ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, ακολουθώντας τις εξελίξεις σε διεθνές & ευρωπαϊκό
επίπεδο, επιχειρεί, όλο και πιο έντονα, να θέσει το πλαίσιο για ένα νέο αναπτυξιακό
μοντέλο που θα της επιτρέψει να δημιουργήσει τις βάσεις μιας πραγματικά Βιώσιμης
Οικονομίας-Κοινωνίας που θα απαντά στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Σε διεθνές επίπεδο, καταρτίζονται πλαίσια δέσμευσης που οδηγούν τους οργανισμούς να
αυτοδεσμευθούν σε στόχους που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως είναι οι 17
ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και οι συστάσεις της ομάδας
έργου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση
πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή1.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος για τη βιώσιμη χρηματοδότηση
και τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία να
λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων από τα Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα και τους Επενδυτές. Υπ΄ αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει τη
δημοσίευση, εντός του επόμενου μήνα, του Σχεδίου Δράσης για τη χρηματοδότηση
βιώσιμων επενδύσεων με σκοπό την επίτευξη ισόρροπης και άνευ κοινωνικών
αποκλεισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Σε εθνικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν μια συστηματική προσέγγιση
στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών
δεδομένων, τα οποία απαιτούνται από το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο π.χ. ΓΕΜΗ για έναν
μεγάλο αριθμό εταιριών εισηγμένων και μη, με εφαρμογή από 6/2017, από τα
χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού
κινδύνου για την εξασφάλιση συνθηκών ευνοικότερης χρηματοδότησης με εφαρμογή του
από 1/2018, από τους πελάτες που ζητούν την ένταξή τους σε Δίκτυα Υπεύθυνων
Προμηθευτών και τέλος από τους καταναλωτές που σύμφωνα με τις έρευνες απαιτούν από
τις εταιρίες να εφαρμόζουν υπεύθυνες πολιτικές.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η υιοθέτηση εργαλείων και μεθοδολογιών που την υποστηρίζουν
μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ελληνικές επιχειρήσεις.
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