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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τη σχέση κλιματικής αλλαγής
και οικονομικής δραστηριότητας. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στη συλλογή
δευτερογενών πηγών μέσα από βιβλία και άρθρα σε περιοδικά. Επίσης
επιχειρήθηκε η ανάλυση της Ελλάδας ως μελέτη περίπτωσης. Σύμφωνα με τα
συμπεράσματα της εργασίας ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους
τομείς της οικονομίας που εξετάστηκαν βρέθηκε να είναι αρνητικός και σε
πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικός. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφής η
ανάγκη για μια καλά καθορισμένη πολιτική προσαρμογής που θα καλύπτει όλους
τους τομείς. Μια εξωτερική πολιτική που θα αναθεωρηθεί σε πτυχές ιδιαίτερης
σημασίας για την Ελλάδα θα πρέπει επίσης να είναι μέρος της συνολικής
πολιτικής προσαρμογής.
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Abstract
The purpose of this paper was to study the relationship between climate change
and economic activity. The methodology was based on the collection of secondary
sources through books and articles in journals. An analysis of the case study of
Greece was also attempted. According to the findings of the study, the impact of
climate change on all sectors of the economy examined was found to be negative
and in many cases, extremely negative. Therefore, the need for a well-defined
adaptation policy covering all areas becomes clear. A foreign policy that will be
reviewed in aspects of particular importance to Greece should also be part of the
overall policy adjustment.
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Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι δισεκατομμυρίων ετών της
ιστορίας του πλανήτη μας, οι παράμετροι που καθορίζουν το κλίμα της Γης
ποικίλλουν σημαντικά. Όταν η σύνθεση της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας
άρχισε να πλησιάζει τα σημερινά χαρακτηριστικά της, πριν από τρία
δισεκατομμύρια χρόνια, ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα εναλλασσόμενες
ζεστές και κρύες παγετώδεις και μεσοπαγετώνιες περίοδοι. Η πιο πρόσφατη
γεωλογική περίοδος, η Ολόκαινος ξεκίνησε πριν από 11.500 χρόνια, δηλαδή
μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων (πριν από 18.000 χρόνια) και
συνεχίζεται

μέχρι

σήμερα.

Κατά

τη

διάρκεια

της

τρέχουσας

μεσοπαγετώνιας περιόδου, η θερμοκρασία του αέρα άρχισε να αυξάνεται
και σχεδόν έφτασε στα σημερινά επίπεδα θερμοκρασίας τον 11ο αιώνα μ.Χ.
(Luterbacheretal., 2011).
Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε επίσης από τη λεγόμενη «Μικρή
εποχή των παγετώνων» από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, κατά τη διάρκεια
της οποίας επικράτησαν σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες τόσο στα
μεσαία γεωγραφικά πλάτη όσο και στην Ελλάδα, με εκτιμήσεις που
δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες ήταν 1,5ºC χαμηλότερες από ότι σήμερα
(Luterbacheretal., 2011). Από τα τέλη του 19ου αιώνα, συνεχίζεται η
αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, με κάποιες παραλλαγές. Ο
μέσος ρυθμός θέρμανσης της ατμόσφαιρας της Γης κατά τον 20ο αιώνα
ήταν 0,7ºC ανά 100 έτη (IPCC, 2007).
Η διεθνής επιστημονική συναίνεση είναι ότι ένα σημαντικό μέρος
αυτής της υπερθέρμανσης οφείλεται σε μια αλλαγή στη σύνθεση της
ατμόσφαιρας που προκαλείται από την ανθρώπινη (ανθρωπογενή)
δραστηριότητα. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως «ανθρωπογενές συστατικό
της κλιματικής αλλαγής» ή απλά «ανθρωπογενής υπερθέρμανση του
πλανήτη». Στην πραγματικότητα, αυτή η περίοδος περιγράφεται συχνά, με
μεγάλη ακρίβεια, ως «ανθρωπόκαινος» ένας όρος που αρχικά επινοήθηκε
από τον Eugene F. Stoermer και αργότερα διαδόθηκε από τον καθηγητή
PaulCrutzen. Όπως εκτιμήθηκε από τους Jones και Moberg (2003), η
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αύξηση των μέσων όρων θερμοκρασίας του αέρα στις χερσαίες περιοχές
της Γης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν 0,78ºC ανά 100 έτη. Πρέπει
να σημειωθεί ότι η αύξηση δεν ήταν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του
20ου αιώνα: σημειώθηκε θέρμανση το 1920-1945 και από το 1975 και μετά,
ενώ πολλές μελέτες προσπάθησαν να εξηγήσουν την ψύξη που
παρατηρήθηκε μεταξύ του 1945 και του 1975, η οποία, κατέληξε να
αποδίδεται στο φως του ήλιου που εμποδίζεται από τα ανθρωπογενή
ατμοσφαιρικά αερολύματα και την ηφαιστειακή σκόνη (πλανητική σκίαση).
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσφατη ανοδική τάση της θερμοκρασίας είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% σε όλες σχεδόν τις
κατοικημένες περιοχές του πλανήτη και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Μετεωρολογικό Οργανισμό, η περίοδος 1995-2005 ήταν η θερμότερη
δεκαετία που καταγράφηκε τα τελευταία 500 έτη (WMO, 2006). Σύμφωνα
με τη Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2007), η
ατμοσφαιρική θερμοκρασία αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη
διάρκεια του 21ου αιώνα στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη.
Ειδικότερα,

βάσει

των

μέσων

αποτελεσμάτων

σε

έναν

αριθμό

προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων, η μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία
αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8-4ºC έως το 2100, ανάλογα με τις εξελίξεις
στη συγκέντρωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η αύξηση της
θερμοκρασίας αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε υψηλότερα γεωγραφικά
πλάτη και σε ηπειρωτικές περιοχές σε αντίθεση με τους ωκεανούς (IPCC,
2007). Η υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να προκαλέσει μείωση της
θαλάσσιας και χερσαίας κάλυψης πάγου και αύξηση της μέσης στάθμης της
θάλασσας.
Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιοχές η παρατηρούμενη και
αναμενόμενη αύξηση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας συνοδεύεται επίσης
από μια αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως
αναφέρεται στην Ειδική Έκθεση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2007). Οι
μελλοντικές βροχοπτώσεις είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν, επειδή οι
τοπικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, επηρεάζουν την
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ποσότητα των βροχοπτώσεων. Τον 20ο αιώνα, η ποσότητα και η κατανομή
των βροχοπτώσεων στις ηπειρωτικές περιοχές έτειναν κατά μέσο όρο να
αυξάνονται σε μεγάλο μέρος των μεσαίων και μεγάλων γεωγραφικών
πλατών, ενώ, αντίθετα, τείνουν να μειώνονται στις τροπικές περιοχές.
Παρόμοια μοτίβα αναμένονται στο μέγεθος των βροχοπτώσεων τον 21ο
αιώνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του κλίματος.
Οι βροχοπτώσεις αναμένεται γενικά να αυξηθούν στα μεσαία και υψηλά
γεωγραφικά πλάτη και επίσης στη Διατροπική Ζώνη Σύγκλισης και να
μειωθεί στα τροπικά πλάτη (IPCC, 2007).
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Κεφάλαιο 10 Εξωτερικότητες
Το πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο «εξωτερικότητα»
και αναλύει τις εξωτερικότητες σε σχέση με το περιβάλλον, την υγεία και την
οικονομία. Τέλος αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή ως η μητέρα των
εξωτερικοτήτων.

1.1 Ορισμός εξωτερικότητας
Με την έννοια της εξωτερικότητας νοείται η διαδικασία κατά την
οποία όταν προκύπτει μια επίδραση, είτε θετική είτε αρνητική, η αγορά δεν
την λαμβάνει υπόψη της.

Σύμφωνα με τους Tietenberg- Lewis (2010)

«Εξωτερική επίδραση υπάρχει όποτε η ευημερία ενός φορέα, είτε είναι
επιχείρηση είτε είναι νοικοκυριό, εξαρτάται όχι μόνο από τις ενέργειές του ,
αλλά και από τις ενέργειες που ελέγχονται από κάποιον άλλο φορέα» (σελ
141). Εξωτερικότητες παρατηρούνται είτε στην πλευρά της παραγωγής είτε
της ζήτησης.
Επίσης, μπορεί να υπάρξει είτε αρνητική εξωτερικότητα, στην
περίπτωση όπου μια δραστηριότητα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάποιον
άλλο φορέα, είτε θετική όταν προκύπτει όφελος από αυτή την ενέργεια
(Barnett and Yandle,2004). Παραδείγματα τέτοιων αρνητικών εξωτερικών
επιδράσεων αποτελούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η δυνατή μουσική
του γείτονα ή τα απόβλητα ενός εργοστασίου που καταλήγουν στη
θάλασσα, ενώ αντίστοιχα θετικές εξωτερικότητες υπάρχουν

όταν ο

γείτονας έχει έναν όμορφο περιποιημένο κήπο από τον οποίο αντλούμε
ευχαρίστηση ή όταν υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη. Μια επιπλέον διάκριση
όσον αφορά τις εξωτερικότητες είναι οι λεγόμενες χρηματικές εξωτερικές
επιδράσεις, των οποίων τα αποτελέσματα παρατηρούνται μέσω των
τροποποιημένων τιμών. Η ρύπανση ωστόσο δεν θεωρείται χρηματική
εξωτερική επίδραση (Tietenberg and Lewis, 2010).
Όταν ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων είναι συγκεκριμένος, τα
συναλλακτικά κόστη είναι σχετικά μικρά και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
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είναι σαφώς καθορισμένα, τότε είναι πιθανό να υπάρχουν κοινωνικά
αποτελεσματικές λύσεις σε θέματα εξωτερικοτήτων που δημιουργούνται
(Coase,1960). Τις περισσότερες φορές όμως κάτι τέτοιο δεν είναι πρακτικά
εφικτό και σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση ενός
κρατικού μηχανισμού για την εσωτερίκευση τους (Campbell, 2016).
Το κράτος έχει τη δυνατότητα, είναι ικανό και μπορεί να παρέμβει με
ποικίλους τρόπους χρησιμοποιώντας διάφορα οικονομικά εργαλεία ώστε να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εξωτερικοτήτων. Ο διορθωτικός φόρος, τα
τέλη εκπομπών ρύπων, οι διάφορες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές ως
κίνητρο μετριασμού καθώς επίσης και οι διάφοροι

κανόνες νομικής

ευθύνης είναι μερικά παραδείγματα τέτοιων οικονομικών εργαλείων.

1.2 Περιβαλλοντικές εξωτερικότητες και σύνδεση με περιβάλλον-υγεία
Οι εξωτερικότητες αποτελούν μια μορφή αποτυχίας της αγοράς και αυτό
συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Η ρύπανση είναι
μια μορφή τέτοιας εξωτερικότητας καθώς επιβάλλει κόστος και σε άτομα τα
οποία είναι "εξωτερικά" εκτός από τον παραγωγό και τον καταναλωτή του
ρυπογόνου προϊόντος (GoodsteinEban,2014). Η ατμοσφαιρική ρύπανση που
δημιουργείται από

τα καυσαέρια των

αυτοκινήτων

και τις

διάφορες

δραστηριότητες των εργοστασίων δημιουργεί ένα κόστος στην κοινωνία ως
σύνολο, επιβαρύνοντας την υγεία των ανθρώπων και προκαλώντας σοβαρά
προβλήματα σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς όπως τα ζώα και τα φυτά
(WorDisk, 2020).
Εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση υπάρχει και η ρύπανση των υδάτων
και του εδάφους που προκαλούν αντίστοιχα προβλήματα. Πολλές ασθένειες όπως
τα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, οι καρδιακές παθήσεις ακόμα και οι
πρόωροι θάνατοι έχουν αποδοθεί ως αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης των
ανθρώπων σε ρυπογόνα περιβάλλοντα (Kentron, 2019).
Η υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων οδηγεί επίσης στην
καταστροφή πολλών ειδών φυτών και ψαριών με αποτέλεσμα μέσω της τροφικής

8

αλυσίδας να δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων, κυρίως των
αστικών περιοχών (Dahlman, 1979). Τέτοιου είδους αρνητικές εξωτερικότητες
δημιουργούνται κατά βάση μέσω δραστηριοτήτων των ανθρώπων στην
προσπάθεια τους να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν
υπόψη τους το κόστος που προκύπτει για το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο όμως
υπάρχουν και θετικές εξωτερικότητες με σημαντικά αποτελέσματα.
Ο εμβολιασμός είναι ένα είδος θετικής εξωτερικής επίδρασης, καθώς δεν
είναι ωφέλιμος μόνο για το άτομο, το οποίο υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία,
αλλά βοηθάει και το κοινωνικό σύνολο ώστε να μη νοσήσει. Σημαντική επίσης
είναι και η προσφορά ενός μελισσοκόμου που κρατάει τις μέλισσες και
συμβάλλει θετικά στη διαδικασία της επικονίασης. Ένας αγρότης ο οποίος
οργώνει τη γη του, κρατάει το έδαφος πρόσφορο και για την γύρω περιοχή και
έτσι αυξάνει και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου γύρω του. Τέλος, η
έρευνα και ανάπτυξη που γίνεται για τη δημιουργία ενός καινούργιου εξοπλισμού
που βοηθάει στη μείωση των εκπομπών ρύπων ενός εργοστασίου έχει ένα θετικό
αντίκτυπο για το σύνολο της κοινωνίας (Tietenberg and Lewis, 2010).

1.3 Περιβαλλοντικές εξωτερικότητες και οικονομία
Τα

δυσμενή

αποτελέσματα

των

αρνητικών

εξωτερικοτήτων

παρατηρούνται επίσης και σε επίπεδο οικονομίας. Στην περίπτωση που υπάρχει
αμοιβαία εθελοντική συμφωνία για την εσωτερίκευση μιας εξωτερικότητας, όπως
είναι η περίπτωση των συμφωνιών ή συγχωνεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων
μερών, για παράδειγμα όταν μια χαλυβουργική επιχείρηση ρίχνει τα απόβλητά
της σε ένα ποτάμι στο οποίο υπάρχει μια ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα, τα
πράγματα είναι ευκολότερα. Συνήθως όμως η κατάσταση είναι πολύ πιο
περίπλοκη και έτσι δημιουργούνται σοβαρά οικονομικά κόστη, τα οποία
προκύπτουν έπειτα από κρατική παρέμβαση. Πολλές επιχειρήσεις στην
προσπάθειά τους να αποφύγουν την αύξηση του κόστους που συνεπάγεται αυτή η
κρατική παρέμβαση τη μετακυλύουν στον καταναλωτή αυξάνοντας την τιμή των
προϊόντων που προσφέρουν και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την συνολική
κοινωνική ευημερία (Kentron, 2019).
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Η ρύπανση, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εξωτερικοτήτων.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζεται ότι κοστίζει ένα
αξιοσημείωτο ποσό τρις δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία ετησίως, μέσω της
μειωμένης παραγωγικότητας και της υποβαθμισμένης ποιότητας ζωής των
ανθρώπων (World Bank; Institute for Health Metrics and Evaluation at University
of Washington – Seattle, 2016).
Σπουδαίες οικονομικές επιβαρύνσεις

παρατηρούνται στον τομέα της

γεωργίας και της υγείας, που πλήττονται περισσότερο, και ειδικότερα σε
υπανάπτυκτες χώρες, όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο. Εξίσου σημαντικό είναι
και το ζήτημα του συστημικού κινδύνου, μια αρνητική εξωτερική οικονομία,
που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη συνολική οικονομία στην περίπτωση
όπου δεν υπάρχει σωστό νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την τήρηση των
νόμων και να αποφεύγονται φαινόμενα ηθικού κινδύνου (Kentron, 2019).
Από την άλλη μεριά, μια από τις πιο σημαντικές και θετικές
εξωτερικότητες στον τομέα της οικονομίας είναι η εκπαίδευση, όπου το
κοινωνικό όφελος που δημιουργείται ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό το ατομικό. Η
μείωση της ανεργίας, καθώς επίσης και η αύξηση της παραγωγικότητας και των
φορολογικών εσόδων μέσω της ανάπτυξης και των σημαντικών ευκαιριών για
μια καλύτερη εύρεση εργασίας, είναι ο θετικός αντίκτυπος αυτής της
εξωτερικότητας. Επίσης, η έρευνα και ανάπτυξη που πραγματοποιείται κυρίως
από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό τομέα ή σε τομείς
τεχνολογικού εξοπλισμού και software επιφέρει μια αύξηση της συνολικής
ευημερίας σε όρους ΑΕΠ της κοινωνίας, πολύ μεγαλύτερη από το ατομικό
όφελος που εισπράττει ο μεμονωμένος καταναλωτής ή η ίδια η επιχείρηση
(Kentron, 2019).

