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Μπορεί κάποιος να µην πιστεύει ότι η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη 
-η οποία υπολογίζεται ότι έχει ανέλθει κατά +0,5 βαθµούς Κελσίου τα τελευταία 100 χρόνια- 
οφείλεται σε ανθρωπογενείς δράσεις, εάν όµως παρατηρήσει την απότοµη αύξηση στη 
συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα τα τελευταία 30 και χρόνια (βλ. 
διάγραµµα), δε µπορεί παρά να δεχτεί ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι, αργά ή γρήγορα, η 
βιόσφαιρα θα αντιµετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβληµα, αφού διαταράσσονται οι λεπτές 
ισορροπίες που καθορίζουν το κλίµα. 

 



Μέχρι πολύ πρόσφατα για τις µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες η αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της Κλιµατικής Αλλαγής δεν αποτελούσε καν θέµα προς συζήτηση, µε κορυφαίο 

παράδειγµα την ExxonMobil, η οποία µόλις το 2012 δήλωσε ότι υπάρχει πρόβληµα, ενώ 

ακόµα πιο πρόσφατα, το 2017, ανακοίνωσε ότι θα σχεδιάσει µια µακροπρόθεσµη πολιτική 

αντιµετώπισης της Κλιµατικής Αλλαγής στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Άλλες µεγάλες πετρελαϊκές όπως η αµερικανική Chevron και οι ευρωπαϊκές BP, 

Shell, Equinor (πρώην Statoil) OMV, Total κ.ά. έχουν από καιρό προσαρµόσει τα 

επιχειρηµατικά τους σχέδια µε επίκεντρο την Κλιµατική Αλλαγή, δίδοντας µεγαλύτερο βάρος 

στην παραγωγή φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα προωθούν επενδύσεις στην παραγωγή 

ηλεκτρισµού, στην ηλεκτροκίνηση και στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η 

εβδοµάδα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική ως προς τα σχέδια και προθέσεις των 

δύο από τις µεγαλύτερες πετρελαϊκές της Ευρώπης, της BP και της Shell, οι οποίες την ίδια 

ηµέρα (21/5) πραγµατοποίησαν τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις τους. 

Για την Shell, όπως προκύπτει από τις οµιλίες και δηλώσεις στελεχών της στην ετήσια 

γενική συνέλευση, η εταιρεία εµφανίζεται έτοιµη να αναλάβει σταδιακά την ευθύνη για τη 

µείωση του καθαρού ανθρακικού αποτυπώµατος της (net carbon footprint )του συνόλου των 

καυσίµων που παράγει και πωλεί. ∆ηλαδή εµφανίζεται έτοιµη να επηρεάσει ακόµα και τον 

τρόπο που τα εκατοµµύρια των πελατών της καταναλώνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα 

αυτοκίνητα τους και στα σπίτια τους. Η τοποθέτηση αυτή φανερώνει µια προχωρηµένη 

στρατηγική για την πολυεθνική, η οποία βλέπει 30 χρόνια µπροστά, προβλέποντας την 

αναπόφευκτη µείωση του πετρελαίου στο ενεργειακό µίγµα. 

Σε αντίθεση µε την Shell, η τοποθέτηση της BP απέχει παρασάγγας, καθότι η εταιρεία 

ναι µεν εµφανίζεται πρόθυµη να προσφέρει µεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το πώς η 

παραγωγή της και οι πρακτικές της µπορούν να εναρµονιστούν µε τις απαιτήσεις της 

Συµφωνία των Παρισίων για το Κλίµα (COP21), όµως δεν έχει ουδεµία πρόθεση να επέµβει 

σε όλη την αλυσίδα παραγωγής - κατανάλωσης προτρέποντας τους καταναλωτές να 

εγκαταλείψουν πρόωρα το πετρέλαιο. Με την εταιρεία να έχει εδώ και 15 χρόνια αναπτύξει 

µια στρατηγική σταδιακής αποδέσµευσης από την παραγωγή και εµπορία 

υδρογονανθράκων, έχοντας επενδύσει σταθερά σε έργα ΑΠΕ, στην κατασκευή και 

διαχείριση µεγάλων έργων υποδοµής φυσικού αερίου (βλέπε TAP), αλλά και στην έρευνα 

και παραγωγή βιοκαυσίµων. 

Υπό την πίεση οµάδων µετόχων της κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής 

συνέλευσης, η διοίκηση της BP ανέλαβε εφ’ εξής να ενηµερώνει µε απόλυτη διαφάνεια 

(disclosure) το πώς τα επιχειρηµατικά της σχέδια, και γενικά το επιχειρείν της, θα 

προσαρµόζονται µε τους στόχους της συµφωνίας των Παρισίων. Με τον πρόεδρο της 

πολυεθνικής, κον Helge Lund, να δηλώνει ότι «η αποστολή µου είναι να εξασφαλίσω ότι η 

BP παραµένει µια ελκυστική επενδυτική πρόταση, ενώ παράλληλα θα προωθεί την 

ενεργειακή µετάβαση». Με την BP, αλλά και την Shell να έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστηµα 

στο επίκεντρο οργανωµένης κριτικής από µεγάλα funds που κατευθύνουν τις επενδύσεις 



τους στη βάση κανόνων ηθικών κριτηρίων (ethical investing) στο γενικότερο κλίµα που έχει 

καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια υπό την µε την προµετωπίδα της ‘περιβαλλοντικής, 

κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης’ (ESG policies). 

Όπως αναφέρουµε στο υπό έκδοση βιβλίο µας (‘Πετρέλαιο, η Μοιραία Εξάρτηση’, 

εκδόσεις Αίολος), «ο µεγάλος φόβος που διακατέχει σήµερα πολλές πετρελαϊκές, ιδιαίτερα 

αυτές που είναι πλήρως καθετοποιηµένες και µεγάλο µέρος της δραστηριότητας τους αφορά 

την έρευνα και την παραγωγή, είναι ο κίνδυνος να µείνουν αναξιοποίητα αποθέµατα 

(stranded assets) τα οποία θα έχουν αναπτύξει µετά από πολυετείς και πολυδάπανες 

επενδύσεις. Αποθέµατα η παραγωγή των οποίων, λόγω µειούµενης στο µεταξύ ζήτησης, 

θα είναι πολύ µικρότερη ή και µηδενική από την προβλεπόµενη, µε αποτέλεσµα 

δισεκατοµµύρια δολάρια επενδύσεων να µην µπορέσουν ποτέ να αποσβεσθούν. Υπό αυτή 

την έννοια, το ερώτηµα που σήµερα θέτουν αρκετές πολυεθνικές, και πολύ σύντοµα θα το 

θέσουν όλες οι πετρελαϊκές εταιρίες, αφορά το µελλοντικό ρόλο τους, αφού, σαν µεγάλοι 

επιχειρηµατικοί οργανισµοί, προκειµένου να επιβιώσουν, θα πρέπει µοιραία να στραφούν 

προς άλλες κατευθύνσεις ως προς τα ενεργειακά προϊόντα που θα µπορούν να διαθέσουν». 

 

 

Πηγή:  https://www.energia.gr/article/156605/oi-petrelaikes-enopion-ths-klimatikhs-allaghs 

 


