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Aθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017  
 

Τρεις στις τέσσερις εταιρείες παγκοσµίως δεν έχουν  αναγνωρίσει ακόµα την 
κλιµατική αλλαγή ως χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο 
 
Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των επιχειρήσεων µεγάλης και µεσαίας κεφαλαιοποίησης παγκοσµίως δεν 
αναγνωρίζουν τους οικονοµικούς κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής στις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις 
τους, σύµφωνα µε την Έρευνα για τις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 της KPMG που 
δηµοσιεύτηκε σήµερα. Μεταξύ της µειοψηφίας που αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η κλιµατική 
αλλαγή, λιγότερες από µία στις είκοσι επιχειρήσεις (4%) παρέχουν αναλύσεις στους επενδυτές σχετικά 
µε την επιχειρηµατική αξία που διακυβεύεται. 
Η έρευνα της KPMG βασίστηκε στη µελέτη των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων και εκθέσεων εταιρικής 
υπευθυνότητας ενός συνόλου 4 900 εταιρειών που αποτελείται από τις 100 κορυφαίες εταιρείες από 
άποψη εσόδων σε 49 χώρες. 
 
Σε µόλις 5 χώρες παγκοσµίως οι οικονοµικές εκθέσεις της πλειοψηφίας των 100 κορυφαίων εταιρειών 
τους περιλάµβαναν αναφορά στους οικονοµικούς κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής. Οι χώρες αυτές 
είναι οι: Ταϊβάν (88%), Γαλλία (76%), Νότια Αφρική (61%), ΗΠΑ (53%) και Καναδάς (52%). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, στις χώρες αυτές η γνωστοποίηση των σχετικών κινδύνων είτε επιβάλλεται 
είτε ενθαρρύνεται από τις κρατικές, τις χρηµατιστηριακές ή τις οικονοµικές ρυθµιστικές αρχές. 
 
Σε επίπεδο κλάδου, τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε το κλίµα 
απαντώνται στους τοµείς της ∆ασοκοµίας και Χαρτιού (44%), Χηµικών (43%), Εξόρυξης (40%) και 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (39%). Ακολουθούν ο κλάδος της Αυτοκινητοβιοµηχανίας (39%) και οι 
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (38%). Η Υγεία (14%), οι Μεταφορές και η Αναψυχή (20%) και το Λιανικό 
Εµπόριο (23%), είναι οι κλάδοι µε την µικρότερη πιθανότητα αναγνώρισης του κλιµατικού κινδύνου. 
Εξετάζοντας πιο συγκεκριµένα τις 250 µεγαλύτερες εταιρείες του κόσµου (G250), η δηµόσια αναγνώριση 
του οικονοµικού κινδύνου που σχετίζεται µε το κλίµα εκ µέρους είναι πιο συχνή, σίγουρα όµως όχι ακόµα 
καθολική. Στην κορυφή βρίσκονται πολυεθνικές µε έδρα στη Γαλλία, µε το 90% αυτών να αναγνωρίζουν 
τον κλιµατικό κίνδυνο, ενώ τις ακολουθούν µεγάλες εταιρείες µε έδρα στη Γερµανία (61%) και το ΗΒ 
(60%). 
 
Περίπου τα δύο τρίτα των G250 στους κλάδους του Λιανικού Εµπορίου (67%) και του Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου (65%) αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, µε µόλις το ένα τρίτο (36%) τον µεγάλων 
εταιρειών Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών να τις µιµούνται. Η έρευνα ωστόσο αποκάλυψε ότι µόλις 
έξι εταιρείες µεταξύ των G250 έχουν φροντίσει να ενηµερώσουν τους επενδυτές για τον ενδεχόµενο 
οικονοµικό αντίκτυπο του κλιµατικού κινδύνου µέσω ποσοτικού προσδιορισµού ή διαµόρφωσης 
σεναρίων.  
 
Ο Γιώργος Ραουνάς, γενικός διευθυντής, Επικεφαλής της Επιχειρηµατικής ∆ιακυβέρνησης της KPMG 
στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά « Η Ελλάδα βρίσκεται ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
εµφάνισαν αύξηση (κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες) στον αριθµό των εταιρειών που δηµοσιεύουν µη 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (Ν100). Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο εκτιµάται ότι έχει συµβάλει στην αύξηση 
αυτή, από 46% το 2015 σε 54% το 2017. Εντούτοις παραµένουµε κάτω από τον αντίστοιχο παγκόσµιο 
µέσο όρο του 72%, γεγονός που θα πρέπει να προβληµατίσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και να 
αποτελέσει έναυσµα για την περαιτέρω επέκταση της δηµοσίευσης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, 
αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.» 
 
Μπορείτε να βρείτε την Έρευνα για τις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 της KPMG εδώ 
(KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017) www.kpmg/gr/com/crreporting 

∆ελτίο Τύπου 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG 

Η KPMG αποτελεί το παγκόσµιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών-
µελών συνδεδεµένων µε την KPMG International, ενός Ελβετικού Συνεταιρισµού. Οι εταιρείες- µέλη της 
KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Λειτουργούµε σε 152 χώρες 
µε προσωπικό περίπου 189 000 ατόµων παγκοσµίως.  Κάθε εταιρεία KPMG αποτελεί µια νοµικά 
ξεχωριστή οντότητα.  Στη χώρα µας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, 
ολοκληρωµένες ελεγκτικές, συµβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.kpmg.com/gr 

 

Σηµείωση για το Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την κα. 
Αθανασία Κυρίτση, Marketing & Communication Officer της KPMG, τηλ. 210 60 62 113, 
akiritsi@kpmg.gr 
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