1.4 Κλιματική αλλαγή: η «μητέρα» όλων των εξωτερικοτήτων
Αναμφισβήτητα, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την
μεγαλύτερη απειλή παγκοσμίως και δικαίως έχει χαρακτηριστεί από τους
περισσότερους

οικονομολόγους

ως

η

σπουδαιότερη

αρνητική

εξωτερικότητα. Η “greenhouse-gasexternality” όπως την αποκαλούν είναι
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αποτέλεσμα αποτυχίας της αγοράς που προκαλείται

κυρίως από

ανθρώπινες ενέργειες και πρακτικές. Με δεδομένο ότι κάποια αγαθά όπως ο
αέρας, το καθαρό νερό στις θάλασσες, κλπ., στις περισσότερες χώρες
θεωρούνται ως δημόσια αγαθά και συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο ιδιωτικό
κόστος, το οποίο θα πρέπει να επωμιστεί το άτομο που τα απολαμβάνει,
δημιουργείται το πρόβλημα της αδυναμίας καθορισμού δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας και σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ύπαρξης αγοράς αυτών
των αγαθών, οδηγούμαστε στην υπερεκμετάλλευση τους (Πετίδης, 2020).
Βάσει των παραπάνω τα άτομα δεν πληρώνουν για την ζημιά που
προκαλούν στο κοινωνικό σύνολο λαμβάνοντας υπόψη τους μόνο το
ατομικό τους όφελος. Ωστόσο, οι συνέπειες είναι καταστροφικές και
παρατηρούνται τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε περιβαλλοντικό με
εξίσου σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Συνεπώς,
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την
εσωτερίκευση της εξωτερικής αυτής οικονομίας, καθώς το πρόβλημα που
δημιουργείται δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά έχει και αρνητικό αντίκτυπο
στις μελλοντικές γενιές (Πετίδης, 2020).
Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής με την αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη που έχει τη βάση της στην αύξηση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχει ως αντίκτυπο την κλιμάκωση των
φυσικών καταστροφών και την στενότητα των φυσικών πόρων. Το
πρόβλημα του λαθρεπιβάτη, στην συγκεκριμένη περίπτωση όταν όλες οι
χώρες επωφελούνται από τη μείωση των εκπομπών ενώ δεν συνεισφέρουν
εξίσου σε αυτό, έρχεται να κάνει εντονότερο το πρόβλημα (Τράπεζα της
Ελλάδας, 2018).
Οι λύσεις του προβλήματος βασίζονται σε δύο πτυχές και αφορούν,
είτε στον μετριασμό, είτε στην προσαρμογή. Ένα από τα οικονομικά
εργαλεία που υπάρχουν στην περίπτωση του μετριασμού των εκπομπών
είναι η επιβολή τελών στις εκπομπές ρύπων, δηλαδή η επιβολή ενός φόρου
pigou σε κάθε μονάδα εκπομπής ρύπανσης. Ταυτόχρονα, τα ανώτατα όρια
ρύπανσης και οι εμπορεύσιμες άδειες (cap-and-trade policies) όπως επίσης
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και οι φόροι άνθρακα (carbon tax) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
εναλλακτικές λύσεις. Όσον αφορά τον τομέα της προσαρμογής,
επενδύσεις

οι

σε καινοτόμα προγράμματα που αφορούν κυρίως νέες

τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών ρύπων και δίνουν κυρίως έμφαση στην
ηλεκτρική ή ηλιακή ενέργεια, όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
αποτελούν το βασικό στόχο για την κατάλληλη προσαρμογή (LSE, 2014,
Τράπεζα της Ελλάδας, 2018).
Η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται ως η “μητέρα” όλων των
εξωτερικοτήτων με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς για τον
πλανήτη και συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει κίνητρο ηθικό πρωτίστως, πέρα
από οικονομικό, για την εσωτερίκευσή της και την αποφυγή των δυσμενών
αυτών συνεπειών.
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Κεφάλαιο 2ο Κλιματική αλλαγή και φυσικό περιβάλλον
Το παρόν κεφάλαιο αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο της κλιματικής
αλλαγής και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει
το φυσικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Επίσης αναλύει τις φυσικές και
οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο πόλεων, το πως επηρεάζεται η υγεία αλλά και
το ενεργειακό ζήτημα.

2.1 Ορισμός κλιματικής αλλαγής
Λόγω της πολύπλοκης φύσης και των μακροχρόνιων επιπτώσεων που
προκαλεί, η κλιματική αλλαγή, αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη περιβαλλοντική
πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Πολλές επιχειρήσεις και κράτη, στους
περισσότερους τομείς, έχουν αποδεχθεί την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί
η κλιματική αλλαγή για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες που εμπλέκονται, η επιστημονική
κοινότητα έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο των
σημαντικών και μη αναστρέψιμων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, με
δεδομένη την παρούσα και την μελλοντική εξέλιξη διαφόρων κλιματικών
φαινόμενων όπως αυτό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει διάφορους κρίσιμους τομείς, όπως τη
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία, τις παράκτιες
περιοχές, τις υποδομές και τη διαθεσιμότητα του νερού και των τροφίμων. Η
μέση αύξηση της θερμοκρασίας αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ένδειξη της
κλιματικής αλλαγής, γεγονός που σύμφωνα με την έκθεση της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του 2007, αναμένεται να
ανέλθει σε 2°C μέχρι το 2100. Επιπλέον, τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα
δείχνουν ότι ο διπλασιασμός των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου της προβιομηχανικής εποχής είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει αύξηση της συνολικής
παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά 2 έως και 5°C (Stern, 2007).
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Με τη συνεχή αναγνώριση της κλιματικής αλλαγής ως ένα σημαντικό
παγκόσμιο πρόβλημα, ο μετριασμός και η προσαρμογή αποτελούν πλέον
σημαντικά θέματα στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την κλιματική
αλλαγή και αυτά αποτελούν και το επίκεντρο της παρούσας εργασίας σε σχέση
με την αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2 Κλιματική αλλαγή και φυσικό περιβάλλον
Τα παγκόσμια σενάρια εκπομπών για όλα τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG)
προέρχονται από παγκόσμια κοινωνικοοικονομικά σενάρια. Από τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, τα μοντέλα κύκλου άνθρακα και κλίματος (ή
Atmosphere-Ocean General Circulation Models, που αναφέρονται ως GCMs)
παράγουν κλιματολογικά σενάρια, τα οποία περιέχουν προβολές βασικών
μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, άνεμος, πίεση, στάθμη
θάλασσας κ.λπ.). Αυτά είναι συνήθως διαθέσιμα σε χαμηλό επίπεδο χωρικής
ανάλυσης (δηλαδή όχι περισσότερο από 100km έως 100km).
Υπάρχουν

σημαντικές

αβεβαιότητες

στα

κλιματικά

σενάρια.

Για

παράδειγμα, η τέταρτη αξιολόγηση IPCC εκτιμά το «πιθανό» εύρος της
ευαισθησίας του κλίματος, που είναι η αύξηση της μέσης παγκόσμιας
θερμοκρασίας με τον διπλασιασμό της συγκέντρωσης CO2 πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, να φτάνει τους 1,5 έως 4,5°C με την καλύτερη εκτίμηση
τους 3°C (IPCC 2007α). Παρά αυτές τις αβεβαιότητες, τα μοντέλα συμφωνούν
γενικά σε μια σειρά πιθανών ευαισθησιών του κλίματος και άλλων βασικών
μοτίβων της κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζουν μεγαλύτερη θέρμανση στα
υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη και σε όλη την ηπειρωτική μάζα της γης,
περισσότερες βροχοπτώσεις στις τροπικές περιοχές και στα μεγάλα γεωγραφικά
πλάτη και λιγότερες βροχοπτώσεις στις περιοχές μέσου γεωγραφικού πλάτους
(IPCC 2007a, IPCC 2007b).
Όσον αφορά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η IPCC παρουσιάζει
ότι, έως το 2100, η μέση στάθμη της θάλασσας θα έχει αυξηθεί κατά 18 έως 38
cm στο σενάριο SRES/B1 και κατά 26 έως 59 cm στο σενάριο SRES/A1F1. Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα είναι
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ετερογενής, με τοποθεσίες που θα παρουσιάζουν λίγο πολύ την τοπική στάθμη της
θάλασσας. Αυτές οι τοπικές παραλλαγές προκύπτουν από τις αλλαγές στην
ατμοσφαιρική και ωκεάνια κυκλοφορία, εκτός από τη γεωλογική άνοδο ή
καθίζηση.
Από την άλλη πλευρά, οι Rahmstorf κ.ά. (2007) υποστηρίζουν ότι ένα
σενάριο τύπου A1FI θα οδηγούσε σε SLR των 100 cm με την καλύτερη εικασία,
ενώ ένα σενάριο τύπου B1 θα οδηγούσε σε SLR των 70 cm. Η διαφορά οφείλεται
στο γεγονός ότι οι προβλέψεις της IPCC δεν περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές
συνεισφορές από την τήξη των πάγου (λόγω των περιορισμών των τεχνικών
μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται) ενώ ο Rahmstorf (2007) χρησιμοποιεί μια
διαφορετική τεχνική για να εκτιμήσει τη μελλοντική αλλαγή της στάθμης της
θάλασσας. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί την παρατηρούμενη σχέση μεταξύ της
παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας και της θερμοκρασίας για την προβολή
μελλοντικών επιπέδων θάλασσας από τις προβολές θερμοκρασίας. Ενώ η τεχνική
Rahmstorf είναι πιθανό να είναι πολύ απλοϊκή, το πλεονέκτημά της είναι ότι
χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα και αποφεύγει πολλές από τις αβεβαιότητες
που εισάγονται από τα παγκόσμια κλιματικά μοντέλα. Η διαφορά μεταξύ των δύο
αξιολογήσεων είναι πολύ σημαντική και έχει συνέπειες για την πολιτική. Σε όλες
τις περιπτώσεις, είναι χρήσιμο να εξετάζουμε με συστηματικό τρόπο τόσο τα
αισιόδοξα όσο και τα απαισιόδοξα σενάρια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις
αβεβαιότητες και να παρέχουμε μια αντικειμενική ανάλυση για τους υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής συνήθως ξεκινά από
ένα ή περισσότερα κοινωνικοοικονομικά σενάρια και χρησιμοποιείται ένα ή
περισσότερα GCM για τη δημιουργία «κλιματικών σεναρίων», δηλαδή χαμηλής
ανάλυσης παγκόσμιες προσομοιώσεις κλιματικής αλλαγής. Η χαμηλή χωρική
ανάλυση είναι μερικές φορές αρκετά καλή ώστε να πραγματοποιεί αναλύσεις
αντίκτυπου, π.χ. για την εκτίμηση του αντίκτυπου στην γεωργία ή τη δασοκομία.
Πολύ συχνά, ωστόσο, οι κλιματικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό
από την ακριβή αλλαγή του κλίματος τοπικά και απαιτείται υψηλότερη ανάλυση.
Στις πόλεις το τοπικό κλίμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των μικροκλίματός
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τους, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας (UHI)
(Oke, 1987).
Το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας αναφέρεται σε θερμοκρασίες που
είναι συχνά πιο ζεστές στο κέντρο της πόλης σε σύγκριση με τα περίχωρα της
πόλης. Οι διαφορές θερμοκρασίας μπορούν να φτάσουν έως και τους δέκα
βαθμούς C σε μεγάλους αστικούς οικισμούς και μπορούν να ενισχύσουν έντονα
το θερμικό στρες, ειδικά τη νύχτα κατά τη διάρκεια των θερμικών κυμάτων, τα
οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες όσον αφορά
στη δημόσια υγεία. Αυτό συνέβη το 2003 όταν ένα ισχυρό κύμα θερμότητας
εμφανίστηκε στην Ευρώπη και προκάλεσε περισσότερα από 70.000 θύματα με
υψηλότερο ποσοστό θυμάτων στις αστικές περιοχές, για παράδειγμα στη Γαλλία.
Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι απαραίτητο να μειωθεί η κλίμακα στην παραγωγή
GCM, να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες υψηλής ανάλυσης και να δημιουργηθούν
σενάρια κλιματικής κλίμακας σε μια ανάλυση που θα είναι αρκετά υψηλή για να
χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα και ανάλυση για τον αντίκτυπο.
Κάποιο είδος μείωσης της κλίμακας απαιτείται επίσης όταν τα φαινόμενα
που κάποιος θέλει να εξετάσει είναι πολύ μικρά για να αναπαραχθούν επαρκώς
από τα GCM. Παραδείγματα τέτοιων φαινομένων μπορεί να είναι η έντονη
βροχόπτωση που έχει χωρική κλίμακα της τάξης μερικών χιλιομέτρων ή τροπικών
κυκλώνων. Οι τροπικοί κυκλώνες δεν μπορούν να αναπαραχθούν από το GCM
επειδή η έντασή τους εξαρτάται από τις διαδικασίες σε μικρή κλίμακα γύρω από
το μάτι του κυκλώνα που δεν μπορούν να επιλυθούν από ένα μοντέλο ανάλυσης
100km. Υπάρχουν δύο τρόποι μείωσης της κλίμακας: χρήση στατιστικών μεθόδων
ή φυσικών μοντέλων.

2.3 Κλιματική αλλαγή και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
Αυτή η ενότητα αξιολογεί το πώς οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες και
τους κινδύνους θα μπορούσαν να μεταφραστούν, σε ένα δεδομένο τοπικό
κοινωνικοοικονομικό σενάριο, σε αλλαγές στις «τομεακές απώλειες», δηλαδή σε
οικονομικές απώλειες σε έναν τομέα, εκφρασμένες σε νομισματικές μονάδες ή
άλλες φυσικές επιπτώσεις, εκφραζόμενες σε μη νομισματικές μονάδες. Πρακτικά,
υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη μετάφραση των κλιματικών συνθηκών σε άμεσες
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απώλειες. Η πρώτη βασίζεται σε φυσικά μοντέλα, ενώ η δεύτερη είναι καθαρά
στατιστική.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ το 2000, τέθηκαν οι
“Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας” για την περίοδο έως το 2015, ορίζοντας και
πάλι το κλίμα με βάση τα τότε δεδομένα και με βάση τις επιδράσεις του.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών και στοιχεία του IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), σήμερα το πρόβλημα συνεχίζεται
και μάλιστα είναι πιο έντονο η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς
Κελσίου επιφέρει μείωση του μεγέθους του ΑΕΠ κατά 4-5%.Είναι ορατός ο
κίνδυνος να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος φτώχειας, απουσίας πρόσβασης σε
ενέργεια και τεχνολογία και μειωμένης προστασίας έναντι των ζημιών εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής (WMO, 2018).
Για την προστασία του περιβάλλοντος και της γης γενικότερα, λόγω της
αλλαγής του κλίματος είναι βέβαιο ότι πρέπει να προσαρμοστεί η καταναλωτική
συμπεριφορά. Η διαμόρφωση της στρατηγικής για το μετριασμό (mitigation) θα
είναι ουσιαστική αν διενεργείται με ενέργειες συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, και εφόσον η παγκόσμια οικονομία ακολουθεί τη
ζητούμενη εξέλιξη για τη μείωση των εκπομπών (WMO, 2018).
Η εμφάνιση των διεθνών θεσμών που επιδιώκουν να διαχειριστούν την
κλιματική αλλαγή (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή UNFCCC και Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος – IPCC),
έχει ενισχύσει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και αυστηρής
κατανόησης του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
παρέχοντας έτσι πολύτιμη βοήθεια σε επίπεδο αξιολόγησης των επιπτώσεων και
ανάπτυξης πολιτικών (Brugger & Crimmins, 2013). Ο μετριασμός και η
προσαρμογή αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία στη διαχείριση της ευπάθειας
του κλίματος. Ο μετριασμός μειώνει τον μελλοντικό κίνδυνο, ενώ η προσαρμογή
μειώνει τις αρνητικές συνέπειες των ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον
(Felgenhauer & Webster, 2013).
Πιο συγκεκριμένα, η IPCC ορίζει τον μετριασμό ως μια ανθρωπογενή
παρέμβαση για τη μείωση των πηγών ή για την ενίσχυση καταβοθρών των αερίων
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του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η προσαρμογή αναφέρεται στην ικανότητα
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στον μετριασμό των πιθανών βλαβών,
στην εκμετάλλευση των ευκαιριών ή και στην αντιμετώπιση των συνεπειών.
Υπάρχουν διάφορες πρακτικές για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής
προσαρμογής, που αφορούν κυρίως σε τεχνολογικές λύσεις και πολιτικές
διαχείρισης. Το κόστος εξαρτάται από τις επιλογές των επιμέρους πολιτικών
προσαρμογής και μπορεί να είναι προσιτό, ενώ το κόστος των καινοτόμων
τεχνολογιών μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Παράλληλα με τις προσπάθειες αυτές,
τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας καθορισμένης περιοχής υπό εξέταση, πρέπει
σαφώς να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των στρατηγικών, ιδίως όσον
αφορά στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Τα
χαρακτηριστικά μιας περιοχής αποτελούν ένα βασικό στοιχείο για την εφαρμογή
(ή όχι) των πιθανών στρατηγικών (Felgenhauer & Webster, 2013).
Οι μικροκαλλιεργητές και η μικρής κλίμακας αγρότες, μπορεί να μην είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή, λόγω της
μειωμένης προσαρμοστικής ικανότητας και της υψηλότερης ευπάθειας κλίματος.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η πίεση να καλλιεργηθούν εδάφη οριακής απόδοσης ή
να υιοθετηθούν μη βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας καθώς οι αποδόσεις πέφτουν,
είναι πιθανόν να αυξήσουν την υποβάθμιση του εδάφους, την λειψυδρία και να
θέσουν σε κίνδυνο και τη βιοποικιλότητα. Αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να
οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας μεταναστεύσεις, καθώς οι φτωχοί αγροτικοί
πληθυσμοί θα εγκαταλείψουν τις περιοχές που δεν θα μπορούν πλέον να
υποστηρίξουν τα προς το ζην.
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα όρια του κινδύνου των επιπτώσεων των
συστημάτων

παραγωγής

τροφίμων

υποεκπροσωπούνται

στις

τρέχουσες

εκτιμήσεις των επιπτώσεων της γεωργίας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό έχει οδηγήσει σε έναν επικίνδυνο εφησυχασμό ο οποίος βασίζεται στην
υπόθεση ότι οι επιπτώσεις και οι σχετικές κρίσεις δεν θα γίνουν έντονες μέχρι το
δεύτερο μισό αυτού του αιώνα. Ωστόσο, οι αρνητικές εκπλήξεις, όπως η
συνεχιζόμενη αύξηση της συχνότητας των ακραίων φαινόμενων που συνδέονται
με τις ξηρασίες και τις πλημμύρες και η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των
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εχθρών και των ασθενειών των καλλιεργειών προμηνούν μεγάλες επιπτώσεις στα
συστήματα τροφίμων τις επόμενες δεκαετίες.
Τα παραπάνω αποτελούν λόγους που προκαλούν σοβαρή ανησυχία, ιδίως
όσον αφορά στις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τους πλέον ευάλωτους
πληθυσμούς, οι οποίοι βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτόχρονα,
μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους κινδύνους άμεσα και έμμεσα, λόγω της
αυξημένης παγκόσμιας ευπάθειας από την κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι
οι στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού για τον περιορισμό των ζημιών από
την αλλαγή του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι συνεπής να
στηρίζονται και να παρέχουν

νέες κατευθύνσεις για τα υφιστάμενα και τα

μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης, με έμφαση στην αγροτική φτώχεια και την
γεωργική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, εθνικό και διεθνές.
Οι οικονομικές απώλειες λόγω της αύξησης των αναγκών ηλεκτρικής
ενέργειας μπορούν να εκτιμηθούν σε κλίμακα κτιρίων, χρησιμοποιώντας τις
ιδιότητες των μονωτικών υλικών κτιρίων σε διάφορα εύρη θερμοκρασίας. Οι
μονωτικές ιδιότητες των κτιρίων επηρεάζουν τη ζήτηση ψύξης και θέρμανσης και
συνεπώς την κατανάλωση ενέργειας (Crausse and Bacon, 2007). Αυτό το είδος
μοντέλου επιτρέπει τη σύνδεση των αλλαγών της θερμοκρασίας με τις
οικονομικές απώλειες μέσω της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας.
Στατιστικά μοντέλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση
της σχέσης μεταξύ θερμοκρασίας και τουρισμού και για την εκτίμηση των
άμεσων απωλειών (ή κερδών) λόγω της μείωσης (αύξησης) στον τουρισμό
εξαιτίας της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας (Hamilton κ.ά., 2005).
Άλλοι τύποι επιπτώσεων (στη βιοποικιλότητα, την ανισότητα και την
ασφάλεια)

μελετώνται

πολύ

λιγότερο.

