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Περιβαλλοντική Οικονομία & Ανάπτυξη

“Η ανάπτυξη της οικονομίας, μέσα από επενδύσεις που είναι φιλικές προς το

περιβάλλον, προβάλλει σήμερα ως μία επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα στη

διασφάλιση των θέσεων εργασίας ή και στη δημιουργία νέων ώστε να

ξανακερδηθεί η αναπτυξιακή ορμή που απαιτείται για το ξεπέρασμα της κρίσης

αλλά και για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών

προβλημάτων του πλανήτη”.

Green Banking, Τράπεζα Πειραιώς, 2011
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Τα θεμελιώδη μεγέθη που εγγυώνται την σε βάθος χρόνου ανάπτυξη των αγορών σε σχέση με
την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα παραμένουν ισχυρά.

Με κρίση ή χωρίς αυτή, η ανθρωπότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κλιματικές αλλαγές.

Η (συνεχής) συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, συνεπάγεται μία ισχυρή
βάση για την ανάπτυξη των πράσινων αγορών (π.χ. ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας,
βιοκαλλιέργειες, ανακύκλωση υλικών, προϊόντα πράσινης χημείας, οικολογική δόμηση,
πράσινες μεταφορές, πράσινος τουρισμός).
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Περιβαλλοντική Οικονομία & Ανάπτυξη
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Περιβαλλοντική Οικονομία & Ανάπτυξη

Το 2013, μόνο στους τομείς της ηλιακής ενέργειας, των αιολικών και των
βιοκαυσίμων επενδύθηκαν διεθνώς $250 δισ. και το νούμερο αυτό

αναμένεται να εκτιναχθεί στα $400 δισ. ετησίως την επόμενη δεκαετία
(Clean Energy Trends 2014).

Ο διεθνής οργανισμός για τις ΑΠΕ (IRENA, 2014) εκτιμά πως σε διεθνές
επίπεδο θα απαιτηθούν κατά μέσο όρο επενδύσεις της τάξης των $550 δισ.

κάθε χρόνο προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι.



Παράλληλα, μια νέα τάση αναπτύσσεται στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, η οποία ευθέως
πλέον συντάσσεται με τις προοπτικές της πράσινης ή “ζωντανής” οικονομίας.

Πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

- Πρωτοβουλία Global Divest-Invest, η οποία στηρίζει την αποεπένδυση $50 δισ. διεθνώς από
τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων.

- Λευκή Βίβλος του Bloomberg New Energy Finance για την αποεπένδυση από τα ορυκτά
καύσιμα, η οποία καλεί όσους έχουν επενδυμένα συμφέροντα σε εταιρείες ορυκτών καυσίμων
(η κεφαλαιοποίηση των οποίων αγγίζει τα $5 τρισ.) να αποεπενδύσουν το συντομότερο
δυνατόν και να στραφούν σε άλλες αγορές, όπως, για παράδειγμα, στις ΑΠΕ.
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Μια εμφανής στροφή στο αναπτυξιακό πρότυπο



Η σχετική έκθεση του WWF για τη ζωντανή οικονομία, “καταλογίζει” τα παρακάτω στον
τραπεζικό τομέα:

- Χαμηλή διείσδυση περιβαλλοντικών έργων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
- Χαμηλά ποσοστά περιβαλλοντικής πιστοδότησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις .
- Έλλειψη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες πιστοδότησης.
- Ελλιπή καταγραφή και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τραπεζικών
χαρτοφυλακίων.
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Η κριτική στις μέχρι τώρα τραπεζικές πρακτικές



“Θα στηρίζουμε και θα χρηματοδοτούμε και εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και
έργα που παρέχουν προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
με την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών που επιθυμούν να προωθήσουν την
ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια βιώσιμη κοινωνία.

Θέλουμε η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ποιότητα ζωής και να έχει στο κέντρο της
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς να διακινδυνεύονται περιβαλλοντικοί και
κοινωνικοί δείκτες στο μέλλον.”

Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς , 2008
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Η στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς



Την τελευταία τετραετία, ο αριθμός των πράσινων επενδύσεων που χρηματοδότησε η Τράπεζα
Πειραιώς υπερδεκαπλασιάστηκε σε σχέση π.χ. με το 2010.

•Σήμερα:
€ 1,6 δισ. σε χρηματοδοτήσεις περιβαλλοντικών επενδύσεων (μεταξύ των οποίων και 800 MW
ΑΠΕ).

Το συντριπτικό ποσοστό των χρηματοδοτήσεων αυτών αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και να στραφούν σε καθαρές πηγές
ενέργειας.
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Η στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας στην πράξη (1)



Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών με σαφή περιβαλλοντική στόχευση.

