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Θέμα: Φούσκα άνθρακα 

Διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάνουν λόγο για τον κίνδυνο «φούσκας άνθρακα» στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Η φούσκα άνθρακα σχετίζεται με την υπερεκτίμηση των αποθεμάτων 
ορυκτών καυσίμων, πολλά εκ των οποίων ενδέχεται να καταστούν μη αξιοποιήσιμα, αν επιτευχθεί ο 
παγκόσμιος στόχος μείωσης της κλιματικής αλλαγής στους +2°C. Οι McKinsey και Carbon Trust 
εκτιμούν ότι εξαιτίας της φούσκας άνθρακα ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο το 30-40 % της αξίας των 
επιχειρήσεων. Η ΕΕ απειλείται ιδιαιτέρως από μια πιθανή φούσκα άνθρακα, καθώς ο ευρωπαϊκός 
χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επενδύσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά 
στοιχεία ορυκτών καυσίμων.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της ΕKT Mario Draghi ζήτησε από τη συμβουλευτική επιστημονική 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου τη διερεύνηση της φούσκας άνθρακα· ο 
Γερμανός υπουργός Οικονομικών κ. Schäuble ανάθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το θέμα για 
τη Γερμανία· ο Διοικητής της Tράπεζας της Aγγλίας κ. Mark Carney, τόνισε τους κινδύνους και 
παρήγγειλε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις στον ασφαλιστικό κλάδο· και η Ομάδα 
G20 ζήτησε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη Βασιλεία να συγκαλέσει έρευνα 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη φούσκα του άνθρακα. Ορισμένοι οργανισμοί λαμβάνουν ήδη 
μέτρα για τις πιθανές επιπτώσεις της φούσκας άνθρακα. Για παράδειγμα, το Κρατικό Επενδυτικό 
Ταμείο της Νορβηγίας, αποφάσισαν να εκχωρήσουν τμήματα του χαρτοφυλακίου τους από τα ορυκτά 
καύσιμα, όπως συνέβη και με εταιρείες, όπως η ΑΧΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει: 

- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή σε σχέση με την φούσκα του άνθρακα; 

- Ποιες νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την φούσκα του άνθρακα θα 
πρέπει να αναμένονται από την Επιτροπή κατά τα επόμενα χρόνια; 

- Θεωρεί η Επιτροπή ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους 
πυλώνες στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσε να εξεταστεί επίσης η φούσκα του άνθρακα; 

- Πιστεύει η Επιτροπή ότι η οδηγία σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων 
πρέπει να περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικές με τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση όσον αφορά 
την έκθεση σε άνθρακα;  
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