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Οι παγκόσµιες εκποµπές της περιόδου 1965-2018 έφθασαν συνολικά τους 1.354 

δισεκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα και µεθανίου  

Είκοσι µεγάλες εταιρείες, κυρίως πετρελαϊκές, εκ των οποίων οκτώ είναι 

ιδιωτικές και 12 κρατικές, ευθύνονται για πάνω από το ένα τρίτο (35%) των συνολικών 

εκποµπών άνθρακα από το 1965 µέχρι την εποχή µας, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 

αµερικανικού Ινστιτούτου Climate Accountability. 

Οι πέντε µεγαλύτεροι εταιρικοί ρυπαντές είναι κατά σειρά η σαουδαραβική Aramco 

(4,38% των συνολικών παγκόσµιων εκποµπών της περιόδου 1965-2017), η 

αµερικανική Chevron (3,2%), η ρωσική Gazprom (3,19%), η αµερικανική ExxonMobil 

(3,09%) και η ιρανική National Iranian Oil (2,63%). 

Την 20άδα συµπληρώνουν κατά σειρά οι BP, Shell, Coal India, Pemex, Petroleos de 

Venezuela, PetroChina, Peabody Energy, ConocoPhilips, Abu Dhabi, Kuwait Petroleum, Iraq 

National Oil, Total, Sonatrach, BHP Billiton και Petrobras. 

Οι παγκόσµιες εκποµπές της περιόδου 1965-2018 έφθασαν συνολικά τους 1.354 

δισεκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα και µεθανίου και, από αυτούς, οι 20 εταιρείες 

έχουν «συµβάλει» µε εκποµπές 480 δισεκατοµµυρίων µετρικών τόνων διοξειδίου του 

άνθρακα και µεθανίου, κυρίως λόγω της καύσης των προϊόντων τους (βενζίνης, ντίζελ, 

φυσικού αερίου κ.α.) κατά τον τελευταίο περίπου µισό αιώνα. 

Το Ινστιτούτο έθεσε το 1965 ως αφετηρία της µελέτης του, επειδή εκείνο το έτος η 

ανθρωπότητα και κατ' επέκταση η βιοµηχανία ορυκτών καυσίµων έµαθε για τις πιθανές 



επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή, οπότε άρχισε να έχει ηθική, οικονοµική και νοµική ευθύνη 

για τη συνεχιζόµενη εξόρυξη και χρήση των προϊόντων της. 

Σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, η µελέτη εκτιµά ότι οι 20 εταιρείες ευθύνονται για το 30% 

όλων των εκποµπών άνθρακα που έχουν προέλθει από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στη 

Γη από το 1751. 

Σχολιάζοντας τη µελέτη, σύµφωνα µε τη «Γκάρντιαν», ορισµένες εταιρείες 

υποστήριξαν ότι δεν ευθύνονται άµεσα για το πώς χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές 

τα προϊόντα τους, άλλες αµφισβήτησαν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ορυκτών 

καυσίµων ήσαν πραγµατικά γνωστές πριν 60 χρόνια, ενώ κάποιες τόνισαν ότι αποδέχονται 

την επιστήµη της κλιµατικής αλλαγής και υποστηρίζουν τους στόχους της διεθνούς 

συµφωνίας του Παρισιού για περιορισµό των εκποµπών άνθρακα. Επισήµαναν επίσης τις 

προσπάθειες τους για επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και σε εναλλακτικές 

ενεργειακές πηγές χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 

 

ΠΗΓΗ:  http://worldenergynews.gr/index.php?id=38376 

  


