις ταμείο ανάκαμψης (30% πράσινο και ψηφιακό)
• ESG και πράσινη χρηματοδότηση
• Greta: πίεση από την βάση στην πολιτική και στις επιχειρήσεις

• Απειλές: πολλές κρίσεις στον ορίζοντα, λαϊκισμός, προστατευτισμός, 
κατάρρευση παγκόσμιων μηχανισμών διακυβέρνησης 



Προκλήσεις για επιχειρήσεις

• Πριν από την κρίση υπήρχε εντεινόμενη ανησυχία για το κατά πόσο οι 
επιχειρήσεις συμβάλουν στην περιβαλλοντική φθορά, ανισότητα και κοινωνικό 
αποκλεισμό (αποεπένδυση και αντίδραση μετόχων)

• Η κρίση του Covid: οπισθοδρόμηση ή αλλαγή;

• Προ κρίσης ο ιδιωτικός τομέας φάνταζε ως δυνατότερος από τα έθνη αλλά ο 
ρόλος του κράτους ενισχύθηκε με την κρίση

• Κάποιες μελέτες δείχνουν πως οι μετοχές των βιώσιμων επιχειρήσεων είναι πιο 
εύρωστες στις κρίσεις

• Στόχος των επιχειρήσεων: «να δημιουργούν κερδοφόρες λύσεις για τα 
προβλήματα των ανθρώπων και του πλανήτη και όχι να δημιουργούν κέρδη 
παράγοντας προβλήματα για τους ανθρώπους και το πλανήτη» (Mayer, 2018).

• Σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, της μέτρησης και καταγραφής μη 
χρηματοοικονομικών δεδομένων, νέα λογιστικά πρότυπα και εποπτεία, πράσινη 
χρηματοδότηση


