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Η Συμφωνία του Παρισίου για το Κλίμα: Στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες  
ως Τρόπος Αποφυγής της Παγίδας του Μάλθους 

 
 

Στις μέρες μας, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα με πολλαπλές πτυχές. 
Θεωρητικό μας έναυσμα αποτελεί η θεωρία του Μάλθους που διατυπώθηκε το 18ο αι. και θα 
συνεχίσουμε εξετάζοντας κατά πόσο είναι επίκαιρη. Εάν ισχύει αυτό, με ποιόν τρόπο θα μπορούσαν οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλλουν στην αποφυγή της παγίδας που περιγράφεται στη θεωρία; 
Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η Συμφωνία του Παρισίου, που έχει ως στόχο την αποτροπή της κλιματικής 
αλλαγής και το εάν αυτή οδηγεί στη συντονισμένη προσπάθεια στροφής στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η αλματώδης αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και ο προβληματισμός ως προς τη 
 δυνατότητα της παγκόσμιας οικονομίας να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες ήταν ένα από τα 
κεντρικά ζητήματα που απασχόλησαν τον Άγγλο κληρικό και δημογράφο Thomas Malthus στα τέλη 
του 18ου αιώνα. Στο δοκίμιό του σχετικά με τον πληθυσμό, 1 ανέπτυξε μία θεωρία παρατηρώντας 
ουσιαστικά την δημογραφική εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέρος αυτής ανέλυε την αλληλεπίδραση 
του παγκόσμιου πληθυσμού με την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του θα έχει ουσιαστικά ως 
αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των διατροφικών αναγκών και την  καταδίκη της ανθρωπότητας σε 
πολέμους και λιμούς. Ο ίδιος στήριξε την υπόθεση του αυτή, γνωστή ως “Μαλθουσιανή Παγίδα”, στην 
θεώρηση ότι, ο πληθυσμός τείνει να αυξάνεται με γεωμετρικό ρυθμό σε αντίθεση με τον ρυθμό 
παραγωγής τροφίμων που παρουσιάζει αριθμητική αύξηση.  

Ωστόσο, ιστορικά η θεωρία του δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ και οι ανθρώπινες κοινωνίες κατάφεραν 
να αποφύγουν την μαλθουσιανή παγίδα με διάφορους τρόπους. Η τεχνολογική εξέλιξη και η 
επακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας, η εξεύρεση υποκατάστατων πόρων και τέλος ο 
οικογενειακός προγραμματισμός συνετέλεσαν στην αποφυγή της παγίδας.2 

Ενώ η παραπάνω θεωρία δέχθηκε δριμεία κριτική από πλήθος θεωρητικών, ο προβληματισμός 
του Malthus ενέπνευσε τους σύγχρονους νέο-μαλθουσιανούς να εξελίξουν τη θεωρία του, με επίκεντρο 
τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, και συγκεκριμένα τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. 

Στην καρδιά της σύγχρονης θεωρίας βρίσκεται η αντίληψη ότι η προσφορά φυσικών πόρων 
παραμένει περιορισμένη ή αυξάνεται γραμμικά, ενώ η ζήτησή τους ακολουθεί αύξουσα γεωμετρική 
πρόοδο. Πιο συγκεκριμένα η πληθυσμιακή αύξηση, η βελτίωση του συνολικότερου βιοτικού επιπέδου 
ανά την υφήλιο, καθώς και η επακόλουθη αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης, η οποία συνεπάγεται 
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, έχουν θέσει σε κίνηση έναν αέναο κύκλο εξάντλησης παλαιών 
ενεργειακών πόρων και ανεύρεσης νέων.3  Αναφορικά με την χρήση των πόρων αυτών, η μαλθουσιανή 
παγίδα φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο, καθότι το συντριπτικό ποσοστό των ενεργειακών πόρων 
του πλανήτη που τίθενται προς χρήση είναι μη ανανεώσιμοι. Ωστόσο, η ύπαρξη άλλων παραγόντων που 
επηρεάζουν άμεσα την προσφορά ενεργειακών πόρων, όπως η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και η 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, θέτει σε αμφισβήτηση την αδυναμία αποφυγής της σύγχρονης 
μαλθουσιανής παγίδας.4 Εξέχουσας σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι το υψηλό επίπεδο χρήσης, καθώς 
και η φύση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων συμβάλει στην δημιουργία αρνητικών 

