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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Όψη του Μέλλοντος 
 

Από το τόξο της γέφυρας στην οποία τον έχει µεταφέρει ο 

οδηγός του, ο ∆άντης βλέπει τώρα τους Μάντεις […] να 
πλησιάζουν αργά, από το βάθος του τέταρτου Χάσµατος. Με 
την βοήθεια των µαγικών τους επικλήσεων και των κακών 
τους πρακτόρων, είχαν προσπαθήσει να κατασκοπεύσουν το 
µέλλον που ανήκει στον Παντοδύναµο, και τώρα τα πρόσωπα 
τους είναι συσπασµένα από τον πόνο και µη µπορώντας να 
κοιτάξουν προς τα εµπρός, είναι αναγκασµένοι να περπατούν 
προς τα πίσω. 

 
DANTE ALIGHIERI, Η Θεία Κωµωδία: Η Κόλαση (1867) 

 
 
1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Αναµφίβολα το περιβάλλον είναι δηµόσιο αγαθό και βρίσκεται στο επίκεντρο 

των πολιτικών επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων αλλά και των επιχειρηµατικών 

σχεδίων και πλάνων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο στην τοπική 

κοινωνία όσο και σε διεθνή επίπεδο.  Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια η τάση να αποτελεί αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Η πολιτική των επιχειρήσεων για το περιβάλλον, ο νέος «πράσινος» ενεργειακός 

σχεδιασµός των κυβερνήσεων καθώς και οι πολιτικές για τις µεταφορές, φαίνεται να 

αποτελούν τους τρεις πυλώνες για να οδηγηθούµε σε µια πράσινη οικονοµία.  

Μια οικονοµία που θα αποτελεί τη βάση της βιώσιµης ανάπτυξης, που θα 

δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα προστατεύει το περιβάλλον. Ποια όµως είναι 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα και έχουν κάνει τόσο επιτακτική την 

ευσυνείδητη δραστηριοποίηση τόσο σε ατοµικό όσο και σε επιχειρηµατικό, πολιτικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο; 

Η υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και ο φόβος εξάντλησης των 

φυσικών πόρων, σε παγκόσµιο επίπεδο, συγκαταλέγονται µεταξύ των βασικών 

προβληµάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Η εµφάνιση απειλών επί του 

περιβάλλοντος σε πλανητική κλίµακα επιβεβαιώνει την ιδέα ότι γι’ αυτήν ευθύνεται η 

οικονοµική ανάπτυξη και ότι πρέπει να βρεθεί ένας συµβιβασµός ανάµεσα στις 

οικονοµικές θεωρήσεις και την προάσπιση της φύσης. Στην γενική του µορφή το 

περιβαλλοντικό πρόβληµα µπορεί να θωρηθεί ως πρόβληµα του πεπερασµένου 

οικοσυστήµατος.  



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

 

Το διάγραµµα 1 δείχνει

συστήµατος. Το οικονοµικό υποσύστηµα

διάγραµµα κυκλικής ροής 

στηρίζεται και επηρεάζει 

που απεικονίζεται στο διάγραµµα 2 είναι ότι κ

ένα ικανό µέρος της ενέργειας και ύλης

ανακυκλωθεί πλήρως. Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία υπάρχει σηµαντική 

σπατάλη ενέργειας και ύλης

 

∆ιάγραµµα 1.1: Το πεπερασµένο παγκόσµιο οικοσύστηµα 

υποσύστηµα. 

    

Πηγή: Goodland R., Daly H.E., 

2 

δείχνει την σχέση του περιβαλλοντικού και του

Το οικονοµικό υποσύστηµα µπορεί να περιγραφεί µε το γνωστό 

κυκλικής ροής (διάγραµµα 2) το οποίο όµως δεν είναι αυθύπαρκτο

 το περιβαλλοντικό υποσύστηµα. Πιο συγκεκριµένα αυτό 

που απεικονίζεται στο διάγραµµα 2 είναι ότι κατά την παραγωγή τελικών προϊόντων, 

ένα ικανό µέρος της ενέργειας και ύλης που χρησιµοποιείται είναι αδύνατον να 

Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία υπάρχει σηµαντική 

ενέργειας και ύλης.  

Το πεπερασµένο παγκόσµιο οικοσύστηµα και 

              Ενέργεια 

, Serafy S., Environmentally Sustainable Economic Development, 1991 

χέση του περιβαλλοντικού και του οικονοµικού 

µε το γνωστό 

όµως δεν είναι αυθύπαρκτο αλλά 

κεκριµένα αυτό 

ατά την παραγωγή τελικών προϊόντων, 

που χρησιµοποιείται είναι αδύνατον να 

Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία υπάρχει σηµαντική 

 το οικονοµικό 

 

Serafy S., Environmentally Sustainable Economic Development, 1991   
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∆ιάγραµµα 1.2: 

Πηγή: Ε. Σ. Σαρτζετάκης

 

Μπροστά στην ανάδυση αυτών των νέων προβληµατισµών, οι ορθόδοξες 

οικονοµικές θεωρίες συνέχισαν να αναπτύσσουν απαντήσεις πάνω στο θέµα της 

εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και της διαχείρισης όλων των µορφών

(Faucheux et al, 1997). Το µέγεθος της οικολογικής καταστροφής που µπορεί να 

φτάσει η οικονοµική ανάπτυξη σήµερα καθρεπτίζεται από την απάντηση που έδωσε ο 

Mahatma Gandhi όταν ρωτήθηκε εάν µετά την ανεξαρτησία της η Ινδία θα φτάσει το 

επίπεδο ευηµερίας της Αγγλίας. Συγκεκριµένα απάντησε: 

πάνω από τους µισούς φυσικούς πόρους του πλανήτη για να φτάσει στο σηµερινό 

επίπεδο ευηµερίας, πόσους πλανήτες θ

Τα σηµαντικότερα ορατά προβλήµατα από την οικονοµική ανάπτυξη είναι η 

υπερβολική χρήση της συνολικής βιοµάζας από τον άνθρωπο, η αλλαγή των καιρικών 

συνθηκών, η καταστροφή του στρώµατος του όζοντος, η υποβάθµιση της 

3 

2: Το πρόβληµα  κυκλικής ροής

Πηγή: Ε. Σ. Σαρτζετάκης 

Μπροστά στην ανάδυση αυτών των νέων προβληµατισµών, οι ορθόδοξες 

οικονοµικές θεωρίες συνέχισαν να αναπτύσσουν απαντήσεις πάνω στο θέµα της 

εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και της διαχείρισης όλων των µορφών

. Το µέγεθος της οικολογικής καταστροφής που µπορεί να 

φτάσει η οικονοµική ανάπτυξη σήµερα καθρεπτίζεται από την απάντηση που έδωσε ο 

όταν ρωτήθηκε εάν µετά την ανεξαρτησία της η Ινδία θα φτάσει το 

επίπεδο ευηµερίας της Αγγλίας. Συγκεκριµένα απάντησε: «..Η Βρετανία χρειάστηκε 

πάνω από τους µισούς φυσικούς πόρους του πλανήτη για να φτάσει στο σηµερινό 

επίπεδο ευηµερίας, πόσους πλανήτες θα χρειαστεί µια χώρα σαν την Ινδία;…

Τα σηµαντικότερα ορατά προβλήµατα από την οικονοµική ανάπτυξη είναι η 

υπερβολική χρήση της συνολικής βιοµάζας από τον άνθρωπο, η αλλαγή των καιρικών 

συνθηκών, η καταστροφή του στρώµατος του όζοντος, η υποβάθµιση της 

κυκλικής ροής

 

Μπροστά στην ανάδυση αυτών των νέων προβληµατισµών, οι ορθόδοξες 

οικονοµικές θεωρίες συνέχισαν να αναπτύσσουν απαντήσεις πάνω στο θέµα της 

εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και της διαχείρισης όλων των µορφών ρύπανσης 

. Το µέγεθος της οικολογικής καταστροφής που µπορεί να 

φτάσει η οικονοµική ανάπτυξη σήµερα καθρεπτίζεται από την απάντηση που έδωσε ο 

όταν ρωτήθηκε εάν µετά την ανεξαρτησία της η Ινδία θα φτάσει το 

«..Η Βρετανία χρειάστηκε 

πάνω από τους µισούς φυσικούς πόρους του πλανήτη για να φτάσει στο σηµερινό 

α χρειαστεί µια χώρα σαν την Ινδία;…».  

Τα σηµαντικότερα ορατά προβλήµατα από την οικονοµική ανάπτυξη είναι η 

υπερβολική χρήση της συνολικής βιοµάζας από τον άνθρωπο, η αλλαγή των καιρικών 

συνθηκών, η καταστροφή του στρώµατος του όζοντος, η υποβάθµιση της ποιότητας 
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των εδαφών, η εξαφάνιση µορφών ζωής (περισσότερα από 11.000 καταγράφονται ως 

είδη προς εξαφάνιση ενώ περισσότερα από 800 έχουν ήδη εξαφανισθεί) και η κρίση 

στην αλιεία. Στο παράρτηµα 1 ο συγγραφέας παραθέτει 

παρουσιάζουν σχηµατικά την φύση και την έκταση των προβληµάτων. 

Στις ΗΠΑ χρειάζονται 12,2 εκτάρια για την κάλυψη των βασικών αναγκών 

του µέσου κατοίκου, στην Ολλανδία 8 και στην Ινδία 1. Το οικολογικό αποτύπωµα 

της Ολλανδίας καλύπτει 15 φορές την έκταση της χώρας 

την έκταση της χώρας ξεπερνά κατά 35%

για να καλυφθούν οι ανάγκες του τωρινού πληθυσµού της Γης σε Βορειοαµερικάνικα 

επίπεδα (βλέπε σχήµα 3). 

 

∆ιάγραµµα 1.3: Το πρόβληµα µε σταθερά όρια

Donella Meadows, Our Footprints Are Treading Too Much Earth@ Charleston (S.C.) Gazzette

1,1996 

 

Η οικονοµική δραστηριότητα (παραγωγική και κατανάλωση) δηµιουργεί 

αναπόφευκτα περιβαλλοντικά προβλήµατα, το µέγεθος των οποίων αυξάνει µε την 

µεγέθυνση της οικονοµικής δραστηριότητας. Η οικονοµική του περιβάλλοντος 

εξετάζει όλες τις διαφορετικές πτυχές των σχέσεων µεταξύ ποιότητας του 

περιβάλλοντος και της οικονοµικής συµπεριφοράς του πολίτη ή οµάδας πολιτών. Η 

περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική από την άλλ
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των εδαφών, η εξαφάνιση µορφών ζωής (περισσότερα από 11.000 καταγράφονται ως 

είδη προς εξαφάνιση ενώ περισσότερα από 800 έχουν ήδη εξαφανισθεί) και η κρίση 

Στο παράρτηµα 1 ο συγγραφέας παραθέτει µια σειρά από 

ουν σχηµατικά την φύση και την έκταση των προβληµάτων. 

Στις ΗΠΑ χρειάζονται 12,2 εκτάρια για την κάλυψη των βασικών αναγκών 

του µέσου κατοίκου, στην Ολλανδία 8 και στην Ινδία 1. Το οικολογικό αποτύπωµα 

της Ολλανδίας καλύπτει 15 φορές την έκταση της χώρας ενώ το αντίστοιχο της Ινδίας 

ξεπερνά κατά 35%. Θα χρειαζόταν τρεις πλανήτες όπως η Γη 

για να καλυφθούν οι ανάγκες του τωρινού πληθυσµού της Γης σε Βορειοαµερικάνικα 

 

Το πρόβληµα µε σταθερά όρια 

Donella Meadows, Our Footprints Are Treading Too Much Earth@ Charleston (S.C.) Gazzette

Η οικονοµική δραστηριότητα (παραγωγική και κατανάλωση) δηµιουργεί 

αναπόφευκτα περιβαλλοντικά προβλήµατα, το µέγεθος των οποίων αυξάνει µε την 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Η οικονοµική του περιβάλλοντος 

εξετάζει όλες τις διαφορετικές πτυχές των σχέσεων µεταξύ ποιότητας του 

περιβάλλοντος και της οικονοµικής συµπεριφοράς του πολίτη ή οµάδας πολιτών. Η 

περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική από την άλλη πλευρά εξετάζει την σχέση του 

των εδαφών, η εξαφάνιση µορφών ζωής (περισσότερα από 11.000 καταγράφονται ως 

είδη προς εξαφάνιση ενώ περισσότερα από 800 έχουν ήδη εξαφανισθεί) και η κρίση 

διαφάνειες που 

ουν σχηµατικά την φύση και την έκταση των προβληµάτων.  

Στις ΗΠΑ χρειάζονται 12,2 εκτάρια για την κάλυψη των βασικών αναγκών 

του µέσου κατοίκου, στην Ολλανδία 8 και στην Ινδία 1. Το οικολογικό αποτύπωµα 

ενώ το αντίστοιχο της Ινδίας 

. Θα χρειαζόταν τρεις πλανήτες όπως η Γη 

για να καλυφθούν οι ανάγκες του τωρινού πληθυσµού της Γης σε Βορειοαµερικάνικα 

 

Donella Meadows, Our Footprints Are Treading Too Much Earth@ Charleston (S.C.) Gazzette, April 

Η οικονοµική δραστηριότητα (παραγωγική και κατανάλωση) δηµιουργεί 

αναπόφευκτα περιβαλλοντικά προβλήµατα, το µέγεθος των οποίων αυξάνει µε την 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Η οικονοµική του περιβάλλοντος 

εξετάζει όλες τις διαφορετικές πτυχές των σχέσεων µεταξύ ποιότητας του 

περιβάλλοντος και της οικονοµικής συµπεριφοράς του πολίτη ή οµάδας πολιτών. Η 

η πλευρά εξετάζει την σχέση του 
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περιβάλλοντος µε την οικονοµία από το πρίσµα των επιχειρήσεων. Είναι µια 

καινούργια έννοια που έκανε την εµφάνιση της στο τέλος του 20ου αιώνα. 

Περιλαµβάνει όλα τα βασισµένα στην αγορά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί 

αφ’ ενός για να προσφέρουν ποιότητα στο περιβάλλον και αφ’ ετέρου για να 

µεταφέρουν τον κίνδυνο. Αυτό που αποδεικνύεται στην διατριβή είναι ότι η 

περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική καταφέρνει στην πράξη να εφαρµόσει την 

βιώσιµη ανάπτυξη και να προσδώσει προστιθέµενη αξία και στους shareholders 

(σχήµα 4) αλλά και στο περιβάλλον όπως θα φανεί και στην παρουσίαση των 

πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν. 

