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Πράσινη χρηματοδότηση και μετασχηματισμός 

της οικονομίας 

 

Αποδέχθηκα άμεσα την τιμητική πρόσκληση του κ. 

Κυμπουρόπουλου και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω 

αλλά και τον συγχαίρω  για τη σχετική του 

πρωτοβουλία. 

 

• Μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα, να συζητήσουμε τις 

προκλήσεις που αναδύονται διεθνώς από την 

κλιματική αλλαγή, και τη μετάβαση προς ένα νέο 

μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

• Γνωρίζουμε όλοι ότι, διεθνώς και βεβαίως 

πανευρωπαϊκά, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του 

περιβάλλοντος και η στήριξη ενός νέου μοντέλου 

βιώσιμης ανάπτυξης και  αειφορίας, βρίσκονται ψηλά 

στην agenda όλων των συνόδων κορυφής, όπως της 

πρόσφατης στις Βρυξέλλες. 

 

• Στο χρηματοπιστωτικό τομέα μιλάμε εδώ και χρόνια 

για την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.  Συνοπτικά, 

αυτό σημαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται 

να συμβάλουν στον μετασχηματισμό της οικονομίας, 

προωθώντας, μεταξύ άλλων,  την πράσινη 

χρηματοδότηση, και πιο γενικά των 

μακροπρόθεσμων αειφόρων επενδύσεων. 

 

• Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) 

δημοσίευσε την προηγούμενη Παρασκευή 

(6.12.2019) Σχέδιο Δράσης της για τη βιώσιμη 
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χρηματοδότηση, στο οποίο περιγράφεται η 

προσέγγισή της και η υιοθέτηση βασικών δεικτών 

διαχείρισης κινδύνου από κλιματικές αλλαγές. To 

Σχέδιο Δράσης δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα 

κινηθεί η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων τα 

επόμενα χρόνια σχετικά με ζητήματα ESG και 

πράσινης χρηματοδότησης.  

 

• Στο στόχο αυτό, τόσο η Ένωση όσο και οι τράπεζες-

μέλη μας, έχουμε ήδη επικεντρωθεί εδώ και καιρό. 

Ήδη, οι τράπεζες-μέλη μας αποτελούν, στην 

πλειονότητά τους, Founding Signatories (Ιδρυτικά 

Μέλη) των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής 

(Principles for Responsible Banking) της 

Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων 

Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI), η επίσημη 

υπογραφή των οποίων έλαβε χώρα στη, μόλις προ 3 

μηνών περίπου, Γενική Συνέλευση των Η.Ε.  

 

• Ωστόσο, αυτό που ενδεχομένως να μην είναι ευρέως 

γνωστό είναι η σειρά δεσμεύσεων που έχει αναλάβει 

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά τις 

αντιξοότητες που για περίπου 10 χρόνια ταλανίζουν 

την ελληνική οικονομία, σε σχέση με την αειφόρο και 

πράσινη ανάπτυξη. 

 

• Θα ήθελα να σας αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις 

δράσεις μας.  

 

• Καταρχάς, όλες οι Τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα 

Πειραιώς, της οποίας έχω την τιμή να είμαι 

Πρόεδρος, υπέγραψαν πρόσφατα, τις Αρχές 
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Υπεύθυνης Τραπεζικής της Χρηματοοικονομικής 

Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το 

περιβάλλον, αναλαμβάνοντας μία σαφή κοινωνική 

δέσμευση ότι με τις δράσεις τους και ιδίως τις 

χρηματοδοτήσεις, θα είναι προσηλωμένες σε αυτές 

τις αρχές.  

 

• Θα χαρακτήριζα αυτές τις αρχές ως την Magna 

Charta για το περιβάλλον. 

 

• Ακόμη όλες οι Τράπεζες και μάλιστα πάλι η Τράπεζα 

Πειραιώς ξεκίνησε αυτήν την πρωτοβουλία, 

προώθησαν και προωθούν συνειδητά την πράσινη 

χρηματοδότηση, το λεγόμενο Green Banking. 

Στηρίζουν ενεργά την ανακύκλωση και 

χρηματοδοτούν  ενεργειακά έργα, βασισμένα σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ενώ συνεχίζουν να 

δημιουργούν νέες καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα 

πράσινης χρηματοδότησης.  

 

• Φυσικά δεν αρκεί η πρωτοβουλία των Τραπεζών. 

Θέλουμε επίσης, τη συνεργασία όλων των φορέων 

και όλων των εμπλεκομένων.  

 

• Πάλι, οι Τράπεζες μέλη μας, έχουν ξεκινήσει από 

τους πελάτες τους.  Οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει 

ειδικό εγχειρίδιο πιστωτικής πολιτικής, που 

ενσωματώνει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  Μέσω του 

εγχειριδίου, οι τράπεζες υποστηρίζουν 

δραστηριότητες που δεν έχουν βραχυπρόθεσμο 
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ορίζοντα, αλλά δραστηριότητες που αντέχουν στο 

χρόνο, και είναι βιώσιμες και αειφόρες.  