Σήμερα,

ωστόσο,

διεξάγονται

περισσότερες έρευνες σχετικά με την αστική βιοποικιλότητα και την κλιματική
αλλαγή (Grimm κ.ά., 2008) και σύντομα μπορεί να αναμένεται πρόοδος σε αυτήν
την διάσταση. Επίσης, έχει προταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η
κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να αυξήσει τις παγκόσμιες ανισότητες (Tol κ.ά.,
2004). Έχουν γίνει λιγότερα για τις τοπικές ανισότητες (IPCC 2007b). Ο τυφώνας
Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη έχει ανανεώσει την προσοχή στην ευρύτερη καιρική
ευπάθεια των φτωχότερων κοινοτήτων μιας χώρας και στην επίδραση των
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καταστροφών που διευρύνουν την ανισότητα (Atkins and Moy, 2005; Tierney,
2006). Τέλος, οι μακροπρόθεσμες πτυχές της τοπικής ασφάλειας (π.χ.
επισιτιστική ασφάλεια, ατομική ασφάλεια, αστικές αναταραχές) επισημάνθηκαν
επίσης από τον τυφώνα Κατρίνα, για παράδειγμα, η αύξηση του ποσοστού
εγκληματικότητας κατά 70% μεταξύ των περιόδων πριν και μετά τον τυφώνα
(VanLandingham, 2007).

2.3.1 Φυσικές και οικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο πόλεων
Η κλιματική αλλαγή θα έχει φυσικές και οικονομικές συνέπειες σε πολλές
και διαφορετικές ανθρώπινες δραστηριότητες (Πίνακας 1). Αυτές οι συνέπειες
μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: επιπτώσεις στην αγορά, οι
οποίες επηρεάζουν άμεσα την οικονομία (π.χ. απώλειες περιουσιακών στοιχείων
λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσας) και επιπτώσεις εκτός της αγοράς,
οι οποίες επηρεάζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον με έναν ευρύτερο τρόπο
(π.χ. υγεία, βιοποικιλότητα). Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν
επίσης να ταξινομηθούν στις διαστάσεις των άμεσων και έμμεσων συνεπειών.
Μέσα στις άμεσες συνέπειες θα προκύψουν από αλλαγές σε μέσο κλίμα έως και
αλλαγές σε ακραίο κλίμα (αναφέρεται επίσης ως κλιματική μεταβλητότητα σε
αντίθεση με τα κλιματικά μέσα). Ενώ αναδύεται από την ευρύτερη βιβλιογραφία
σχετικά με τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή γενικότερα (IPCC, 2007b).
Πίνακας 1. Τύποι επιπτώσεων με μερικά παραδείγματα επιπτώσεων στις πόλεις.
Επιπτώσεις

Άμεσες
μέσες κλιματικές
αλλαγές

Στην αγορά

Μείωση/αύξηση
της κατανάλωσης
ενέργειας λόγω
της ζήτησης
θέρμανσης/ψύξης
Αύξηση/πτώση
του τουρισμού
λόγω υψηλότερης
θερμοκρασίας
Απώλεια

Έμμεσες
Αλλαγές της
μεταβλητότητας
του κλίματος
Απώλειες
περιουσιακών
στοιχείων λόγω
τυφώνων ή
καταιγίδων (V)
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Καταστροφικές
αλλαγές
Σημαντικές απώλειες
περιουσιακών
στοιχείων λόγω
καταστροφικής
αύξησης της στάθμης
της θάλασσας

Επίδραση της
μείωσης του
τουρισμού στην
οικονομία της
πόλης.
Μείωση της
παραγωγικότητας
των εργαζομένων
λόγω
προβλημάτων

περιουσιακών
στοιχείων λόγω
μέσης αύξησης
της στάθμης της
θάλασσας (V)

υγείας
Χωρική ή
τομεακή διάδοση
των οικονομικών
απωλειών στο
ευρύτερο
οικονομικό
σύστημα (π.χ.
μέσω διακοπών
της γραμμής
παροχής
σωστικών
υπηρεσιών, μετά
από μια
καταιγίδα) (V)
Επιπτώσεις στη
μακροπρόθεσμη
οικονομική
ανάπτυξη
Επίδραση της
έλλειψης νερού
που προκαλείται
από την
κλιματική αλλαγή
στη θνησιμότητα
και τη
νοσηρότητα
Εμβάθυνση των
ανισοτήτων,
απώλεια της
ανθρώπινης
ασφάλειας και
συγκρούσεις
εντός και μεταξύ
κρατών

Εκτός
αγοράς

Αυξημένη
Αριθμός
Πολιτιστικές απώλειες
θνησιμότητα και
θανάτων λόγω
και μετανάστευση,
νοσηρότητα από,
συχνότερου
συμπεριλαμβανομένων
π.χ., ανάπτυξη
κύματος
των ηθικών πτυχών
ασθενειών λόγω
θερμότητας και που προκαλούνται από
της αύξησης της θερμικού στρες.
την καταστροφική
παγκόσμιας
Ο πληθυσμός
άνοδο της στάθμης της
μέσης
κινδυνεύει στις
θάλασσας
θερμοκρασίας
παράκτιες πόλεις
Απώλεια
λόγω αυξημένων
θερμικής άνεσης
καταιγίδων (Q)
στην πόλη.
Ο πληθυσμός
κινδυνεύει λόγω
της αύξησης της
στάθμης της
θάλασσας (Q)
Σημειώσεις: V = αποτίμηση σε νομισματικούς όρους. Q = ποσοτική μέτρηση αλλά όχι σε
φυσικούς παρά νομισματικούς όρους.

Οι άμεσες επιπτώσεις στην αγορά είναι μόνο ένα κλάσμα του συνολικού
οικονομικού κόστους λόγω των φυσικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Άμεσο κόστος ή απώλειες προκύπτουν άμεσα από τις φυσικές επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, λόγω της αύξησης της στάθμης της
θάλασσας ή μετά από μια παράκτια καταιγίδα, το άμεσο κόστος ή οι απώλειες
περιλαμβάνουν το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής των κατεστραμμένων
κτιρίων. Το έμμεσο κόστος αντιπροσωπεύει τότε τον τρόπο μεγέθυνσης του
άμεσου κόστους μέσω του ευρύτερου οικονομικού συστήματος σε περιφερειακό
ή ακόμη και εθνικό πλαίσιο, για παράδειγμα, μέσω αλλαγών με τη μορφή
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οικονομικής παραγωγής, μέσω κερδών ή απωλειών θέσεων εργασίας κατά την
περίοδο ανασυγκρότησης και άλλων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάχυση των άμεσων δαπανών στο
ευρύτερο οικονομικό σύστημα αυξάνει το συνολικό κόστος, προσθέτοντας
έμμεσο κόστος. Συμβαίνει, ωστόσο, η διάδοση του άμεσου κόστους να
συνεπάγεται έμμεσα κέρδη.
Εντός των άμεσων επιπτώσεων, οι παράγοντες που καθοδηγούν την
κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι οι αλλαγές στις μέσες συνθήκες (π.χ.
θερμοκρασία ή βροχόπτωση ή στάθμη της θάλασσας) ή ακραίες αλλαγές (π.χ.
κύματα

καταιγίδας,

μέγιστες

ή

ελάχιστες

θερμοκρασίες

και

ακραίες

βροχοπτώσεις). Η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων περιπλέκεται από τη
σχετική δυσκολία πρόβλεψης των ακραίων αλλαγών. Η μέση κλιματική αλλαγή
μπορεί να προβλεφθεί με σχετική εμπιστοσύνη και η κατεύθυνση της μέσης
αλλαγής σε τουλάχιστον δύο κλιματικές μεταβλητές (θερμοκρασία, άνοδος της
στάθμης της θάλασσας) είναι ευρέως αποδεκτή στην επιστημονική βιβλιογραφία.
Όσον αφορά τις καθιζήσεις, για ορισμένες περιοχές οι προβλεπόμενες
αλλαγές είναι πιθανές ή πολύ πιθανές, ενώ για άλλες περιοχές, η εμπιστοσύνη
στην προβλεπόμενη αλλαγή παραμένει αδύναμη. Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό
ότι η μέση αλλαγή μπορεί να έχει οικονομικές επιπτώσεις όπως αύξηση της μέσης
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες περιοχές λόγω αναγκών ψύξης ή
απώλειες περιουσιακών στοιχείων λόγω μέσης αύξησης της στάθμης της
θάλασσας. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στις ακραίες τιμές και στη
συχνότητα των ακραίων τιμών είναι πιο αβέβαιες και μπορούν να συνεπάγονται
πιθανές ακραίες φυσικές επιπτώσεις, όπως υψηλή θνησιμότητα και διακοπές
ρεύματος κατά τη διάρκεια του κύματος θερμότητας ή καταστροφή των
υποδομών μεταφοράς λόγω τυφώνων.
Οι μέσες και οι ακραίες επιπτώσεις πρέπει να διακρίνονται εν μέρει επειδή η
πρόβλεψή τους απαιτεί διαφορετικές μεθοδολογίες, αλλά και επειδή απαιτούν
διαφορετικούς τύπους στρατηγικών προσαρμογής. Ένας τρίτος σημαντικός
παράγοντας είναι η καταστροφική ή μη γραμμική αλλαγή του κλίματος. Αν και
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σχετίζεται με την εκτίμηση των επιπτώσεων και των κλιματικών πολιτικών (IPCC
2007b; Alley 2005), δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί μια καταστροφική αλλαγή
με βεβαιότητα, καθώς πιστεύεται ότι περιστρέφεται γύρω από μεγάλα κατώφλια ή
σημεία ανατροπής όπου μια μικρή αλλαγή σε μία ή σε έναν συνδυασμό
κλιματικών μεταβλητών μπορεί να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αλλαγή σε άλλα
μέρη του βιο-γεωφυσικού συστήματος της Γης (π.χ. στα ρεύματα των ωκεανών ή
στη δυναμική των φύλλων πάγου) (OECD 2007). Μεγάλες φυσικές και
οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτές τις μεγάλες
κλιματικές ασυνέχειες ή μη αναστρέψιμες πτυχές, ωστόσο, επειδή είναι αδύνατο
να προβλεφθούν σε παγκόσμια (ή τοπική) κλίμακα, αυτός ο τελευταίος τύπος
αντίκτυπου δεν εξετάζεται σε αυτήν τη μελέτη.
Οι επιπτώσεις στην αγορά είναι εκείνες για τις οποίες υπάρχουν τιμές
αγοράς και επιτρέπουν μια μη αμφισβητούμενη εκτίμηση των νομισματικών
αξιών. Για παράδειγμα, εάν οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγήσουν σε αύξηση
της κατανάλωσης ενέργειας για κλιματισμό, αυτός ο αντίκτυπος μπορεί να
εκτιμηθεί ως το προϊόν της τιμής ενέργειας από το ποσό της πρόσθετης
κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός ότι η αποτίμηση δεν είναι αμφιλεγόμενη δεν
σημαίνει ότι αυτή η αξιολόγηση είναι εύκολη, όπως θα φανεί αργότερα. Αλλά
αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα αξιολόγησης αφορούν κυρίως στον τεχνικό
τομέα και όχι στον ηθικό τομέα.
Οι επιπτώσεις εκτός αγοράς περιλαμβάνουν επιπτώσεις που δεν μπορούν να
προσδιοριστούν εύκολα σε νομισματικές ή άλλες οικονομικές μονάδες. Αυτές
περιλαμβάνουν κυρίως τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην υγεία των
ανθρώπων και στο οικοσύστημα. Για παράδειγμα, η μετατροπή του αριθμού των
επιπλέον θανάτων από την κλιματική αλλαγή σε νομισματικές μονάδες, όπως
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, εγείρει ηθικά ζητήματα καθώς και μεθοδολογικά
ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει πάντα μια διαμάχη σχετικά με την
εγκυρότητα οποιασδήποτε εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία (Grubb κ.ά.,
1999). Ωστόσο, ο ποσοτικός προσδιορισμός σε νομισματικούς όρους είναι
απαραίτητος για να ενσωματωθεί πλήρως η εξέταση των επιπτώσεων στην υγεία
σε

οποιαδήποτε

ολοκληρωμένη

οικονομική

αξιολόγηση

ή

άσκηση

μοντελοποίησης που εξετάζει τόσο το κόστος όσο και τα οφέλη των πολιτικών.

23

Μια εναλλακτική λύση σε αυτήν τη νομισματική συσσώρευση του κόστους
των ζημιών είναι η χρήση αριθμητικών στοιχείων για την περιγραφή των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες διαστάσεις. Για παράδειγμα, εν
μέρει για να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι από την αγορά για την κλιματική αλλαγή
σε οποιαδήποτε αξιολόγηση, οι Schneideretal.(2000) προτείνουν τη χρήση πέντε
«αριθμητικών στοιχείων», ως ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας και
της συνάφειας των πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις (φυσικές και
νομισματικές). Ο στόχος αυτού του συνόλου των αριθμητικών στοιχείων είναι να
παρέχει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων όλες τις σχετικές πληροφορίες,
χωρίς να αποκρύπτει τους σχετικούς συμβιβασμούς μέσω νομισματικής
συσσώρευσης και κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με την αποτίμηση.
Υποστηρίζουν ότι η αποκλειστική εμπιστοσύνη σε νομισματικές μετρήσεις
παραλείπει αναγκαστικά ορισμένους τύπους επιπτώσεων ή αποκρύπτει ισχυρές
εκτιμήσεις τιμών στις οποίες υπάρχει μια σειρά από νόμιμες απόψεις.
Αντ’ αυτού προτείνουν τη χρήση των ακόλουθων αριθμητικών στοιχείων:


Μια νομισματική εκτίμηση των επιπτώσεων σε δραστηριότητες που
βασίζονται στην αγορά και σε ανθρώπινους οικισμούς.



Αριθμός των ζωών που κινδυνεύουν και οι κίνδυνοι για την υγεία.



Δείκτης

ποιότητας

ζωής,

συμπεριλαμβανομένων

ψυχολογικών

διαστάσεων, όπως η μετανάστευση, η απώλεια τοπίων με την πολιτιστική
τους αξία κ.λπ.


Ένα μέτρο των κινδύνων για τα οικοσυστήματα και των απωλειών της
βιοποικιλότητας.