 

∆ιάγραµµα 1.4: Shareholder Value Creation Model 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Adapted from Willis and Desjardins 2000; Havemann and Webster 1999 

 
Όπως αναφέρουν οι καθηγητές κ.κ. Σαρτζετάκης (επίκουρος καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Μακεδόνιας) και Παπανδρέου (επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου 

Αθηνών) τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η Βιώσιµη Ανάπτυξη έχει αναδειχθεί ως ένα 

από τα πρωτεύοντα θέµατα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Σε 

 
Company  

Objective  

Increased Shareholder Value 
• Long – term stability or growth 

• Capital appreciation (Stock price rise) 

Contributors 

to Value 

Increased 

revenues 

Decreased costs Lower cost of 

capital 

Decision 

Making  
Product Management 
• Marketing 

• Product design  

Operations  
• Productivity 
• Operating 

efficiency  

Capital Assets 
• Working 

capital 

• Fixed capital 

Debt 
• Cost 

• Financial 

leverage 

Finance 
• Raising 

capital 

Equity 
•  Cost 

• Financial 
leverage 
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θεωρητικό επίπεδο, η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό θέµα τόσο των 

κοινωνικών όσο και των φυσικών επιστηµών. Στα πλαίσια της Οικονοµικής 

Επιστήµης γίνονται συστηµατικές και πολύ σηµαντικές προσπάθειες προσδιορισµού 

του όρου Βιώσιµη Ανάπτυξη και διερεύνησης των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ της 

οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης της ανάπτυξης τόσο σε 

µικροοικονοµικό όσο και µακροοικονοµικό επίπεδο. Οι προσπάθειες αυτές ξεκινούν 

από την ευρύτατη αποδοχή ότι η οικονοµική µεγέθυνση συντελέσθηκε (α) σε βάρος 

του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι απαραίτητο τουλάχιστον µε 

τους ρυθµούς που αυτό έγινε κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και (β) ότι 

η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης παραµελήθηκε.  

Εποµένως, σύµφωνα µε την ίδια πηγή είναι απαραίτητος ο άµεσος 

επαναπροσανατολισµός της µεγέθυνσης µέσα από πιο περιβαλλοντικά φιλικά 

µονοπάτια και µε ταυτόχρονη ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης έτσι ώστε να µην 

τεθούν σε κίνδυνο οι µελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Η Βιώσιµη Ανάπτυξη 

είναι ο κύριος ιδεολογικός µοχλός προώθησης µιας τέτοιας αλλαγής σε πολιτικό – 

θεσµικό επίπεδο. Αναπτύχθηκε στην διεθνή σκηνή από τις περιβαλλοντικές µη -

κυβερνητικές οργανώσεις και τα όργανα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών και 

υιοθετήθηκε σταδιακά από τις επιχειρήσεις και τους άλλους διεθνείς οργανισµούς 

πέραν του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών ενώ διείσδυσε ευρέως και σε εθνικό 

επίπεδο.   

Η περιβαλλοντική κίνηση ξεκίνησε στο δεύτερο µισό του 19ου ως απόρροια  

της οικονοµικής ανάπτυξης στο περιβάλλον. Υπήρχε µέχρι πρόσφατα η λανθασµένη 

αντίληψη ότι ακριβώς επειδή η περιβαλλοντική υποβάθµιση ήρθε ως απόρροια της 

οικονοµικής ευηµερίας θα πρέπει να θυσιάσουµε πρόοδο για να βελτιώσουµε τις 

συνθήκες στο περιβάλλον. Σκοπός της διπλωµατικής είναι να αποδείξει – µε την 

παρουσίαση των πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων - ότι αυτές οι δυο έννοιες 

σαφώς και µπορούν να συνυπάρξουν µαζί. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρχικά το λογιστικό σύστηµα που αναπτύχθηκε 

παράλληλα µε την βιοµηχανική επανάσταση παρουσίαζε κυρίως λογαριασµούς 

εσόδων, εξόδων και ισολογισµούς. Αν η εταιρεία δεν ήθελε να πληρώσει για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον λόγω των δραστηριοτήτων της απλά δεν το 

ανέφερε στους λογαριασµούς της. Αργότερα εµφανίστηκε η έννοια των 

“externalities”. Μια καινούργια έννοια που ήρθε είναι η περιβαλλοντική λογιστική 

που περιγράφεται ως «η ενασχόληση µε περιβαλλοντικά θέµατα (κόστη, υποχρεώσεις 
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και πάγια) µέσα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και περιβαλλοντικές 

εκτιµήσεις». 

Οι καθηγητές ∆. Καλιαµπάκος, (Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.) και ∆. ∆αµίγος, 

(Λέκτορας Ε.Μ.Π) στο µάθηµα «Περιβαλλοντική Οικονοµία» αναφέρουν ότι η 

οικονοµία του περιβάλλοντος, ως κλάδος των οικονοµικών, έχει διατρέξει µια 

παράλληλη πορεία µε τη γενικότερη οικονοµική θεωρία τουλάχιστον από τον 18ο 

αιώνα. Όλοι οι µεγάλοι κλασικοί οικονοµολόγοι έχουν εκφράσει, άµεσα ή έµµεσα, 

απόψεις που διαµόρφωσαν σταδιακά την οικονοµία του περιβάλλοντος ως αυτοτελή 

επιστηµονικό κλάδο. Η περιβαλλοντική οικονοµία αρχίζει να αναπτύσσεται δυναµικά 

και µε συστηµατικό τρόπο τις δεκαετίες ΄60-΄70 στις Η.Π.Α., ταυτόχρονα µε το 

πρώτο κύµα της οικολογικής ανησυχίας (Navrud & Pruckner, 1997), ενώ στην 

Ευρώπη και σε αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής 

και της Αφρικής, κατά τις δεκαετίες ΄80-΄90 (Navrud, 1992; Navrud & Pruckner, 

1997).  

Η Περιβαλλοντική οικονοµία (Environmental Economics) είναι ο 

επιστηµονικός κλάδος, αντικείµενο του οποίου αποτελεί η µελέτη περιβαλλοντικών 

προβληµάτων, υπό το πρίσµα και τις αναλυτικές τεχνικές της οικονοµίας (Field, 

1994). Η Οικονοµία των φυσικών πόρων (Natural Resource Economics) είναι ο 

επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη βελτιστοποίηση της χρήσης 

των ανανεώσιµων και µη-ανανεώσιµων φυσικών πηγών, υπό το πρίσµα της 

οικονοµίας (Field, 1994). Η διαχωριστική γραµµή µεταξύ των δύο αντικειµένων, 

όπως αναφέρεται και από τους Copper και Oates (1992), είναι ασαφής. Όπως 

αναπαρίσταται σχηµατικά από τον Field (1994) η οικονοµία των φυσικών πόρων 

εξετάζει τη σχέση α, η οποία αναπαριστά την εισαγωγή πρώτων υλών στο οικονοµικό 

σύστηµα, ενώ η περιβαλλοντική οικονοµία τη σχέση β, ήτοι τις επιπτώσεις της 

οικονοµικής δραστηριότητας στην ποιότητα του περιβάλλοντος (Σχ. 5). 

 

∆ιάγραµµα 1.5: Βασικές σχέσεις οικονοµίας και περιβάλλοντος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: (Field, 1994) 

 ΦΥΣΗ 

οικονοµία α β 
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Σήµερα εκατοντάδες από τις µεγαλύτερες εταιρείες του κόσµου εκδίδουν 

περιβαλλοντικές εκθέσεις παράλληλα µε τις οικονοµικές εκθέσεις και τους λογαριασµούς 

τους κάθε χρόνο. Οι εκθέσεις αυτές περιέχουν ποσοτικά στοιχεία όπως για την 

κατανάλωση νερού, τον όγκο των απορριµµάτων που παράγουν, την έκλυση των 

ατµοσφαιρικών ρύπων καθώς και το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουν από 

ανανεώσιµες πηγές. Συνήθως αυτό γίνεται εθελοντικά αν και υπάρχει η προσδοκία να 

γίνει υποχρεωτικά. Κάποιες εταιρείες θεωρούν κερδοφόρο να µετράνε και να 

παρατηρούν περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτές και πολλές άλλες επιχειρήσεις 

καταγράφουν τις επιδόσεις τους µε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια 

σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές συνηθισµένες οικονοµικές µεθόδους. Οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι οι καλές περιβαλλοντικές πολιτικές µεταφράζονται σε δυνατές οικονοµικές 

επιδόσεις. 

Η νοµοθεσία για τα περιβαλλοντικά θέµατα αυξάνεται ως αποτέλεσµα των 

καταστροφών και των θανάτων που έχει επιφέρει η καταστροφή του περιβάλλοντος 

(πετρελαιοκηλίδες, µολυσµένες εκτάσεις, όξινη βροχή, αλλαγή κλίµατος κλπ). Εξίσου 

σηµαντική όµως είναι και η ανησυχία του κόσµου για τα προβλήµατα του 

περιβάλλοντος. Μη κυβερνητικές οργανώσεις οργανώνουν παγκόσµιες καµπάνιες 

αφυπνίζοντας και ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώµη.  

Απόδειξη είναι η ραγδαία αύξηση σε επενδύσεις που καθορίζονται από 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα χρήµατα των επενδύσεων υπολογίζονται σε 

2 trillion $ και συνεχώς αυξάνονται. Στα τελευταία 5 χρόνια FTSE και DOW JONES 

έχουν στοχεύσει στην κοινωνικά ευαίσθητη επενδυτική κοινότητα. Αυτές οι δυο πολύ 

σηµαντικές αγορές αναγνωρίζουν την πιθανότητα θετικής συνεργασίας µεταξύ καλής 

περιβαλλοντικής συµπεριφοράς και ανώτερης share price performance. Οι εταιρείες που 

επιλέγονται για αυτή τη δουλειά πρέπει να επιδείξουν το Minimum των απαιτούµενων 

περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Οι επενδύσεις αυτές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και έχουν 

φέρει αρνητική προβολή στις εταιρείες που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους τους. 

Πολλές εταιρείες θέλουν να µπουν στο πρόγραµµα. 3 χρόνια από το ξεκίνηµα τους 3 

billion $ έχουν επενδυθεί σε προϊόντα στο δείκτη DOW JONES. Πολλές τράπεζες και 

ασφαλιστικοί οργανισµοί δείχνουν επίσης ενδιαφέρον. Οι τράπεζες λαµβάνουν υπόψιν 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες πριν δανείσουν επιχειρήσεις και 60% από αυτές 

έχουν ήδη κριτήρια για δανεισµό και επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι πολλές τράπεζες έχουν αποκτήσει µολυσµένες εκτάσεις από εταιρείες που 

είχαν δανειστεί από αυτές και έχουν υποστεί πολύ σηµαντικές οικονοµικές απώλειες 
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προκειµένου να τις καθαρίσουν για να τις πουλήσουν. Αλλά και οι ασφαλιστικές 

εταιρείες έχουν επικίνδυνες εµπειρίες. Το σύνολο των κατηγοριών για αµίαντο που 

ξεκίνησαν το 1970 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα  είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Αυτό οδηγεί στη µείωση των ασφαλισµένων και στην αναδιοργάνωση της Lloyd’s of 

London, µιας εταιρείας 300 χρόνων. 

Περιβαλλοντικές καταστροφές αναγκάζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να 

επαναπροσδιορίσουν τις ασφάλειες τους. Τυφώνες, πληµµύρες και κυκλώνες αυξάνονται 

συνεχώς µε 16 από τα 20 πιο ζηµιογόνα περιστατικά σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο να 

λαµβάνουν χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Ο τυφώνας Andrew (Florida 1992)  είναι µια 

από τις πιο ζηµιογόνες φυσικές καταστροφές όλων των εποχών µε 15 billions $ 

ασφαλιστικές απώλειες. Αυτό οδήγησε πολλές ασφαλιστικές στο πως πρέπει τέτοιες 

πιθανότητες να αντιµετωπίζονται. 

Οι ασφαλιστικές κατάλαβαν ότι δεν µπορούσαν να καλύψουν από µόνες τους 

τέτοιες απώλειες. Μια θεωρητική λύση που θα τους επέτρεπε να µπορέσουν να 

προσφέρουν προστασία σε τέτοια δραµατικά προβλήµατα και περιστατικά θα ήταν να 

πάρουν περισσότερα  χρήµατα από τις χρηµατοοικονοµικές αγορές ασφαλίζοντας 

κάποιους από τους κινδύνους σε χρεόγραφα που θα µπορούσαν να πουληθούν µε τη 

σειρά τους σε κάποιους επενδυτές. Τέτοια καταστροφικά χρεόγραφα τυπικά είναι πολύ 

καλό «χαρτί» και κερδοφόρο εκτός από την περίπτωση που συµβεί µια µεγάλη φυσική 

καταστροφή. 

Αυτό είναι ένα παράδειγµα από µια σειρά καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων που εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια και αφορούν τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος της διπλωµατικής. Να 

παρουσιάσει τα πράσινα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα: τα προβλήµατα που καλούνται να 

επιλύσουν καθώς και την προστιθέµενη αξία που προσδίδουν στο περιβάλλον, στους 

επενδυτές και στους φορείς που τα προσφέρουν.  

Για να γίνουµε πιο σαφείς θα αναφέρουµε ένα πιο πρόσφατο παράδειγµα που 

είναι τα weather derivatives – contracts που προστατεύουν τις εταιρείες από τις καιρικές 

συνθήκες αλλά όχι από τις καταστροφές πχ αν έχουµε εκτός εποχής πολύ κρύο / ζέστη / 

υγρασία. Αυτά τα προϊόντα είναι πολύ δηµοφιλή µε εταιρείες παραγωγής ενέργειας στις 

ΗΠΑ και σιγά σιγά βρίσκουν αγοραστές στην γεωργία, απασχόληση λιανική πώληση και 

µεταφορές. Εκτιµάται ότι 1 trillion $ της Αµερικανικής οικονοµίας είναι ευαίσθητο στις 

καιρικές µεταβολές και µέσα σε πέντε χρόνια από την δηµιουργία τους έχουν µεταφερθεί 

12 billion $.  
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Ίσως το πιο γνωστό περιβαλλοντικό χρηµατοοικονοµικό προϊόν είναι οι 

επιχορηγήσεις εκπεµπόµενων αερίων. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι στις 

ΗΠΑ µε το US ACID RAIN PROGRAM που το 1995 επέβαλε όριο στις εκποµπές 

αερίων σε µεγάλες πηγές παραγωγής SO2, το κύριο αίτιο της όξινης βροχής, 1 τόνο ανά 

εταιρεία µε οικονοµικό πρόστιµο αν υπερβούν το όριο. Όσες εταιρείες µπορούν να 

µειώσουν πχ σε 800 κιλά τότε µπορούν να πωλήσουν τα 200 κιλά σε άλλες εταιρείες. 

Ο κ. Κώστας Νικολάου ∆ρ Χηµικός Περιβαλλοντολόγος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

Ελλήνων Χηµικών - Περιφ. Τµ. Κ. ∆. Μακεδονίας σε άρθρο του στην εφηµερίδα 

«Μακεδονία» στις 20 Μάιου 2007 αναφέρει χαρακτηριστικά για αυτό το µέτρο: 

«Η ιδέα του εµπορίου ρύπων έχει την καταγωγή της στις ΗΠΑ και στηρίζεται 

στη "θεωρία της φυσαλίδας" και σε µια πολιτική συµψηφισµού της ρύπανσης. Σύµφωνα 

µε αυτήν, η ρύπανση δεν εξετάζεται σε κάθε πηγή ξεχωριστά αλλά συνολικά. 

Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση αντιµετωπίζεται σαν να ήταν καλυµµένες οι 

εγκαταστάσεις της παντού από µια φυσαλίδα. Στο βαθµό που το συνολικό επίπεδο 

ρύπανσης (για κάθε ρύπο χωριστά) δεν ξεπερνά ορισµένα όρια, τότε η επιχείρηση έχει 

δικαίωµα σε κάποια εγκατάσταση να αυξήσει τις εκποµπές ρύπων, αρκεί να τις µειώσει 

ανάλογα σε κάποια άλλη δική της εγκατάσταση. Στο εσωτερικό της υποθετικής 

φυσαλίδας το συνολικό επίπεδο ρύπων δεν θα ξεπερνά τα όρια.  

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εφαρµόζει σοβαρά µέτρα 

προστασίας περιβάλλοντος σε µια εγκατάσταση, που οικονοµικά συµφέρουν και να µην 

εφαρµόζει µέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, όπου το κόστος είναι µεγάλο. 

Επεκτείνοντας τη λογική της φυσαλίδας, αυτή µπορεί να εφαρµοσθεί και στα πλαίσια 

µιας γεωγραφικής ζώνης ή µιας περιοχής µε βάση µια πολιτική συµψηφισµού της 

ρύπανσης. Η εφαρµογή της φυσαλίδας σε µια περιοχή σηµαίνει ότι αν µια επιχείρηση 

έχει "δικαίωµα" να ρυπάνει µέχρι ένα ορισµένο σηµείο και δεν το κάνει (για λόγους 

µέτρων, διακυµάνσεις της παραγωγής κτλ.) τότε µπορεί να πουλήσει αυτό το 

"δικαίωµα" σε µια άλλη επιχείρηση, που έχει καλύψει τα δικά της όρια εκποµπών.  

Επίσης, µια επιχείρηση που κλείνει µπορεί να πουλήσει το "δικαίωµα 

ρύπανσης" σε µια καινούργια, που θέλει να ανοίξει στην ίδια περιοχή, διατηρώντας έτσι 

µια πολιτική συµψηφισµού µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων, έτσι ώστε το σύνολο 

της φυσαλίδας να µην ξεπερνά κάποια όρια. ∆ηµιουργείται έτσι µια "αγορά ρύπανσης" 

ή "εµπόριο ρύπανσης" ή "χρηµατιστήριο ρύπανσης", όπου κάθε επιχείρηση µπορεί να 

απευθύνεται για να αποκτήσει ένα "πιστοποιητικό ρύπανσης", που της δίνει το 

"δικαίωµα" να ρυπαίνει το περιβάλλον µέσα σε κάποια προκαθορισµένα όρια». 
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Το µέτρο αυτό αναµφίβολα προσέφερε αποτελέσµατα γρηγορότερα και 

φθηνότερα από το αναµενόµενο και θεωρείται εξέχουσα επιτυχία. Αυξάνει το κόστος 

των εργασιών για τις εταιρείες που εξακολουθούν να µολύνουν έντονα και 

παρουσιάζει νέες ευκαιρίες σε όσες υιοθετούν νέες µεθόδους παραγωγής. Είναι στην 

ουσία θέµα κινήτρων. Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται και σε άλλα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα. Στις ΗΠΑ «τρέχουν» προγράµµατα για το nitrogen oxide για να 

καταπολεµηθεί το πρόβληµα της αιθαλοµίχλης ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 

2002 ξεκίνησε πρόγραµµα µείωσης της εκποµπής του CO2 σύµφωνα µε τους όρους 

του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ για τη µείωση των θερµών ρύπων το 2012 στο 12,5% 

κάτω από το όριο που υπήρχε το 1990. Στο επόµενο σχήµα βλέπουµε κάποιες 

πληροφορίες για τη συνθήκη του ΚΙΟΤΟ όπως περιγράφονται από τον ∆ρ Κώστα 

Νικολάου ενώ στη συνέχεια παρατίθενται τα προσωπικά του σχόλια µε τα οποία δεν 

µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε.     

 

∆ιάγραµµα 1.6: ∆ιάσκεψη του ΚΙΟΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 
Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του Κιότο (Ιαπωνία) το 1997, έπειτα από σκληρές 

διαπραγµατεύσεις, συντάχθηκε το γνωστό πρωτόκολλο του Κιότο σε εφαρµογή της 
Σύµβασης - Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές (∆ιάσκεψη ΟΗΕ, Ρίο 1992). Το 
πρωτόκολλο προβλέπει τη µείωση των θερµοκηπιακών αερίων κατά 5,2% στην 
περίοδο 2008-12 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Αποφασίσθηκαν επίσης, 
περιορισµένα ποσοστά µειώσεων των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
αναπτυγµένες χώρες, ενώ παράλληλα έγινε δεκτό το αίτηµα των αναπτυσσόµενων 
χωρών για περιορισµένα ποσοστά αυξήσεων. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει 
τρεις µηχανισµούς µε τους οποίους οι χώρες µπορούν να περιορίσουν τις εκποµπές 
τους. Ένας από τους µηχανισµούς αυτούς είναι το εµπόριο εκποµπών ρύπων, που θα 
λειτουργήσει το 2008 σε διεθνές επίπεδο, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκίνησε το 2005 
µε τη δηµιουργία του κοινοτικού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου.  

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ θεσπίζει ένα κοινοτικό σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο την 
αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
των κρατών - µελών της για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Σε 
συνδυασµό µε άλλες πολιτικές και µέτρα, η εµπορία εκποµπών αντιµετωπίζεται ως 
ένα σηµαντικό µέρος της κοινοτικής στρατηγικής για την εφαρµογή των δεσµεύσεων 
της Ε.Ε. Το κοινοτικό σύστηµα εµπορίας ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2005 και αρχικά 
καλύπτει εκποµπές µόνο διοξειδίου του άνθρακα από µεγάλες σταθερές πηγές. Η 
Ελλάδα είναι πλήρες συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης για τις κλιµατικές αλλαγές, 
έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο (Ν. 3017/2002) και είναι ένα από τα 39 
συµβαλλόµενα µέρη τα οποία έχουν δεσµευθεί µε ποσοτικό απόλυτο όριο των 
εκποµπών. 
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Τα αποτελέσµατα της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης του Κιότο και τα όσα 

ακολούθησαν, οδηγούν σε τρεις βασικές διαπιστώσεις: Πρώτα από όλα οι 

συγκεκριµένοι βιοµηχανικοί κλάδοι (καθώς και όσοι διατυπώνουν ίδιες θέσεις), οι 

οποίοι θεωρούσαν ως υπερβολική την εκτίµηση ότι απειλείται ο πλανήτης από την 

αύξηση των εκποµπών αερίων ρύπων που συµβάλλουν στο φαινόµενο θερµοκηπίου 

και στις παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές, δεν µπορούν πλέον να πείσουν κανέναν για 

την επιστηµονική βάση των απόψεών τους. Επίσης οι κυβερνήσεις των 

αναπτυγµένων και ενεργοβόρων χωρών και κυρίως των ΗΠΑ, κυριαρχούµενες από 

την κοντόφθαλµη πολιτική των οικονοµικών συµφερόντων, δεν µπορούν να 

διακρίνουν ότι η επιβίωση του πλανήτη και η αλλαγή των µοντέλων παραγωγής και 

κατανάλωσης, αποτελούν προϋπόθεση για την επιβίωση και πρόοδο ακόµα και των 

δικών τους κοινωνιών.  

Τέλος άνοιξε ο δρόµος για την εµπορική αντιµετώπιση των εκποµπών ρύπων 

σε πλανητική πλέον κλίµακα, δηλαδή, για να µπορούν οι αναπτυγµένες χώρες να 

εξαγοράζουν τα ποσά ρύπων που επιτρέπονται για τις αναπτυσσόµενες χώρες, 

εκµεταλλευόµενες έτσι την οικονοµική κρίση και αποβιοµηχάνιση των φτωχών 

χωρών. Ανακόπτεται έτσι η δυνατότητα αντικατάστασης παλαιών ρυπογόνων 

δραστηριοτήτων µε άλλες που στηρίζονται σε καθαρές τεχνολογίες και µειώνουν 

δραστικά το σύνολο των εκποµπών ρύπων. 

Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (Βουλευτής Β’ Αθηνών και πρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής σε άρθρο του στον Economist 

Καθηµερινή 25 – 10 - 07 αναφέρει ότι οι πιέσεις για περισσότερες πολιτικές 

πρωτοβουλίες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τον 

κόσµο, γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Στον 21ο αιώνα η ανάγκη να στρέψουµε τη 

µατιά µας προς πιο πράσινες αναπτυξιακές πολιτικές δεν υπαγορεύεται µόνο από 

ηθικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους αλλά έχει και απτή οικονοµική διάσταση. Είναι 

πλέον προφανές ότι το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τον προηγούµενο 

αιώνα αποδείχτηκε ευεργετικό για την οικονοµία αλλά καταστροφικό για το 

περιβάλλον. Η υπερθέρµανση του πλανήτη δεν είναι πλέον µια θεωρητική συζήτηση 

µεταξύ επιστηµόνων αλλά µια απειλητική πραγµατικότητα ενώ και η ανάγκη 

εφαρµογής ενός νέου µοντέλου πράσινης ανάπτυξης εξελίσσεται από εφήµερη µόδα 

σε συλλογική συνείδηση. 

Η µεγαλύτερη πρόκληση τα επόµενα χρόνια είναι να δώσουµε πειστικές 

απαντήσεις στο δίληµµα βιώσιµο περιβάλλον ή οικονοµική ανάπτυξη. Το κρίσιµο 
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πολιτικό στοίχηµα είναι να εξασφαλίσουµε πραγµατική ευηµερία για τους πολίτες 

που εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη σύνθεση των δύο αυτών 

παραγόντων. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες η γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη δεν 

σηµαίνει απαραίτητα και ευηµερία των πολιτών. Η Κίνα, για παράδειγµα, έχει τον 

υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στον κόσµο ταυτόχρονα όµως είναι µια από τις πιο 

µολυσµένες χώρες που συναγωνίζεται τις ΗΠΑ στις εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου. Ακόµα και στην δύσπιστη Αµερική η συζήτηση για την σταδιακή 

απεξάρτηση από τα ρυπογόνα καύσιµα και την εξεύρεση έξυπνων ενεργειακών 

επιλογών έχει αρχίσει να γίνεται πιο γόνιµη, όχι µόνο στην κοινωνία των πολιτών 

αλλά και σε επίπεδο µεγάλων εταιρειών. Στην Ευρώπη από την άλλη πλευρά, 

αναζητείται η χρυσή τοµή µεταξύ δύο φαινοµενικά αντίθετων στόχων: της 

ενεργειακής επάρκειας και της αντικατάστασης των ρυπογόνων πηγών ενέργειας µε 

καθαρότερες µορφές της. 

Ένα σηµείο το οποίο θα θέλαµε να τονίσουµε είναι η επιβεβαίωση του 

ευδιάκριτου και καθοριστικού ρόλου των χρηµατοπιστωτικών θεσµών στην 

προσφορά των πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και όλα τα πλεονεκτήµατα 

που συνεπάγονται από αυτό. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελείται από 

θεσµούς που βοηθούν στο να έρθουν σε επαφή οι αποταµιευτές µε τους επενδυτές. 

Είναι ο απαραίτητος καταλύτης για να µεταφερθεί το χρήµα από την αποταµίευση 

στην επένδυση. Οι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί ανήκουν στις εξής δύο κατηγορίες: 1) 

Χρηµατοπιστωτικές αγορές (αγορά οµολόγων και αγορά µετοχών) και 2) 

Χρηµατοοικονοµικούς διαµεσολαβητές (Τράπεζες και Αµοιβαία Κεφάλαια). Οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι οι θεσµοί εκείνοι µέσω των οποίων οι αποταµιευτές 

µπορούν να προσφέρουν άµεσα κεφάλαια σε εκείνους που επιθυµούν να δανειστούν. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές είναι οι θεσµοί εκείνοι µέσω των οποίων οι 

αποταµιευτές µπορούν να προσφέρουν έµµεσα κεφάλαια σε εκείνους που επιθυµούν 

να δανειστούν. 

Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές διευκολύνουν τη µεταφορά 

χρηµατοοικονοµικών πόρων από τους αποταµιευτές στους επενδυτές και προάγουν 

την οικονοµική ανάπτυξη, επηρεάζουν τον πλούτο των νοικοκυριών και επηρεάζουν 

την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα επιτυγχάνεται µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα στη µεταφορά πόρων, µικρότερο κόστος µεταφοράς πόρων, 

µικρότερο κόστος κεφαλαίων για χρηµατοδοτούµενους, µεγαλύτερη απόδοση για 
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χρηµατοδότες και µεγαλύτερη κοινωνική ευηµερία (Αντζουλάτος Άγγελος,  

Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα και ∆ιοίκηση Τραπεζών).  

 Ανακεφαλαιώνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε για άλλη µια φορά ότι η 

µόλυνση που προκαλείται από τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου είναι µία από τις 

σοβαρότερες απειλές που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα. Η καταπολέµηση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας είναι µία ακόµη προτεραιότητα για την παγκόσµια 

κοινότητα, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις τόσο για τα οικοσυστήµατα όσο και για τους 

πολίτες είναι πολύ µεγάλες. ∆ιαβάζοντας στον περιοδικό τύπο αντιλαµβανόµαστε ότι 

έχει πλέον διαµορφωθεί, στο µεγαλύτερο µέρος του, το πλαίσιο πολιτικής της 

παγκόσµιας κοινότητας  µε στόχο να περιοριστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας 

µέχρι το 2010 και µετέπειτα, και τώρα αποµένει να επιταχύνουµε τη διαδικασία 

εφαρµογής του προκειµένου να τηρήσουµε τις προθεσµίες.  

Η προώθηση της οικολογικής καινοτοµίας είναι ζωτικής σηµασίας για την 

επιτυχή αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων καθώς και άλλων επίκαιρων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, η 

παραγωγή αποβλήτων και η αλόγιστη χρήση των πόρων. Μόνο µε την ανάπτυξη και 

τη διάδοση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε όλη την ανθρωπότητα µπορούµε 

να µιλάµε για ουσιαστική πρόοδο. Κύριος στόχος της διπλωµατικής είναι να 

παρουσιάσει το σύνολο των πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων όπως αυτά 

προσφέρονται από τις τράπεζες ανά τον κόσµο και µε κριτική διάθεση να τα 

αξιολογήσει, µε γνώµονα την διεθνή βιβλιογραφία (textbooks, επιστηµονικά 

περιοδικά, αποτελέσµατα συνεδρίων, reports) αλλά και τις αντλούµενες πληροφορίες 

από το διαδίκτυο µε αντιπαραβολή στοιχείων από το site των τραπεζών. Στο σηµείο 

αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το NATF (North America Task Force, 2007) αποτελεί τον 

πυλώνα πάνω στον  οποίο στηρίχθηκε η επισκόπηση των πράσινων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε επιβεβαίωση στοιχείων από τον συγγραφέα. 

 Στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει θα παρουσιαστεί ένα θεωρητικό πλαίσιο 

για την εφαρµογή των αρχών Management όπως αυτές πρέπει να θεµελιώνουν τον 

σχεδιασµό, την εφαρµογή, την προώθηση αλλά και τον έλεγχο και την συνεχής 

ανατροφοδότηση όλων των πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων από το 

εκάστοτε αρµόδιο τµήµα της τράπεζας που θέλει να εφαρµόσει την περιβαλλοντική 

χρηµατοοικονοµική. Θα θέλαµε να κλείσουµε αυτό το πρώτο µέρος της διπλωµατικής 

που αποτελεί και µια πολύ γενική εισαγωγή πάνω στο θέµα οικονοµία – κοινωνία – 

περιβάλλον µε το ακόλουθο απόφθεγµα που αποτελεί και την βασική αρχή πάνω 
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στην οποία στηρίζονται όλες οι ιδέες που παρουσιάζονται στην διπλωµατική: «A 

thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic 

community. It is wrong when it tends otherwise». Aldo Leopold, A Sand County 

Almanac (1949). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ MA]AGEME]T ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

  

 Παλιότερα οι επιχειρήσεις έσκαβαν 

τάφρους ή ύψωναν τοίχους ολόγυρα 

τους. Σήµερα οι επιτυχηµένες 
επιχειρήσεις φτιάχνουν γέφυρες.  

 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μετά τις περσινές καλοκαιρινές δασικές πυρκαγιές οι συνέπειες που µπορεί 

να αντιµετωπίσουµε είναι εφιαλτικές. Ο περισσότερος κόσµος γνωρίζει τα πιθανά 

προβλήµατα πληµµυρών, όµως οι συνέπειες είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Τα δάση 

µιας πόλης όπως η Αθήνα ήταν τα φυσικά κλιµατιστικά της. Κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού οι ψυχρότερες και βαρύτερες µάζες αέρα έφταναν στην πόλη και 

µείωναν τις θερµοκρασίες. Σήµερα αναµένουµε η µέση αύξηση της θερµοκρασίας 

στην πόλη να φτάσει τους 2 – 3 βαθµούς Κελσίου και κατά σηµεία να αγγίξει και 

τους 10 βαθµούς.  

Αυτό σηµαίνει ότι θα έχουµε µεγαλύτερη χρήση κλιµατιστικών και αύξηση 

της ζήτησης σε ηλεκτρικό ρεύµα, ιδίως τις περιόδους καύσωνα. Ως αποτέλεσµα η 

∆ΕΗ θα αναγκαστεί να προβεί σε  µεγαλύτερες νέες επενδύσεις και φυσικά αυτό 

οδηγεί σε µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση των καταναλωτών. Η αυξηµένη χρήση 

κλιµατιστικών θα φέρει ακόµα µεγαλύτερες θερµοκρασίες στην πόλη, που σηµαίνει 

ότι θα αντιµετωπιστεί µε ακόµα πιο εντατική χρήση κλιµατιστικών. Το φαινόµενο 

αυτό στη σύγχρονη Οικολογία περιγράφεται ως «δαιµονικός κύκλος». 

Η παραπάνω άποψη του ∆ρ. Ελευθέριου Σταµατόπουλου (∆ασολόγος – 

Περιβαλλοντολόγος) όπως παρουσιάζεται στο ηµερολόγιο Περιβαλλοντική 

Ευαισθησία 2008 είναι άλλη µία από τις ολοένα αυξανόµενες που δηµοσιεύονται 

καθηµερινά και παρουσιάζουν µε ιδιαίτερα περιγραφικό τρόπο την φύση του 

περιβαλλοντικού προβλήµατος αλλά και τις ανησυχητικές αν όχι απειλητικές  

διαστάσεις που έχει πάρει.  

Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τα θεωρητικά 

εργαλεία διαχείρισης, οργάνωσης και προγραµµατισµού όπου µε βασική παράµετρο 

την ανάπτυξη και την ικανοποίηση των εταιρικών στόχων και σε συνάρτηση µε την 
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«περιβαλλοντική συνείδηση» µπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία. Όπως 

αναφέρουν οι Hofer και Schendel (1980) στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει 

ένας οργανισµός µεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των 

ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον. Και βέβαια 

θα προσθέσουµε εµείς ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος από την περιβαλλοντική 

υποβάθµιση για τις επιχειρήσεις (που οδηγεί σε πρόστιµα, αύξηση του κόστους 

παραγωγής, ποιοτική υποβάθµιση του τρόπου ζωής, αλλά και µείωση της ζήτησης 

των προϊόντων από περιβαλλοντικά ευσυνείδητους καταναλωτές). Η ίδια ακριβώς 

αυτή παράµετρος µπορεί µε σωστό στρατηγικό προσανατολισµό των επιχειρήσεων να 

οδηγήσει σε στρατηγικό πλεονέκτηµα µέσω της αειφόρου ανάπτυξης.  

Ο συγγραφέας δεν πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις αλλά και οι 

απλοί πολίτες πρέπει να αποβλέπουν σε τεχνικές και λύσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος και οικονοµικής ανάπτυξης που µε µια δόση κυνισµού θα 

µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε και ως «όπλα επιστηµονικής φαντασίας για το 

περιβάλλον». Σε καµία περίπτωση δεν είµαστε αντίθετοι σε επιστηµονικές – 

τεχνολογικές καινοτοµίες αλλά όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο η 

κατάσταση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου δεν υπάρχει πολύ απλά χρόνος για 

να περιµένουµε να δούµε την πρακτική εφαρµογή τέτοιων πρωτοποριακών ιδεών.  

Η άποψη του συγγραφέα είναι ότι το πάθος για νεωτερισµούς δεν πρέπει να 

φτάνει στα όρια του παραλόγου. Ο Αριστοφάνης στο έργο του «Εκκλησιάζουσαι» 

(στίχοι 217 – 220) ειρωνεύεται τους Αθηναίους ότι έχουν τόση µανία για 

νεωτερισµούς ώστε να αλλάζουν και τα σωστά, προκειµένου να τα αντικαταστήσουν 

µε κάτι πιο καινούργιο και ότι έχουν φτάσει στο σηµείο να πιστεύουν ότι δεν θα 

µπορούσαν να σωθούν αν δεν καλοπιανόντουσαν συνεχώς µε περίεργα και 

καινούργια πράγµατα. Αυτό που επιβάλλεται λοιπόν είναι η βούληση κατ’ αρχήν και 

η εφαρµογή όλων των θεωρητικών µοντέλων management και περιβαλλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής µε διαρκή έλεγχο και επαναπροσδιορισµό από τεχνικά και 

επιστηµονικά καταρτισµένους υπαλλήλους. 

Όπως πολύ σωστά αναφέρει ένας άγνωστος blogger στο διαδίκτυο1 “µπορεί 

να µην έχει ακόµα συνειδητοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά η «Πράσινη Επανάσταση» 

έχει ήδη ξεκινήσει. Οι συχνά ακραίες κλιµατολογικές αλλαγές, που βιώνει εδώ και 

µερικά χρόνια το σύνολο του πληθυσµού του πλανήτη µας έδωσαν και δίνουν το 

                                            
1
 Πηγή: http://beyond-the-obvious.blogspot.com, date of entry: 11 / 02 / 08  
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έναυσµα για το κτίσιµο µιας αρµονικής και όχι ανταγωνιστικής σχέσης µεταξύ 

ανθρώπου και περιβάλλοντος.  

Αποτελεί µέγα σφάλµα η ευρέως διαδεδοµένη πεποίθηση περί εκδικητικής 

µανίας της φύσεως. Η φύση ορίζει τους δικούς της κανόνες, οι οποίοι πρέπει να 

γίνονται σεβαστοί από όλα τα έµβια όντα, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηµιουργούνται προβλήµατα τα οποία – τις περισσότερες φορές 

– επιβαρύνουν τα µέλη της κοινωνίας που δεν είναι υπεύθυνα για την πρόκλησή τους. 

Για παράδειγµα, η ρύπανση ενός ποταµού από µια βιοµηχανία επιβαρύνει την τοπική 

κοινωνία, επειδή τα µέλη της δεν µπορούν να ψαρέψουν από τα νερά του, να 

κολυµπήσουν, να πιούν νερό κλπ. Η ρυπαίνουσα βιοµηχανία αποφεύγει το κόστος 

π.χ. του βιολογικού καθαρισµού των αποβλήτων της µετακυλώντας το στο κοινωνικό 

σύνολο.  

Έτσι, επιτυγχάνεται η µεγιστοποίηση των κερδών της µιας και δεν επωµίζεται 

άµεσα τις συνέπειες της προκαλούµενης απ’ αυτήν µόλυνσης (κόστος ρύπανσης). Το 

αποτέλεσµα είναι το ιδιωτικό όφελος να υπερβαίνει την ιδιωτική ζηµιά, γεγονός που 

αποτελεί κίνητρο για την εξακολούθηση της ρύπανσης. Στην οικονοµική ορολογία, 

τέτοιου είδους «στρεβλώσεις» ονοµάζονται εξωτερικές αντιοικονοµίες (external 

diseconomies), ενώ στην αντίθετη περίπτωση ονοµάζονται εξωτερικές οικονοµίες 

(external economies).  

Η ύπαρξη εξωτερικών οικονοµιών είχε διαπιστωθεί από την εποχή του Α. 

Marshall, αλλά δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στην ύπαρξή τους από το 1960, µετά τη 

δηµοσίευση του βιβλίου «Economics of Welfare» από τον νεοκλασικό οικονοµολόγο 

A.C. Pigou. Μιας και τα κίνητρα για την µόλυνση του περιβάλλοντος είναι κατά 

κύριο λόγο οικονοµικής φύσεως, η µελέτη τους και η προσπάθεια για την εξεύρεση 

αντικινήτρων για την προστασία του εµπίπτει κατά κύριο λόγο στις αρµοδιότητες των 

οικονοµολόγων”. 

«Εξ όνυχος τον λέοντα»! Όπως λέει και µια αρχαία παροιµία, το λιοντάρι το 

καταλαβαίνεις και από το νυχάκι του (και αντίστροφα: και το νυχάκι του λιονταριού 

φαίνεται ότι ανήκει σε λιοντάρι και όχι σε κάποιο «υποδεέστερο» ζώο). Ένα καλό 

περιβαλλοντικό χρηµατοοικονοµικό προϊόν ή µια σωστή περιβαλλοντική στρατηγική 

είναι αποτέλεσµα της εύρυθµης λειτουργίας όλων των ενδιάµεσων συστηµάτων που 

ενεργοποιούνται στην παραγωγή του προϊόντος και στην χάραξη της πολιτικής – 

στρατηγικής. Αν όλες οι επιµέρους και ενδιάµεσες διαδικασίες δεν είναι ότι καλύτερο 
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υπάρχει, αργά ή γρήγορα, οι ελλείψεις θα φανούν: στη σύλληψη, στο σχεδιασµό, 

στην παραγωγή, στο κόστος και στην ποιότητα.  

 

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

 

Υπάρχουν πέντε τύποι ανθρώπων και κατ’ επέκταση επιχειρήσεων. Αυτοί που 

κάνουν πράξη τους στόχους τους, αυτοί που νοµίζουν ότι κάνουν πράξη τους στόχους 

τους, αυτοί που απλώς παρατηρούν την εξέλιξη των πραγµάτων, αυτοί που 

αναρωτιούνται τι συνέβη, και αυτοί που δεν ξέρουν ότι κάτι έχει συµβεί. Εµείς θα 

εστιάσουµε την προσοχή µας στην πρώτη κατηγορία αναφέροντας τα εργαλεία εκείνα 

που κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί για να εκπληρωθούν οι 

στόχοι της που για άλλη µια φορά τονίζουµε ότι πρέπει να αλληλεπιδρούν µε το 

περιβάλλον κατά τρόπο θετικό.  

 Οι επιχειρήσεις σήµερα έχουν πατρίδα και αυτή είναι η αβεβαιότητα. Ποιες 

είναι οι συντεταγµένες της; ΟΜιµητισµός και ο Αποσηµατισµός, όπως έθεσε ποιητικά 

και στοχαστικά ο Λουίς Σεπούλβεδα. «Μιµητισµός είναι η τέχνη του εξαφανίζεσθαι, 

του να βλέπεις αλλά να µην σε βλέπουν. Αποσηµατισµός είναι το θεατρικό εφέ, χάρη 

στο οποίο σε βλέπουν αλλά εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Αυτά είναι τα δυο βασικά 

συστατικά της αβεβαιότητας µας» (Λουίς Σεπούλβεδα: «Σηµειώσεις εν καιρώ 

πολέµου», εκδόσεις Opera, 2004). Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στα ΝΕΑ ( 17 – 01 

– 2005) ο διαρκής αγώνας µια επιχείρησης στις µέρες µας είναι µεταξύ των δυο 

άκρων µέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού.  

Η επιχείρηση πρέπει να «βλέπει» και να την «βλέπουν». Πρέπει να «βλέπει» 

το µακροπεριβάλλον της (την οικονοµία, τη χρηµατοοικονοµική αγορά, τις 

κυβερνητικές ρυθµίσεις, τις κοινωνικές ανάγκες και συµβάσεις). Πρέπει να είναι 

ευαίσθητη, όχι µόνο έναντι του κέρδους των µετόχων της, αλλά και σε θέµατα ηθικής 

και κοινωνικής ευθύνης, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να 

«βλέπει» τους ανταγωνιστές της, τους προµηθευτές της και φυσικά, τους πελάτες της 

(να αναλύει τις ανάγκες τους και να δίνει λύσεις στα προβλήµατα τους).  Να 

προσφέρει κατάλληλα κανάλια διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Πρέπει 

να «βλέπει» τον εαυτό της, τις κύριες δεξιότητες και ικανότητες της, τη λειτουργική 

της δοµή, την οργάνωση της, το προσωπικό της. Τα δυνατά της σηµεία και τις 
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αδυναµίες της, τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και τις πιθανές απειλές και 

κινδύνους που την περιτριγυρίζουν (ΤΑ ΝΕΑ, 17 – 01 – 2005). 

Η άποψη του συγγραφέα είναι  ότι η περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική δεν 

µπορεί να βρει εφαρµογή σε ένα περιβάλλον που δεν διέπεται από τις βασικές αρχές 

του στρατηγικού management. Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Peter Drucker το 

στρατηγικό management δεν είναι ένα κουτί γεµάτο µε τεχνάσµατα ή µια οµάδα 

τεχνικών. Είναι αναλυτική σκέψη καθώς και κινητοποίηση σηµαντικών πόρων. Αλλά 

ο ποσοτικός προσδιορισµός από µόνος του δεν είναι στρατηγικό Management. 

Μερικά από τα πιο σηµαντικά θέµατα στο στρατηγικό management δεν επιδέχονται 

καµίας ποσοτικοποίησης. Το στρατηγικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που 

θέλουν να εφαρµόσουν εφαρµογές περιβαλλοντικής χρηµατοοικονοµικής θα φανεί 

όταν η στρατηγική τους θα χαρακτηρίζεται στο να κάνουν διαφορετικά πράγµατα απ’ 

ότι οι ανταγωνιστές τους ή το να κάνουν τα ίδια πράγµατα αλλά µε διαφορετικό 

τρόπο.  