Στήριξη επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και νερού,
της πράσινης χημείας, των πράσινων μεταφορών, της βιολογικής και υπεύθυνης γεωργίας και
του οικοτουρισμού-αγροτουρισμού.

Τα προϊόντα αυτά στηρίζονται και από ασφαλιστικά προϊόντα, προϊόντα leasing καθώς και
υπηρεσίες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση εταιρειών, τη διαχείριση αποβλήτων και την
ενεργειακή αναβάθμιση και προσφέρονται μέσω των θυγατρικών του Ομίλου.
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Η στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας στην πράξη (2)
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ PVΠΑΡΑΓΩΓΗ PV

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ TRACKERS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ TRACKERS

ΕΜΠΟΡΙΑ INVERTERSΕΜΠΟΡΙΑ INVERTERS

ΕΜΠΟΡΙΑ PVΕΜΠΟΡΙΑ PV ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ TRACKERS
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ TRACKERS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παραγωγή

Εμπορία

Συντήρηση/
Υπηρεσίες

Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα (1)
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ΑΠΕΑΠΕ

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΑΑΙΟΛΙΚΑ

ΒΙΟΜΑΖΑΒΙΟΜΑΖΑ

Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα (2)
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Παραγωγή, Συσκευασία,
Διανομή, Διάθεση,

Πιστοποίηση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Παραγωγή, Συσκευασία,
Διανομή, Διάθεση,

Πιστοποίηση

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Περιβαλλοντικά φιλικά

απορρυπαντικά, Φυσικά
καλλυντικά, κλπ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Περιβαλλοντικά φιλικά

απορρυπαντικά, Φυσικά
καλλυντικά, κλπ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κτήρια υψηλής
ενεργειακής

αποδοτικότητας,
Δομικά υλικά, κλπ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κτήρια υψηλής
ενεργειακής

αποδοτικότητας,
Δομικά υλικά, κλπ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

Ανακύκλωση,
Κομποστοποίηση, κλπ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

Ανακύκλωση,
Κομποστοποίηση, κλπ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Υβριδικά οχήματα,

Ηλεκτρικά οχήματα,
σταθερής τροχιάς,

ποδήλατα, κ.λπ.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Υβριδικά οχήματα,

Ηλεκτρικά οχήματα,
σταθερής τροχιάς,

ποδήλατα, κ.λπ.

Α.Π.Ε.
Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα,

Αιολικά, Γεωθερμία,
Ηλιοθερμικά, Μικρά

υδροηλεκτρικά

Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα (3)



Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων

ØΗ χρηματοδότηση της πράσινης επιχειρηματικότητας μέχρι σήμερα, είχε ως αποτέλεσμα την
αποφυγή έκλυσης άνω του 1,000,000 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, κάτι που
ισοδυναμεί με την ποσότητα ρύπων που θα απορροφούσαν 80 εκατ. δέντρα.

ØΤαυτόχρονα, με τις χρηματοδοτήσεις αυτές εξασφαλίστηκε η στήριξη περίπου 17.000 θέσεων
εργασίας σε σχετικούς τομείς της οικονομίας, σε μια περίοδο που η ανεργία αποτελεί κυρίαρχο
πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
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Η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση (1)
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Η περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση (2)



Περιβαλλοντική Πολιτική

Δέσμευση εφαρμογής συγκεκριμένης πολιτικής μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο
από τη λειτουργία όσο και από την επιχειρηματική δραστηριότητα .

Το 2011 ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που πιστοποιήθηκε σε όλα τα καταστήματα και σε όλα
τα κτήρια διοίκησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS (δηλαδή το Κοινοτικό
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου) και του Προτύπου ISO 14001.
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Φροντίζοντας τα του οίκου μας … (1)



Μετά την απόκτηση των νέων τραπεζών και την ενσωμάτωση των νέων υποδομών :

Από το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην
Ευρώπη που διαθέτει μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση.

36 Κτήρια Διοίκησης
συνολικής επιφανείας περίπου 580,000 m2

829 Καταστήματα του Δικτύου

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, περιλαμβάνει προγράμματα:
ανακύκλωσης, ενεργειακού σχεδιασμού υποδομών, προμήθειας φιλικών προς το περιβάλλον
υλικών και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
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Φροντίζοντας τα του οίκου μας … (2)
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Φροντίζοντας τα του οίκου μας … (3)



Καινοτομία στην Περιβαλλοντική Τραπεζική

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον.

Χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, EC, DG Env.