                                                           
1 T.R. Malthus, An essay on the Principle of Population, Vol.1, J.Johnson, London 1807. 
2 G. Malcolm, D. Perkins, M. Roemer, D.E. Snodgrass, Economics of Development,  W.W. Norton, Co., New 
York 1983 
3 S. Hall, A. McGrew, D. Held, Modernity and its Futures: Understanding Modern Societies, The Open University, 
Cambridge 1992 
4 J. Stiglitz, "Growth with exhaustible natural resources: efficient and optimal growth paths." The review of 
economic studies, Vol. 41, p. 123-137. 
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εξωτερικοτήτων στο περιβάλλον, με ιδιαίτερα αυξημένο κοινωνικό κόστος. Οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, που προκύπτουν από την χρήση των πόρων αυτών, αποτελούν τον κύριο υπαίτιο για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, απειλώντας το επίπεδο διαβίωσης για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Επιστημονικές αναφορές καταλογίζουν τα φαινόμενα της μετακίνησης πληθυσμών, της 
αδυναμίας κάλυψης βασικών αναγκών επιβίωσης (τροφή, νερό) καθώς επίσης και της επιδείνωσης της 
Δημόσιας Υγείας στην διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή.5  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και οι αρνητικές 
επιπτώσεις του στο βιοτικό επίπεδο του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστούν επιτακτική  την ανάγκη 
αντιμετώπισης του. Η εξεύρεση ενεργειακών υποκατάστατων για τις ορυκτές πηγές ενέργειας αποτελεί 
πεδίο συζητήσεων και ερευνών σήμερα, ενώ παράλληλα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
δύνανται να ανταποκριθούν στις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις της ανθρωπότητας. Ωστόσο, ανοιχτό 
παραμένει το ερώτημα κατά πόσο το διεθνές πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή μπορεί να θέσει τις 
προϋποθέσεις για την ευρεία επέκταση των ΑΠΕ και τη μετάβαση σε οικονομίες χαμηλού άνθρακα. 

Ως ΑΠΕ έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό 
περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη 
χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το 
περιβάλλον, ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνο από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά 
αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την δέσμευση του δυναμικού τους. Οι βασικότερες 
μορφές ΑΠΕ είναι:  η αιολική, η υδροηλεκτρική, η ηλιακή, η βιομάζα, η γεωθερμική, το υδρογόνο και 
η κινητική ενέργεια της θάλασσας. 

Βασικό πλεονέκτημα των ΑΠΕ είναι η αποσυμφόρηση του πλανήτη από τις εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου. Είναι ξεκάθαρο πως μια καθολική ή έστω μερική στροφή της ανθρωπότητας 
στην πράσινη ενέργεια, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του 
ανθρώπου στον πλανήτη. Στις ΑΠΕ, ο κύκλος ζωής των διεργασιών εκπέμπει πολύ χαμηλές έως και 
μηδενικές ποσότητες αερίων του Θερμοκηπίου (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, υποξείδιο του άνθρακα 
κτλ.), γεγονός που τις καθιστά μονόδρομο για τη μελλοντική παραγωγή ενέργειας. Χαρακτηριστικά, η 
αναφορά του προγράμματος για το περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), εκτιμά πως οι ΑΠΕ 
κατά το έτος 2015, απήλλαξαν τον πλανήτη από 1,5 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.6 

