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Σε αγαστή αρμονία τα στελέχη των επιχειρήσεων και ο επενδυτικός κόσμος ζητούν από τους 

ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, η οποία λαμβάνει χώρα την επόμενη 

εβδομάδα, να υιοθετήσουν μία ενιαία και προσανατολισμένη στους κανόνες της αγοράς 

προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

Και το αίτημα αυτό αποτυπώνει αφενός την ολοένα και ευρύτερη αποδοχή εκ μέρους των 

επιχειρήσεων ότι ο πλανήτης πρέπει να μειώσει δραστικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, αφετέρου τον φόβο ότι κάτι τέτοιο πολύ γρήγορα θα μπορούσε να 

οδηγήσει τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν είτε επαχθείς ρυθμίσεις είτε αποσπασματικές, με 

αποτέλεσμα το διεθνές εμπόριο να ασφυκτιά και τα κέρδη να περιστέλλονται. 

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους ευελπιστούν να ανακτήσουν τον κορυφαίο τους ρόλο ως προς 

την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με αφορμή το γεγονός ότι 

φιλοξενούν τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών για το Κλίμα στις 22-23 Απριλίου. Το κομβικό 

θέμα στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής θα είναι να δεσμευθεί η Ουάσιγκτον να μειώσει τις 

εκπομπές ρύπων τουλάχιστον κατά το ήμισυ έως το 2030, καθώς και να εξασφαλίσει 

συμφωνίες από τους συμμάχους της ότι θα πράξουν το ίδιο. «Η αλλαγή του κλίματος 

συνιστά ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αυτό το οποίο οι εταιρείες προσπαθούν να 

αποφύγουν, είναι μια αποσπασματική και κατακερματισμένη προσέγγιση, στο πλαίσιο της 

οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ενωση ακολουθούν το δικό τους 

σχέδιο ξεχωριστά και εντέλει καταλήγουν σε ένα πλήθος διαφορετικών μεθοδολογιών», 

παρατηρεί ο Τιμ Ανταμς, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών με 

έδρα την Ουάσιγκτον. Προσέθεσε ακόμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι 

40 ηγέτες που έχουν προσκληθεί στην τηλεσύνοδο κορυφής θα προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση κοινών λύσεων, με εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη των στόχων 



περιορισμού του ανθρακικού τους αποτυπώματος – μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η 

συγκρότηση νέων αγορών για τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων ή η διάθεση κονδυλίων για 

την ανάπτυξη τεχνολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είναι η σχετική με τα 

συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης ρύπων. 

Όσον αφορά τώρα τους ιδιώτες επενδυτές, αυτοί ολοένα και πιο ένθερμα τάσσονται υπέρ 

των μεγαλόπνοων σχεδίων για το κλίμα, διοχετεύοντας μεγάλα κεφάλαια σε έργα και 

πρωτοβουλίες, οι οποίες ακολουθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.  

Αυτό με τη σειρά του βοήθησε να τροποποιηθεί και η φιλοσοφία των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας, οι οποίοι στο παρελθόν θεωρούσαν αμελητέους τους κινδύνους τους 

προερχόμενους από την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει να κάνει με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, το 

οποίο εκπροσωπεί εταιρείες πετρελαίου. Μόλις τον περασμένο μήνα δήλωσε πως θα 

στηρίξει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, όπως η 

κοστολόγηση των ρύπων και η επίσπευση της ανάπτυξης των τεχνολογιών δέσμευσης και 

αποθήκευσης ρύπων. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, 

Φρανκ Μακιαρόλα, επισήμανε ότι θέτοντας οι ΗΠΑ ένα νέο όριο στις εκπομπές των 

επικίνδυνων αερίων ρύπων, θα πρέπει να εξισορροπήσουν τον περιβαλλοντικό στόχο τους 

με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους. «Σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα ο κόσμος θα απαιτήσει περισσότερη ενέργεια, όχι λιγότερη, και οποιοσδήποτε 

περιβαλλοντικός στόχος θα πρέπει να αποτυπώνει αυτήν την πραγματικότητα και να 

λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, που θα απαιτηθούν, για να 

επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. 

Μακιαρόλα. 

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ") 
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