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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια οι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όσο αφορά τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και την
επερχόµενη κλιµατική αλλαγή. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραµάτισε, κατά
κοινή οµολογία, η ανεξέλεγκτη καύση ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας.
Με αφορµή τη διαπίστωση αυτή, πραγµατοποιήθηκε η παρούσα εργασία, στόχος της οποίας
ήταν:


η µελέτη των συµπεριφορών που διαµορφώνονται στην κατανάλωση ενέργειας τόσο σε
παγκόσµιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,



η µελέτη των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της συνεπαγόµενης διαταραχής της
ισορροπίας του κύκλου του άνθρακα καθώς και η συσχέτιση της σχετικής συνεισφοράς
των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών µε τις προβλεπόµενες συνέπειες της κλιµατικής
αλλαγής και



η αξιολόγηση ενδεικτικών εναλλακτικών λύσεων ως προς τα κριτήρια που τίθενται από
την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

Προκειµένου, λοιπόν, να διερευνηθούν οι πλέον σηµαντικές όψεις του ενεργειακού
ζητήµατος, η διάρθρωση της εργασίας ακολούθησε την εξής δοµή:
Στο πρώτο κεφάλαιο σκιαγραφείται η έννοια της βιώσιµης ενεργειακής ανάπτυξης και
ορίζονται οι συνδετικοί κρίκοι µεταξύ ενέργειας-οικονοµίας, ενέργειας-ανάπτυξης και
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ενέργειας-περιβάλλοντος που συνιστούν την ενεργειακή πρόκληση που καλείται να
αντιµετωπίσει σήµερα η ανθρωπότητα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η ποσότητα των καταναλισκόµενων ενεργειακών πόρων
καθώς και η ενεργειακή κατανάλωση ανά κάτοικο και µονάδα ΑΕΠ κατά την περίοδο 197099 στη Βόρεια Αµερική, τη Νότια & Κεντρική Αµερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή,
την Νοτιοανατολική Ασία & Ωκεανία, την Πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αφρική.
Παράλληλα παρουσιάζεται συγκριτικά η διαφοροποίηση των εξεταζόµενων µεγεθών εντός
και εκτός ΟΟΣΑ.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η διάρθρωση του σύγχρονου ενεργειακού συστήµατος, µε
έµφαση στα γνωστά αποθέµατα ορυκτών καυσίµων, την κατανοµή τους ανά τον πλανήτη,
τις αγορές που διαµορφώνονται και τον τρόπο που επηρεάζεται η διεθνής ενεργειακή
σταθερότητα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο µελετώνται οι παγκόσµιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που
προέκυψαν από την καύση ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας την περίοδο
1980-99 και δίνεται έµφαση στη σχετική συνεισφορά των επτά εξεταζοµένων περιοχών.
Τονίζεται επίσης η ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, ως αποτέλεσµα των
αυξανόµενων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, και οι συνέπειες της επακόλουθης
κλιµατικής αλλαγής.
Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µελετών προσοµοίωσης που
πραγµατο-ποιήθηκαν από διεθνείς φορείς µε θέµα τη µελλοντική εξέλιξη της κατανάλωσης
ενέργειας, των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και της συνεπαγόµενης αύξησης της
µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη. Επίσης γίνεται αναφορά στις διαθέσιµες εναλλακτικές
λύσεις.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας των πυρηνικών µονάδων και
εξετάζεται η βιωσιµότητα της πυρηνικής ενέργειας ως προς τα διαθέσιµα αποθέµατα, τη
διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας και την οικονοµική των αντίστοιχων τεχνολογιών
και εγκαταστάσεων.
Στο έβδοµο κεφάλαιο εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής εναλλακτικού καυσίµου
ντιζελοκινητήρων από ενεργειακές καλλιέργειες (βιολογικό ντίζελ) και µελετώνται τα
πλεονεκτήµατα καθώς και οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται αναφορικά µε αυτή την
προοπτική.
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά συµπεράσµατα της
µελέτης και διατυπώνονται γενικότερες, προσωπικές προτάσεις και σκέψεις για την
αντιµετώπιση του ενεργειακού ζητήµατος.
Η εργασία αυτή βασίζεται στην επεξεργασία ιστορικών δεδοµένων που αφορούν την
κατανάλωση και την παραγωγή ενεργειακών πόρων σε σχέση µε οικονοµικά και
πληθυσµιακά στοιχεία αλλά και σε αναφορές σε µελέτες προσοµοίωσης των µελλοντικών
τάσεων.
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Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της παραγωγής και κατανάλωσης
εµπορεύσιµης πρωτογενούς ενέργειας αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδοµένων της εταιρείας
British Petroleum που διατίθενται στο διαδίκτυο.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τις αναγωγές των µεγεθών ανά κάτοικο και ανά
µονάδα ΑΕΠ αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων της Παγκόσµιας Τράπεζας (World
Bank).
Τα δεδοµένα που αφορούν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα αντλήθηκαν από την
επίσηµη βάση στατιστικών δεδοµένων “International Energy Annual 1999: Carbon Dioxide
Emissions from Use of Fossil Fuels 1980-1999” της υπηρεσίας Energy Information
Administration του υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α..
Τα σηµαντικότερα ευρήµατα της εργασίας µπορούν να συνοψισθούν στα εξής:


Οι ολοένα αυξανόµενες ενεργειακές απαιτήσεις και τα πεπερασµένα αποθέµατα
συµβατικών ορυκτών καυσίµων επιβάλουν την ανανέωση του σύγχρονου ενεργειακού
συστήµατος προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την
ανάπτυξη όλων των χωρών του πλανήτη, της προώθησης της ενεργειακής αυτονοµίας
και ασφάλειας καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας.



Πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε τα βάρη που συνεπάγεται η µεταβατική περίοδος να
κατανεµηθούν δίκαια ανάµεσα στις διάφορες χώρες-καταναλωτές, ανάλογα µε τη
σχετική ανά κάτοικο συνεισφορά τους στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης.



Το ζήτηµα είναι εξαιρετικά σηµαντικό για να αποκλείονται εναλλακτικές λύσεις πριν
αποδειχθεί πέρα από κάθε αµφιβολία η αδυναµία τους να υπηρετήσουν τους σκοπούς
της αειφόρου ανάπτυξης.



Προτείνεται ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τη σοβαρότητα του θέµατος και
ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση της προώθησης της
οικονοµικής βιωσιµότητας των εναλλακτικών ενεργειακών πηγών.

Σηµειώνεται ότι η επεξεργασία και η ανάλυση των ενεργειακών δεδοµένων, όπως έγινε στην
παρούσα εργασία, αποτελεί πηγή προβληµατισµού και όχι προσπάθεια υπόδειξης λύσεων
στο πολυδιάστατο ενεργειακό ζήτηµα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι πολιτικές
αποφάσεις είναι αυτές που ορίζουν τις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η έρευνα και η
τεχνολογία και στην προκειµένη περίπτωση είναι απαραίτητες για να δροµολογηθεί η
διαδικασία απεξάρτησης του σύγχρονου πολιτισµού από τα ορυκτά καύσιµα και η
ανάσχεση, αν αυτό είναι δυνατό πια, της επερχόµενης κλιµατικής αλλαγής.
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