Ένας δείκτης κατανομής των κινδύνων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών
και των επιπτώσεων στις ανισότητες.
Ένα έκτο αριθμητικό στοιχείο μπορεί επίσης να είναι σχετικό, δηλαδή οι

πτυχές της ασφάλειας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Η βιβλιογραφία (Gledistch 2007), προτείνει η αξιολόγηση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής να περιλαμβάνει την κατανόηση των επιπτώσεών της
στην ατομική και διεθνή ασφάλεια (UNDP, 1994; Mack, 2005). Η ατομική
ασφάλεια θα περιλαμβάνει την βία σε άτομα εντός των χωρών, την πρόσβαση σε
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βασικούς πόρους (τρόφιμα, νερό) και την «προστασία από ξαφνικές και οδυνηρές
διαταραχές στην καθημερινή ζωή» (UNDP, 1994).
Οι αλλαγές σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές που
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή (IPCC, 2007α) μπορεί να επηρεάσουν
τόσο την ατομική όσο και τη διεθνή ασφάλεια, καθώς θα μπορούσαν να
συνεπάγονται πολιτική αστάθεια, αστικές αναταραχές, διεθνείς συγκρούσεις και
μετανάστευση (Suhrke, 1997; Homer-Dixon, 1999; Gleditsch, 2007). Ορισμένες
μελέτες αναγνωρίζουν ιδίως την αναγκαστική μετανάστευση λόγω της κλιματικής
αλλαγής ως πιθανή πηγή μελλοντικών συγκρούσεων (Saleyan and Gleditsch,
2006; Gleditschetal., 2007). Η συμπερίληψη των πτυχών σχετικά με την ασφάλεια
θα συμπληρώσει χρήσιμα τους άλλους δείκτες καθώς θα παρέχει ένα αριθμητικό
στοιχείο για να εξεταστεί μια σημαντική πτυχή των συνεπειών ακραίων
συμβάντων.
Υπάρχουν επίσης αρκετοί περιορισμοί στη χρήση πολλαπλών αριθμητικών
στοιχείων, οι οποίοι εμποδίζουν τους αναλυτές από το να επεξεργαστούν αυτήν
την προσέγγιση σήμερα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη και
μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον τρόπο μέτρησης των κινδύνων για
τα οικοσυστήματα ή τις απώλειες της βιοποικιλότητας, πόσο μάλλον στο τμήμα
της αλλαγής που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Περαιτέρω, η χρήση
διαφορετικών τύπων αριθμητικών στοιχείων παρέχει ένα πλούσιο φάσμα
πληροφοριών για χρήση από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, αλλά μόνο
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο που δημιουργούν έσοδα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε πολλά οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την
ανάλυση της πολιτικής. Ωστόσο, όταν υπάρχουν μη νομισματικές μετρήσεις για
την αξιολόγηση της αλλαγής σε αυτό το εύρος ζητημάτων, είναι σημαντικό να
αναφέρονται. Η συστηματική χρήση ενός τέτοιου συνόλου έξι αριθμητικών
στοιχείων θα επέτρεπε στους αναλυτές να ενσωματώσουν τα τελευταία ευρήματα
από τις (φυσικές) επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, χωρίς να δυσκολεύονται
από τις αντιγνωμίες που εγείρονται από τη νομισματική αποτίμηση των
επιπτώσεων εκτός αγοράς. Ακόμη και αν αυτές οι πληροφορίες αγνοούνται κατά
τη μοντελοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων, μπορεί να είναι χρήσιμο να
συμπληρωθούν τέτοιες αναλύσεις για την ενημέρωση των αποφάσεων πολιτικής
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Στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΟΣΑ για τις πόλεις και την κλιματική
αλλαγή (Nichollsetal., 2007; Hallegatteetal., 2008), ένας αριθμός των τομέων των
επιπτώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται μέσω της χρήσης
νομισματικών ή άλλων ποσοτικών μετρήσεων. Στον Πίνακα 1, οι επιπτώσεις που
αποτιμώνται

σε

νομισματικούς

όρους

επισημαίνονται

με

(V).

Αυτές

περιλαμβάνουν κυρίως τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην αγορά. Ορισμένες
επιπτώσεις εκτός αγοράς, όπως ο πληθυσμός που κινδυνεύει από παράκτιες
πλημμύρες, θα ποσοτικοποιηθούν επίσης (Q), δηλαδή θα εκφράζονται σε
φυσικούς όρους, αλλά δεν θα αποτιμώνται.
Αυτό περιλαμβάνει την αναφορά κινδύνων για άτομα και περιουσιακά
στοιχεία (δηλ. κίνδυνος πλημμύρας) μέσω της χρήσης φυσικών μετρήσεων όπως
«αριθμός ατόμων που κινδυνεύουν από πλημμύρες» και «μέγεθος της έκτασης
της γης» σε κίνδυνο. Στις αναλύσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου, δεν
υπάρχει προσπάθεια νομισματοποίησης των κινδύνων για την υγεία. Το πρώτο
βήμα στην εκτίμηση του συνολικού οικονομικού κόστους είναι η μετατροπή της
τοπικής κλιματικής αλλαγής σε φυσικές επιπτώσεις και άμεσες απώλειες σε κάθε
τομέα, εκφρασμένες σε νομισματικές ή μη νομισματικές μονάδες.

2.4 Κλιματική αλλαγή και υγεία
Σε περίπτωση πλημμυρών ή καταιγίδων, έχουν αναπτυχθεί μοντέλα
φυσικών επιπτώσεων που συμβουλεύουν τη δημόσια πολιτική και βοηθούν τον
ασφαλιστικό κλάδο να εκτιμήσει τα επίπεδα κινδύνου. Ένα παράδειγμα αυτών
των μοντέλων είναι το μοντέλο HAZUS (Scawthorn κ.ά., 2006). Αυτά τα μοντέλα
βασίζονται: (i) σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων της έκθεσης, δηλαδή τα
χαρακτηριστικά και την αξία του περιουσιακού στοιχείου που εκτίθεται σε
κίνδυνο σε μια λεπτομερή χωρική ανάλυση και (ii) σε μοντέλα ευπάθειας, τα
οποία σχετίζονται με την ταχύτητα του ανέμου, το βάθος της πλημμύρας και
οποιαδήποτε άλλη φυσική περιγραφή μιας καταστροφής, με μια αναλογία ζημιών,
που είναι το μερίδιο της έκθεσης που έχει καταστραφεί σε ένα δεδομένο επίπεδο
κινδύνου. Αυτά τα μοντέλα περιγράφουν έναν τυφώνα από το πεδίο του ανέμου
και τα κύματα καταιγίδας και εκτιμούν τις ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία. Το
μειονέκτημα αυτών των μοντέλων είναι ο όγκος των δεδομένων που απαιτούν -
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αυτές οι πληροφορίες, για παράδειγμα, δεν είναι διαθέσιμες στις αναπτυσσόμενες
χώρες - και το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθούν σενάρια για
την πρόβλεψη της έκθεσης σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Τα στατιστικά μοντέλα, από την άλλη πλευρά, μπορούν να είναι πολύ απλά.
Βασίζονται συνήθως σε ιστορικές σχέσεις μεταξύ του κλίματος και της
δραστηριότητας σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, αρκετές μελέτες
επικεντρώνονται στη στατιστική σχέση μεταξύ υγείας και κλιματικής αλλαγής. Οι
επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή στην υγεία μπορεί να προέλθουν από
ασθένειες που μεταδίδονται από φορέα Martens κ.ά., (1997), θερμικό στρες,
Dessai (2003) ή συγκέντρωση όζοντος, Bell κ.ά., (2007). Σε αυτές τις μελέτες, οι
συγγραφείς αξιολογούν τη σχέση μεταξύ των τρεχουσών μέσων θερμοκρασιών
και των αλλαγών στην υγεία βάσει ιστορικών δεδομένων. Συνδυάζουν έπειτα τα
αποτελέσματά τους με σενάρια για το κλίμα για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

2.5 Κλιματική αλλαγή και ενέργεια
Τα στατιστικά μοντέλα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό
του αντίκτυπου της αύξησης της θερμοκρασίας στην κατανάλωση ενέργειας στις
πόλεις, μέσω της ζήτησης για ψύξη που σχετίζεται με την υψηλή θερμοκρασία.
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα ή να
βρεθούν περιοχές που αντιστοιχούν στην αναμενόμενη μελλοντική πόλη που
εξετάζεται (Hallegatte κ.ά., 2007a). Για παράδειγμα, για τον ποσοτικό
προσδιορισμό της επίδρασης ακραίων θερμικών περιόδων στην Καλιφόρνια, οι
οποίες αναμένεται να γίνουν μεγαλύτερες, πιο συχνές και πιο έντονες λόγω της
κλιματικής αλλαγής, οι Miller κ.ά. (2007) υπολόγισαν μια σχέση ζήτησης
θερμοκρασίας-ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στα ιστορικά δεδομένα. Αυτή η σχέση
συνοψίζει τη σχέση μεταξύ θερμοκρασίας μεγάλης κλίμακας και θερμοκρασίας
πόλης (συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του UHI) και της σχέσης μεταξύ
θερμοκρασίας σε κλίμακα πόλης και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η
σχέση, επομένως, είναι τόσο μείωση της κλίμακας του κλίματος όσο και εκτίμηση
επιπτώσεων.
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Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιώντας τέτοιες στατιστικές σχέσεις,
διαπιστώνεται ότι σε μέρη όπου οι θερμοκρασίες είναι σήμερα χαμηλές το
χειμώνα (Lafranceetal.), η κλιματική αλλαγή θα μειώσει τη ζήτηση ενέργειας,
τουλάχιστον για μικρή αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, ενώ σε μέρη όπου
οι θερμοκρασίες είναι ήδη υψηλές (π.χ. Καλιφόρνια), ακόμη και οι μέτριες
κλιματικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση ενέργειας.
Στην περίπτωση των τυφώνων, οι μελέτες βασίστηκαν στη χρήση
προηγούμενων τυφώνων και δεδομένων σχετικά με τις προκύπτουσες άμεσες
οικονομικές απώλειες για τη δημιουργία στατιστικών σχέσεων ικανών να
προβλέψουν μελλοντικές ζημιές (Howard κ.ά., 1972; Nordhaus, 2006; Hallegatte,
2007a; Sachs, 2007). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συγγραφείς υποθέτουν
ότι οι απώλειες που οφείλονται σε πτώσεις του εδάφους μετά από έναν τυφώνα
εξαρτώνται από την ένταση του τυφώνα και τις τοπικές παραμέτρους ευπάθειας
που εξαρτώνται από το χρόνο και την τοποθεσία (ή, ενδεχομένως, από τον
πληθυσμό, τον πλούτο ή τα περιουσιακά στοιχεία). Στη συνέχεια βαθμονομούν
μια στατιστική συνάρτηση σε προηγούμενους τυφώνες και χρησιμοποιούν αυτήν
τη συνάρτηση για να παράγουν μια εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα
μεταφράζεται μια αλλαγή στην ένταση ή τη συχνότητα του τυφώνα σε όρους
άμεσων απωλειών. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από τον Hallegatte (2007a)
για την εκτίμηση της αλλαγής στις πιθανότητες πτώσεων του εδάφους που
προέβλεπε το μοντέλο Emanuel (2006) ως απάντηση σε αύξηση κατά 10% της
πιθανής έντασης, υποδηλώνοντας ότι οι ετήσιες μέσες απώλειες λόγω τυφώνα
στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 50% (από 8 έως 12 δισεκατομμύρια
δολάρια ετησίως) ως απάντηση σε αυτήν την αλλαγή.
Φυσικά, η χρήση στατιστικών μοντέλων οδηγεί σε συγκεκριμένα
προβλήματα. Εάν η σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και κατανάλωσης ενέργειας
βαθμονομείται μόνο σε ιστορικά δεδομένα, δεν μπορεί να λάβει υπόψη
μελλοντικές αλλαγές που υπερβαίνουν τις ιστορικές τιμές ούτε οποιαδήποτε
αλλαγή στην ευπάθεια (π.χ., λόγω αλλαγών στις τεχνολογίες θέρμανσης, στην
τιμή του εξοπλισμού κλιματισμού ή στις συνήθειες). Με τον ίδιο τρόπο, εάν οι
απώλειες λόγω τυφώνα αξιολογούνται χρησιμοποιώντας μία στατιστική σχέση,
είναι δύσκολο να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στα πρότυπα οικοδόμησης.
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Κεφάλαιο 3ο Πολιτικές και δράσεις αναχαίτισης της κλιματικής
αλλαγής
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις δράσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο
επίπεδο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, αναφέρει παραδείγματα
επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής και δράσεις αντιμετώπισης αλλά και σενάρια
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία των αστικών κέντρων. Στη
συνέχεια παρουσιάζει τις πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος, εστιάζοντας
στον μετριασμό (mitigation) και την προσαρμογή (adapatation). Τέλος
αναφέρονται τα οφέλη και οι απώλειες από την κλιματική δράση σε οικονομικόφυσικό περιβάλλον και στην υγεία.

3.1 Δράσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο για τον περιορισμό της
κλιματικής αλλαγής
Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι εξέδωσαν ειδικές συνθήκες για
την προσαρμογή στο περιβάλλον και συγκεκριμένα σχετίζονται με τη διαχείριση
των κλιματικών αλλαγών ενώ αναφέρονται και σε ζητήματα αγροτικής
διαχείρισης, πάντα σύμφωνα με την ΚΑΠ στο παρελθόν και σήμερα. Ο UNFCCC
ξεκίνησε τη δράση του το Μάρτιο του 1994 και σήμερα έχει παγκόσμια δράση,
με χώρες-μέλη από όλο τον κόσμο. 195 χώρες έχουν υπογράψει τη σύμβαση που
εξέδωσε ο οργανισμός, η οποία ονομάστηκε «Σύμβαση Μερών για το κλίμα» Η
σύμβαση του οργανισμού αποτελεί σήμερα τη βάση ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, μίας καλά δομημένης στρατηγικής σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές.
Το πρώτο βήμα ανάπτυξης της στρατηγικής αυτής είναι ο ορισμός του
προβλήματος. Το 1994 που ιδρύθηκε ο οργανισμός, δεν υπήρχε κανένας
σχεδιασμός για το κλίμα, και επιπλέον, υπήρχε έλλειψη επιστημονικών
πληροφοριών για τη σωστή μελέτη και διαχείριση του. Ακόμα, σε επίπεδο
αγροτικής οικονομίας, δεν είχε υπολογιστεί σε καμία περίπτωση η επίδραση του
περιβάλλοντος και γενικά δεν υπήρχαν σχετικές συσχετίσεις. Ο UNFCCC για να
μπορέσει να αναπτύξει συγκεκριμένες θέσεις, δανείστηκε πολλά στοιχεία από τις
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πιο επιτυχημένες πολυμερείς περιβαλλοντικές συνθήκες όπως αυτή του
Μόντρεαλ του 1987. Όρισε δε το στόχο του βάσει αυτού, ο οποίος ήταν ο
ακόλουθος: «Τα κράτη δεσμεύονται να ενεργούν σε σχέση με το περιβάλλον πάντα
για το συμφέρον της ασφάλειας του ανθρώπου, μη προβαίνοντας σε δράσεις με
επιστημονικό ενδιαφέρον επισφαλείς για το περιβάλλον» (UNFCCC, 2014).
Ο βασικός περιβαλλοντικός στόχος για το κλίμα είναι η σταθεροποίηση
των τιμών του φαινόμενου του θερμοκηπίου, σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν θα
είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και φυσικά για την
αγροτική οικονομία και την αγροτική παραγωγή. Γενικότερα, δεν θα είναι
αρνητικές οι τιμές σε σχέση με την κατανάλωση, μια και οι αρνητικές επιπτώσεις
στη γεωργική παραγωγή θα επηρεάσουν σίγουρα και την κατανάλωση αγροτικών
προϊόντων (UNFCCC, 2014).
Επίσης, εστίασε στο να ασκήσει πιέσεις σε βιομηχανικές χώρες, οι οποίες
μέσα από τη μείωση των ρύπων θα βοηθούσαν και το περιβάλλον και τις
κλιματικές αλλαγές. Το πρόγραμμα ονομάστηκε AnnexI και οι χώρες που το
αποδέχτηκαν ανήκαν στον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και
Ανάπτυξη-Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Οι
χώρες αυτές ήταν σε μεταβατική οικονομική περίοδο και προέρχονταν κυρίως
από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (EU, 2014).
Οι χώρες που αποτελούν τον UNFCCC συμφώνησαν να υποστηρίξουν τις
κλιματικές αλλαγές στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας οικονομική βοήθεια
σε κάθε δράση που θα βοηθούσε στη μελέτη των κλιματικών αλλαγών και θα
έβαζε μια ισορροπία στο περιβάλλον. Μια σειρά από δάνεια και επιδοτήσεις
προωθηθήκαν μέσα από τη σύμβαση. Μάλιστα οι χώρες που πλαισιώνουν τον
UNFCCC, αποφάσισαν να μοιραστούν τις τεχνολογικές τους γνώσεις με τα
λιγότερο ισχυρά έθνη (UNFCCC, 2014).
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3.1.1

Παραδείγματα

επιδράσεων

κλιματικής

αλλαγής

και

δράσεις

αντιμετώπισης
Η ενότητα ασχολείται με μια σειρά από προκλήσεις που είναι μοναδικές ως
προς την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ορισμένες είναι
μοναδικές ως προς το πρόβλημα της εργασίας σε τοπικές κλίμακες. Αυτές
περιλαμβάνουν τη δυσκολία που το κλίμα και ο καιρός επηρεάζουν σχεδόν όλες
τις ανθρώπινες δραστηριότητες - από τον ελεύθερο χρόνο έως τη βιομηχανική
παραγωγή - και η ποικιλία αυτών των δραστηριοτήτων καθιστά δύσκολη την
εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (Hanetal., 2017).
Ένα πρώτο βήμα στην εκτίμηση των επιπτώσεων είναι η κατασκευή ενός
παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού βασικού σεναρίου το οποίο περιλαμβάνει ένα
όραμα για το πώς θα αναπτυχθούν διαφορετικές περιοχές του κόσμου με την
πάροδο του χρόνου, ως συνάρτηση των δημογραφικών, οικονομικών και
τεχνολογικών τάσεων και των πολιτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των
πολιτικών για το κλίμα και τον μετριασμό της κατάστασης. Για να καταστεί
δυνατή η ανάλυση των τοπικών επιπτώσεων, ιδίως στις πόλεις, είναι επίσης
απαραίτητο να μειωθεί η κλίμακα του παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού
σεναρίου ώστε να περιγραφούν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε τοπική
κλίμακα (Shepherdetal., 2018).
Μια βασική πρόκληση είναι η παραγοντοποίηση σε διαφορετικές απόψεις
σε σχέση με το μέλλον. Η μελλοντική οικονομία που θα επηρεαστεί από την
κλιματική αλλαγή θα διαφέρει από τη σημερινή οικονομία και ακόμη και οι
μικρές αλλαγές στην οικονομική ανάπτυξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η μείωση της φτώχειας και η
βελτίωση της ποιότητας της στέγασης μπορούν να μειώσουν την ευπάθεια στην
αλλαγή του κλίματος. Επομένως, οι επιπτώσεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τα
επίπεδα και τους τύπους οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και με τα επίπεδα και
τους τύπους της κλιματικής αλλαγής. Αυτό καταδεικνύει την αμφίδρομη σχέση
μεταξύ της ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, όπως και το γεγονός ότι ο
τρόπος ανάπτυξης των πόλεων θα καθορίσει επίσης σε κάποιο βαθμό τα επίπεδα
εκπομπών και τη φύση και το ρυθμό της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον
(Finlaysonetal., 2017).

