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Η INTERAMERICAN µεταξύ των 389 διεθνών επενδυτών 
που απευθύνονται στις κυβερνήσεις των κρατών της G20 

για την ανάσχεση της κλιµατικής αλλαγής 
  

Επιστολή προς τις κυβερνήσεις των κρατών της G20 απέστειλαν, στις 3 Ιουλίου, 

389 µακροπρόθεσµοι θεσµικοί επενδυτές, που εκπροσωπούν κεφάλαια ύψους άνω 

των 22 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ, θέτοντας επιτακτικά το ζήτηµα της ανάσχεσης της 

κλιµατικής αλλαγής, προκειµένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τον πλανήτη και 

να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις τους. Η INTERAMERICAN, ως επενδυτής µε υπό 

διαχείριση κεφάλαια 952 εκατ. δολαρίων (31.12.2016) -η µοναδική εταιρεία από 

την ελληνική ασφαλιστική αγορά και ανεξάρτητα από την µητρική της ACHMEA, 

που επίσης συµµετείχε- συνυπέγραψε την επιστολή, ακολουθώντας τις επιταγές 

των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (PSI) του United Nations Environment 

Program Finance Initiative, των οποίων αποτελεί ιδρυτικό µέλος (2012). 

 

Στην επιστολή των 389 διεθνών επενδυτών, µε βάση την ένθερµη υποστήριξή 

τους στο περιεχόµενο της Συµφωνίας του Παρισιού (∆εκέµβριος 2015), 

επαναλαµβάνεται η έκκληση προς τις κυβερνήσεις να επιµείνουν στην υποστήριξη 

της πλήρους εφαρµογής της Συµφωνίας. Συγκεκριµένα, οι επενδυτές 

επισηµαίνουν: 

“Παροτρύνουµε όλα τα κράτη να τηρήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει 

όσον αφορά στη Συµφωνία και να υλοποιήσουν µέτρα πολιτικής για την επίτευξη 

των εθνικά καθορισµένων συνεισφορών τους (NDC), το ταχύτερο δυνατόν. 

Επιπλέον, ζητούµε από τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν εστιασµένα και µε 

στόχευση µακροπρόθεσµα σχέδια δράσης για το κλίµα, µέσω των οποίων οι εθνικά 

καθορισµένες συνεισφορές τους να ευθυγραµµίζονται µε τον στόχο της Συµφωνίας 

του Παρισιού για τη “συγκράτηση της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του 

πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον 

περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας στο 1,5 °C πάνω από τα επίπεδα της 

προβιοµηχανικής εποχής”. Η υλοποίηση αποτελεσµατικών µηχανισµών πολιτικής 

για το κλίµα, καθώς και η τακτική παρακολούθηση των αποτελεσµάτων είναι 

ζωτικής σηµασίας για τους επενδυτές προκειµένου να λάβουν καλύτερα 

τεκµηριωµένες επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες να µπορούν να υποστηρίζουν 

καλύτερα τις κυβερνήσεις ως προς την τήρηση των εθνικών υποχρεώσεων και 

προτεραιοτήτων τους”. 

 

Με την επιστολή, επιδοκιµάζεται η ένταξη της κλιµατικής αλλαγής και της 

προώθησης του βιώσιµου ενεργειακού εφοδιασµού και της ενεργειακής απόδοσης, 

ως θεµάτων προτεραιότητας, στη Σύνοδο Κορυφής 2017 των G20 υπό τη 

γερµανική προεδρεία, ενώ χαρακτηρίζεται ευπρόσδεκτος ο στόχος των G20 όσον 

αφορά στην ενίσχυση “ενός ασφαλούς, οικονοµικά αποδοτικού και ουδέτερου σε 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου ενεργειακού εφοδιασµού, που να είναι 