Στο διάγραµµα 1 φαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής από 

όπου πρέπει να ξεκινήσει κάθε συνειδητοποιηµένη επιχείρηση που θέλει να χαράξει 

περιβαλλοντικό προσανατολισµό. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Σωκράτης «θεωρώ 

πως αν κάποιος αρχηγός ξέρει τι του χρειάζεται για να επιτύχει στο έργο του και 

µπορεί να το εξασφαλίσει, τότε είναι καλός αρχηγός, είτε στο χορό, είτε στο σπίτι, 

είτε στην πόλη, είτε στο στρατό» (Ξενοφώντα: «Αποµνηµονεύµατα» Γ IV 6 – 12). 

Πλήρη γνώση στην χάραξη της περιβαλλοντικής χρηµατοοικονοµικής λοιπόν του που 

είµαστε και που θέλουµε να πάµε αλλά και µε ποια µέσα και τι κόστος. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Κύρια χαρακτηριστικά Στρατηγικής  
 
 

           
 
  
 
 Κατά τον Henry Mintzberg (1987) η έννοια της στρατηγικής είναι αρκετά 

πολύπλοκη. Το πολυσύνθετο περιεχόµενο της είναι σκόπιµο να αποδοθεί µε 

περισσότερες από µία διαστάσεις. Έτσι λοιπόν η στρατηγική κατά τον Mintzberg, 

µπορεί να ειδωθεί κάτω από το πρίσµα των εξής πέντε διαστάσεων: ως σχέδιο (Plan), 

ως τέχνασµα (Ploy), ως υπόδειγµα (Pattern), ως τοποθέτηση (Position), και ως 

προοπτική (Perspective).  Οι Whellen και Hunger (1995) παρουσιάζουν το µοντέλο 

της στρατηγικής διοίκησης (διάγραµµα 2) αλλά αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι 

ότι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας κάθε µοντέλου είναι ο ανθρώπινος 

παράγοντας.  

 Καµία εφαρµογή της περιβαλλοντικής χρηµατοοικονοµικής δεν µπορεί να 

οδηγηθεί στην επιτυχή ολοκλήρωση της αν οι εργαζόµενοι δεν χαρακτηρίζονται από 

τεχνικές γνώσεις και κατάρτιση και από προσαρµοστικότητα σε περιβάλλοντα 

υψηλής τεχνολογίας (που αλλάζουν και που δεν παραµένουν σταθερά). Αναγκαία 

συνθήκη κάθε µοντέλου περιβαλλοντικής χρηµατοοικονοµικής είναι η άσκηση 

κύρια 
χαρακτηριστικά 
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αυτόνοµης κρίσης και φυσικά το υψηλό αίσθηµα ευθύνης και υπευθυνότητας. Τέλος 

ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην αµοιβαία συνεργασία µεταξύ συναδέλφων, 

προϊσταµένων – υφισταµένων και βέβαια στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 
∆ιάγραµµα 2.2: Μοντέλο Στρατηγικής ∆ιοίκησης 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Wheelen and Hunger, 1995 
 
 

Αναµφίβολα το πώς να πετυχαίνουµε του στόχους µας προσωπικούς ή 

εταιρικούς, έχει να κάνει µε τις τακτικές που θα ακολουθήσουµε. Η Στρατηγική 

ασχολείται µε την ανάλυση των δεδοµένων στο παρόν και τη χάραξη για το µέλλον 
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στόχων (που είµαστε και που θέλουµε να πάµε). Ενώ θεωρητικά αυτές οι έννοιες – 

στόχοι φαίνονται αυτονόητες διαπιστώσεις για την καθηµερινή πρακτική των 

εταιρειών, η πράξη (για µικρούς ή µεγάλους οργανισµούς) αποδεικνύεται µερικές 

φορές εξαιρετικά δύσκολη. Το επιχειρήν δεν είναι στατικό, είναι δυναµικό.  

Συνεπώς δεν µπορούµε να σταµατήσουµε τον χρόνο και να αναλύσουµε 

εύκολα και µε αντικειµενικότητα µια κατάσταση, µέρος της οποίας είµαστε και εµείς. 

Οι µεγάλες εταιρείες παροµοιάζονται µε το ποδηλάτη που αν σταµατήσει θα πέσει. 

Μια εταιρεία περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικές οµάδες ανθρώπων που 

λειτουργούν κάτω από σύνθετες και αλληλοεπηρεαζόµενες διαδικασίες. Το που 

θέλουµε να πάµε µας ωθεί στο να χαράξουµε µακροπρόθεσµους και ξεκάθαρους 

στόχους, σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται. Σε βοήθεια µας 

έρχονται τα διάφορα εργαλεία και µοντέλα του Management (ΤΑ ΝΕΑ, 24 – 01 – 

2005).  

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για περιβαλλοντική 

χρηµατοοικονοµική στρατηγική αν πρώτα δεν ακολουθηθεί µε συνέπεια από τις 

επιχειρήσεις η διαδικασία του προγραµµατισµού της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Αυτή µπορεί να γίνει σε 5 φάσεις2. Ο καθορισµός των στόχων της επιχείρησης είναι 

το πρώτο στάδιο, τι θέλει δηλαδή να επιτύχει η επιχείρηση (µείωση των ρύπων, 

ανακύκλωση, σχεδιασµός καινούργιου προϊόντος µε «πράσινα» χαρακτηριστικά 

κ.ο.κ) και αυτό αποτελεί το σηµείο εκκίνησης αφού παρέχει την κατεύθυνση για όλες 

τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Βέβαια στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι 

οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί, ειδάλλως προκαλούν αποθάρρυνση, 

πτώση του ηθικού των εργαζοµένων και των ιδιοκτητών και µείωση της 

αποτελεσµατικότητας των κινήτρων για αύξηση της αποτελεσµατικότητας και 

συνέχιση της περιβαλλοντικής χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής.  

Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Sir Colin Marshall (∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

British Airways) “η αποστολή της επιχείρησης είναι κάτι από πολύ περισσότερο από 

καλές προθέσεις και όµορφες ιδέες. Είναι ένα πλαίσιο αναφοράς για όλη την 

επιχείρηση, τις αξίες που την διέπουν, και την πίστη που η ίδια η επιχείρηση έχει 

στον εαυτό της, και τι µπορεί αυτή να πετύχει”. Βέβαια όπως τονίσαµε η 

εφαρµοστικότητα του πλαισίου αναφοράς είναι αναγκαία συνθήκη για να µην 

                                            
2
 Ο συγγραφέας χρησιµοποίησε ως κύριο πλάνο τις σηµειώσεις του κ. Αναστάσιου Στιβακτάκη που είναι 

εισηγητής στο µάθηµα Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο Τµήµα Εµπορίας και ∆ιαφήµισης στο ΤΕΙ – Κρήτης 
(Ιεράπετρα) καθώς και το βιβλίο «Στρατηγική των Επιχειρήσεων» του κ. Β. Παπαδάκη. 
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καταλήξουµε σε αυτό που λέει ο γνωστός ηθοποιός Woody Allen “Πως µπορείς να 

κάνεις τον Θεό να γελάσει; Πες του τα σχέδια σου”.  

 

2.3 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 

Μέχρι τώρα είδαµε ότι οι στόχοι κάθε περιβαλλοντικής πολιτικής στο 

σχεδιασµό ενός περιβαλλοντικού προϊόντος πρέπει να είναι σαφείς (διατυπωµένοι 

γραπτά και µε σαφήνεια ως προς το περιεχόµενο τους και τον χρονικό τους ορίζοντα), 

ρεαλιστικοί, ιεραρχηµένοι και βέβαια να υπάρχει συνέπεια µεταξύ τους. Ορισµένα 

από τα κριτήρια αυτά συναντώνται και στο µοντέλο αξιολόγησης στρατηγικής του 

Rumelt (1980) [διάγραµµα 3] και η άποψη του συγγραφέα είναι ότι η επιτυχής 

εφαρµογή της περιβαλλοντικής χρηµατοοικονοµικής προϋποθέτει την πιστή 

εφαρµογή του µοντέλου αυτού.  

Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στην οικονοµική του 

περιβάλλοντος θα πρέπει να διακατέχονται από συµφωνία – ταύτιση (η 

περιβαλλοντική στρατηγική θα πρέπει να προσαρµόζεται – ανταποκρίνεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον και στις σηµαντικές αλλαγές που συµβαίνουν σε αυτό), 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (η περιβαλλοντική στρατηγική θα πρέπει να προνοεί 

για  δηµιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, σε ένα 

συγκεκριµένο χώρο δραστηριότητας), εφικτότητα (δεν θα πρέπει να δηµιουργεί 

εµπόδια στους διαθέσιµου πόρους, αλλά ούτε και να τους εξαντλεί και να δηµιουργεί 

άλυτα προβλήµατα) και τέλος συνέπεια µε τους στόχους και τις πολιτικές της 

επιχείρησης. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Το Μοντέλο Αξιολόγησης Στρατηγικής του Rumelt 
 

  
Πηγή: Rumelt, R., “The Evaluation of Business Strategy”, in W.F. Glueck, (ed) Business Policy and 
Strategy Management, New York, McGraw – Hill, 1980, 359 – 367  

 
  
 Το επόµενο βήµα είναι τα διοικητικά στελέχη να αναπτύξουν προτάσεις 

σχετικά µε το µελλοντικό περιβάλλον (νοµικό πλαίσιο, ανταγωνιστές, τεχνολογία, 

προµηθευτές, πελάτες) µέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν οι στόχοι. Αναπόσπαστο 

στοιχείο είναι οι προβλέψεις αναφορικά µε µελλοντικά γεγονότα που είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων, π.χ. διαθέσιµο εργατικό δυναµικό (µε τις 

κατάλληλες γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες στην περιβαλλοντική οικονοµική), 

ευκαιρίες στην αγορά, ελλείψεις υλικών (που ενδεχοµένως να απαιτούνται για την 

παραγωγή ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος), εκκρεµότητες στην 

νοµοθεσία, ανταγωνισµός, µακροπρόθεσµες τάσεις της αγοράς και της οικονοµίας. 

Έχοντας λοιπόν καταθέσει ο κάθε εµπλεκόµενος την δικιά του πρόταση, το 

δικό του «όραµα», το δικό του σχέδιο δράσης έχουµε φτάσει στον  προσδιορισµό των 

διαφόρων προτάσεων - εναλλακτικών λύσεων της περιβαλλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής και αυτό που αποµένει είναι η εµπεριστατωµένη και µε κριτική 

αλλά καλοπροαίρετη διάθεση ανάλυση όλων των παραπάνω πλάνων και βέβαια η 
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επιλογή της καλύτερης πρότασης. Όπως αναφέρει ο κ. ∆ούκας (2004) είναι πολύ 

σηµαντικό για κάθε επιχείρηση - και θα προσθέσουµε εµείς και για κάθε 

περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική στρατηγική – να λειτουργεί και να 

χαρακτηρίζεται από ευελιξία, επιχειρηµατικότητα και προσαρµοστικότητα. Στο 

στάδιο αυτό όλα τα εµπλεκόµενα στελέχη πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες που 

εξασφαλίζουν την συνοχή, τη συνεκτικότητα και να δηµιουργούν µια «ταυτότητα» 

(πράσινης συνείδησης) µε τρόπο που δεν θα εγκλωβίζει τη δηµιουργικότητα των 

στελεχών της. Καµία πρόταση δεν απορρίπτεται. Όλες µαζί συνεισφέρουν στο 

ιδανικό περιβαλλοντικό χρηµατοοικονοµικό προϊόν. 

  Από τη στιγµή που έχει υιοθετηθεί ένα πρόγραµµα δράσης αυτό πρέπει να 

εφαρµοστεί. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν περιλαµβάνουν µια σειρά 

από ενέργειες, µεθόδους, κανόνες, βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για να 

υλοποιηθούν οι αντικειµενικοί στόχοι των προγραµµάτων και αυτό αποτελεί το 

τέταρτο βήµα χάραξης της στρατηγικής και του σχεδιασµού της περιβαλλοντικής 

πολιτικής. Στο επόµενο στάδιο έχουµε την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής που επιδιώκει να απαντήσει σε βασικά ερωτήµατα σε σχέση µε 

την καταλληλότητα των στόχων, των πλάνων καθώς και των αποτελεσµάτων της 

στρατηγικής που εφαρµόζει η επιχείρηση (McCockney, 1998).  

Είναι το στάδιο του ελέγχου. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή αυτό είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκο λόγω συγκεκριµένων µεταβλητών όπως είναι η ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας, ο µεγάλος βαθµός διεθνοποίησης, η µοναδικότητα κάθε επιχειρηµατικής 

µονάδας και τα τυπικά συστήµατα της αναθεώρησης µιας στρατηγικής (π.χ. ποιος 

έχει τα τυπικά προσόντα να αξιολογήσει την επιτυχία ή την αποτυχία της 

στρατηγικής;). Ο αυξηµένος εταιρικός χρηµατοοικονοµικός έλεγχος θα επιτρέψει 

κάθε τµήµα της επιχείρησης που εργάζεται στην περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική 

να οργανωθεί καλύτερα γύρω από τη δική της αλυσίδα αξίας αλλά και να διευκολύνει 

τη µετρησιµότητα της απόδοσης τους.   

Σε µια συζήτηση που είχε ο συγγραφέας µε τον Dr. ∆ήµο Τσακίρη3 σχετικά 

µε το πώς µπορούµε να διακρίνουµε αν µια περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική 

στρατηγική δύναται να χαρακτηριστεί ως επιτυχηµένη ή όχι του ανέφερε τη µέθοδο 

STAIR του Grundy (1995). Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή κάθε επιχείρηση που θέλει 

να στραφεί στην οικονοµική του περιβάλλοντος για παράδειγµα, θα πρέπει να 

                                            
3
 Ο Dr. ∆ήµος Τσακίρης είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Manchester µε διδακτορική διατριβή στην χρήση 

του Υδρογόνου ως εναλλακτικό καύσιµο αλλά και µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Environmental Technology.    



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

27 
 

χρησιµοποιήσει ως βάση αξιολόγησης πέντε βασικές ιδιότητες που αποτελούν 

παράγοντες επιτυχίας (διάγραµµα 4). Αφού οριστεί το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο για 

καθ’ ένα από αυτά οδηγούµαστε στην µέτρηση και εξετάζουµε την ύπαρξη αυτών 

των παραγόντων, την αλληλεπίδραση τους αλλά και την βαθµολογία που 

συγκεντρώνουν.  

Στο ίδιο µοντέλο έχουµε και τους πέντε παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν 

την περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική σε αποτυχία (διάγραµµα 5). Τέλος ο 

συγγραφέας πιστεύει ότι το µοντέλο αξιολόγησης και επιλογής στρατηγικής των 

Johnson και Scholes (1999) (διάγραµµα 6) αποτελεί µία ακόµα παράµετρο που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συνάρτηση µιας επιτυχηµένης περιβαλλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής πολιτικής. Αυτό που βλέπουµε δηλαδή από το µοντέλο αυτό 

είναι ότι µια τράπεζα για παράδειγµα που θέλει να προσφέρει στην αγορά ένα 

περιβαλλοντικό χρηµατοοικονοµικό προϊόν πρέπει να εξετάσει πρώτα και κύρια την 

σχέση απόδοσης – κέρδους και κινδύνου και αυτό σε σχέση µε την εφικτότητα αλλά 

και την πρακτική του εφαρµογή και αποδοχή από τους πελάτες (χωρίς βέβαια να 

αγνοεί και τους µετόχους).  