31

Οι μελλοντικές οικονομίες δεν είναι τα μόνα άγνωστα στοιχεία της
ανάλυσης, καθώς το μελλοντικό κλίμα είναι επίσης αβέβαιο. Τα παγκόσμια
σενάρια εκπομπών και κλίματος μπορούν να προέλθουν από παγκόσμια
κοινωνικοοικονομικά σενάρια, αλλά, ομοίως, τα σενάρια για το κλίμα δεν
προσφέρουν ικανοποιητική ανάλυση για τη διενέργεια ανάλυσης των τοπικών
επιπτώσεων. Η κλιμάκωση των παγκόσμιων ή περιφερειακών κλιματικών
συνθηκών πρέπει να διενεργηθεί χρησιμοποιώντας στατιστικές σχέσεις ή φυσικές
μεθόδους, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αστικού
περιβάλλοντος. Από αυτές τις περιορισμένες πληροφορίες, οι άμεσες τομεακές
οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να εκτιμηθούν σε
οποιαδήποτε περιοχή και τομέα. Αυτές οι επιπτώσεις προκύπτουν εν μέρει από
την αλλαγή του μέσου κλίματος. Η κλιματική αλλαγή, ωστόσο, είναι επίσης
πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων ακραίων γεγονότων. Οι πιθανές ζημιές
από την αυξημένη σοβαρότητα των ακραίων κλιματικών γεγονότων συχνά δεν
περιλαμβάνονται στην οικονομική ανάλυση. Αυτό το πλαίσιο προτείνει τα
παραπάνω να ληφθούν ρητά υπόψη στην εκτίμηση των άμεσων επιπτώσεων στην
κλιματική αλλαγή (Fløttum&Gjerstad, 2017).
Ακόμη και όταν οι άμεσες επιπτώσεις μπορούν να εκτιμηθούν με κάποιο
επίπεδο εμπιστοσύνης, οι έμμεσες επιπτώσεις αυτού του αντίκτυπου σε ολόκληρη
την κοινωνία ή την οικονομία είναι πιο περίπλοκες να εκτιμηθούν. Για
παράδειγμα, ένας αντίκτυπος στις τουριστικές δραστηριότητες σε μια πόλη μπορεί
να προβλεφθεί με κάποια βεβαιότητα, καθιστώντας έναν σημαντικό τομέα της
οικονομίας πολύ λιγότερο κερδοφόρο από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, ο
συνολικός

αντίκτυπος

στην

οικονομία

εξαρτάται

από

την

πολύπλοκη

αλληλεπίδραση διαφορετικών παραγόντων. Αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα
των εργαζομένων να μεταβαίνουν σε άλλους οικονομικούς τομείς, την ικανότητα
των επενδυτών και των επιχειρηματιών να δημιουργούν γρήγορα κερδοφόρες
δραστηριότητες σε νέους τομείς και την ικανότητα της κυβέρνησης να
διευκολύνει τις μεταβάσεις και να υποστηρίζει τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες (Monroeetal., 2019).
Η αξιολόγηση των έμμεσων επιπτώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στις
αστικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πόλεις συγκεντρώνουν τόση
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δραστηριότητα σε περιορισμένες περιοχές. Λειτουργούν ως ολοκληρωμένα
συστήματα, αποτελούμενα από πολλούς τομείς και υποδομές που συνδέονται
στενά. Για παράδειγμα, πολλές πόλεις εξαρτώνται πλήρως από τις δημόσιες
συγκοινωνίες και η οικονομική δραστηριότητα στο Λονδίνο, το Παρίσι ή τη Νέα
Υόρκη θα απειληθεί από μια μακρά διακοπή της υπηρεσίας του μετρό. Με τον
ίδιο τρόπο, οι ζημιές στις υποδομές λυμάτων και αποχέτευσης μπορεί να
οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας στις πόλεις, με έμμεσες συνέπειες σε
όλες τις δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στις πόλεις δεν μπορεί να βασίζεται σε ποσοτικές
προσεγγίσεις που εξετάζουν κάθε οικονομικό τομέα ξεχωριστά .Απαιτείται μια
συστημική άποψη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες τις συνιστώσες της
κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας και του δικτύου σχέσεων που απαρτίζουν
το σύστημα (Singhetal., 2017).
Η παροχή μιας «καλύτερης εικασίας» ως προς τις μελλοντικές επιπτώσεις
δεν επαρκεί για την ενημέρωση της δημόσιας πολιτικής και την καθοδήγηση των
στρατηγικών προσαρμογής. Οι αποφάσεις για την κλιματική πολιτική, είτε
πρόκειται για μετριασμό είτε για προσαρμογή, πρέπει να λαμβάνουν ρητά υπόψη
τις αβεβαιότητες σχετικά με τη μελλοντική αλλαγή του κλίματος. Αυτό ισχύει για
κάθε βήμα οποιασδήποτε εκτίμησης των επιπτώσεων και ιδίως όσον αφορά στην
απόκριση του παγκόσμιου κύκλου άνθρακα στα σενάρια εκπομπών, στην
ευαισθησία του κλίματος στη συγκέντρωση άνθρακα, στην απόκριση στην τοπική
αλλαγή

του

κλίματος

και

στα

τοπικά

κοινωνικοοικονομικά

σενάρια

(συμπεριλαμβανομένης της επιρροής της πολιτικής). Λαμβάνοντας υπόψη την
έκταση της αβεβαιότητας σε καθέναν από αυτούς τους παράγοντες, είναι
σημαντικό όχι μόνο να εξεταστούν σενάρια αλλαγής (ή «καλύτερης εικασίας»),
αλλά ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια, ακόμη και αν έχουν μικρή πιθανότητα να
συμβούν επειδή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες και
επομένως να δικαιολογήσουν συγκεκριμένη αναμενόμενη, προληπτική δράση. Η
χρήση μιας προσέγγισης για να συμπεριληφθεί και η αβεβαιότητα και να
εξεταστεί όλο το φάσμα του ρεαλιστικού σεναρίου στην διερεύνηση των
οικονομικών επιπτώσεων σε κλίμακα πόλης, βοηθά στην απεικόνιση της σχέσης
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μεταξύ της ανάπτυξης και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, ένα πρόβλημα
πολλαπλής κλίμακας που δεν είναι καλά κατανοητό σήμερα (Monroeetal., 2019).
Φυσικά, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες θα ανταποκριθούν στις κλιματικές
επιπτώσεις εφαρμόζοντας στρατηγικές προσαρμογής, μειώνοντας έτσι τις ζημιές.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν το
νέο κλίμα, καθώς αυτή εξαρτάται από την ικανότητα εντοπισμού μιας αλλαγής
στις κλιματολογικές συνθήκες σε εύθετο χρόνο, την ανάπτυξη τεχνικών ή
θεσμικών αντιδράσεων σε αυτήν την αλλαγή και την εφαρμογή αυτών των
αντιδράσεων με αποτελεσματικό τρόπο). Η προηγούμενη εμπειρία αποδεικνύει ότι
η αποτυχία εντοπισμού, η κακή προσαρμογή και οι υπερβολικές αντιδράσεις είναι
συχνά φαινόμενα. Η αποτελεσματικότητα της προσαρμογής εξαρτάται στη
συνέχεια από τοπικούς παράγοντες και πολλά σενάρια μπορούν να σχεδιαστούν
ανάλογα με αυτήν την αποτελεσματικότητα (Finlaysonetal., 2017).
Το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει αξιολογήσεις δράσεων προσαρμογής
σε τρεις περιπτώσεις: (1) περίπτωση χωρίς προσαρμογή, (2) περίπτωση με ατελή
προσαρμογή με βάση την παρατήρηση της τρέχουσας προσαρμογής στην
κλιματική φυσική μεταβλητότητα και (3) περίπτωση με τέλεια προσαρμογή, που
θεωρείται ότι έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο από τέλεια
ορθολογικούς παράγοντες. Αυτή η προσέγγιση καθιστά επίσης δυνατή την
εκτίμηση των οφελών από τον παγκόσμιο μετριασμό. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι, ενώ μπορεί κανείς να αξιολογήσει τα τοπικά οφέλη των τοπικών
δράσεων προσαρμογής, είναι αδύνατο να εκτιμηθούν τα οφέλη των τοπικών
δράσεων μετριασμού, καθώς οι τοπικές δράσεις μετριασμού έχουν μόνο οριακή
επίδραση στην παγκόσμια (ή τοπική) κλιματική αλλαγή. Τα αποτελέσματα του
μετριασμού θα εξαρτηθούν από το τι γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα και όχι από το
τι γίνεται σε τοπική κλίμακα (Singhetal., 2017).
Σε έναν ιδανικό κόσμο, το κόστος και τα οφέλη προσαρμογής και
μετριασμού θα υπολογιστούν σε παγκόσμια κλίμακα σε ένα μοναδικό βήμα μέσω
μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης. Ωστόσο, υπάρχουν βασικές διαφορές στους
οδηγούς ή τους καθοριστικούς παράγοντες του δυναμικού και των αποφάσεων
μετριασμού και προσαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν διαφορετικούς παράγοντες,
διαφορετικά χρονικά διαστήματα και συχνά διαφορετικές χωρικές κλίμακες λήψης
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αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ο μετριασμός έχει νόημα μόνο σε παγκόσμια κλίμακα,
ενώ η προσαρμογή έχει σχεδιαστεί σε τοπική κλίμακα και αποφέρει τοπικά οφέλη.
Αυτές οι διαφορές καθιστούν μη ρεαλιστική την υπόθεση ότι η συνδυασμένη
βελτιστοποίηση και των δύο πολιτικών θα συμβεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία,
πόσο μάλλον παγκοσμίως. Επιπλέον, μόνο η προληπτική προσαρμογή, όπως η
βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής ή η εφαρμογή μακροπρόθεσμων
πολιτικών προσαρμογής που έχουν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορούν να
σχεδιαστούν σε συνδυασμό με πολιτικές και στρατηγικές μετριασμού και αυτές
αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα της ολικής απόκρισης προσαρμογής. Για
πολλές επιλογές προσαρμογής, οι αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την
εφαρμογή θα λαμβάνονται μόνο μετά τις αρχικές επιλογές μετριασμού, όταν το
κλίμα αλλάζει πραγματικά. Για αυτούς τους λόγους, η ανάλυση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής σε τοπική κλίμακα ή σε επίπεδο πόλης μπορεί να εξετάσει
το παγκόσμιο σενάριο μετριασμού ως μια εξωγενής συμβολή (Skjærseth &
Skodvin, 2018).
Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, η βέλτιστη προσαρμογή είναι απίθανο να
υλοποιηθεί, αν ληφθούν υπόψη τα υφιστάμενα εμπόδια στην προσαρμογή στη
κλιματική φυσική μεταβλητότητα που μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές.
Πράγματι, η εξέταση της διαχείρισης των κινδύνων στον κόσμο σήμερα δείχνει
ότι, για πολλούς λόγους, οι επενδύσεις μείωσης των κινδύνων απέχουν πολύ από
τη βελτιστοποίηση. Εάν, όταν αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας, τα τεχνητά
αναχώματα δεν υλοποιούνται λόγω της εσφαλμένης αντίληψης του κινδύνου ή
των οικονομικών περιορισμών ή απλώς του κακού προγραμματισμού, το κόστος
θα μπορούσε να αυξηθεί για μια σημαντική χρονική περίοδο. Υπό αυτές τις
υποθέσεις, τα οφέλη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα ήταν
σημαντικά και η μη τήρηση του μετριασμού θα οδηγούσε σε μια μη υποβέλτιστη
κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, υποθέτοντας την τέλεια προσαρμογή
χρησιμοποιώντας αναχώματα και σχεδιασμό χρήσης γης, οι κίνδυνοι πλημμύρας
θα μπορούσαν να ελεγχθούν παρά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας,
κάνοντας τα οφέλη από τον μετριασμό πολύ χαμηλότερα. Έτσι, η καλύτερη
απόφαση για τον μετριασμό εξαρτάται από το αν υποθέτουμε έναν θεωρητικό
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κόσμο τέλειας προσαρμογής, καμία προσαρμογή ή έναν κόσμο που μοιάζει με τον
τρέχοντα με κάποιο ατελές επίπεδο προσαρμογής (Shepherdetal., 2018).
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκτίμηση των επιπτώσεων σε κλίμακα
πόλης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατελών
(υποβέλτιστων) στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής. Για πρακτικούς
σκοπούς, η ανάλυση των οφελών της πολιτικής για το κλίμα μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε τρία διαφορετικά στάδια. Πρώτον, πρέπει να γίνει μια
υπόθεση σχετικά με την απόκριση των φυσικών συστημάτων στις ανθρώπινες
παρεμβολές (π.χ., ευαισθησία στο κλίμα). Δεύτερον, γίνεται μια υπόθεση σχετικά
με το επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα του μετριασμού σε παγκόσμια κλίμακα στις
επόμενες δεκαετίες έως τον αιώνα, καθορίζοντας έτσι τα αποτελέσματα της
σταθεροποίησης του κλίματος μακροπρόθεσμα.
Φυσικά υπάρχει σαφώς μια διαφορά μεταξύ μιας απόφασης για τους
μακροπρόθεσμους στόχους της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμια κλίμακα και
της πραγματικής επίτευξης κάποιου επιπέδου μετριασμού που όταν συνδυάζεται
με άλλες επενδυτικές και αναπτυξιακές αποφάσεις θα καθορίσει τα πραγματικά
επίπεδα εκπομπών. Η υλοποίηση δράσεων μετριασμού θα είναι αναμφίβολα
τοπική, αποκεντρωμένη - αποτελούμενη από πολλές μεμονωμένες αποφάσεις και θα προχωρά παράλληλα με την προσαρμογή. Αλλά για τους σκοπούς της
μοντελοποίησης των επιπτώσεων είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί αυτή η
κατάσταση
Τρίτον, λαμβάνονται υπόψη οι αναρίθμητες αποφάσεις που θα ληφθούν από
άτομα και επιχειρήσεις με τους πλησιέστερους όρους και καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτού του αιώνα για την τοπική, περιφερειακή και τομεακή προσαρμογή πιθανώς
βάσει της αυξανόμενης γνώσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή (Hanetal., 2017).

3.1.2 Σενάρια επιπτώσεων της

κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία των

αστικών κέντρων
Ένα πρώτο βήμα για τη διενέργεια μιας εκτίμησης των επιπτώσεων είναι η
ανάπτυξη ή η επιλογή ενός βασικού σεναρίου (ή σεναρίου ελέγχου), δηλαδή ενός
σεναρίου στο οποίο δεν περιλαμβάνεται κάποια πολιτική για την αλλαγή του
κλίματος. Τέτοια σενάρια έχουν αναπτυχθεί, για παράδειγμα, από τον ΟΟΣΑ (π.χ.
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OECD, 2008) και από τη Διακυβερνητική Ομάδα για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC), στην Ειδική Έκθεση για τα Σενάρια Εκπομπών (SRES, Nakicenovic and
Swart, 2000). Τα πολυάριθμα σενάρια περιγράφουν την παγκόσμια εξέλιξη όσον
αφορά στη δημογραφία, την τεχνολογία και την οικονομία, με διαφορετικές
παραδοχές για, π.χ. το πώς ο κόσμος γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένος ή παραμένει
περιφερειοποιημένος ή το πώς επικεντρώνεται η οικονομική ανάπτυξη στη
βιομηχανική παραγωγή. Αυτά τα σενάρια αναπτύσσονται σε δύο στάδια: πρώτον,
οι ποιοτικές ιστορίες περιγράφουν το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο κόσμος (π.χ.
γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένος ή περισσότερο περιφερειοποιημένος, γίνεται
περισσότερο ή λιγότερο προσανατολισμένος προς τα ορυκτά καύσιμα). Δεύτερον,
τα μοντέλα οικονομικής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυτών
των ποιοτικών ιστοριών σε ποσοτικά σενάρια που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων
χαρακτηριστικών της οικονομίας, το ΑΕΠ, τις μελλοντικές τεχνολογίες και τις
τιμές της ενέργειας. Αυτά τα σενάρια ωστόσο, έχουν πολύ χαμηλή χωρική
ανάλυση, καθώς λαμβάνουν υπόψη μόνο μεγάλες περιοχές (π.χ. Ευρώπη,
Αφρική) (Fløttum & Gjerstad, 2017).
Αυτά τα βασικά σενάρια δεν υποτίθεται ότι είναι προβλέψεις για το μέλλον.
Επιπλέον, είναι αδύνατο να αποδοθούν πιθανότητες σε καθένα από αυτά τα
σενάρια, καθώς είναι αδύνατο να γίνουν προβλέψεις για τις επιλογές που θα
πραγματοποιηθούν και μετά για την παγκόσμια εξέλιξη (ακόμη και με πιθανοτικό
τρόπο). Αυτά τα σενάρια, αντ’ αυτού, έχουν αναπτυχθεί για να αντιπροσωπεύουν
μια σειρά από πιθανές και συνεπείς εικόνες για το μέλλον και θεωρείται ότι η
διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής σε καθένα από αυτά τα βασικά σενάρια θα
παρέχει μια αμερόληπτη εκτίμηση των μελλοντικών κινδύνων για την κλιματική
αλλαγή (Singhetal., 2017).
Τα παγκόσμια σενάρια έχουν συχνά λεπτομέρειες σε επίπεδο παγκόσμιων
περιοχών (πολλαπλών χωρών), αλλά δεν έχουν την ανάλυση που θα επέτρεπε την
ανάλυση των τοπικών επιπτώσεων. Οι ζημιές από τον τυφώνα, για παράδειγμα,
εξαρτώνται από τα πρότυπα οικοδόμησης, τον πληθυσμό και την έκθεση σε
παράκτιες περιοχές. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε σενάρια που
έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμια κλίμακα (Shepherdetal., 2018).
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Ως

