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WMO και UNEP

UNEP

 Καθοδόν για +3,4-3,9°C

 Μετά το 2025 ο στόχος του 
+1,5°C πρακτικά αδύνατος

WMO

 Ρεκόρ συγκέντρωσης CO2
στην ατμόσφαιρα
407.8ppm

 Παρόμοια επίπεδα πριν 3-
5 εκατ. χρόνια:
 +2-3°C και στάθμη της 

θάλασσας +10-20μ.



Παγκόσμια Τράπεζα: δεν είναι βέβαιη η προσαρμογή σε έναν 
κόσμο με +4°C

“Συνεπώς, με δεδομένο ότι παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με την πλήρη
έκταση και το μέγεθος των επιπτώσεων, δεν είναι βέβαιο ότι η προσαρμογή
σε έναν κόσμο με +4°C είναι εφικτή. Ένας κόσμος με 4°C είναι πιθανόν ένας
κόσμος στον οποίο οι κοινότητες, οι πόλεις και οι χώρες θα βιώσουν ακραίες
διαταραχές, ζημιές και εκτοπισμούς πληθυσμών, με πολλούς από αυτούς
τους κινδύνους να εξαπλώνονται άνισα. Είναι πιθανόν οι φτωχοί να
υποφέρουν περισσότερο και η παγκόσμια κοινότητα να γίνει πιο
κατακερματισμένη και άνιση από ό,τι είναι σήμερα.”

“The World Bank, Report, Turn Down The Heat: Why a 4°C Warmer World 
Must Be Avoided, 2012

http://documents.worldbank.org/curated/en/865571468149107611/pdf/NonAsciiFileName0.pdf


Εκτίμηση επιπτώσεων σε Μεσόγειο και Ελλάδα

Αύξηση +1,5°C
ꟷ Δασικές πυρκαγιές +41%
ꟷ Ακραίοι καύσωνες +143%
ꟷ Ραγδαίες βροχοπτώσεις +10%

Αύξηση +2°C
ꟷ Δασικές πυρκαγιές +62%
ꟷ Ακραίοι καύσωνες +478%
ꟷ Ραγδαίες βροχοπτώσεις +21%

Αύξηση >+3°C
ꟷ Μαζική ερημοποίηση
ꟷ Εκτοπίσεις πληθυσμών
ꟷ Εκτιμώμενο κόστος Ελλάδας >700 δις €



Ασφαλιστικό ρίσκο

• Physical risks, arising from increased damage and losses from physical phenomena associated with 

both climate trends (ie changing weather patterns, sea level rise) and events (ie natural disasters, 

extreme weather).

• Transition risks, arising from disruptions and shifts associated with the transition to a low-carbon 

economy, which may affect the value of assets or the costs of doing business for firms. Key examples of 

transition risks that have been recognised by public authorities and central banks include policy changes 

and regulatory reforms which affect carbon-intensive sectors, including energy, transport, and industry

• Liability risks include the risk of climate-related claims under liability policies, as well as direct claims 

against insurers for failing to manage climate risks. Research by UN Environment has found that climate-

related litigation has increased significantly around the world, including over action – or inaction –

relating to climate mitigation and adaptation efforts.



Physical risks



Κινέτα

Νοέμβριος 2019



Ορνός Μυκόνου

Χαρτογραφική 
απεικόνιση 
εκτίμηση ανόδου στάθμης 
της θάλασσας 0,5-2μ 

Πηγή: Οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην 
Ανάπτυξη (2017), διαΝΕΟσις

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/06/climate_change10.pdf


Το οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών αυξάνει 
συνεχώς

 2005-2015:

 >1,3 τρισεκ. €

 2017:

 138 δισεκ. €

 83% στην Βόρεια 
Αμερική 



Transition risks



Ευρώπη: προς μία οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050

 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 Τερματισμός επενδύσεων σε 
άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο

 Ευρωκοινοβούλιο

 Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την 
κλιματική αλλαγή

 Ευρωπαϊκή Ένωση

 Κλιματικός νόμος και μηδέν 
άνθρακας το 2050



Οδεύοντας προς έναν κόσμο χωρίς υδρογονάνθρακες και κάρβουνο



Stranded Assets



Liability risks



Νομικές δράσεις: κοινωνίες 
εναντίων κυβερνήσεων και 

επιχειρήσεων

Πολίτες σε όλο τον κόσμο στέλνουν
τις κυβερνήσεις τους στο δικαστήριο

• Ολλανδία (Urganda)

• Ελβετία (Γιαγιάδες)

• Νορβηγία (Outlaw)

• Φιλιππίνες (Μεγάλοι ρυπαντές)

• Γαλλία



Συμπεράσματα

 Ο πλανήτης καθοδόν για καταστροφική 
αυτοτροφοδοτούμενη κλιματική αλλαγή

 Το κόστος των φυσικών καταστροφών αυξάνει 
συνεχώς 

 Ελάχιστα χρόνια περιθώριο για ραγδαίες αλλαγές 
στην παγκόσμια οικονομία

 Ο ρυθμός της ενεργειακής μετάβασης των οικονομιών 
θα ενταθεί ακόμα περισσότερο

 Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο υπάρχουν 
σημαντικά ασφαλιστικά ρίσκα (φυσικά, μετάβασης, 
νομικής ευθύνης)