Η δυναµική του προϊόντος θα πρέπει να είναι παρούσα σε όλη την φάση της 

ζωής του µε δυνατότητα διαρκούς εξέλιξης πάντοτε βέβαια σε σχέση µε τις συνθήκες 

λειτουργίας της επιχείρησης. Έτσι η τράπεζα του παραδείγµατος µας θα καθορίσει τις 

αρχές της περιβαλλοντικής στρατηγικής της και θα διευκολύνει τις 

χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες δίνοντας βάρος στο κόστος και στην κερδοφορία.   
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∆ιάγραµµα 2.4: Χαρακτηριστικά Επιτυχηµένων Στρατηγικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 2.5: Χαρακτηριστικά Αποτυχηµένων Στρατηγικών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Grundy T., Breakthrough Strategies For Growth, Pitman Publishing 1995 page 94 
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∆ιάγραµµα 2.6: Μοντέλο Αξιολόγησης και Επιλογής Περιβαλλοντικής Στρατηγικής  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: Johnson G and Scholes, Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, London Prentice Hall, Europe 1999, 5th Edition   

 
  
 

2.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η άποψη του συγγραφέα είναι ότι µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής 

χρηµατοοικονοµικής οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε λειτουργία µε υψηλά ευρωπαϊκά 

πρότυπα, σε µέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε ένα 

διαρκή έλεγχο συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Έτσι οδηγούνται 

στην υποστήριξη της αρχής της «συνεχούς βελτίωσης» και βελτιώνουν την εικόνα ως 

προς την κοινωνία και τους πελάτες. Τα άµεσα περιβαλλοντικά οφέλη για την 

επιχείρηση µεταφράζονται σε εξοικονόµηση πόρων και αποφυγή προστίµων ενώ 

µπορούν να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη χρηµατοδότηση. 

 Η απόδοση των διαδικασιών βελτιώνεται οδηγώντας σε αυξηµένος κύρος και 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. ∆εν χρειάζεται βέβαια να τονίσουµε τα άµεσα 

οικονοµικά οφέλη από τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, πρώτων υλών, 

Επιλογή της Στρατηγικής 
- Σχεδιασµένη 
- Αναγκαστική 
- Χρήση εµπειρίας 

  

Εκτίµηση καταλληλότητας  / Ταιριάσµατος  
- Καθορισµός των αρχών της στρατηγικής 

- Εναλλακτικές επιλογές  

Αποδεκτότητα 
- Απόδοση – κέρδος 
- Κίνδυνος 

- Αντιδράσεις µετόχων 

Εφικτότητα 

Ανάλυση Περιβαλλοντικής 
Στρατηγικής 
Αναγνωρίζει τις συνθήκες 

λειτουργίας της επιχείρησης  

Στρατηγικές Επιλογές 
∆ιαπίστωση των δυνατοτήτων 

εξέλιξης  
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φυσικών πόρων και την ανακύκλωση των αποβλήτων καθώς και την αποκατάσταση 

του φυσικού τοπίου. Αναµφίβολα κάθε οικονοµικός οργανισµός έχει µια αποστολή 

και ένα σύνολο στόχων που δικαιολογούν την οικονοµική του δραστηριότητα. Η 

επιβίωσή του, η αποτελεσµατικότητά του, η ανάπτυξή του εξαρτάται από την 

παραγωγή αγαθών που προσφέρουν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

καταναλωτών. Είναι ένα ανοικτό σύστηµα όπου οι εισροές µετατρέπονται µέσα από 

µια διαδικασία µεταποίησης σε εκροές.  

Έτσι κάθε οικονοµικός οργανισµός χρησιµοποιεί παραγωγικούς πόρους µε 

συστηµατικό τρόπο προκειµένου να επιτύχει τους οικονοµικούς και κοινωνικούς 

σκοπούς του. Οι σκοποί αυτοί επηρεάζονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες που αποτελούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οργανισµών. 

Η ∆ιοίκηση αποβλέπει στον αποτελεσµατικό συντονισµό όλων των ενεργειών που 

αφορούν στην µεταποίηση των εισροών σε εκροές, καθώς και στην πρόβλεψη και τον 

επηρεασµό των µεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Θα είναι 

αποτελεσµατική εφόσον η αξία των εκροών του θα είναι µεγαλύτερη ή ίση από την 

αξία των εισροών (Αναστάσιος Στιβακτάκης).  

Η βασική οικονοµική αρχή κάθε επιχειρησιακής µονάδας είναι «Η 

ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 

ΘΥΣΙΑ» και αυτό µεταφράζεται σε υψηλά κέρδη, αύξηση µεριδίου αγοράς, 

µακροζωία και ανάπτυξη, ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, 

κοινωνική ανταπόκριση, ελάχιστο κόστος, µείωση της σπατάλης υλικών και ελάχιστη 

ρύπανση περιβάλλοντος.  

Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα δούµε µια επισκόπηση όλων των 

πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, τους φορείς που τα προσφέρουν αλλά και 

την προστιθέµενη αξία που προσδίδουν στο περιβάλλον, στην κοινωνία γενικότερα 

και στους επενδυτές καθώς και στις τράπεζες ειδικότερα.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: “ΠΡΑΣΙΝΑ” ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

  Το µάνατζµεντ µε στόχους (MBO – 

Management by Objectives), δουλεύει, αν 

ξέρεις τους στόχους. Στο 90% των 

περιπτώσεων δεν τους ξέρεις. 

Peter Drucker (καθηγητής Κοινωνικών 

Επιστηµών στα Πανεπιστήµια Claremont της 

Καλιφόρνιας και k.Y. University Business 

School)  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αναµφίβολα, η περιβαλλοντική ρύπανση αποτελεί τη µεγαλύτερη αποτυχία 

του συστήµατος της ελεύθερης αγοράς, χωρίς αυτό να σηµαίνει υποχρεωτικά ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις ελεγχόµενες οικονοµίες σοσιαλιστικού τύπου ήταν 

µικρότερες. Η µέχρι πρόσφατα ανυπαρξία κόστους για το δικαίωµα στη ρύπανση σε 

συνδυασµό µε το γεγονός πως οποιαδήποτε µέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος συνεπάγονται τη χρησιµοποίηση παραγωγικών µέσων ή τον 

περιορισµό της χρήσης ορισµένων φυσικών πόρων, συνέβαλαν στην αποφυγή 

υιοθέτησης φιλικότερων προς το περιβάλλον επιχειρηµατικών πολιτικών.  

Είναι γνωστό πως οι επιχειρήσεις διέπονται από την αρχή της µεγιστοποίησης 

των κερδών τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ενέργειά τους προς την κατεύθυνση της 

προστασίας του περιβάλλοντος πραγµατοποιείται µόνο και εφόσον έχει θετική 

επίπτωση σ’ αυτά. Επιπλέον, όταν το περιβαλλοντικό κόστος δεν συµπεριλαµβάνεται 

στη συνάρτηση παραγωγής και στην αγοραία τιµή του αγαθού, η τιµή του 

εµφανίζεται τεχνητά χαµηλότερη από ότι θα ήταν κοινωνικά ορθό µε αποτέλεσµα την 

υπέρµετρη κατανάλωσή του (άγνωστος Blogger).  

Τα δάνεια για τα φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα, οι υποθήκες για την 

ενεργειακή αποδοτικότητα, το επιχειρησιακό κεφάλαιο εναλλακτικής ενέργειας, οι 

οικολογικές αποταµιευτικές καταθέσεις (eco – saving deposits) και οι φιλικές προς το 

περιβάλλον πιστωτικές κάρτες, όλα αυτά εκπροσωπούν κυρίως µια σειρά από 

πρωτοποριακά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα οικολογικής φύσεως τα οποία 

προσφέρονται επί του παρόντος σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε µια εποχή όπου οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι καθώς και οι ευκαιρίες αφθονούν, οι δυνατότητες για 
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συµφιλίωση των περιβαλλοντικών θεµάτων µε ζητήµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής 

(lending – financing) ολοένα και αυξάνονται.  

Ο όρος «πράσινα» διεθνώς χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια ευρεία 

κλίµακα από κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και προϊόντα. Στα 

επόµενα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν ο παραπάνω όρος θα χρησιµοποιηθεί για να 

περιγράψει περιβαλλοντικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.  

Ο στόχος των επόµενων κεφαλαίων είναι να εξετάσει την διαθεσιµότητα των 

οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών δίνοντας έµφαση στις πιθανές ευκαιρίες, την 

φύση και τη δυνατότητα µεταβίβασης των καλύτερων πρακτικών. Βασικός στόχος 

είναι να µελετήσει επίσης πως κάποιοι ειδικοί σχεδιασµοί µπορούν δυνητικά να 

αυξήσουν το µερίδιο της αγοράς και να παράξουν κέρδη βελτιώνοντας ταυτόχρονα 

την αναγνώριση µάρκας προϊόντος και προσφέροντας προστιθέµενη αξία στην φήµη 

που το συνοδεύει.  

Το κεφάλαιο αυτό µελετά την παρούσα κατάσταση της τραπεζικής 

οικολογικής πολιτικής τόσο στην Βόρεια Αµερική όσο και στις υπόλοιπες χώρες  που 

παρουσιάζουν έντονη δραστηριοποίηση και εξετάζει πιθανές δυνατότητες για 

µελλοντικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες περιβαλλοντικής φύσης για τον 

οικονοµικό τοµέα της Β. Αµερικής και Ευρώπης. 

Ακολουθούν κάποια καίρια ερωτήµατα τα οποία εστιάζουν στα ήδη 

υπάρχοντα αλλά και πιθανά θέµατα που σχετίζονται µε την ζήτηση και την παροχή 

των φιλικών προς το περιβάλλον οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών: 

• Ποιες είναι οι κύριες κατευθυντήριες γραµµές αλλά και τάσεις πίσω από την 

ανάπτυξη  των περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών; 

• Ποια είναι η τωρινή αλλά και η δυνητική απαίτηση για αυτού του είδους τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες; 

• Τι χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες οικολογικής φύσεως 

προσφέρονται αυτήν την στιγµή από διαφορετικούς οικονοµικούς θεσµούς; 

• Ποιες καλύτερες πρακτικές µπορούν να αναγνωρισθούν όσον αφορά την εµπειρία 

µε ανάλογου τύπου προϊόντα και υπηρεσίες; 

• Ποιες είναι οι ευκαιρίες κλειδιά για να λάβουν υπ’ όψιν τους οι οικονοµικοί 

θεσµοί των χωρών που προσφέρουν τα «πράσινα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα» 

σε σχέση µε την ανάπτυξη και το Marketing των οικολογικών οικονοµικών 

προϊόντων και υπηρεσιών;  
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Η άποψη του συγγραφέα είναι ότι το επόµενο βήµα για τις επιχειρήσεις και 

ειδικότερα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν αντικείµενο µελέτης της 

διπλωµατικής προκειµένου να οδηγηθούν στην διαφοροποίηση, να προσελκύσουν 

νέους πελάτες, να ενισχύσουν τους δεσµούς µε τους υπάρχοντες, να αυξήσουν τους 

ρυθµούς αύξησης της παραγωγικής τους δραστηριότητας αλλά και να ενισχύσουν το 

µερίδιο αγοράς τους, να συνεισφέρουν στην κοινωνική ευηµερία χωρίς να είναι εις 

βάρος των επιχειρηµατικών τους κερδών είναι ο περιβαλλοντικός 

χρηµατοοικονοµικός προσανατολισµός.  

Χρειάζεται δηλαδή ένα δοµηµένο πλαίσιο το οποίο σχεδιάζεται για να 

βοηθήσει έναν οργανισµό προκειµένου αυτός να µειώσει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους χρησιµοποιώντας 

κατάλληλες πρακτικές. Βασικός στόχος για κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι η 

υιοθέτηση µιας πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και η εφαρµογή 

προγραµµάτων βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισµού και ο 

καθορισµός συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων.  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση 

και κατάρτιση του προσωπικού σχετικά µε την εφαρµογή συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι όµως εξίσου σηµαντικό να  οδηγηθούµε στην 

ενίσχυση του κύρους του οργανισµού και της αξιοπιστίας του όσον αφορά στις 

επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του και αυτό µπορεί να γίνει µε την ενηµέρωση της 

κοινής γνώµης πάνω σε θέµατα περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής 

των πολιτών αλλά και τους τοµείς δράσεις της επιχείρησης.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρουσίαση όλων των 

πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στηρίζεται στα συµπεράσµατα της NATF 

report και στη διαδικτυακή επιβεβαίωση των στοιχείων από τα web sites των 

τραπεζών. Ο συγγραφέας όπου έκρινε σκόπιµο πρόσθεσε στοιχεία από την διεθνή 

βιβλιογραφία και πρακτική.    

 

3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Η UNEP FI (Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα πρωτοβουλίας επιχορήγησης των 

Ηνωµένων Εθνών / United Nations Environment Programme Finance Initiative) 
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πραγµατοποιεί τις δραστηριότητες της µέσα από τη NATF (North American Task 

Force). Η µονάδα αυτή εργάζεται προκειµένου να ενσωµατώσει τις αρχές τις 

αειφόρου ανάπτυξης και της φυσιολογικής επιχειρηµατικής πρακτικής µέσα σε όλον 

τον οικονοµικό τοµέα της Β. Αµερικής. Πιο συγκεκριµένα στοχεύει να δηµιουργήσει 

έναν τόπο δηµόσιας συζήτησης έτσι ώστε οι Β. Αµερικανοί συµβαλλόµενοι στην 

έκθεση της UNEP FI να ανταλλάσουν ιδέες και καλύτερες πρακτικές στον τοµέα της 

χρηµατοοικονοµικής και αειφορίας, επίσης να διεγείρουν το ενδιαφέρον πάνω σε 

συγκεκριµένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα καθώς και να εξερευνήσουν την 

επίδραση του στον οικονοµικό τοµέα της Β. Αµερικής. 