αποτέλεσμα,

η

εκτίμηση

των

τοπικών

επιπτώσεων

απαιτεί

κοινωνικοοικονομική υποβάθμιση, δηλαδή την ανάπτυξη ενός τοπικού σεναρίου
που περιγράφει τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε σχετική κλίμακα. Καθώς η
προβολή κοινωνικών και οικονομικών τάσεων είναι δύσκολη, μία πιθανότητα
είναι να εξεταστεί η τρέχουσα κοινωνία και οικονομία και να εκτιμηθεί ο
αντίκτυπος που θα είχε το κλίμα στις τρέχουσες πόλεις στο μέλλον. Το
πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο έλεγχος της αβεβαιότητας και η μείωση
του αριθμού των άγνωστων παραμέτρων στην ανάλυση. Ωστόσο, αυτή η
προσέγγιση δεν είναι πάντα αποδεκτή, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου
οι αλλαγές στην έκθεση και την ευπάθεια με την πάροδο του χρόνου μπορεί να
είναι πολύ μεγάλες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν (i) το ποσοστό αστικοποίησης
αυξάνεται πολύ γρήγορα με τη μετάβαση από τον πρωτογενή σε άλλους
οικονομικούς τομείς και τη μετανάστευση του πληθυσμού από τα χωριά και τις
αγροτικές περιοχές προς τις μεγαλύτερες πόλεις, (ii) η βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου (ειδικά για την ποιότητα στέγασης) περιορίζει τις ζημίες λόγω ακραίων
καιρικών συνθηκών, (iii) οι κυβερνήσεις και τα τοπικά όργανα καθίστανται πιο
ικανά να εφαρμόζουν πολιτικές μετριασμού και έκτακτα μέτρα (Hanetal., 2017).
Στην ιδανική περίπτωση, θα ήταν δυνατό να αναπτυχθεί ένα όραμα για το
τοπικό

κοινωνικοοικονομικό μέλλον

σε συνεργασία με τους

τοπικούς

ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο
όπου έχει πραγματοποιηθεί μείωση της κλίμακας των παγκόσμιων σεναρίων
SRES της IPCC για εθνικούς και τοπικούς σκοπούς αξιολόγησης. Σενάρια
ανάπτυξης πόλεων αναπτύσσονται σε πολλές πόλεις, για να βοηθήσουν στο
σχεδιασμό σχεδίων αστικοποίησης και κανονισμών χρήσης γης. Έχουν
αναπτυχθεί ορισμένα μοντέλα για την προσομοίωση της αστικής ανάπτυξης,
ωστόσο, συνήθως εξετάζουν χρονικούς ορίζοντες κάτω των 30 ετών. Τα αστικά
σενάρια με χρονικό ορίζοντα έως το 2100 δεν είναι γενικά διαθέσιμα μέχρι
στιγμής, ωστόσο τέτοια σενάρια θα έχουν σχέση με την κατανόηση της αστικής
ανάπτυξης και τη διασύνδεσή της με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή (Singh et
al., 2017).

38

Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και αστικών σεναρίων, είναι δυνατό να
ξεκινήσει με παγκόσμια σενάρια και με μια σειρά από «τοπικές προοπτικές»
σχετικά με βασικά ζητήματα, όπως (Shepherd et al., 2018):
 Πώς θα εξελιχθούν τα ποσοστά αστικοποίησης στις αναπτυσσόμενες
χώρες; Συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι εάν, με την οικονομική ανάπτυξη,
οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συγκλίνουν με τα ποσοστά αστικοποίησης
των ανεπτυγμένων χωρών, τα οποία είναι συχνά υψηλότερα από το 80% ή
εάν θα συγκλίνουν σε διαφορετικό τελικό σημείο.
 Πώς θα κατανέμεται η πρόσθετη αστικοποίηση στη χώρα ή την περιοχή
μεταξύ των πόλεων; Συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι εάν, στο μέλλον, τα
μεγέθη της πόλης θα κορεστούν σε κάποιο επίπεδο ή εάν θα συνεχίσουν
να

αυξάνονται.

Για

παράδειγμα,

υποθέτοντας

ότι

το

ποσοστό

αστικοποίησης της Ινδίας θα αυξηθεί από 30% σήμερα σε 65% το 2080
και ότι όλες οι πόλεις της Ινδίας θα αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό, η
Βομβάη θα έχει 60 εκατομμύρια κατοίκους το 2080. Δεν είναι σαφές εάν
μια πόλη με αυτόν τον αριθμό των κατοίκων είναι βιώσιμη, για
παράδειγμα εάν υπάρχει επαρκής γη και πόροι στην περιοχή της Βομβάης
για την υποστήριξη ενός τόσο μεγάλου πληθυσμού. Μία πιθανότητα είναι
ότι οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. συμφόρηση και τοπική
ρύπανση) θα υπερβούν τα θετικά εξωτερικά σημεία της συσσώρευσης
(π.χ. διαθεσιμότητα εργαζομένων, σταθερές εξωτερικές δράσεις δικτύου)
και αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό εμπόδιο στην ανάπτυξη τέτοιων πόλεων.
 Πώς θα διαφέρει ο υποπεριφερειακός πληθυσμός και η οικονομική
ανάπτυξη σε μια χώρα ή μια περιοχή; Για παράδειγμα, οι παράκτιες πόλεις
θα αναπτυχθούν πιο γρήγορα από τις πόλεις της ενδοχώρας;
 Πώς θα διαφέρει η οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις από την οικονομική
ανάπτυξη στην υπόλοιπη χώρα/περιοχή; Σήμερα, οι πόλεις είναι
πλουσιότερες από τις αγροτικές περιοχές και αναπτύσσονται πιο γρήγορα,
αλλά αυτή η τάση θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον. Επίσης, η
οικονομική διάρθρωση θα εξελιχθεί διαφορετικά στις πόλεις από ό,τι στην
υπόλοιπη χώρα, π.χ. με τις υπηρεσίες να αναπτύσσονται πιο γρήγορα από
άλλους τομείς.
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 Πώς θα εξελιχθεί ο αστικός χωροταξικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική
στο μέλλον; Για παράδειγμα, η επιπρόσθετη αστική ανάπτυξη μπορεί να
επιτευχθεί μέσω αστικής ανάπτυξης χαμηλής πυκνότητας ή μέσω
αστικοποίησης υψηλής πυκνότητας. Οι μελλοντικοί δρόμοι μπορεί να
είναι στενότεροι ή ευρύτεροι από σήμερα, νέα υλικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε δρόμους και κτίρια, τα οποία θα απορροφούν
περισσότερο ή λιγότερο ηλιακή ενέργεια και μπορεί να δημιουργηθούν
περισσότερα πάρκα στις πόλεις. Ανάλογα με αυτά τα χαρακτηριστικά
αστικοποίησης, η κατανάλωση ενέργειας και η έκθεση και η ευπάθεια στα
κύματα θερμότητας και τις πλημμύρες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.
 Πώς μπορεί η ανάπτυξη υποδομών να συμβαδίζει με τον αυξανόμενο
πληθυσμό; Για παράδειγμα, οι υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας
υδάτων

είναι

ανεπαρκώς

αναπτυσσόμενου
Infrastructure,

κόσμου

2003).

Η

ανεπτυγμένες
(π.χ.

η

ανάπτυξη

σε

Camdessus
και

τα

πολλές
Report

πόλεις
on

χαρακτηριστικά

του
Water
των

μελλοντικών υποδομών θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
ευπάθεια των πόλεων στις κλιματικές αλλαγές. Για παράδειγμα, η
ευπάθεια σε αυξημένη συχνότητα πλημμύρας θα εξαρτηθεί από το εάν τα
συστήματα αποχέτευσης μπορούν να τις αντιμετωπίσουν και από το εάν οι
αστικές μεταφορές βασίζονται σε δρόμους και μεμονωμένα αυτοκίνητα ή
σε δημόσιες συγκοινωνίες (π.χ. μετρό).
Στις παράκτιες πόλεις, η ευπάθεια στις παράκτιες πλημμύρες και τα κύματα
από τις καταιγίδες θα εξαρτηθεί από την καθίζηση που προκαλείται από τον
άνθρωπο, όπου με τη σειρά της εξαρτάται εν μέρει από το πού εξάγεται το νερό
που καταναλώνεται στην πόλη. Εάν τα υπόγεια ύδατα αντλούνται στην πόλη, οι
ρυθμοί καθίζησης αυξάνονται και ενισχύουν την παγκόσμια αύξηση της στάθμης
της θάλασσας. Η επιβράδυνση θα εξαρτηθεί από τις επιλογές των πολεοδόμων.
Για παράδειγμα, η πόλη της Σαγκάης έχει επενδύσει σε συστήματα για να
σταματήσει την άντληση υπογείων υδάτων, μειώνοντας έτσι την καθίζηση που
προκαλείται από τον άνθρωπο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η καλύτερη
ρύθμιση της χρήσης των υπόγειων υδάτων μπορεί να μην είναι ο μοναδικός
παράγοντας που οδηγεί στην ανθρωπογενή καθίζηση. Στην περίπτωση της
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Σαγκάης, το βάρος των ουρανοξυστών που έχουν χτιστεί με την πάροδο του
χρόνου φαίνεται επίσης να ήταν ένας σημαντικός παράγοντας καθίζησης. Η
αξιολόγηση της ευπάθειας από παράκτιες πλημμύρες απαιτεί επομένως ένα
σενάριο για την χρήση των τοπικών υπόγειων υδάτων και την καθίζηση (Fløttum
& Gjerstad, 2017).
Ενώ η ανάπτυξη του κοινωνικοοικονομικού σεναρίου είναι περίπλοκη, η
κατασκευή τους σε τοπική κλίμακα αποτελεί απαραίτητη συμβολή και
ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε τοπικής κλιματικής επίπτωσης και αξιολόγησης
πολιτικής και συνεπώς απαιτούν την προσοχή των ερευνητών. Επιπλέον, το
γεγονός ότι οι μελλοντικές επιπτώσεις εξαρτώνται από αυτούς τους παράγοντες
καθιστά δυνατή τη χρήση τους ως μοχλούς πολιτικής για τη μείωση της
μελλοντικής

ευπάθειας

της

κλιματικής

αλλαγής

και την

αύξηση της

ανθεκτικότητας (Hanetal., 2017).

3.2 Πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος
3.2.1 Μετριασμός (mitigation)
Οι βασικές αρχές που πλαισιώνουν τις στρατηγικές λύσεις των αρνητικών
δράσεων για το περιβάλλον, εστιάζουν στις ακόλουθες δράσεις: α) Οι
βιομηχανικές χώρες που ανήκουν στον AnnexI οφείλουν να ενημερώνουν για τις
πολιτικές που ασκούν σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές, τις μετρήσεις που
κάνουν και την ακολουθία των αρχών του Πρωτόκολλου του Κιότο, β) θα πρέπει
να γίνεται κατάθεση ετήσιας αναφοράς για την αύξηση της χρήσης του αερίου, γ)
Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει σε ετήσια βάση να καθορίζουν μια
συγκεκριμένη

στρατηγική

αντιμετώπισης

των

κλιματικών

αλλαγών,

να

ετοιμάζουν σχετικές εκθέσεις ενημέρωσης. Αυτή η λύση θα βοηθήσει στην
ευρύτερη αγροτική διαχείριση και αγροτική πολιτική, η οποία είναι βασική για τη
βιωσιμότητα των κατοίκων του πλανήτη (UNFCCC, 2014).
Τα αναπτυσσόμενα κράτη που πλαισιώνουν τον AnnexI, οφείλουν να
βοηθήσουν τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη να προοδεύσουν σε επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος και τη καλύτερη διαχείριση των κλιματικών
αλλαγών (UNFCCC, 2014). Η Σύμβαση αναγνωρίζει την ευάλωτη θέση όλων των
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χωρών στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και απαιτεί ιδιαίτερη
προσπάθεια για να αναπτυχθεί σχετική στρατηγική, ιδίως στις αναπτυσσόμενες
χώρες που δεν διαθέτουν τους πόρους για να το κάνουν από μόνες τους
(UNFCCC, 2014).
Τα παραπάνω βήματα βοηθούν στην ανάπτυξη μιας διεθνούς στρατηγικής
η οποία έχει ως στόχο να δημιουργηθεί μια εναρμονισμένη κλιματική γραμμή σε
όλες τις χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ βοηθά και στην άσκηση
ανταγωνιστικής αγροτικής πολιτικής. Σημαντικό σημείο αποτελεί η στήριξη των
ασθενέστερων οικονομικών χωρών, από τις ισχυρές, από την μία σε επίπεδο
παροχής κεφαλαίων και από την άλλη, σε επίπεδο παροχής τεχνογνωσίας (EU,
2014).
3.2.2 Προσαρμογή (adapatation)
Είναι σήμερα αποδεκτό ότι η στρατηγική αντιμετώπισης των ραγδαίων
κλιματικών αλλαγών δεν μπορεί να γίνει σε κάποιες μόνο χώρες αλλά στο σύνολο
της υφηλίου, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα είναι αποτελεσματική. Σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κλιματική στρατηγική πρόσφατα ισχυροποιήθηκε μέσα
από μια νέα στρατηγική, την οποία ανέπτυξε η τελευταία τον Απρίλιο του 2013.
Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε για να προσαρμοστεί στις κλιματικές ανάγκες.
Η στρατηγική είχε ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική στις
κλιματικές αλλαγές, κάτι που θα γινόταν μέσα από τη λήψη μιας συνεκτικής
προσέγγισης και την παροχή καθοδήγησης για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο
συγκεκριμένο πεδίο.

Στόχο αποτέλεσε η ετοιμότητα όλων των κρατών σε

επίπεδο διαχείρισης των κλιματικών αλλαγών. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εστίασε σε τρεις στρατηγικούς στόχους (EU, 2014).
Ο πρώτος στόχος ήταν η προώθηση ενεργειών για τα Κράτη Μέλη. Η
Ευρωπαϊκή

Ένωση

ενθαρρύνει

όλα

τα

κράτη

μέλη

να

υιοθετήσουν

προσαρμοσμένες στο κλίμα στρατηγικές, οι οποίες συνολικά στον αριθμό είναι 16
και βοηθούν τα κράτη να αναπτύξουν ένα δικό τους σχεδιασμό διαχείρισης.
Συγχρόνως, υποστηρίζει την προσαρμογή των στρατηγικών για το κλίμα στις
πόλεις μέσα από πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν οι δήμαρχοι. Μάλιστα,
υπάρχει και η εθελοντική δέσμευση μέσα από την υπογραφή ενός συμφωνητικού
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(MayorsCovenant) (EU, 2014).
Ο δεύτερος στόχος είναι η βελτίωση των κλιματικών συνθηκών:
Επιπρόσθετη ανάπτυξη δράσεων σε σημαντικούς τομείς για την οικονομία και το
περιβάλλον, όπως η γεωργία, η αλιεία, κ.λ.π. Στόχος είναι να διαφυλαχτεί η δομή
της

οικονομικής

και

περιβαλλοντικής

πολιτικής

και

να

αναπτυχθούν

συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες έναντι φυσικών και τεχνητών καταστροφών
(EU, 2014). Ο τρίτος στόχος είναι η καλύτερη πληροφόρηση για την λήψη
αποφάσεων: Οι χώρες θα πρέπει να έχουν σωστή πληροφόρηση, ενημερώνοντας
και τους πολίτες τους, σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω
δείχνουν την ανάπτυξη μια στρατηγικής σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η
οποία έχει ως στόχο την εναρμόνιση όλων των κρατών σε παγκόσμια κλίμακα,
ανεξαρτήτου οικονομικής ισχύς, στον κοινό αγώνα ανάπτυξης στρατηγικής
αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, με επιδίωξη να υπάρχει μια ενιαία
αντίληψη και πολιτική διαχείρισης των κλιματικών αλλαγών.