Τα κράτη τείνουν να στραφούν προς τις ΑΠΕ. Ωστόσο, παρόλο που παρατηρείται αύξηση στην 
παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ, η κατανάλωση δεν συμβαδίζει με τους ρυθμούς αυτούς. 7 Αυτό 
συμβαίνει διότι δεν λαμβάνεται υπόψη το κρυφό κόστος των ορυκτών καυσίμων, το οποίο εξαλείφεται 
με την χρήση των ΑΠΕ. Πιο αναλυτικά, πράγματι, το τρέχον κόστος κεφαλαίου των ορυκτών καυσίμων 
είναι μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος των ΑΠΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα, το συνολικό κόστος 
των ΑΠΕ  -δηλαδή το κόστος κεφαλαίου σε συνδυασμό με το σταθερό, το μεταβλητό και το κόστος 
καυσίμων- υπολογίζεται μικρότερο από αυτό των συμβατικών.8 Οι κρατικοί προϋπολογισμοί 
απαλλάσσονται, επίσης, από την έρευνα για εντοπισμό,  εξόρυξη  και μεταφορά ορυκτών καυσίμων.   
                                                           
5 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007: 
Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch7s7-4-1.html  
6 Euractiv.com, “Impact of renewables in 2015 revealed by UN-backed study”, (25/3/2016),  
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/impact-of-renewables-in-2015-revealed-by-
un-backed-study/ 
7 Για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το προβλεπόμενο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ανέρχεται στο 15,3% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, την ώρα που το ποσοστό είναι 24,3%. ( 
πηγή: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2015, 
http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150616_ananeosimes_piges_energeias_el.htm και Eurostat, 2015, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics ) 
8 Energy Innovation, Comparing the costs of renewable and conventional energy sources, (7/2/2015) 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch7s7-4-1.html
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/impact-of-renewables-in-2015-revealed-by-un-backed-study/
http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/impact-of-renewables-in-2015-revealed-by-un-backed-study/
http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150616_ananeosimes_piges_energeias_el.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
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Ακόμη είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή, αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης συμβατικών 
καυσίμων οφείλεται εν μέρει για την ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Έτσι, σε μακροσκοπικό επίπεδο, η εγχώρια οικονομία πλήττεται αφού καλείται να καλύψει 
τις καταστροφές που προκαλούνται από τέτοιου είδους φαινόμενα. Ενδεικτικά, το κόστος των 
καταστροφών που επέφεραν οι τυφώνες Κατρίνα και Σάντυ που έπληξαν τις ΗΠΑ ανέρχεται στα 125 
και 70 εκ. δολ. αντίστοιχα. 9Επιπρόσθετα, τα προβλήματα δημόσιας υγείας που οφείλονται στη ρύπανση 
του περιβάλλοντος και τα τεράστια ποσά χρημάτων που δαπανώνται στον τομέα της υγείας για την 
αντιμετώπιση τους μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθούν. Η εξάρτηση, επίσης, ενός κράτους από 
τα ορυκτά καύσιμα εταίρου κράτους το καθιστά ευάλωτο σε μια πιθανή αποκοπή του εφοδιασμού, σε 
διαταραχές στις τιμές των καυσίμων ή σε ελλείψεις στην προσφορά. Αντίθετα, οι ΑΠΕ μπορούν να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των κρατών στον τομέα της ενέργειας σε μεγάλο βαθμό.  

Αναντίρρητα, οι ΑΠΕ, πέρα από τα πολλαπλά οφέλη, παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα σε 
σχέση με τις συμβατικές, τα οποία εν μέρει εμποδίζουν την αξιοποίηση και την ταχεία ανάπτυξή τους. 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία μεγάλης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας αφού οι 
ΑΠΕ έχουν χαμηλό δυναμικό και επομένως χαμηλή πυκνότητα ισχύος. Αυτό δημιουργεί προβλήματα 
αποθήκευσης και μεταφοράς καθώς απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός και μέγεθος εγκαταστάσεων για 
μεγάλες ανάγκες παραγωγής. Σημαντικό φραγμό στην ευρεία ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελούν επίσης οι 
διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητα τους από τη στιγμή που στηρίζονται στις καιρικές συνθήκες.10 Είναι 
όμως απαραίτητο να γίνει αντιληπτό ότι το μέγεθος αυτών των δυσκολιών μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο 
λαμβάνοντας υπόψιν τα πολλαπλά πλεονεκτήματά τους. Η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που μπορεί να επέλθει από τη στροφή της ανθρωπότητας στις ΑΠΕ ήταν και ο βασικός 
στόχος της συνδιάσκεψης του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015, στα πλαίσια της σύμβασης-πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). 

