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Λίγα είναι πλέον τα περιθώρια για µελλοντικά έργα ορυκτών καυσίµων, σύµφωνα µε έκθεση του  Carbon 
Tracker  
Οι µεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσµο πρέπει να µειώσουν τη 
συνδυασµένη παραγωγή κατά 35% µέχρι το 2040, έτσι ώστε να πληρούν επαρκώς τις φιλοδοξίες 
της Συµφωνίας των Παρισίων και να περιοριστεί η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας κάτω από 
2°C. 
Αυτό συµπεραίνει νέα έκθεση του Carbon Tracker, σύµφωνα µε την οποία το παγκόσµια διαθέσιµο 
«αποθεµατικό άνθρακα», ώστε η αύξησης της πλανητικής θερµοκρασίας να περιοριστεί σε 1,5°C και 1,75°C, 
θα ξεπεραστεί σε 13 χρόνια και 24 χρόνια αντίστοιχα. 
Παράλληλα, εγκεκριµένα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι ήδη 
επαρκή για την κάλυψη της ζήτησης ενέργειας, σε έναν κόσµο όπου η άνοδος της θερµοκρασίας θα 
περιοριστεί στους 1,6°C πάνω από τα προβιοµηχανικά επίπεδα. Λίγα είναι πλέον τα περιθώρια για 
µελλοντικά έργα καυσίµων. 
Συρρίκνωση της παραγωγής  
Από την πλευρά του, ο αναλυτής και συντάκτης της έκθεσης, Mike Coffin υπογράµµισε πως: «Εάν οι 
εταιρείες και οι κυβερνήσεις επιχειρήσουν να αναπτύξουν όλα τα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
η παγκόσµια κοινότητα θα χάσει τους κλιµατικούς στόχους που έχει θέσει.  
∆υστυχώς, οι παίκτες της βιοµηχανίας καθησυχάζουν τους µετόχους, αλλά η πραγµατικότητα 
σχετίζεται µε την παραγωγή περισσότερων ορυκτών καυσίµων. 
Οι βιοµηχανικοί κολοσσοί χρειάζεται να συρρικνώσουν την παραγωγή και να αποτελέσουν µέρος της 
κλιµατικής λύσης». 
Οι «µετεξεταστέες» επιχειρήσεις 
Η έκθεση διαπίστωσε ότι καµία από τις µεγάλες εταιρείες δεν είναι σε καλό δρόµο για να ευθυγραµµιστεί µε 
τη συµφωνία των Παρισίων µέχρι το 2040. 
Η ConocoPhillips αντιµετωπίζει τις µεγαλύτερες περικοπές της παραγωγής κατά 85%, ενώ η 
ExxonMobil, η µεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου, θα χρειαζόταν περικοπές 55%.  
Η Eni απαιτεί περικοπές 40%, Chevron και Total  35%  και η BP 25%. 
Η έκθεση διαπίστωσε ότι το χαρτοφυλάκιο της Shell είναι το πιο προσαρµοσµένο, αλλά θα χρειαζόταν ακόµα 
περικοπές κατά 10%. 
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