3.3 Οφέλη και απώλειες από την κλιματική δράση σε οικονομικό-φυσικό
περιβάλλον και υγεία
Σε ότι έχει να κάνει με τον οικονομικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής
αναφορικά με την αγροτική οικονομία, για το χρονικό διάστημα 2011-2040, με
προσαρμογή, το κόστος της κλιματικής αλλαγής θα είναι €30 δισεκατομμύρια
ετησίως ή €13 δισεκατομμύρια ετησίως χωρίς προσαρμογή. Το οικονομικό
όφελος από την ελαχιστοποίηση των θανάτων εξαιτίας της πείνας αγγίζει
αναλόγως, τα €55,8 δισεκατομμύρια και τα €23,7 δισεκατομμύρια (χωρίς
προσαρμογή) και τα €21,5 δισεκατομμύρια και €9,2 δισεκατομμύρια (με
προσαρμογή). Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση το ισοζύγιο είναι θετικό,
δηλαδή, με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό κόστος, η κλιματική αλλαγή
υπολογίζεται ότι θα αποδώσει οφέλη.
Για το χρονικό διάστημα μεταξύ 2071-2100, δίχως προσαρμογή, το κόστος
της κλιματικής αλλαγής θα αγγίξει τα €118 δισεκατομμύρια ετησίως σύμφωνα με
την αξία της στατιστικής ζωής ή 50 δισεκατομμύρια ετησίως σύμφωνα με την
αξία ενός χρόνου ζωής.
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Έχουν υπάρξει πολλά στοιχεία για κράτη αναφορικά με τους πληγέντες
πληθυσμούς, την απώλεια της αξία του κεφαλαίου και την προστασία του
κόστους. Μελλοντικά, πρόκειται να εμφανιστούν αρνητικές επιδράσεις σε
αρκετούς κλάδους, περιλαμβανομένων του τουρισμού, της ποιότητας και της
προσφοράς γλυκού νερού, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας
και εν γένει, της ανθρώπινης υγείας.
Ο αριθμός των ατόμων που

επλήγησαν από πλημμύρες κυματικών

καταιγίδων πρόκειται στον επόμενο αιώνα να αυξηθεί στο τριπλάσιο. Η
προστασία των νησιωτικών κρατών και εθνών με μεγάλες δελταϊκές περιοχές
ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.
Η προσαρμογή στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης και στην κλιματική
αλλαγή

θα

εμπεριέχει

σημαντικές

αλλαγές,

που

θα

περιλαμβάνουν

περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες. Η εν λόγω
αξιολόγηση υπολογίζει ότι έως το 2080, ο δυνητικός αριθμός των ανθρώπων που
θα πληγούν από κλιματικές καταιγίδες κάθε χρόνο θα είναι 5 φορές πιο μεγάλος
απ’ ότι σήμερα και ότι από 13 έως 88 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν.
Αντίστοιχα πορίσματα δίνονται στην έρευνα του Κατσικάρη (2016).
Βεβαίως, αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις των πλημμυρών από την άνοδο της
θαλάσσιας στάθμης ελαττώνονται από τα σενάρια εκπομπών που οδηγούν σε
σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έως και το 2080, ο
ετήσιος αριθμός ανθρώπων που θα δεχτεί πλημμύρες πρόκειται να είναι 34
εκατομμύρια και 19 εκατομμύρια υπό το σενάριο των 550-ppm. Οι Klein και
Nicholls έχουν ταξινομήσει τις δυσχερείς κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της
ανόδου της στάθμης της θάλασσας ως άμεσες απώλειες των οικονομικών,
οικολογικών, πολιτιστικών και αξιών διαβίωσης μέσα από την απώλεια εδάφους,
υποδομών και παράκτιων οικισμών και άλλες επιδράσεις που έχουν να κάνουν με
τις τροποποιήσεις στη διαχείριση του νερού, στην υφαλμύρωση και στις
βιολογικές διεργασίες.
Οι μεταβολές στα φυσικά συστήματα μπορεί να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις

στα

κοινωνικό-οικονομικά

συστήματα

(Laissy,

2008).

Ένα

παράδειγμα που αναφέρει η Μπατζελή (2008) είναι το γεγονός της λεύκανσης
των κοραλλιών το 1998 στον Ινδικό ωκεανό.
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Αυτό είχε πρωτοφανή σοβαρότητα, με ποσοστά θνησιμότητας σε πολλούς
ύφαλους να ξεπερνούν το 90% όπως στις Μαλδίβες και τις Σεϋχέλλες.
Αντίστοιχες επιπτώσεις αναμένεται να έχουν μακρόπνοες κοινωνικό-οικονομικές
συνέπειες με αποτέλεσμα τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων, τη λεύκανση
των κοραλλιών και τη μειωμένη φυσική προστασία έναντι στα ψηλά κύματα και
τις κυματικές καταιγίδες. Η Μπατζελή (2008) υπολόγισε τα κόστη, από τον
αποχρωματισμό το 1998, στα $706 εκατομμύρια (αισιόδοξη πρόβλεψη) και
$8.190 εκατομμύρια (απαισιόδοξη πρόβλεψη) τα επόμενα 20 έτη.
Οι Μαλδίβες και οι Σεϋχέλλες θεωρήθηκαν ως έντονα επηρεασμένες,
εξαιτίας της σημαντικής εξάρτησης τους από τον τουρισμό και την αλιεία.
Ορισμένες οικονομικές επιδράσεις των θαλάσσιων προβλημάτων έχουν
επηρεαστεί από τις κλιματικές μεταβολές που αξιολογούνται από τη SAR. Μια
‘έκρηξη’ τοξικών δινοφυκών Pfiesteria piscida το 1997, έχει άμεση σχέση με τα
αυξημένα θρεπτικά συστατικά και SST’s που προκαλούν μεγάλη θνησιμότητα
στην αλιεία των παραλιών των Ηνωμένων πολιτειών. Αυτό οδήγησε στη δημόσια
αποστροφή και οικονομικές απώλειες γύρω στα $60 εκατομμύρια (Κατσικάρης,
2016).
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Κεφάλαιο 4ο Η περίπτωση της Ελλάδας
Το παρόν κεφάλαιο αναλύει την Ελλάδα ως μελέτη περίπτωσης για τον
τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τη χώρα τόσο σε
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υγείας.
4.1 Κλιματική αλλαγή και Μεσόγειος
Οι περιοχές γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου έχουν ένα
συγκεκριμένο

είδος

κλίματος,

γνωστό

ως

«μεσογειακό»,

που

χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστο από ήπιους έως δροσερούς υγρούς
χειμώνες και ζεστά έως θερμά και ξηρά καλοκαίρια. H Ελλάδα βρίσκεται
στο νότιο άκρο της χερσονήσου των Βαλκανίων (Χερσόνησος του Αίμου)
και έχει μια περίπλοκη τοπογραφία η οποία, μαζί με τα επικρατούμενα
καιρικά συστήματα, αντιπροσωπεύει μια ισχυρή χωρική μεταβλητότητα των
κλιματικών συνθηκών.
Ως αποτέλεσμα, το κλίμα μπορεί να ποικίλει από μεσογειακό έως
αλπικό μέσα σε μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Ένα άλλο κυρίαρχο
χαρακτηριστικό είναι η εκτεταμένη ακτογραμμή της Ελλάδας, η οποία μαζί
με την τοπογραφία επηρεάζει ορισμένα τοπικά χαρακτηριστικά του
κλίματος, προκαλώντας μερικές φορές σημαντικές διαφορές από αυτό που
θεωρείται τυπικό μεσογειακό κλίμα.
Τρία γεγονότα που αξίζει να αναφερθούν σε αυτό το σημείο είναι το
μέσο υψόμετρο της ηπειρωτικής Ελλάδας (κοντά στα 600 μέτρα), η κλίση
στο υψόμετρο (συνήθως μεταξύ 100 m και 200 m ανά km) και η
εντυπωσιακά μεγάλη ακτογραμμή (16.300 χιλιόμετρα, δηλαδή περισσότερο
από το ένα τρίτο της ισημερινής περιφέρειας της Γης. Σε γενικές γραμμές,
το κλίμα της Ελλάδας μπορεί, σύμφωνα με τον Mariolopoulo (1938, 1982),
να χωριστεί σε τέσσερις κύριους υποτύπους: i) ένα θαλάσσιο μεσογειακό
κλίμα, με ευχάριστα εύκρατα χαρακτηριστικά, που απαντάται στις δυτικές
ακτές της Ελλάδας και στα Ιόνια Νησιά,ii) ένα πεδινό μεσογειακό κλίμα,
που βρίσκεται στη ΝΑ Ελλάδα, τμήμα της Ανατολικής-Κεντρικής Ελλάδας,
τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου, στα νησιά και τις παράκτιες
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περιοχές του Κεντρικού Αιγαίου και της Κρήτης, με ξηρότερα καλοκαίρια
και ψυχρότερους χειμώνες από ότι στα αντίστοιχα γεωγραφικά πλάτη γύρω
από το Ιόνιο Πέλαγος,iii) ένα ηπειρωτικό μεσογειακό κλίμα, στο
μεγαλύτερο μέρος της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου και τμήμα
της Θεσσαλίας, με μερικά από τα χαρακτηριστικά του ηπειρωτικού
κλίματος να είναι χαρακτηριστικά των βαλκανικών περιοχών πιο βόρεια και
iv) ένα ορεινό μεσογειακό κλίμα, που απαντάται στις οροσειρές που
διατρέχουν την Ελλάδα. Αυτές οι οροσειρές περιλαμβάνουν δασικές
εκτάσεις με δασικό κλίμα, καθώς και μικρές περιοχές με υψόμετρο με
αλπικό κλίμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου
έχουν έναν μεταβατικό τύπο κλίματος (ηπειρωτικό προς πεδινό), ενώ το
κλίμα των Δωδεκανήσων έχει εύκρατα θαλάσσια χαρακτηριστικά.
Οι καιρικές συνθήκες στα νότια Βαλκάνια και την Ανατολική
Μεσόγειο επηρεάζονται από συστήματα υψηλής πίεσης (αντικυκλώνες) και
συστήματα χαμηλής πίεσης (υφέσεις) που καθορίζουν την κίνηση της μάζας
του αέρα. Αυτά τα κέντρα ατμοσφαιρικής δραστηριότητας, είτε είναι
μόνιμα είτε προσωρινά/εποχιακά, επηρεάζονται από τοπικούς παράγοντες
και συνεπώς έχουν χαρακτηριστικά ειδικά για την περιοχή που
μετακινούνται και των οποίων το κλίμα επηρεάζουν επίσης με τη σειρά
τους. Τα συστήματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και τα κέντρα της
ατμοσφαιρικής δραστηριότητας που επηρεάζουν άμεσα τα χειμερινά
καιρικά φαινόμενα στην περιοχή είναι τοΑζορικό υψηλό, το Σιβηρικό
υψηλό και τα πρωτογενή και δευτερεύοντα συστήματα χαμηλής πίεσης στη
Μεσόγειο. Η κίνηση προς τα νότια τουΑζορικού υψηλού επιτρέπει στα
συστήματα θύελλας από τον Ατλαντικό να διεισδύουν πάνω από τη
Μεσόγειο, ενώ άλλα συστήματα χαμηλής πίεσης σχηματίζονται επίσης
πάνω από τη Μεσόγειο ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας
κοιλότητας χαμηλής πίεσης στην ανώτερη ατμόσφαιρα και της τοπογραφίας.
Τα συστήματα χαμηλής πίεσης κατευθύνονται κυρίως από το ρεύμα
πολικού πίδακα, στην άνω τροπόσφαιρα, σε τροχιές που αντιστοιχούν
περίπου στο πολικό μέτωπο. Καθώς το πολικό μέτωπο κινείται
νοτιοανατολικά το χειμώνα, τα ίχνη των συστημάτων χαμηλής πίεσης
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κινούνται επίσης νοτιοανατολικά, αναγκάζοντας την Ανατολική Μεσόγειο
να γίνεται κέντρο δραστηριότητας χαμηλής πίεσης. Αυτή η δραστηριότητα
οδηγεί σε υποτροπικές μάζες αέρα που κινούνται πάνω από την Ελλάδα και
αυτό εξηγεί τις ήπιες θερμοκρασίες και τις εποχικές βροχοπτώσεις. Οι
επιπτώσεις που αυτά τα συστήματα χαμηλής πίεσης που κινούνται πάνω
από την Ελλάδα έχουν στον καιρό και το κλίμα εξαρτώνται τόσο από την
πορεία αυτών των συστημάτων όσο και από την τοπογραφία.
Λόγω της παρουσίας οροσειρών στη Δυτική Ελλάδα, τα συστήματα
χαμηλής πίεσης που εισέρχονται από τη Δύση παράγουν μεγάλες ποσότητες
βροχοπτώσεων στην προσήνεμη πλευρά των οροσειρών και χάνουν τη
δύναμη τους όταν φτάσουν στο Αιγαίο. Εκεί, μαζεύουν ξανά δύναμη και
υγρασία καθώς περιστρέφονται πάνω από τη ζεστή θάλασσα, προκαλώντας
νέες βροχοπτώσεις στα ανατολικά νησιά της Ελλάδας και στις ακτές της
Μικράς Ασίας. Ο αντίκτυπος του Σιβηρικού υψηλού έχει ως αποτέλεσμα
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σοβαρό χειμώνα, λόγω της προσέλκυσης
ηπειρωτικών πολικών αέριων μαζών στην περιοχή. Η νότια κίνηση των
συστημάτων υψηλής πίεσης που σχηματίζονται πάνω από τον Βόρειο
Ατλαντικό και τη βόρεια Ευρώπη και το γεγονός ότι μπορούν να
παραμείνουν στάσιμα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους προκαλούν
πολύ κρύες, αν και μερικές φορές ηλιόλουστες ημέρες. Η άνοιξη στην
Ελλάδα είναι συνήθως μικρή, καθώς ο χειμώνας διαρκεί γενικά έως τον
Μάρτιο, με σύντομα συχνά κρύα. Η έναρξη του καλοκαιρινού καιρού είναι
αρκετά γρήγορη, η βροχόπτωση μειώνεται καθώς η ατμοσφαιρική
σταθερότητα αυξάνεται, ειδικά προς τα τέλη Μαρτίου. Από τον Απρίλιο και
μετά, η μέση θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται σημαντικά σε όλη τη χώρα,
ανοίγοντας το δρόμο για έναν γενικά πιο ζεστό Μάιο, το προοίμιο έως το
καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ξεκινά τον Ιούνιο, με σταθερό, καλό και ξηρό
καιρό, άφθονη ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχής και μόνο
σύντομες βροχερές παρεμβολές με τη μορφή θερμικών καταιγίδων. Φυσικά,
τα συστήματα χαμηλής πίεσης δεν είναι ανύπαρκτα, αλλά συνήθως είναι
αδύναμα. Πιο συγκεκριμένα, αν και η Βαλκανική Χερσόνησος και η
Ανατολία είναι και οι δύο περιοχές όπου σχηματίζονται θερμικά συστήματα
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χαμηλής πίεσης, η θερμοκρασία της θάλασσας αυτή τη στιγμή του έτους
είναι γενικά πιο κρύα από την επιφάνεια της γης που περιβάλλει. Ως
αποτέλεσμα, αναστέλλεται η ανοδική κίνηση της υπερθέρμανσης του αέρα,
η οποία κανονικά θα ευνοούσε τις βροχοπτώσεις το καλοκαίρι. Η
καλοκαιρινή ζέστη είναι αρκετά έντονη σε όλη τη χώρα, με κύματα
καύσωνα, γνωστά από τα αρχαία χρόνια, τα οποία συνήθως σχετίζονται με
την ατμοσφαιρική σταθερότητα και ηρεμία. Σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας, η θερμότητα, αν και σοβαρή, είναι ανεκτή λόγω της ξηρότητας
του αέρα και της επίδρασης της ψύξης των θαλάσσιων και χερσαίων
ανέμων.
Στην Ανατολική Ελλάδα και ειδικότερα στο Αιγαίο, οι εποχιακοί,
αλλά διακοπτόμενοι ξηροί άνεμοι από τον Βορρά (γνωστοί επίσημα ως
«Ετησίες» και κοινώς ως «μελτέμια») μετριάζουν τη θερμότητα σημαντικά.
Στη Δυτική Ελλάδα, όπου η υγρασία είναι υψηλότερη και οι χαμηλές
περιοχές της ενδοχώρας είναι πολύ μακριά για να κρυώσουν οι θαλάσσιοι
αεραγωγοί και όπου οι Έτησίες είναι σπάνιες, η ζέστη μπορεί να είναι
αφόρητη. Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, από την άλλη
πλευρά, είναι αρκετά ανεκτή. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι ευχάριστες,
ειδικά στην Ανατολική Ελλάδα, λόγω της ξηρότητας της ατμόσφαιρας που
αναφέρθηκε προηγουμένως, της ελαφριάς αύρας στην ξηρά και τις πιο
συγκρατημένες Ετησίες τη νύκτα. Ο καλοκαιρινός καιρός, με τις υψηλές
θερμοκρασίες του, διαρκεί συχνά έως τον Σεπτέμβριο, ιδιαίτερα στις νότιες
περιοχές και στα νησιά. Το φθινόπωρο είναι μια από τις πιο ευχάριστες
εποχές στην Ελλάδα, ειδικά στις νότιες περιοχές και στα νησιά όπου μπορεί
να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο. Η μέση θερμοκρασία είναι υψηλότερη το
φθινόπωρο από ό,τι την άνοιξη. Οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου
έρχονται γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου, όταν η ανατολική
επέκταση του Αζορικού Υψηλού σταματά μάλλον απότομα και η νότια
μετατόπιση της ζώνης υψηλής πίεσης φέρνει την πρώτη εισβολή μαζών
ψυχρού αέρα. Τα συστήματα υψηλής πίεσης που σχηματίζονται στην
Ανατολική Ευρώπη συχνά γύρω στα μέσα του φθινοπώρου ευθύνονται για
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τα ινδικά καλοκαίρια με τον ήπιο θερμό καιρό στη ΝΑ Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

4.2 Κλιματική αλλαγή και Ελληνική οικονομία
Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EUETS) καλύπτει όλους τους
μεγάλους παράγοντες