Στο πλαίσιο της UNFCCC το 1997 ψηφίστηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο11, το οποίο εισήγαγε 
νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών. Θεσπίστηκαν ευέλικτα εργαλεία για την μείωση 
των εκπομπών, όπως το εμπόριο ρύπων, ενώ παράλληλα καθιερώθηκε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου των 
εκπομπών μέσω ετήσιων αναφορών από τα κράτη. Σημαντικό, επίσης, χαρακτηριστικό του 
Πρωτοκόλλου είναι ότι οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να παράσχουν οικονομική και τεχνική 
υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες, με στόχο την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Βασικές 
αδυναμίες του Πρωτοκόλλου θεωρήθηκαν η μη ανάληψη υποχρεώσεων για δράσεις από αναπτυσσόμενα 
κράτη, όπως η Κίνα και η Ινδία, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Μία επιπρόσθετη αδυναμία θεωρείται η απουσία ενός μηχανισμού συμμόρφωσης. Συνολικά 
αποτιμάται ότι το Πρωτόκολλο δε στάθηκε αντάξιο των προκλήσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, 
καθώς αφορά πλέον μόνο το 14% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών.12 Είναι υπό διερεύνηση δε, αν 
αυτό το ποσοστό οφείλεται πράγματι στο Πρωτόκολλο του Κιότο ή στο ξέσπασμα της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης.    

                                                                                                                                                                                           
http://energyinnovation.org/2015/02/07/levelized-cost-of-energy/ 
9 Christian Aid, Green Alliance, Greenpeace, RSPB, WWF, “Paris 2015:getting a global agreement on climate 
change”, Green Alliance, London 2014 
10 Το παράδειγμα της Κόστα Ρίκα είναι χαρακτηριστικό. Η χωρα έχει καταφέρει να εξυπηρετήσει μέσα στο 2015 
το 99% των ενέργειακών αναγκών της από τις ΑΠΕ. (Πηγή Psys.org, 2015, http://phys.org/news/2015-12-
costa-rica-renewable-energy.html ) 
11 United Nations, Framework Convention on Climate Change, Status of Ratification of the Kyoto Protocol, 
(11/12/1997) http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php 
12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα”, (26/1/2016)  
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/ 

http://energyinnovation.org/2015/02/07/levelized-cost-of-energy/
http://phys.org/news/2015-12-costa-rica-renewable-energy.html
http://phys.org/news/2015-12-costa-rica-renewable-energy.html
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
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Τις αδυναμίες του Πρωτοκόλλου του Κιότο προσπάθησε να καλύψει η Συμφωνία του Παρισιού για 
το κλίμα που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2015. Είχε προηγηθεί η διμερής Συμφωνία ΗΠΑ- Κίνας 
για την αποτελεσματική  προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν είχαν 
επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Σχεδόν όλα τα μέρη της UNFCCC ήταν διατεθειμένα να 
υποσχεθούν εθελοντικές δράσεις για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθένα 
επιλέγοντας δράσεις συμβατές με τα συμφέροντά του.13  Η βασική καινοτομία της Συμφωνίας του 
Παρισιού σε σύγκριση με το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι το ότι συμβλήθηκαν και τα αναπτυσσόμενα 
κράτη. Πρόκειται για μια πολυμερή συμφωνία, καθώς έχουν συμβληθεί 195 κράτη και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Η Συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ απαιτείται να υπογραφεί από 55 συμβαλλόμενα κράτη των 
οποίων οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να αντιπροσωπεύουν το 55% των συνολικών εκπομπών 
(αρθ.21 παρ.1). Στόχος της είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης να μην ξεπεράσει τους 2 
°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να γίνουν προσπάθειες ώστε η άνοδος αυτή να 
περιοριστεί  στον 1,5 °C (άρθρο 2 παρ.1 εδ. α). Παράλληλα, στη Συμφωνία προβλέπεται η υποβολή 
ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για το κλίμα με στόχο τη μείωση εκπομπών, τα οποία τίθενται 
σε ισχύ από το 2020. Από το 2018 θα πραγματοποιείται ανά πενταετία αξιολόγηση των εθνικών 
δεσμεύσεων με στόχο την προσαρμογή στις παγκόσμιες αλλαγές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη 
διαφάνεια, η οποία θα επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης ενός κοινού συστήματος μέτρησης, αναφοράς 
και επαλήθευσης των εκπομπών το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με τα πρότυπα της Διακυβερνητικής 
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).  