Τέλος, βασικός στόχος είναι να αναγνωρίσουν και να διασπείρουν τους 

κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

θέµατα. Σαν τµήµα αυτού του προγράµµατος του 2007, η µονάδα NATF αποφάσισε 

να συντάξει µια αναφορά πάνω στα «πράσινα» οικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

να αναγνωρίσει την καλύτερη πρακτική στην υφήλιο καθώς και τις σηµαντικότερες 

ευκαιρίες στην Β. Αµερική. Τα επόµενα κεφάλαια στηρίζονται στα αποτελέσµατα 

αυτής της δουλειάς. 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότερες παραδοσιακές τράπεζες δεν 

ασκούσαν «πράσινη χρηµατοοικονοµική» και δεν επιζητούσαν ενεργά δυνατότητες 

επένδυσης σε τοµείς ή επιχειρήσεις φιλικούς προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα 

και κάτω από τον όρο περιβαλλοντική πολιτική αναφέρονταν σε θέµατα όπως η 

αποτελεσµατική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων, την εξοικονόµηση 

ενέργειας, την εφαρµογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προµήθειες και την 

εφαρµογή πολιτικής ανάλυσης και εκτίµησης περιβαλλοντικών κινδύνων στις 

διαδικασίες χορηγήσεων. Μόλις πρόσφατα έχουν επικρατήσει τα πράσινα οικονοµικά 

προϊόντα και υπηρεσίες και όχι µόνο σε µικρές εναλλακτικές και συνεργατικές 

(cooperative) τράπεζες αλλά και σε διαφοροποιηµένους παροχείς οικονοµικών 

υπηρεσιών, εταιρίες περιουσιακής διαχείρισης (asset management) και ασφαλιστικές 

εταιρίες (Strandberg, 2005).  

Αν και αυτές οι εταιρίες µπορεί να διαφέρουν όσον αφορά τα δηλωµένα 

κίνητρα τους για την αύξηση των περιβαλλοντικών προϊόντων (π.χ. να βελτιώσουν 

τις προοπτικές µακροπρόθεσµης ανάπτυξης ή τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

πάνω στις οποίες βασίζεται µια εταιρία), η ανάπτυξη, παραλλαγή και η πρωτοβουλία 

πίσω από αυτές τις εξελίξεις υποδηλώνουν ότι βρισκόµαστε στη µέση µιας 
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υποσχόµενης τάσης προς την ανάπτυξη των πράσινων οικονοµικών προϊόντων στην 

χρηµατοοικονοµική του κυρίως ρεύµατος. 

Η αλλαγή στις στρατηγικές και τις πράξεις των τραπεζών µε κατεύθυνση την 

αειφόρο ανάπτυξη είναι ήδη καθοδόν. Ένας αυξανόµενος αριθµός οικονοµικών 

θεσµών έχει αρχίσει να κατευθύνει τους πόρους και την δανειστική δύναµη προς µια 

συγκράτηση της οικολογικής απαξίωσης και επίσης στην προώθηση των πρακτικών 

των καταναλωτών της αειφόρου ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων. Η αξιοπιστία των 

δανειστών, η ικανότητα των οφειλετών να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους 

υποχρεώσεις, τα οικολογικά ελλείµµατα και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες είναι 

µερικοί από τους κύριους παράγοντες που αυτήν την στιγµή οδηγούν στο πάντρεµα 

και  κατ΄επέκταση στην αλληλεπίδραση της χρηµατοοικονοµικής  και της αειφόρου 

ανάπτυξης (IISD, 2007). Επιπλέον αυτή η σχέση ενδυναµώνεται µέσα από µια σειρά 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές 

στις λειτουργίες των οικονοµικών θεσµών. 

Η ευρεία ποικιλία των ευκαιριών για να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη στις 

λειτουργίες της τράπεζας από την εταιρική πολιτική στα µέτρα µείωσης ενέργειας, 

δείχνει ότι η ανακούφιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων µπορεί να είναι µια 

λογική επέκταση της γενικότερης επιχείρησης στον τοµέα. Πιθανοί οργανωτικοί 

τοµείς και πρακτικές που µπορεί να παρουσιάζουν θέµατα αειφόρου ανάπτυξης 

περιλαµβάνουν: οργανωτική πολιτική, πρακτική και υπηρεσίες, επιλογές στο supply 

chain και Logistics, επιχειρησιακή ανάπτυξη, reporting, δηµόσια πολιτική 

προσέλκυσης πελατών, δέσµευση των µετόχων, ερευνητική συνεργασία µε άλλες 

κυβερνητικές αλλά και µη οργανώσεις, θεσµικές δωρεές ή άλλες φιλανθρωπικές 

προσπάθειες.  

Το 1997, µια έρευνα ανακάλυψε ότι επιπλέον από τις υπηρεσίες εκτίµησης 

περιβαλλοντικού κινδύνου, ένας αριθµός από Ευρωπαϊκές τράπεζες UNEP – FI είχε 

καθιερώσει περιβαλλοντικά τµήµατα και ξεκίνησε τον σχεδιασµό προϊόντων µε 

προσανατολισµό προς το περιβάλλον (Ganzi et al, 1997). Μπορούµε λοιπόν να 

συνάγουµε το συµπέρασµα ότι καθώς οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες 

γίνονται καθιερωµένα στοιχεία σε πολιτικές και πρακτικές εσωτερικής 

χρηµατοοικονοµικής, αυτά τα είδη πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης είναι πιθανόν 

να εξαπλωθούν (Jeucken, 2004).  
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3.3 ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΕΩΣ / ΟΡΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

 

3.3.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 

Εκτός από την αγορά της Β. Αµερικής, το πεδίο έρευνας των επόµενων 

κεφαλαίων της διπλωµατικής περιλαµβάνει διεθνείς αγορές µε κυρίαρχη έµφαση 

στην εξέλιξη και τις εµπειρίες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των «πράσινων» 

οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη και σε µικρότερο βαθµό στην 

Αυστραλία και την Ιαπωνία. Σε σύγκριση µε τους οµολόγους τους στην Β. Αµερική, 

οι τράπεζες σε άλλες αναπτυγµένες περιοχές παραδοσιακά είναι πιο δραστήριες και 

πρωτοποριακές σε σχέση µε την ανάπτυξη των «πράσινων» προϊόντων και 

υπηρεσιών. Κάποιοι παράγοντες οδηγούν σε αυτήν την απόκλιση ανάµεσα στις 

τοπικές οικονοµικές κοινότητες, ιδιαίτερα αναφορικά µε την Ευρώπη και τη Β. 

Αµερική. 

Γεωγραφικός και Τοπικός Ανταγωνισµός: Οι Τράπεζες της Β. Αµερικής 

τείνουν να κυριαρχούν σε µεγάλες γεωγραφικές περιοχές µε µια διαρκώς 

εξελισσόµενη στρατηγική συγχωνεύσεων και αποκτήσεων (acquisitions) (Marlin, 

2007). Καθώς οι µεγαλύτερες τράπεζες αποκτούν τον έλεγχο των µικρότερων 

τραπεζών σε ένα ιδιαίτερα γρήγορο ρυθµό, γίνεται ολοένα και πιο προκλητικό να 

ενσωµατωθούν τα τραπεζικά προϊόντα, συµπεριλαµβανόµενων των «πράσινων» 

προϊόντων και υπηρεσιών στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Σε ένα λιγότερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν δίνεται στις τράπεζες ένα ισχυρό κίνητρο 

προκειµένου να ανανεωθούν και εποµένως να διαφοροποιηθούν από τους οµολόγους 

τους µε σύγχρονες προσφορές όπως για παράδειγµα «πράσινα» προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

Ετερογένεια: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αγορών, η οποία περιλαµβάνει 27 κράτη 

– µέλη, αντιπροσωπεύει όχι µόνο µια πελατειακή δυνατότητα 60% µεγαλύτερη από 

την Αµερικανική, αλλά είναι επίσης µια λιγότερη οµογενή βάση πελατών. Ιδιωτικοί 

πελάτες Ευρωπαϊκών Τραπεζών χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κουλτούρες, 

καταναλωτικά πρότυπα, κοινωνικές συνήθειες και ρυθµιστικούς περιορισµούς. 

Εποµένως, µια τόσο διαφοροποιηµένη πελατειακή βάση έχει οδηγήσει σε µια ακόµα 

πιο διαφοροποιηµένη παροχή τραπεζικών προϊόντων ιδιαίτερα στον τοµέα της 

λιανικής πώλησης. 
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∆ιαφάνεια: Αν και απαιτείται από µερικές τράπεζες της Β. Αµερικής να 

σκιαγραφούν την συνεισφορά τους στην οικονοµία και την κοινωνία στους πελάτες 

και στους µετόχους, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές τραπεζικές λειτουργίες έχουν 

υποστεί ιδιαιτέρως έντονη περιβαλλοντική εξονυχιστική έρευνα από το κοινό και την 

κυβέρνηση σε σύγκριση µε τις τράπεζες στης Β. Αµερικής. Για αρκετά χρόνια, έχει 

ζητηθεί βάσει νόµου από αρκετές Ευρωπαϊκές Τράπεζες να εκδίδουν µια ετήσια 

αναφορά αειφόρου ανάπτυξης. Επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκτεθεί η τράπεζα ως 

µη αειφόρος σε ένα κοινό µε περιβαλλοντική συνείδηση, πολύς χρόνος και 

αναρίθµητοι πόροι προσανατολίζονται στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των 

περιβαλλοντικών πολιτικών καθώς και «πράσινων» προϊόντων και  υπηρεσιών. Αυτή 

η πίεση των οµολόγων έχει παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην επίσπευση της 

ανάπτυξης των «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην καινοτοµία σε 

ένα διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Για 

παράδειγµα όταν η HSBC βραβεύτηκε µε το “Financial Times 2005 Sustainable Bank 

of the Year Award” και άλλες Βρετανικές, Ελβετικές και Γαλλικές τράπεζες 

ακολούθησαν στοχεύοντας σε corporate carbon neutrality.   

Αλλαγή στην προοπτική κινδύνου: Εκεί όπου οι Ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν 

δώσει έµφαση ιστορικά στα απτά (π.χ. οικονοµικά) και απροσδιόριστα (πχ. σε σχέση 

µε τη φήµη) προτερήµατα της ροπής προς το «πράσινο» αυτά τα είδη των 

περιβαλλοντικών τραπεζικών ευκαιριών έχουν παραδοσιακά παραγκωνισθεί από τις 

τράπεζες της Β. Αµερικής. Εστιάζοντας κυρίως στην αποφυγή του περιβαλλοντικού 

κινδύνου, αντί για τις ευκαιρίες περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, η 

δυνατότητα σχεδιασµού, προσφοράς και αποτελεσµατικής διαχείρισης αλλά και 

αξιολόγησης των «πράσινων» χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έχει παραµεληθεί 

εξαιτίας της τοπικής αµυντικής προσέγγισης στα ζητήµατα περιβάλλοντος.  

Αυτή είναι µια φυσική ανάπτυξη, δεδοµένου ότι οι τράπεζες της Β. Αµερικής, 

σε αντίθεση µε Ευρωπαϊκούς οικονοµικούς θεσµούς, είναι τόσο νοµικά όσο και 

χρηµατοοικονοµικά υπεύθυνες για την περιβαλλοντική απαξίωση  που προκαλείται 

από τους πελάτες, ένα βάρος το οποίο έχει πυροδοτήσει την ενσωµάτωση του 

περιβαλλοντικού ρίσκου στις πιστωτικές πολιτικές κινδύνου που ασκούν (Jeucken, 

2001). 

Κοινοτική Ανάπτυξη: Καθοδηγούµενες κυρίως από την πράξη Ανάπτυξης της 

Αµερικανικής Κοινότητας (US Community Development Act), οι Αµερικανικές 

Τράπεζες έχουν παραδοσιακά αλλάξει κατεύθυνση προς µια κοινοτική οικονοµική 
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ανάπτυξη παρά προς µια περιβαλλοντική δράση. ∆ηµοφιλείς υποψήφιοι για τέτοιου 

είδους δάνεια που βασίζονται στην κοινότητα συµπεριλαµβάνουν επιχορηγήσεις 

προσαρµοσµένες σε µη κέρδος και χαµηλού εισοδήµατος πελάτες, εργασίες 

εργοδοσίας µέσα από τον δανεισµό της µικρο – µεσαίας επιχείρησης (SME – Small 

medium enterprise) και εργασίες αστικής ανανέωσης.  

Αν και αυτή η έµφαση στην κοινοτική ανάπτυξη έχει καταλήξει σε υψηλά 

επίπεδα κοινωνικής επένδυσης, τόσο στην Αµερική όσο και στον Καναδά, πολλά από 

αυτά τα επιτεύγµατα έχουν συµβεί ξεχωριστά από περιβαλλοντικά θέµατα. Ωστόσο, 

ατενίζοντας το µέλλον, η εµπειρία µε δραστηριότητες που επιχορηγούνται από την 

κοινότητα µπορεί κάλλιστα να προετοιµάσει τις τράπεζες της Β. Αµερικής να 

κεφαλαιοποιήσουν τα «πράσινα» οικονοµικά προϊόντα και τις ευκαιρίες υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα στην τραπεζική πολιτική λιανικής πώλησης (retail banking) (Strandberg, 

2005). 

kGS και Μετοχικός Ακτιβισµός: Οι NGOs (Non – Governmental 

Organization) και οι µέτοχοι απαιτούν διαρκώς οι χρηµατοοικονοµικοί θεσµοί να 

θέσουν σε εφαρµογή τις τραπεζικές πολιτικές και πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης. Τα 

δίκτυα της NGOs και τα άτοµα εντοπίζουν σταθερά τις λειτουργίες των 

χρηµατοοικονοµικών θεσµών παγκοσµίως και την επίδραση τους στην 

περιβαλλοντική αειφόρο ανάπτυξη. Αυτά τα δίκτυα εστιάζουν στο να επηρεάσουν τις 

δραστηριότητες των τραπεζών µέσα από έρευνα, διεθνείς εκστρατείες, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό έλεγχο, στρατηγική ανάπτυξης και συνεργασίες µε τις τράπεζες.  

Μερικά από αυτά τα δίκτυα, όπως η BankTrack, κάνουν ένα βήµα παραπάνω 

και παρέχουν συµβουλές όσον αφορά την βελτίωση των τραπεζικών πολιτικών 

αειφόρου ανάπτυξης. Για παράδειγµα το 2006 η BankTrack δεσµεύτηκε µε ένα 

αριθµό ευρωπαϊκών τραπεζών για να εξετάσει υπάρχουσες ή νέες περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες, συµπεριλαµβανόµενων των τραπεζών ABN AMRO, Radobank, 

HSBC, Calyon και Citigroup. Επιπλέον, οι τράπεζες καλούνται διαρκώς να 

ικανοποιήσουν τους ισχυρούς µετόχους οι οποίοι απαιτούν την ενσωµάτωση της 

αειφόρου ανάπτυξης σε πρακτικές δανεισµού προκειµένου να τους αποτρέψουν από 

µελλοντικά πιστωτικά και νοµικά ρίσκα. 

Προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική ∆ράση και Ανάπτυξη Προϊόντος: Τυπικά, η 

εισαγωγή των περιβαλλοντικών οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι είτε 

“board-driven”, είτε “client-driven”. Στην πρώτη περίπτωση, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Τράπεζας αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τα ρίσκα ενός 
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περιβαλλοντικού θέµατος και κατόπιν δρα ορίζοντας ένα ή περισσότερα καλύτερα 

(optimal) «πράσινα» προϊόντα ή υπηρεσίες. Στη δεύτερη περίπτωση, η τράπεζα 

αναγνωρίζει µια σηµαντική απαίτηση για ένα συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία και 

αντιδρά καλύπτοντας το κενό.  

