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Κ
αθώς η ενερ-
γειακή αβε-
βαιότητα, η 
γεωπολιτι -
κή αστάθεια, 

αλλά και ο ίδιος ο οικονοµι-
κός κύκλος, διαµορφώνουν 
το πλαίσιο ενός πιθανού υφε-
σιακού οικονοµικού περιβάλ-
λοντος, διακρίνεται ένας συ-
γκεκριµένος χρηµατοπιστωτι-
κός τοµέας ο οποίος όχι µόνο 
δεν υφίσταται τις παραπάνω πι-
έσεις, αλλά, ίσως, εν µέρει να 
τροφοδοτείται από το ενεργει-
ακό σοκ, σε βαθµό που είναι 
ικανός να επαυξήσει τις επι-
δόσεις του: Τα χρηµατοοικο-
νοµικά προϊόντα ESG αποτε-
λούν τη φωτεινή εξαίρεση, εν 
όψει µιας γενικής οικονοµικής 
συρρίκνωσης.

Οι χρηµατοδοτήσεις ESG 
εµφάνισαν τις τεράστιες δυνα-
τότητές τους ήδη από την έκδο-
ση των πρώτων πράσινων οµο-
λόγων, τα οποία βασίστηκαν 
στα Green Bond Principles 
(GBP), το 2014. Η Συµφω-
νία του Παρισιού στο πλαίσιο 
της Σύµβασης Πλαισίου των 
Ηνωµένων Εθνών για την Κλι-
µατική Αλλαγή (UNFCCC), το 
2015, µπόρεσε να τακτοποιή-
σει το σύνολο των απαραίτη-
των νοµικών και διαχειριστι-
κών λεπτοµερειών, µε αποτέ-
λεσµα τα Βιώσιµα Χρηµατο-
οικονοµικά Προϊόντα (ΒΧΠ) 
να αναπτυχθούν έτι περαιτέ-
ρω, τόσο ως διαθέσιµες µορ-
φές και επιλογές όσο και ως 
όγκος συναλλαγών και κύκλος 
εργασιών.

Ενδεικτικά, η συνολική πα-
γκόσµια αξία των πράσινων 
δανείων, επί παραδείγµατι, αυ-
ξήθηκε 15 φορές από το 2016 
έως το 2020.

Μορφές Βιώσιµων 
Χρηµατοοικονοµικών 
Προϊόντων

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστι-
κό των ΒΧΠ αποτελεί η δοµική 
πολυµορφία τους. Μπορούν να 
εµφανιστούν µε τη µορφή δα-
νείων (Sustainability Linked 
Loans - SSLs), οµολόγων 
(green bonds), πιστώσεων 
(green promissory notes) ή ιδι-
ωτικών τοποθετήσεων (green 
private placements).
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Τα συνδεδεµένα µε 
τη βιωσιµότητα δάνεια 
(Sustainability Linked Loans 
- SSLs) και τα πράσινα δάνεια 
(green loans) αποτελούν µια 
διαδεδοµένη µορφή ΒΧΠ. Το 
2020, το ποσό των χαρτοφυλα-
κίων αυτών συγκέντρωσε περί 
τα 190 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια (η αποτίµηση των ίδιων 
προϊόντων το 2017 δεν ξεπερ-
νούσε τα 5 δισεκατοµµύρια!). 
Η χρήση ενός SSL ή ενός πρά-
σινου δανείου εξυπηρετεί έναν 
διττό σκοπό: ενισχύει τη χρη-
µατοδότηση µιας επένδυσης µε 
βιώσιµο αποτύπωµα και ταυ-
τόχρονα βελτιώνει τους σχετι-
κούς δείκτες επιµέτρησης βι-
ωσιµότητας του δανειολήπτη. 
Ωστόσο εφαρµόζεται ένα εί-
δος πρωτοκόλλου διατηρησι-
µότητας των στόχων: ο λήπτης 
του ΒΧΠ αυτού θα ωφεληθεί 
εάν οι επιδόσεις βιωσιµότητάς 
του καλυτερεύσουν (για παρά-
δειγµα, θα µειωθεί το κόστος 
του δανεισµού του ή θα επιτύ-
χει ευκολότερη πρόσβαση σε 
επιπλέον προϊόντα).

Στην περίπτωση, όµως, που 
το βιώσιµο αποτύπωµα του δα-
νειοδοτούµενου επιδεινωθεί, 
µπορεί να υποστεί συνέπειες 
(αύξηση του επιτοκίου ή πε-

ριορισµό των εν γένει πιστώ-
σεών του).

Τα πράσινα οµόλογα εί-
ναι το δηµοφιλέστερο ΒΧΠ. 
Μπορούν να προσφερθούν 
είτε κατά µόνας είτε υπό τη 
µορφή ενός δοµηµένου σχή-
µατος (π.χ. αµοιβαίου κεφα-
λαίου) και αποτελούν συλλέ-
κτες πόρων χρηµατοδότησης 
περιβαλλοντικών ή/και κοινω-
νικών προγραµµάτων, δράσε-
ων, επενδύσεων και εν γένει 
πρωτοβουλιών.