Η συμφωνία του Παρισιού έφερε έναν αέρα αισιοδοξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, αφενός λόγω του συνόλου των στόχων που ετέθησαν προς επίτευξη και αφετέρου 
λόγω της στήριξης που εισέπραξε από ισχυρές χώρες. Μία σημαντική διαφορά της συμφωνίας, σε 
σύγκριση με προσπάθειες του παρελθόντος είναι ότι τα συμβαλλόμενα κράτη ανέλαβαν περισσότερες 
υποχρεώσεις - δεσμεύσεις με σκοπό μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερα σημαντικό, σε αντίθεση με το παρελθόν, είναι το γεγονός ότι 
προχώρησαν σε υπογραφή της συμφωνίας αυτής χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Κίνα, η 
Ιαπωνία και η Ν. Ζηλανδία, ως μέλη της High Ambition Coalition, μιας εύθραυστης κατά τα άλλα 
δομής.14 

Τo ερώτημα περί εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού παραμένει ανοικτό. Πέραν της ευρείας 
πολιτικής στήριξης που φαίνεται να λαμβάνει η Συμφωνία, υπάρχει αμφισβήτηση για την επιτυχία της, η 
οποία έγκειται στο γεγονός ότι οι στόχοι που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη θα υλοποιηθούν μέσω των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (INDC). 
Συνεπώς, εγείρονται βάσιμες αμφιβολίες για το κατά πόσο θα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, χώρες που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών κάνοντας χρήση λιθάνθρακα, όπως η 
Κίνα και η Πολωνία, καθώς και οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC, αφού φαινομενικά 
αντιτίθενται των εθνικών τους συμφερόντων. Στην πραγματικότητα, στο Παρίσι δεν καλύφθηκαν τα 
λάθη και οι ελλείψεις του Κιότο αφού δεν επήλθε ουσιαστική μεταβολή του θεσμικού πλαισίου. 
Συγκεκριμένα, το ενιαίο σύστημα ελέγχων των εκπομπών είναι για ακόμα μια φορά μια χαλαρή 
επιτροπή συμμόρφωσης, η οποία δεν έχει κυρωτική λειτουργία. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένοι στόχοι για τις ΑΠΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά πολιτικές προς την αύξηση της κατανάλωσης 
τους. 

                                                           
13 A. Robbins, “How to understand the results of the climate change summit: Conference of Parties21 
(COP21) Paris 2015”, Journal of Public Health Policy,  2016 
 http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/vaop/ncurrent/full/jphp201547a.html 
14 N. Mabey, “The geopolitics of the Paris Talks”, Foreign Affairs, (13.12.2015) 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-13/geopolitics-paris-talks 
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Το στοίχημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η εφαρμογή και η τήρηση των 
διεθνών συνθηκών σε κρατικό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, η Συμφωνία του Παρισίου δεν φαίνεται να 
κάνει αποφασιστικά βήματα, προβληματισμός που εκφράζεται και από τις ΜΚΟ που ασχολούνται με 
το περιβάλλον.  Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σε παραβάτες των 
συμφωνηθέντων και να στραφεί αποτελεσματικά προς την οικονομία των ΑΠΕ, ώστε να μην καταλήξει 
η Συμφωνία του Παρισίου μία ακόμα συνθήκη  που δεν ανταποκρίθηκε στο ύψος των συνθηκών. 
 
 
 
 