προσβάσιµος σε όλους”. Ωστόσο, εκφράζεται η ανησυχία για το γεγονός ότι οι 

αναφορές στην κλιµατική αλλαγή, τη χρηµατοδότηση για το κλίµα και την 

κλιµατική προσαρµογή παραλείφθηκαν από το ανακοινωθέν των υπουργών 

Οικονοµικών των G20 τον Μάρτιο του 2017. Οι επενδυτές θεωρούν ότι είναι 
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ζωτικής σηµασίας οι κυβερνήσεις των κρατών της οµάδας των G7 και G20 να 

συνεχίσουν να εκφράζουν δηµοσίως τη δέσµευσή τους ως προς τη στήριξη της 

χρηµατοδότησης για το κλίµα, τόσο για τον περιορισµό όσο και για την 

προσαρµογή των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Όπως τονίζεται στην επιστολή των διεθνών θεσµικών επενδυτών, “είναι επιτακτική 

ανάγκη ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας να συνεργαστούν στενά, προκειµένου να 

λάβουν τα σωστά µηνύµατα και πρωτοβουλίες για τη µετατόπιση των 

τρισεκατοµµυρίων που απαιτούνται σε κεφάλαια προς όλη την παγκόσµια 

οικονοµία. Αυτό, περιλαµβάνει τη δηµιουργία πλαισίων πολιτικής για τη στήριξη 

υφισταµένων και µελλοντικών επενδύσεων σε κεφάλαια χαµηλών εκποµπών 

άνθρακα, την εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών πλαισίων που απαιτούνται για τη 

βελτίωση της διαθεσιµότητας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιµότητας 

πληροφοριών που σχετίζονται µε το κλίµα, καθώς και για τη διασφάλιση της 

χρήσης εργαλείων και συστηµάτων µετρήσεων που ενσωµατώνουν 

αποτελεσµατικά τους κινδύνους και τις δυνατότητες στις χρηµατοοικονοµικές 

αξιολογήσεις”. 

 

Οι επενδυτές δηλώνουν διατεθειµένοι και έτοιµοι να συνεργαστούν µε κυβερνήσεις 

προκειµένου να διευκολύνουν τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

βελτίωση της τιµολόγησης των χρηµατοοικονοµικών επιπτώσεων που σχετίζονται 

µε το κλίµα, καθώς και για την κινητοποίηση των κεφαλαιακών ροών που 

απαιτούνται για την ενίσχυση ενός ισχυρού και ανθεκτικού χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. 

 
Καταληκτικά, µε την επιστολή τους οι 389 θεσµικοί επενδυτές καλούν τους 
διεθνείς ηγέτες να προβούν στα εξής: 

• Να συνεχίσουν τη στήριξη και την υλοποίηση της Συµφωνίας του 

Παρισιού, συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης των σχεδίων για το κλίµα 

2050 και των εθνικά καθορισµένων συνεισφορών (NDC), προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της εν λόγω συµφωνίας. 

• Να κατευθύνουν τις επενδύσεις στη µετάβαση σε χαµηλά επίπεδα 

εκποµπών άνθρακα µέσω της ευθυγράµµισης πολιτικών που σχετίζονται µε 

το κλίµα, να καταργήσουν σταδιακά την επιδότηση γα τα ορυκτά καύσιµα και 

να εισαγάγουν την τιµολόγηση στον άνθρακα, κατά περίπτωση. 

• Να εφαρµόσουν πλαίσια υποβολής οικονοµικών εκθέσεων για το κλίµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης της Οµάδας ∆ράσης του Συµβουλίου 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (FSB), όσον αφορά στις συστάσεις για τις 

Γνωστοποιήσεις των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων σχετικά µε το Κλίµα. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η INTERAMERICAN, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις 

προκλήσεις στον τοµέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τις 

ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης που συνδέονται µε την πράσινη 

επιχειρηµατικότητα, έχει δηµιουργήσει τις καινοτόµους προϊοντικές γραµµές 

“Green Line” για την ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και “Energy Line” για την 

ασφάλιση επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μάλιστα, µέσω της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ασφαλισµένων ΑΠΕ, κατά την τριετία 2014-

2016 η εταιρεία έχει συµπράξει ασφαλιστικά στην αποτροπή έκλυσης 855,82 

τόνων διοξειδίου του άνθρακα. 