GREENBanking4LIFE (2006-2009)

climabiz (2010-2012)

LIFE-Stymfalia (2013 -2017)
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Καινοτομία για μια ζωντανή οικονομία (1)
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LIFE06 ENV/GR/000375, October 2006 - October 2009
Συντονιστής δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς
Συνδικαιούχος: Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (OEA)

üΣχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

üΣχεδιασμός και  λειτουργία Βάσης Δεδομένων υπολογισμού περιβαλλοντικού
αποτυπώματος

üΣχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων στην περιβαλλοντική τραπεζική με
έμφαση στις ΑΠΕ

üΔημιουργία  διαδραστικού και επαναλαμβανόμενου προγράμματος
περιβαλλοντικής ενημέρωσης στελεχών και εργαζομένων στον  Όμιλο

Καινοτομία για μια ζωντανή οικονομία (2)
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LIFE08 ENV/GR/000552, January 2010 – December 2012
Συντονιστής δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς
Συνδικαιούχος: WWF Greece, FACE3TS

ü Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης κινδύνου από την κλιματική αλλαγή
για τον υπολογισμό οικονομικών επιπτώσεων και προσαρμογής σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά επιχείρηση.

ü Δημιουργία ιστότοπου www.greenbanking.gr για την προώθηση της
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας.

Το climabiz βραβεύτηκε ως ένα από τα 21 καλύτερα προγράμματα
LIFE Environment στην Ευρώπη για το 2013

Καινοτομία για μια ζωντανή οικονομία (3)

http://www.greenbanking.gr/


21

LIFE12 NAT/GR/000275,  October 2013 - September 2017

Συντονιστής δικαιούχος : Τράπεζα Πειραιώς
Συνδικαιούχοι: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Δήμος Σικυωνίων
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
ΚΑΠΕ
ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ

Στόχος:

Η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας
και η μακροχρόνια διασφάλιση της προστασίας

μέσα από την δημιουργία καινοτόμου συστήματος
αναχρηματοδότησης  των διαχειριστικών δράσεων

Καινοτομία για μια ζωντανή οικονομία (4)



Αποστολή – Mission Statement

«Η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των εκτάσεων εντός των βιομηχανικών περιοχών, η
δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρηματικών πάρκων και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη
παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε συμβατικά και καινοτόμα έργα με στόχους:

(α) τη δημιουργία ενός βιώσιμου οργανισμού που λειτουργεί στη βάση σύγχρονων
περιβαλλοντικών προτύπων προάγοντας την “πράσινη“ επιχειρηματικότητα,
(β) την υποστήριξη της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα στα θέματα ανάπτυξης
βιώσιμων επιχειρηματικών πάρκων, καθώς επίσης και στα θέματα εφαρμοσμένων τεχνολογιών
περιβαλλοντικής καινοτομίας.
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Επιχειρώντας στροφή στους παραγωγικούς κλάδους (1)

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: Oι δραστηριότητες της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
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26 οργανωμένοι υποδοχείς
βιομηχανικών δραστηριοτήτων

51,500 στρ. βιομηχανικής γης

2,380 εγκατεστημένες επιχειρήσεις

40,000 εργαζόμενοι

€ 7,5 δισ. ετήσιος κύκλος εργασιών
εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Επιχειρώντας στροφή στους παραγωγικούς κλάδους (2)



ØΕπενδύει στον εκσυγχρονισμό των περιβαλλοντικών υποδομών των βιομηχανικών περιοχών
που διαχειρίζεται, ενώ είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ESCO (Εταιρείες παροχής Ενεργειακών
Υπηρεσιών) της Ελλάδας.

ØΠροωθεί επενδύσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές και ιδιαίτερα στους εξής τομείς:

Ενεργειακός Τομέας και συγκεκριμένα σε τεχνολογίες παραγωγής ή/και αποθήκευσης
ηλεκτρικής  και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ

Διαχείριση Αποβλήτων

Εξειδικευμένος σχεδιασμός και δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Πάρκων,
μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος
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Επιχειρώντας στροφή στους παραγωγικούς κλάδους (3)



- Σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων πράσινης επιχειρηματικότητας (€ 1,6 δισ.) με έμφαση στην
περιβαλλοντική πιστοδότηση σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες πιστοδότησης.

-Διαθέτει εργαλεία καταγραφής και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Ενισχύει επενδύσεις και πρωτοβουλίες στον τομέα της Περιβαλλοντικής Οικονομίας.

-Πιστοποιεί μέσω ανεξάρτητων οργανισμών τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες και
επιδόσεις.

Δεσμεύεται στρατηγικά για την ενίσχυση μιας ζωντανής οικονομίας
που θα σέβεται τις αρχές της αειφορίας.
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Συνοψίζοντας
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία

www.greenbank ing. gr

www.etvavipe. gr


