
ESG και ευρωπαϊκό πλαίσιο: από την «άγρια 
δύση» στην βιώσιμη επιχειρηματικότητα; 

Ολιβιέ Βαρδακούλιας, CAN Europe 



Βασικές αρχές 

• Η επιχείρηση δεν έχει ευθύνη μόνο απέναντι στους μετόχους και 

ιδιοκτήτες της  - shareholders vs stakeholders

• «Εξωτερικεύσεις αγοράς» 

• Από την «τέλεια πληροφορία» της νεοκλασικής οικονομίας στην 

αδυναμία εντοπισμού νεων εστιών κινδύνων: το «αφάνες» 

περιβαλλοντικό κεφάλαιο (προσαρμογή)

• Ανάγκη για μια νέα προσέγγιση σε ένα πλαίσιο κλιματικής και 

περιβαλλοντικής κατάρρευσης (μετριασμός) 

• Αδυναμία επίτευξης στόχων χωρίς την συμβολή του ιδιωτικού τομέα 



Τα ESG πριν την θέσπιση ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας: μια «άγρια δύση»

• Διεθνώς: δεκάδες χαοτικά ιδιωτικά σχήματα και πλαίσια μέτρησης και 

δημοσιοποίησης ESG 

• Αδυναμία θέσπισης κοινά αποδεκτών μεθοδολογιών και κανόνων 

• Παραδείγματα: Τι νοείται ως «περιβαλλοντικά βιώσιμη 

δραστηριότητα»; Τι σημαίνει «περιβαλλοντικός κίνδυνος» & πως 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν;  

• Τα ESG συχνά ως στρατηγική marketing – αδυναμία διαχωρισμού 

«χλωρών» και «ξερών» 

• «Πράσινο ξέπλυμα»

Η θέσπιση νομοθεσίας ως απαίτηση του περιβαλλοντικού 

κινήματος 



Βήμα 1ο – η ΟΔΜΧΠ (2014)

Εισαγωγή ενός (έστω ελλιπούς) συστηματικού πλαισίου δημοσιοποίησης αμιγώς για 

εισηγμένες επιχειρήσεις και τράπεζες / ασφαλιστικές με έναρξη εφαρμογής το 2018 

Συνολική φιλοσοφία: Έννοια «σημαντικότητας» και «διπλής σημαντικότητας» 



Βήμα 1ο – η ΟΔΜΧΠ (2014)

Απουσία ωστόσο μιας 

ενοποιημένης μεθοδολογίας 

καταγραφής πληροφοριών και 

θέσπισης ανάλογων στόχων και 

στρατηγικών



Βήμα 1ο – η ΟΔΜΧΠ (2014) επι του 
πρακτέου στην Ελλάδα

Πηγή: 

Alliance for Corporate 

Transparency

https://allianceforcorporatetransparency.org/database/2019.html
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Βήμα 2ο – ο κανονισμός ταξινομίας 
βιώσιμων επενδύσεων (2020) 

• Τι νοείται ως «περιβαλλοντικά βιώσιμη» δραστηριότητα; 

• Αφορά χρηματοπιστωτικό τομέα + μεγάλες επιχειρήσεις 



Βήμα 2ο – ο κανονισμός ταξινομίας 
βιώσιμων επενδύσεων (2020) 

• Ένα μεγάλο βήμα δημιουργίας ενός δημόσιου συστήματος ταξινόμησης 

• Προβλήματα «πράσινου ξεπλύματος» σε ότι αφορά επενδύσεις αερίου και 

πυρηνικά  

• Επόμενα βήματα: θέσπιση τεχνικών κριτηρίων για τους υπόλοιπους 

περιβαλλοντικους στόχους + καθορισμός «μη βιώσιμων δραστηριοτητων»



Βήμα 3ο – η αναθεώρηση του ΟΔΜΧΠ

Ουσιώδεις διαφορές του CSRD με το NFRD

• Επεκτείνεται σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και 

τις επιχειρήσεις που είναι μέλη 

ρυθμιζόμενων/ελεγχόμενων αγορών (εξαιρούνται 

οι πολύ μικρές επιχειρήσεις)

• Εισάγει την απαίτηση ελέγχου (audit) των 

δημοσιευόμενων πληροφοριών

• Εισάγει λεπτομερέστερες απαιτήσεις 

δημοσιότητας και την υποχρέωση 

δημοσιοποίησης βάσει συγκεκριμένων 

υποχρεωτικών ευρωπαϊκών standards

• Σύνδεση με Κανονισμό Ταξινόμησης 



Στοιχεία για μια συνολική αξιολόγηση 

• Ζήτημα της απουσίας των μεσαίων επιχειρήσεων σε κλάδους με εν δυνάμει 

σημαντικές επιπτωσεις – ενέργεια, αγροδιατροφή, διαχείριση αποβλήτων, 

κατασκευαστικός κλάδος κοκ. 

Ωστόσο, υπάρχουν έμμεσες επιπτωσεις σε ΜμΕ μέσω τριών βασικών οδών:

• Ευθυγράμμιση τράπεζων με την νομοθεσία

• Επιπτωσεις όταν ΜμΕ παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε μεγάλες

• Είναι τελικά θετική για τις ίδιες η εξαίρεση τους από τους κανονισμούς / οδηγίες; 

(πχ περαιτέρω εμβάθυνση δυσκολίας χρηματοδότησης)  

Αρκούν όλα αυτά για την ευθυγράμμιση των ιδιωτικών επενδύσεων με τους 

περιβαλλοντικους στόχους ; 

• Επιστροφή στο αρχικό ζητούμενο στο πεδίο των επενδυτικών αναγκών 

• Μήπως είναι «ηρωική» η υπόθεση εργασίας ότι δημοσιοποιηση = ευθυγράμμιση;

• Απαραίτητα πρώτα βήματα αλλά ελλιπή σε σχέση με την επιτάχυνση που απαιτείται 


