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Σαφή στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - κυρίως διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) - επηρεάζουν την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. 
 
Το όραμα της ΑΒΒ «Ενέργεια και Παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο» εναρμονίζει την 
επιχειρησιακή μας καθημερινότητα με τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο 
– και στο πλαίσιο αυτό – έναν κόσμο όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχώς 
μειώνονται. Συμμετέχουμε επίσης ενεργά στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών με θέμα 
«Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους», που σκοπό έχει να βοηθήσει στην προώθηση ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Η μεγαλύτερη συμβολή μας στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) ήταν και θα είναι 
μέσω των ενεργειακά αποδοτικών και ανανεώσιμων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, 
που αυξάνουν την παραγωγικότητα μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
Οι τεχνολογίες που είναι βασικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν 
επίσης τον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων μας. Αποτελούν μέρος της προσφοράς μας στην 
αγορά και συνεπώς καθορίζουν το πώς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών, παρέχουν 
ουσία και κίνητρο στους εργαζομένους μας, αλλά και αποφέρουν χρηματικό όφελος στους 
μετόχους μας. 
 
Η ΑΒΒ στηρίζει διεθνείς και τοπικές δράσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, προκειμένου 
να αποφευχθούν δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και την κοινωνία. 
Αναμένουμε μια σημαντική διεθνή συμφωνία σχετικά με τον περιορισμό των GHG κατά την 21η 
Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι. Η συμφωνία αυτή θα διαμορφώσει το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο εταιρείες όπως η ABB θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς 
ακριβώς μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση της παγκόσμιας αυτής πρόκλησης. 
 
Γνωρίζουμε ότι η αναδιαμόρφωση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
θα πάρει χρόνο, όμως υπάρχουν κάποιες ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στις οποίες μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε: Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση 
των επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και σε πολύ αποτελεσματικές μεθόδους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχει άμεση 
και ευεργετική επίδραση στις ρυπογόνες εκπομπές. Σημαντικό θα είναι επίσης και το δευτερεύον 
όφελος σε επίπεδο χωρών, της αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας με παράλληλη μείωση της 
εξάρτησής τους από λιγοστές πηγές ενέργειας. Μια εντυπωσιακή μέθοδος είναι η χρήση των 
ρυθμιστών στροφών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στους ηλεκτροκινητήρες. Η 
εγκατεστημένη βάση των ρυθμιστών στροφών της ΑΒΒ και μόνο εξοικονόμησε πάνω από 445 
terawatt ώρες το 2014. Αυτό ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 110 εκατομμυρίων 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών. 
 
 
 
 

 



 
Σε εσωτερικό επίπεδο, σκοπεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 
την άμεση χρήση καυσίμων, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη θέρμανση των 
εγκαταστάσεων. Έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΑΒΒ κατά 
20% (σε σχέση με τα στοιχεία του 2013) μέχρι το 2020. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την άμεση 
κατανάλωση καυσίμων, όσο και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης για τις διαδικασίες 
παραγωγής και λειτουργίας κτιρίων. 
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