Ω
ς µακροπρόθεσµη 
επένδυση, µια τοπο-
θέτηση σε πράσινα 

οµόλογα θεωρείται συντηρη-
τική και ασφαλής, απαιτώντας 
ελάχιστη επίβλεψη σε συνεχή 
βάση. Τα χαρακτηριστικά χρη-
µατοοικονοµικού κινδύνου και 
απόδοσης είναι τα ίδια µε τα 
παραδοσιακά οµόλογα, αλλά 
ο προστιθέµενος χαρακτηρι-
σµός ESG µπορεί να συµβά-
λει στη µείωση των επιτοκίων 
και, ως εκ τούτου, στην άντλη-
ση περισσότερων κεφαλαίων. 
Καθώς αυτά τα πράσινα οµό-
λογα ενσωµατώνονται περισ-
σότερο σε κύρια κεφάλαια, δεί-
κτες και άλλα παρόµοια «συµ-
βατικά» προϊόντα, αναµένεται 

ότι το κόστος έκδοσης µπορεί 
να µειωθεί περαιτέρω καθώς 
αυξάνεται το πρόσθετο ενδια-
φέρον από ιδιώτες επενδυτές.

Οι πράσινες πιστώσεις 
(green promissory notes) απο-
τελούν ένα ΒΧΠ το οποίο µπο-
ρεί να κινηθεί εκτός χρηµατι-
στηριακής αγοράς. Ουσιαστι-
κά αποτελούν ένα προϊόν που 
στοχεύει στην απευθείας σύν-
δεση επενδυτών και µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων. Οι ενδι-
αφερόµενοι κεφαλαιούχοι, µε 
βάση αυτό το ΒΧΠ, έχουν τη 
δυνατότητα να έλθουν σε επα-
φή µε στοχευµένες επιλογές 
σχεδίων, πολλά εκ των οποί-
ων έχουν έντονα καινοτόµο 
χαρακτήρα – και, άρα, µπο-
ρούν να προεξοφλήσουν σο-
βαρή κερδοφορία.

Τέλος, υπάρχουν οι ιδιω-
τικές τοποθετήσεις (green 
private placements). Η χρήση 
τους είναι περιορισµένη –απο-
τελούν λιγότερο από το 1/10 
της συνολικής αξίας των ΒΧΠ 
παγκοσµίως– και αυτό γιατί 
αποδίδουν σε µεγαλύτερο βά-
θος χρόνου (οι αποδόσεις δύ-
ναται να φανούν και µετά 12 ή 
15 έτη επένδυσης). Η καθυστέ-
ρηση αυτή, σε σχέση µε τα κρι-
τήρια αξιολόγησης µιας επέν-

Οι επιχειρήσεις 
ανακτούν 
πλεονεκτήµατα 
έναντι των 
ανταγωνιστών 
τους, καθώς η 
εφαρµογή µιας 
επιχειρησιακής 
στρατηγικής µε 
επίκεντρο τα 
ESG οδηγεί σε 
κοστολογικούς 
εξορθολογισµούς 
και επιπλέον 
εµπορική 
διεισδυτικότητα

δυσης ως βιώσιµης, είναι έως 
και αποτρεπτική.

Επωφελής επένδυση
Η επένδυση σε ΒΧΠ εί-

ναι επωφελής για όλους τους 
εµπλεκοµένους: την κοινω-
νία, τις επιχειρήσεις, τους 
επενδυτές και τις αγορές κε-
φαλαίου.

� Η κοινωνία εισπράττει τα 
µερίσµατα της γενικότερης βελ-
τίωσης των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, της εξοµάλυνσης 
των κοινωνικών ανισοτήτων 
και της εφαρµογής κανόνων 
µε αποτυπώµατα ακεραιότη-
τας και διαφάνειας.

� Οι επιχειρήσεις ανα-
κτούν πλεονεκτήµατα έναντι 
των ανταγωνιστών τους, κα-
θώς η εφαρµογή µιας επιχει-
ρησιακής στρατηγικής µε επί-
κεντρο τα ESG οδηγεί σε κο-
στολογικούς εξορθολογισµούς 
και επιπλέον εµπορική διεισ-
δυτικότητα.

� Οι επενδυτές αποκτούν ου-
σιαστική µεσοµακροπρόθεσµη 
πληροφόρηση και ειδικευµέ-
νη τεχνογνωσία που καθιστά 
τις αποφάσεις τους περισσότε-
ρο ασφαλείς.

� Οι χρηµατοοικονοµικές 
αγορές, τέλος, έχουν τη δυ-
νατότητα να προστατεύσουν 
αποτελεσµατικά την κοινωνία, 
τις επιχειρήσεις και τους επεν-
δυτές, µέσα από κανονιστικά 
πλαίσια που διασφαλίζουν την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια 
των συναλλαγών.

Γνωριµία µε τα ΒΧΠ
Η Capa Epsilon spPCC®, 

ως ειδικευµένος συµβουλευτι-
κός και τεχνικός πάροχος θε-
µάτων επιχειρηµατικής βιω-
σιµότητας, έχει τη δυνατότητα 
να σας προτείνει το κατάλληλο 
ΒΧΠ ως µια επενδυτική λύση 
ασφαλούς τοποθέτησης κεφα-
λαίων. Από την άλλη πλευρά, 
µπορούµε να σχεδιάσουµε το 
προϊόν που εσείς επιθυµείτε, 
ώστε να αντλήσετε τα κεφά-
λαια εκείνα που σας χρειάζο-
νται, προκειµένου η επιχείρη-
σή σας να αναπτυχθεί, στηρι-
ζόµενη σε βιώσιµα θεµέλια.

ή Η επένδυση σε ΒΧΠ είναι επωφελής για όλους τους εµπλεκοµένους: την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τους 
επενδυτές και τις αγορές κεφαλαίου.