 

Το εγχειρίδιο αυτό, είναι γνωστό ως Εnvironmental 

and Social Management System, και έχει ήδη 

ενταχθεί στη χρηματοδοτική πολιτική όλων των 

τραπεζών. Επιπλέον, οι ελληνικές Τράπεζες έχουν 

αναπτύξει και μοντέλα διαχείρισης κλιματικού 

κινδύνου που αξιολογούν και υπολογίζουν την 

έκθεση των χρηματοδοτήσεων σε κίνδυνο κλιματικών 

αλλαγών και τον βαθμό στον οποίο μπορούν οι 

τελευταίες να επηρεαστούν οικονομικά. 

 

• Αλλά οι πρωτοβουλίες των Τραπεζών, από μόνες 

τους, δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε επίσης ένα κεντρικό 

σχεδιασμό από την πολιτεία και ένα σταθερό, 

φορολογικό περιβάλλον.  Ενδεικτικά να αναφέρω ότι 

στο παρελθόν η επιβολή τέλους στα φωτοβολταϊκά 

ανέτρεψε το σχεδιασμό και των επιχειρήσεων, αλλά 

και των τραπεζών, ως προς την βιωσιμότητα των 

συγκεκριμένων έργων και ανέκοψε την επέκτασή 

τους. 

 

• Και σε αυτό τον τομέα, η συμβολή της Ενώσεως είναι 

καταλυτική και διαχρονική. Η συνεργασία μας με το 

σύνολο των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα είναι διαρκής. 

 

• Αναφέρω, για παράδειγμα, την αδιάλειπτη 

συνεργασία μας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, με το οποίο επεξεργαζόμαστε από 
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κοινού το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα. 

 

• Επίσης, η Ένωση και τα μέλη της στήριξαν επιτυχώς 

την πρώτη και δεύτερη φάση του προγράμματος 

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον», έχοντας μάλιστα 

αναλάβει εξ ’ολοκλήρου, το κόστος του σχετικού 

πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του 

προγράμματος. 

 

• H Ένωση και όλες οι ελληνικές τράπεζες 

συνεργάζονται πάνω από μία δεκαετία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης, με φορείς και Σχήματα που συστήνονται 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης,  και με 

τράπεζες του εξωτερικού, για τη χρηματοδότηση 

έργων φιλικών προς το περιβάλλον και προς 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Οι τράπεζες επίσης 

παρακολουθούν και τη συμμόρφωση των τελικών 

δανειοληπτών με την κείμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία κατά τον χρόνο της χρηματοδότησης.  

 

• Οι Τράπεζες μέλη μας είναι οι φορείς προώθησης και 

χρηματοδότησης των «πράσινων»  έργων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Υποδομών - 

Infrastructure Fund of Funds, InfraFoF.  Δηλαδή, 

αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μονάδες βιομάζας 

και βιοαερίου, έργα ενεργειακής απόδοσης σε 

δημόσια κτίρια και σε κτίρια επιχειρήσεων, έργα 

αναβάθμισης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, 
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καθώς και έργα ύδρευσης και διαχείρισης 

αποβλήτων. 

 

Οι Τράπεζες, πέραν της διαχείρισης των κονδυλίων 

του Ταμείου Υποδομών, ύψους 450 εκατ. €, 

συνεισφέρουν ιδίους πόρους και συμβάλλουν στην 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση αυτών των έργων.  Προσδοκούμε με 

αυτήν την πρωτοβουλία, την υλοποίηση βιώσιμων 

έργων συνολικού ύψους της τάξεως τουλάχιστον 

650 εκατ. ευρώ. 

 

• Η υλοποίηση των έργων αυτών αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του 

νέου ΕΣΕΚ (Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και 

το Κλίμα) και οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα 

αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης της 

χώρας.  

 

• Μεταξύ των σημαντικών στόχων του ΕΣΕΚ είναι, η 

απολιγνητοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας έως το 2028, και η αύξηση της 

συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

στη συνολική κατανάλωση άνω του 35% έως το 2030 

(έναντι του 32% της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό 

σημαίνει πως, το μερίδιο συμμετοχής των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής θα υπερβεί το 60% και οι 

τράπεζες επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην 

επίτευξη του ρόλου αυτού. 
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• Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας συμμετέχει ενεργά  και 

πρωτοστατεί στην προσπάθεια της χωράς για 

αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα έχουν συμβάλει και θα συνεχίσουν να 

συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της οικονομίας, 

προωθώντας την πράσινη χρηματοδότηση, και πιο 

γενικά την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των 

μακροπρόθεσμων αειφόρων επενδύσεων. 

 

• Θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα βήματα, 

εάν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση, αλλά θεωρώ ότι 

διαθέτουμε όλες τις προϋποθέσεις και κυρίως τη 

θέληση να ανακτήσουμε το χρόνο αυτό και 

επιφυλάσσομαι για περισσότερες πληροφορίες και 

τοποθετήσεις στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 