εκπομπής αερίων

θερμοκηπίου στον

κλάδο της

βιομηχανίας, της ενέργειας και της αεροπορίας στην ΕΕ. Το EUETS εφαρμόζεται
σε όλα τα κράτη μέλη και έχει πολύ υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης. Κάθε χρόνο,
οι εγκαταστάσεις καλύπτουν περίπου το 99% των εκπομπών τους με τον
απαιτούμενο αριθμό δικαιωμάτων. Για τις εκπομπές που δεν καλύπτονται από το
EUETS, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτικούς εθνικούς στόχους βάσει της
νομοθεσίας για τον επιμερισμό της προσπάθειας. Η Ελλάδα είχε σημαντικά
χαμηλότερες εκπομπές από ό,τι οι ετήσιες κατανομές εκπομπών (AEAs) σε
καθένα από τα έτη 2013-2017. Για το 2020, ο εθνικός στόχος της Ελλάδας βάσει
της κοινοτικής απόφασης επιμερισμού της προσπάθειας είναι η μείωση των
εκπομπών κατά 4% σε σύγκριση με το 2005.
Για το 2030, ο εθνικός στόχος της Ελλάδας βάσει του κανονισμού για τον
επιμερισμό των προσπαθειών θα είναι η μείωση των εκπομπών κατά 16% σε
σύγκριση με το 2005. Σύμφωνα με τις τελευταίες δικές της προβλέψεις, η Ελλάδα
αναμένεται να υπερβεί τον στόχο της για το 2020 με την απόφαση επιμερισμού
της προσπάθειας κατά 18% (-22% έναντι στόχου -4%) και του στόχου του 2030
βάσει του κανονισμού επιμερισμού της προσπάθειας κατά 7% Το επίπεδο
έντασης άνθρακα της χώρας είναι ωστόσο υψηλό σε σύγκριση με άλλα κράτη
μέλη. Επομένως, ενθαρρύνονται πρόσθετες προσπάθειες για εκπομπές που
καλύπτονται από το EUETS.
Στην Ελλάδα περίπου, 145 εγκαταστάσεις και 20 φορείς εκμετάλλευσης
αεροσκαφών είναι εγγεγραμμένοι στο EUETS. Τα συνολικά έσοδα από τον
πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του EUETS κατά τα έτη
2013-2017 ανήλθαν σε 820 εκατομμύρια ευρώ. Το 92% των εσόδων από τη
δημοπρασία δαπανήθηκε για κλιματικούς και ενεργειακούς σκοπούς. Οι
μεταφορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του
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θερμοκηπίου της ΕΕ και είναι η κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις
πόλεις. Οι εκπομπές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6% από το 2013 έως το 2016.
Σύμφωνα με τον κανονισμό F-gas, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν
προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης και κανόνες για κυρώσεις και να
κοινοποιήσουν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή έως το 2017. Η Ελλάδα έχει
κοινοποιήσει και τα δύο μέτρα. Η λογοδοσία των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και της απομάκρυνσης από τα δάση και τη γεωργία διέπεται από το
Πρωτόκολλο του Κιότο. Μια προκαταρκτική λογιστική άσκηση για την περίοδο
2013-2016 δείχνει καθαρές πιστώσεις, κατά μέσο όρο, -0,5 MtCO2-eq, το οποίο
αντιστοιχεί στο 0,4% της ΕΕ-28 - 115,7 MtCO2-eq. Η στρατηγική της ΕΕ για την
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, που εγκρίθηκε το 2013, στοχεύει να
καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική στο κλίμα, προωθώντας τη δράση των
κρατών μελών, την καλύτερα ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και προσαρμογή σε
βασικούς ευάλωτους τομείς. Υιοθετώντας μια συνεκτική προσέγγιση και
προβλέποντας βελτιωμένο συντονισμό, επιδιώκεται η ενίσχυση της ετοιμότητας
και της ικανότητας όλων των επιπέδων διακυβέρνησης ώστε να ανταποκριθούν
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα υιοθέτησε την Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) με νόμο το
2016. Η Ελληνική ΕΣΠΚΑ είναι ένα γενικό έγγραφο πολιτικής, το οποίο
καθορίζει τους στόχους, τις αρχές και τις προτεραιότητες προσαρμογής. Η
ελληνική ΕΣΠΚΑ απαριθμεί επίσης πιθανά μέτρα προσαρμογής και δράσεις για
δεκαπέντε (15) περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς τομείς που
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα.
Αυτοί οι τομείς είναι: βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα, γεωργία και
επισιτιστική ασφάλεια, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, υδάτινοι πόροι,
παράκτιες περιοχές, τουρισμός, ενέργεια, ανθρώπινη υγεία, δομημένο περιβάλλον,
μεταφορές, πολιτιστική κληρονομιά, βιομηχανία, εξόρυξη και ασφάλιση. Η
ΕΣΠΚΑ παρέχει καθοδήγηση, διορατικότητα και προτεραιότητες, οι οποίες θα
πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο και να μεταφραστούν
σε περιφερειακά σχέδια δράσης προσαρμογής.
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Ο νόμος προβλέπει επίσης τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Προσαρμογής
στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία λειτουργεί ως επίσημος συντονιστικός και
συμβουλευτικός φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εθνικό
επίπεδο για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή της πολιτικής
προσαρμογής. Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων
δράσης προσαρμογής. Κάθε Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Προσαρμογής θα
εξετάσει τα πιθανά μέτρα και δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική
Στρατηγική

Προσαρμογής,

με

βάση

τα

συγκεκριμένα

περιφερειακά

χαρακτηριστικά, προτεραιότητες και ανάγκες και θα αναπτύξει τις περιφερειακές
προτεραιότητες. Όπου υπάρχει περίπτωση για τομεακή ή υποπεριφερειακή
ανάλυση, θα αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις ανά τομέα ή υποπεριφερειακή
περιοχή. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της
κλιματικής αλλαγής στις τομεακές πολιτικές, ούτε υπάρχει ένα πλαίσιο που να
αξιολογεί τις δράσεις προσαρμογής που εφαρμόζονται. Η Ελλάδα θα ξεκινούσε
ένα

τέτοιο

σύστημα

το

2019

κάνοντας

χρήση

των

χρηματοδοτικών

προγραμμάτων της ΕΕ (ολοκληρωμένα έργα LIFE).

4.3 Δράσεις του Ελληνικού κράτους για την αναχαίτιση της κλιματικής
αλλαγής
Τα έσοδα της Ελλάδας από φόρους που σχετίζονται με το περιβάλλον
παραμένουν

από

τα υψηλότερα στην ΕΕ. Οι περιβαλλοντικοί φόροι

αντιπροσώπευαν το 3,97% του ΑΕΠ το 2017 (μέσος όρος 2,4% της ΕΕ-28) (βλ.
Σχήμα 20) και οι ενεργειακοί φόροι το 3,18% του ΑΕΠ (μέσος όρος ΕΕ 1,84%)
(Eurostat , 2018).
Την ίδια χρονιά, τα περιβαλλοντικά φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα ήταν
9.5% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(μέσος όρος ΕΕ 5,97%). Η φορολογική δομή της Ελλάδας οδηγεί σε σημαντικά
χαμηλότερο ποσοστό εσόδων από τον φόρο εργασίας στα συνολικά φορολογικά
έσοδα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα έσοδα από τον φόρο εργασίας στην Ελλάδα
ήταν 39,5% το 2016, ενώ η έμμεση φορολογική επιβάρυνση στην εργασία ήταν
41% (European Commission , 2017). Οι φόροι κατανάλωσης παρέμειναν σχετικά
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υψηλοί (38%, 11η στην ΕΕ-28), δείχνοντας ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα
μετατόπισης φόρων από την εργασία στην κατανάλωση, ιδίως στους
περιβαλλοντικούς φόρους.
Υπάρχουν παραδείγματα υγιών φορολογικών μέτρων για το περιβάλλον.
Ωστόσο, η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας περιορίστηκε σε πολλές
περιπτώσεις. Για παράδειγμα, παρόλο που ο φόρος υγειονομικής ταφής ισχύει
από τον Ιανουάριο του 2014, δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2018.
Εν τω μεταξύ, οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων αυξήθηκαν σημαντικά κατά την
τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω ενός αριθμού δημόσιων προγραμμάτων που
υποστηρίζουν την οικιακή θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή σε απομακρυσμένα
νησιά. Άλλες οικιακές επιδοτήσεις για τη χρήση ορυκτών καυσίμων ισχύουν στην
Ελλάδα, μαζί με πολλές επιστροφές φόρου κατανάλωσης για τη γεωργία, την
εγχώρια ναυτιλία, την αλιεία, τα τουριστικά σκάφη και για τη χρήση άνθρακα και
οπτάνθρακα100. Αυτές οι εξαιρέσεις ανήλθαν στα 260 εκατομμύρια ευρώ το
2016 και οι μεταφορές στον προϋπολογισμό για επιδόματα ανήλθαν σε πάνω από
1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της «διαφοράς
ντίζελ» (διαφορά στην τιμή του ντίζελ έναντι της βενζίνης) από το 2005. Το 2016
υπήρξε ένα αξιοσημείωτο κενό της τάξεως του 101% μεταξύ των φορολογικών
συντελεστών βενζίνης και ντίζελ, ενώ το 2005 ήταν μόνο 21% (European
Environment Agency, 2016). Οι φορολογικοί συντελεστές για τη βενζίνη και το
ντίζελ το 2016 παρέμειναν παρόμοιοι με εκείνους του 2015 (0,67 ευρώ ανά λίτρο
για τη βενζίνη και 0,33 ευρώ για το ντίζελ) (European Commission, 2018).
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Πηγή: European Commission (2018)

Η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα εταιρικά αυτοκίνητα δεν
προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα και δεν σημειώθηκαν σημαντικές φορολογικές
αλλαγές το 2017. Στην Ελλάδα ισχύουν φόροι για αυτοκίνητα με βάση τις
εκπομπές CO2. Ο φόρος ταξινόμησης οχημάτων βασίζεται στις εκπομπές CO2 με
συντελεστές που ποικίλλουν ανάλογα με τα επίπεδα ρύπανσης. Ο ετήσιος φόρος
κυκλοφορίας βασίστηκε επίσης στις εκπομπές από το 2010 και εξαιρούνται
αυτοκίνητα με εκπομπές κάτω των 90 g/km. Τα κίνητρα για την ενθάρρυνση των
πολιτών να αγοράσουν αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές CO2 ήταν κοινά το
2016. Αυτά συνδέονται με τους ετήσιους φόρους κυκλοφορίας, τα διόδια, τα τέλη
κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τις ζώνες χαμηλών εκπομπών και την αγορά
καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, κανένα από τα κίνητρα δεν συνδέεται με την
προτεραιότητα της χρήσης των δημόσιων υποδομών (European Environmental
Agency , 2018). Τα νέα οχήματα που αγοράστηκαν στην Ελλάδα είναι από τα πιο
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φιλικά προς το περιβάλλον στην ΕΕ, με μέσες εκπομπές CO2 των 106,3
γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (μέσος όρος ΕΕ 118 γραμμάρια το 2016) (European
Environment Agency , 2016). Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε νέα επιβατικά
αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Το
2016, το ποσοστό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν
εναλλακτικά καύσιμα ήταν το ήμισυ του 2011 (European Commission, 2018).
Θετικό είναι το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία που αυξήθηκε
σταδιακά από το 2013.
Η Ελλάδα δαπάνησε 2.752 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία του
περιβάλλοντος το 2016, αύξηση 8% από το 2015 (Eurostat , 2018). Το 41%
αυτών των δαπανών αφορούσε δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων (το μέσο
ετήσιο ποσοστό περιβαλλοντικών δαπανών που διατίθενται για τη διαχείριση
αποβλήτων στην ΕΕ είναι 49,7%). 256 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στη
διαχείριση λυμάτων (9% του συνόλου) και 1,337 δισεκατομμύρια ευρώ
διατέθηκαν για τη μείωση της ρύπανσης (48% του συνόλου). 2 εκατομμύρια
ευρώ

περιβαλλοντικών

δαπανών

διατέθηκαν

για

την

προστασία

της

βιοποικιλότητας και του τοπίου (0,1% του συνόλου). Μεταξύ 2012 και 2016, η
γενική χρηματοδότηση της κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος
ανήλθε σε 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ (Eurostat , 2018). Όπως έχει αναφερθεί, μία
από τις κύριες προκλήσεις για την Ελλάδα είναι να διασφαλίσει ότι η
περιβαλλοντική χρηματοδότηση παραμένει σε επαρκές επίπεδο. Τα υφιστάμενα
οικονομικά κενά σε τομείς όπως η προστασία της φύσης καθυστερούν την ορθή
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικών της ΕΕ. Ως εκ τούτου,
η διασφάλιση οικονομικών πόρων για τη μείωση του χάσματος στην εφαρμογή
πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα για τη χώρα.
Το EIRτου 2019 δείχνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς το στρατηγικό πλαίσιο για τα απόβλητα έχει
πλέον τεθεί σε εφαρμογή και έχουν εγκριθεί τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια
διαχείρισης

αποβλήτων.

Επιπλέον,

ο

αριθμός

των

παράνομων

χώρων

υγειονομικής ταφής που εξακολουθούν να λειτουργούν ή χρειάζονται
αποκατάσταση έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών. Ωστόσο, οι εναπομείναντες
χώροι υγειονομικής ταφής θα είναι πολύ δύσκολο να κλείσουν, εκτός εάν
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δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις. Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει μεγάλη
προσπάθεια για να δημιουργήσει ένα κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων που θα
διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στη
χώρα. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στα νομικά και θεσμικά βήματα που είναι
απαραίτητα για την αύξηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων και την επέκταση
των συστημάτων εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR). Ωστόσο, σύμφωνα
με έκθεση της Επιτροπής για το 2018, η Ελλάδα κινδυνεύει να μην εκπληρώσει
το στόχο ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων το 50% το 2020. Όσον αφορά στην
προστασία της φύσης, πρόσφατα η Ελλάδα έχει επεκτείνει σημαντικά το
θαλάσσιο δίκτυο Natura 2000. Έχει υιοθετήσει νομοθεσία για τη θέσπιση
διαχειριστικών φορέων για όλους τους τόπους Natura 2000 και έχει αρχίσει να
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο έργο LIFE για τη φύση. Αυτά τα θετικά βήματα
πρέπει να ακολουθηθούν με συγκεκριμένη δράση επί τόπου για την
αποτελεσματική

αντιμετώπιση

των

προκλήσεων

που

εντοπίστηκαν

σε

προηγούμενη έκθεση. Όσον αφορά την επεξεργασία αστικών λυμάτων, υπήρξαν
κάποια θετικά βήματα, όπως η συστηματική αξιολόγηση και η στρατηγική
αναδιοργάνωση των επενδυτικών αναγκών της χώρας. Αυτές οι προσπάθειες
πρέπει να οδηγήσουν στην ταχεία δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, ιδίως
στους οικισμούς (δηλαδή σε κέντρα πληθυσμού ή σε περιοχές οικονομικής
δραστηριότητας) που καλύπτονται από μια ανοικτή διαδικασία παράβασης.
Τα συγκεκριμένα βήματα για μια ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής
για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνουν: (i) ένα πρόσφατα εγκριθέν εθνικό
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο καθορίζει βραχυπρόθεσμα
μέτρα και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες, (ii) νόμος περί ανακύκλωσης του
2017 που προσαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία στις αρχές της κυκλικής
οικονομίας και (iii) ένα φόρουμ κυκλικής οικονομίας που ενθαρρύνει το διάλογο
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών για επιχειρηματικά μοντέλα και
καινοτομίες που προσαρμόζονται σε μια κυκλική οικονομία.
Τα τοπικά (δημοτικά) σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία έχουν
ενσωματωθεί στα περιφερειακά σχέδια, θέτουν την ξεχωριστή συλλογή
βιολογικών αποβλήτων ως βασικό στόχο. Η Ελλάδα έχει προγραμματίσει να
διατεθεί ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων της ΕΕ σε μέτρα και υποδομές
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διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως σε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αποβλήτων και συστήματα διαχωρισμού πηγών.
Υπάρχουν κίνητρα για την ενθάρρυνση της αγοράς αυτοκινήτων με
χαμηλότερες εκπομπές CO2 και τα νέα οχήματα που αγοράζονται στην Ελλάδα
είναι από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον στην ΕΕ. Όσον αφορά την
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας υιοθετεί μια
προοδευτική προσέγγιση στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά
θέματα. Επιπλέον, όλες οι διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που σχετίζονται με το περιβάλλον, έχουν γίνει πολύ πιο διαφανείς χάρη
στο πρόγραμμα διαφάνειας «Διαύγεια».
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Επίλογος
Σε γενικές γραμμές, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους
τομείς της οικονομίας που εξετάστηκαν βρέθηκε να είναι αρνητικός και σε
πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικός. Ο αντίκτυπος, για παράδειγμα, στα
δάση έλατου, οξιάς και πεύκου θα ήταν σημαντικός, ενώ το κόστος κατά των
πυρκαγιών αναμένεται να αυξηθεί λόγω του αυξανόμενου αριθμού των δασικών
πυρκαγιών και της περιοχής που πλήττεται από αυτές. Εν τω μεταξύ, η αφθονία
των ειδών και η βιοποικιλότητα αναμένεται να μειωθούν. Επιπλέον, η κλιματική
αλλαγή, όπως μετράται από τον προβλεπόμενο αντίκτυπό της στον τουριστικό
κλιματικό δείκτη (TCI) έως το τέλος του αιώνα, αναμένεται να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό - κυρίως στα εποχιακά και γεωγραφικά
πρότυπα των τουριστικών αφίξεων. Επομένως, θα επηρεαστούν τα έσοδα από τον
τουρισμό. Δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για την
Ελλάδα, η παρούσα έκθεση προτείνει ότι απαιτείται μακροπρόθεσμος
στρατηγικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της
χώρας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος. Οι
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την
υγεία, την εξόρυξη και άλλους τομείς είναι επίσης σημαντικές και συζητούνται
στο παρόν. Όλες οι μελέτες στην Έκθεση επισημαίνουν σαφώς την ανάγκη για
μια καλά καθορισμένη πολιτική προσαρμογής που θα καλύπτει όλους τους τομείς.
Μια εξωτερική πολιτική που θα αναθεωρηθεί σε πτυχές ιδιαίτερης σημασίας για
την Ελλάδα θα πρέπει επίσης να είναι μέρος της συνολικής πολιτικής
προσαρμογής.
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