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UN’s 1.5°C special climate report



UN’s 1.5°C special climate report



Οι βραβευθέντες αυτής της χρονιάς δεν δίνουν οριστικές απαντήσεις, αλλά τα 

ευρήματά τους μας έχουν φέρει σημαντικά πιο κοντά στο να απαντήσουμε το 

ερώτημα του πώς μπορούμε να πετύχουμε διαρκή και βιώσιμη παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη

..Σουηδική Ακαδημία...
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 Προσαρμογή της οικονομικής θεωρίας ώστε αυτή να ενσωματώνει την κλιματική

αλλαγή και την τεχνολογικήπρόοδο.

 Απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα για το πώς να προωθηθεί η μακροπρόθεσμη

βιώσιμηανάπτυξηκαι να βελτιωθείη ευημερία των ανθρώπων.

 Ρόμερ: Πώς οι οικονομικές δυνάμεις διέπουν την προθυμία των εταιριών να παράγουν

νέες ιδέες και καινοτομίες, θέτοντας τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, γνωστό ως

θεωρίαενδογενούςανάπτυξης.

 Νορντχάους: Ο πρώτος που δημιούργησε ένα ποσοτικό μοντέλο που

περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομίας και του κλίματος.
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 Industry 4.0: Βασίζεται στα θεμέλια της ψηφιακής επανάστασης (3η

βιομηχανική επανάσταση)

 Περνάει όμως πέρα από την ευρεία χρήση του διαδικτύου, στο διαμοιρασμό

–sharing economy – αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου των

Αντικειμένων - Internet of Things – IoT.

 Συσκευές συνδεδεμένες απευθείας με το Διαδίκτυο εκτελούν μία σειρά από

λειτουργίες, ενσωματώνοντας ευφυΐα ή αλλιώς τεχνητή νοημοσύνη.

Industry 4.0 



 Νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, πολύ κοντά σε εκείνο της κοινής

χρήσης αρχείων στο διαδίκτυο

Οικονομία του διαμοιρασμού

Sharing Economy

Presenter
Presentation Notes
Η «Uber» και η «Airbnb» είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του επονομαζόμενου «sharing economy», που λειτουργούν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων και εφαρμογών για smartphones. Στην «Uber» μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε έχει αμάξι με συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτει ελεύθερο χρόνο, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς, έναντι κάποιας αμοιβής, σε τρίτους μέσω παραγγελίας, χωρίς να υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για τα ταξί. Μέσω του «Airbnb», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενοικιάσουν σπίτια και διαμερίσματα (ή δωμάτια αυτών) απευθείας από τα άτομα που διαμένουν σε αυτά, ή να προσφέρουν οι ίδιοι το δικό τους χώρο (ή τμήμα αυτού) προς ενοικίαση, για ένα χρονικό διάστημα. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης, μέσω μίας «έξυπνης» διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε υπολογιστές, κινητά και ταμπλέτες, να ενημερώνεται για την περίσσεια ή το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Συνακόλουθα, θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια, να αξιοποιεί το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει στη στέγη του σε συνεργασία με τον γείτονά του, να μοιράζεται το ζεστό νερό από τον ηλιακό συλλέκτη, μίας μικρής κλίμακας εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που έχει στο κλιμακοστάσιό του.Επίσης, να μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια μέσω μιας μπαταρίας που θα έχει στον τοίχο του σπιτιού του, ή να φορτίζει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε πολίτης μπορεί να μετατρέπεται από παραγωγό σε καταναλωτή της ενέργειας που παράγει ("prosumers", από τη συνένωση των "consumers" και "producers").



Οικονομία του διαμοιρασμού

Βασικά Χαρακτηριστικά
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Presentation Notes
Η «Uber» και η «Airbnb» είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του επονομαζόμενου «sharing economy», που λειτουργούν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων και εφαρμογών για smartphones. Στην «Uber» μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε έχει αμάξι με συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτει ελεύθερο χρόνο, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς, έναντι κάποιας αμοιβής, σε τρίτους μέσω παραγγελίας, χωρίς να υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για τα ταξί. Μέσω του «Airbnb», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενοικιάσουν σπίτια και διαμερίσματα (ή δωμάτια αυτών) απευθείας από τα άτομα που διαμένουν σε αυτά, ή να προσφέρουν οι ίδιοι το δικό τους χώρο (ή τμήμα αυτού) προς ενοικίαση, για ένα χρονικό διάστημα. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης, μέσω μίας «έξυπνης» διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε υπολογιστές, κινητά και ταμπλέτες, να ενημερώνεται για την περίσσεια ή το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Συνακόλουθα, θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια, να αξιοποιεί το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει στη στέγη του σε συνεργασία με τον γείτονά του, να μοιράζεται το ζεστό νερό από τον ηλιακό συλλέκτη, μίας μικρής κλίμακας εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που έχει στο κλιμακοστάσιό του.Επίσης, να μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια μέσω μιας μπαταρίας που θα έχει στον τοίχο του σπιτιού του, ή να φορτίζει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε πολίτης μπορεί να μετατρέπεται από παραγωγό σε καταναλωτή της ενέργειας που παράγει ("prosumers", από τη συνένωση των "consumers" και "producers").



Νέο Μοντέλο



Κάποιες μέρες για 50 εκατ. χρήστες





Sharing economy



Block chain



Καθαρές Μορφές Ενέργειας



Decentralized vs renewable 



Decentralized vs renewable 



Decentralized vs renewable 





Distributed… 

Brooklyn Microgrid could be a game changer



Brooklyn Microgrid



Νέο Πρότυπο Οικονομίας –
Επιχειρηματικότητας..
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Δίκτυο που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα ψηφιακό λογιστικό βιβλίο για οικονομικές συναλλαγές, που μπορεί να προγραμματιστεί να καταγράφει όχι μόνο οικονομικές συναλλαγές αλλά ουσιαστικά οτιδήποτε έχει αξία, με πλήρη αξιοπιστία και εγκυρότητα



Ενεργειακές εταιρείες προσπαθούν να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά
μοντέλα.

 I. Braunschmidt, επικεφαλής του τμήματος καινοτομίας της RWE – στόχος της
εταιρείας είναι να γίνει το «Uber» της βιομηχανίας ενέργειας.

• Ενεργειακές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες για το σπίτι

• Παροχή ενέργειας
• Συστήματα Φωτισμού

• Έξυπνα οικιακά συστήματα

Utility 2.0



Utility 2.0


	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Decentralized vs renewable 
	Decentralized vs renewable 
	Decentralized vs renewable 
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