Για παράδειγµα, στον τοµέα του εµπορίου ρύπων, το Συµβούλιο της BNP 

Paribas πήρε την απόφαση να µπει στην αγορά κλιµατολογικής αλλαγής πολύ πριν οι 

πελάτες εκφράσουν την ανάγκη για µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Αντιστρόφως, η 

Ιταλική Banca Intesa περίµενε για να καθιερώσει ένα γραφείο εµπορίου ρύπων µέχρι 

ένας σηµαντικός αριθµός corporate πελατών να ζητήσει την παροχή της υπηρεσίας, η 

οποία µέσα από την πάροδο του χρόνου έγινε ιδιαιτέρως επικερδής. Μια περαιτέρω 

παρατήρηση είναι ότι η περιβαλλοντική δράση των Αµερικανικών Τραπεζών τείνει 

να ξεκινήσει από το επίπεδο πολιτικής (top – down) ενώ για πολλές προοδευτικές 

Ευρωπαϊκές τράπεζες η περιβαλλοντική δράση ξεκινά από το επίπεδο προϊόντος 

(bottom – up). 

 

3.3.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ – ΤΑΣΕΙΣ  

  

Αναµφίβολα η µεγαλύτερη πρόκληση τα επόµενα χρόνια είναι να δώσουµε 

πειστικές απαντήσεις στο δίληµµα βιώσιµο περιβάλλον ή οικονοµική ανάπτυξη. Το 

κρίσιµο πολιτικό στοίχηµα είναι να εξασφαλίσουµε πραγµατική ευηµερία για τους 

πολίτες που εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη σύνθεση των δύο 

αυτών παραγόντων. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες η γρήγορη οικονοµική 

ανάπτυξη δεν σηµαίνει απαραίτητα και ευηµερία των πολιτών. Η Κίνα, για 

παράδειγµα, έχει τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στον κόσµο ταυτόχρονα όµως 

είναι µια από τις πιο µολυσµένες χώρες που συναγωνίζεται τις ΗΠΑ στις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου.  

Ακόµα και στην δύσπιστη Αµερική η συζήτηση για την σταδιακή απεξάρτηση 

από τα ρυπογόνα καύσιµα και την εξεύρεση έξυπνων ενεργειακών επιλογών έχει 

αρχίσει να γίνεται πιο γόνιµη, όχι µόνο στην κοινωνία των πολιτών αλλά και σε 

επίπεδο µεγάλων εταιρειών. Στην Ευρώπη από την άλλη πλευρά, αναζητείται η 

χρυσή τοµή µεταξύ δύο φαινοµενικά αντίθετων στόχων: της ενεργειακής επάρκειας 

και της αντικατάστασης των ρυπογόνων πηγών ενέργειας µε καθαρότερες µορφές της 

Γενικά, τρεις ευρύτατες, σχετικές κατευθυντήριες γραµµές και τάσεις 

βρίσκονται πίσω από την εµφάνιση και την ανάπτυξη της απαίτησης των «πράσινων» 
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προϊόντων και υπηρεσιών: περιβαλλοντική γνώση και κάλυψη των ΜΜΕ, 

περιβαλλοντική συνείδηση και κοινή γνώµη και περιβαλλοντική ρύθµιση και 

νοµοθεσία. Για να υπολογίσουµε προς τα πού οδεύει η απαίτηση και η αγορά αυτών 

των αντικείµενων στη Β. Αµερική, είναι σηµαντικό να εξερευνήσουµε το παρελθόν 

και το παρόν αυτών των εξελίξεων και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. 

 

Περιβαλλοντική Γνώση και Κάλυψη 

 

 Η εποχή των πληροφοριών έχει καταστήσει δυνατή µια χωρίς προηγούµενο 

συνείδηση σχετικά µε την σοβαρότητα, τις πηγές και τις επιλογές διαφόρων 

περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως για παράδειγµα ποιότητα αέρα, έλλειψη νερού 

και διάβρωση εδάφους. Όπως δείχνει η ιστορία, η ευρύτατα κάλυψη των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων από τα ΜΜΕ µπορεί να αλλάξει την συµπεριφορά των 

καταναλωτών, κάποιες φορές ραγδαία, µε στόχο µακροπρόθεσµη περιβαλλοντική 

δράση. Η γενικότερη συµφωνία στην επιστήµη και τα αποτελέσµατα της 

κλιµατολογικής αλλαγής, για παράδειγµα, δεν αποτελεί αντικείµενο συζήτησης µόνο 

από επίλεκτα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας αλλά αγγίζει όλους τους τοµείς της 

κοινωνίας. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές και οι µέτοχοι αρχίζουν να στρέφονται 

προς µια συµπεριφορά φιλική προς το κλίµα και να εντείνουν την απαίτηση για την 

εφαρµογή των κλιµατολογικών ρυθµίσεων. Ο ρυθµός αυτής της κοινωνικής 

διαφοροποίησης διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή. 

 

Περιβαλλοντική Συνείδηση και Κοινή Γνώµη  
 

 Στην Ευρώπη, ο σχετικά υψηλός βαθµός περιβαλλοντικής συνείδησης και 

κυβερνητικής στήριξης αντανακλάται στην διαρκώς αυξανόµενη καταναλωτική 

απαίτηση για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ενώ ακόµα είναι 

πολύ πίσω σχετικά µε την Ευρώπη, η πρόσφατη σφυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης 

και οι corporate / µετοχικές δράσεις υποδηλώνουν µια ραγδαία περιβαλλοντική 

αφύπνιση, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ορµητική και στη Β. Αµερική. 

 Στην Αµερική, µια σφυγµοµέτρηση που πραγµατοποιήθηκε το 2007 από το 

τµήµα Environmental Attitudes and Behavior Project του Yale Center of 

Environmental Law and Policy ανακάλυψε ότι το 83% των Αµερικανών θεωρούν ότι 

η παγκόσµια υπερθέρµανση αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Η έρευνα αυτή έδειξε 
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επίσης ότι περισσότερο από ποτέ, οι Αµερικανοί ισχυρίζονται ότι έχουν σοβαρές 

ανησυχίες σχετικά µε περιβαλλοντικές απειλές (Yale Daily News, 2007). Άλλα 

περιβαλλοντικά ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία περιλαµβάνουν: µόλυνση του 

εδάφους και του νερού (92% από 85% το 2004), αποψίλωση των δασών (89% από 

78%), µόλυνση της ατµόσφαιρας (93% από 87%) και η εξαφάνιση της άγριας ζωής 

(83% από 72% το 2005). Η εθνικής εµβέλειας έρευνα έδειξε ότι το 63% των 

Αµερικανών πιστεύουν ότι η Αµερική διατρέχει τον ίδιο σοβαρό κίνδυνο από 

περιβαλλοντικές απειλές όπως µόλυνση της ατµόσφαιρας και υπερθέρµανση της 

ατµόσφαιρας όσο και από τους τροµοκράτες (Yale Daily News, 2007). 

 Σε σχέση µε τις κλιµατικές αλλαγές, η παραπάνω έρευνα έδειξε ότι το 75% 

των ερωτηθέντων ότι η δική τους συµπεριφορά µπορεί να βοηθήσει στην µείωση της 

υπερθέρµανσης του πλανήτη, το 81% αισθάνεται ότι είναι δική τους ευθύνη να 

λάβουν µέτρα ενάντια στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και αυτά τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι πολλοί Αµερικανοί θέλουν πράσινα προϊόντα και είναι διατεθειµένοι να 

ξοδέψουν χρήµατα για να δοκιµάσουν καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες θα 

βοηθήσουν να µειωθούν οι εκποµπές GHG (Yale Daily News, 2007). Συγκεκριµένα η 

σφυγµοµέτρηση ανακάλυψε ότι το 75% του κοινού είναι πρόθυµο να αγοράσει 

ηλιακούς πίνακες ενώ το 67% θα σκεφτόταν να αγοράσει ένα υβριδικό όχηµα. 

Στον Καναδά, η πρόσφατη δηµόσια γνώµη που αφορά στη σηµασία των 

περιβαλλοντικών θεµάτων έχει ανέλθει σε εξαιρετικό επίπεδο µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Ιστορικά, σφυγµοµετρήσεις έδειξαν ότι το ενδιαφέρον των 

Καναδών πάνω στο θέµα του περιβάλλοντος κυµαίνεται ανάµεσα στο 4% και το 12% 

για περισσότερο από µια δεκαετία. Σήµερα, ωστόσο, η Strategic Council Poll 

(Στρατηγική ∆ηµοτική Σφυγµοµέτρηση) τοποθετεί το θέµα στο 26% και η Environics 

Poll στο 31%. Αυτή η ριζοσπαστική αλλαγή στη κοινή γνώµη δεν έχει ποτέ 

ξαναπαρουσιαστεί (Strategic Council Poll, 2007). 

 

Περιβαλλοντική Ρύθµιση και Νοµοθεσία 

 

Αναµφίβολα, οι νοµοθετικές και ρυθµιστικές πράξεις και κυρίως αυτές που 

αφορούν το price / market certainty των περιβαλλοντικών αγορών αλλά και σε 

συνάρτηση µε τους περιορισµούς που συνεπάγονται µπορούν αισθητά να διεγείρουν 

ή όχι την ζήτηση για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες ανάµεσα σε όλων των ειδών 

τους µετόχους. 
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Στην Ευρώπη, η ενεργητική – proactive κυβερνητική πολιτική όπως το 

Ευρωπαϊκό CO2, το Σχέδιο Εµπορίου Ρύπων, οι Γερµανικές feed – in – tariffs για 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τα Ολλανδικά Πράσινα Κεφάλαια, έχει βοηθήσει 

να πυροδοτήσει τόσο την ζήτηση όσο και την ανάπτυξη των πράσινων 

καταναλωτικών επιλογών. Ταυτόχρονα, αυτή η πολιτική έχει ενδυναµώσει 

περιβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορές στο γενικό κοινό και έχει καθιερώσει 

υψηλά επίπεδα βεβαιότητας στην αγορά για περιβαλλοντικές ανέσεις και υπηρεσίες. 

Αντιθέτως, και συγκεκριµένα όσον αφορά τις κλιµατολογικές αλλαγές, η άρνηση της 

Αµερικής να επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο και η διστακτικότητα του 

Καναδά να καλύψει τους στόχους του Κιότο, πιθανόν µείωσαν την ορµητικότητα της 

Β. Αµερικής να αντιµετωπίσει κλιµατολογικές αλλαγές. 

Τα τελευταία 2 χρόνια, το Αµερικανικό πολιτικό σκηνικό έχει υποστεί µια 

σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά θέµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι 

Αµερικανικές εκλογές δηµιούργησαν συνθήκες όπου το ερώτηµα δεν είναι αν οι 

ρυθµιστικοί περιορισµοί του άνθρακα θα τεθούν σε εφαρµογή αλλά πόσο σύντοµα θα 

εφαρµοστούν. Επί του παρόντος, υπάρχουν αρκετά νοµοσχέδια σχετικά µε την 

κλιµατολογική αλλαγή τα οποία έχουν προταθεί τόσο στην Γερουσία όσο και στην 

Βουλή. Παροµοίως, ο Καναδάς είναι στα πρόθυρα του να εφαρµόσει GHG νοµοθεσία 

σε όλο το έθνος καθώς και περιορισµούς σε άλλους παράγοντες µόλυνσης της 

ατµόσφαιρας (CACs). 

 

3.4 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο στόχος των επόµενων κεφαλαίων είναι η παρουσίαση των «πράσινων» 

προϊόντων και υπηρεσιών σε οικονοµικούς θεσµούς τόσο στη Β. Αµερική όσο και 

διεθνώς. Για να καταστεί ικανό, ανταγωνιστικό, επικερδές και να προσδίδει 

προστιθέµενη αξία τόσο στο περιβάλλον όσο και στους φορείς που το προσφέρουν 

αλλά και στους ιδιώτες – επιχειρήσεις που το επιλέγουν το πράσινο 

χρηµατοοικονοµικό προϊόν πρέπει ξεκάθαρα να τονίζει την ανάγκη που έρχεται να 

καλύψει, το περιβαλλοντικό πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει και τις 

προοπτικές που ανοίγει στην χρηµατοοικονοµική αγορά. Αναµφίβολα, όλα αυτά 

σαφώς και πρέπει να γίνουν µε ποσοτικά κριτήρια άµεσα µετρήσιµα, άµεσα 

συγκρίσιµα. Το πράσινο χρηµατοοικονοµικό προϊόν πρέπει επίσης να πετύχει να 
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µειώσει αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις ή να καταφέρει να δηµιουργήσει 

περιβαλλοντικά οφέλη.  

Τα επόµενα κεφάλαια της διπλωµατικής περιλαµβάνουν µια επισκόπηση των 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τα οποία όπου 

ήταν εφικτό έγινε εκτίµηση της προστιθέµενης αξίας τους. Όπως αναφέρεται στο 

NATF report, όπου και θα στηριχθούµε σχεδόν εξολοκλήρου για την ανάλυση που θα 

ακολουθήσει (σε συνδυασµό µε εξακρίβωση – επιβεβαίωση των στοιχείων από τα 

web sites των τραπεζών και την ταυτοποίηση των references από την διεθνή 

βιβλιογραφία), τα προϊόντα αυτά είναι καινούργια στην αγορά και δεν υπάρχουν 

στοιχεία διαθέσιµα για επιστηµονική – στατιστική ανάλυση. Εκτίµηση µόνο µπορεί 

να γίνει και αυτή µε µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας.  

Για παράδειγµα από την ελληνική αγορά ο συγγραφέας θα αναφερθεί στην 

αξιοσηµείωτη προσπάθεια της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά µε το Green Banking και 

πιο συγκεκριµένα στα φωτοβολταϊκά συστήµατα που προσφέρουν. Θα αναφερθούµε 

στις αποδόσεις που µπορούµε να προσδοκάµε, στο κόστος και στα κίνητρα που 

δίδονται. Θα πρέπει όµως να περάσουν πολλά χρόνια για να δώσουµε σαφή 

απάντηση στο τι κέρδισε πραγµατικά η τράπεζα από το προϊόν, τι οι καταναλωτές – 

επιχειρήσεις που το επέλεξαν και τέλος αν τελικά το περιβάλλον κέρδισε. Θέτουµε 

στο σηµείο αυτό ένα ερώτηµα – απορία. Τα συστήµατα αυτά έχουν διάρκεια ζωής 

περίπου 30 χρόνια. Μετά από την παρέλευση αυτών των ετών και παραµερίζοντας 

όλα τα πιθανά οφέλη από τη χρήση τους ποια είναι η στρατηγική για την 

ανακύκλωση τους; Μήπως αποτελούνται από χηµικά, ηλεκτρονικά, δοµικά στοιχεία 

τέτοια που µετά την χρήση τους γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον αν 

απλά τα πετάξουµε;          

Η επισκόπηση των επόµενων κεφαλαίων εστιάζουν στις «πράσινες» 

οικονοµικές προσφορές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ή προσφερθεί από Αµερικάνικες 

και Ευρωπαϊκές τράπεζες και σε µικρότερο βαθµό από Ιαπωνικές ή Αυστραλιανές 

τράπεζες. Περιλαµβάνει επίσης πρωτοποριακούς «πράσινους» οικονοµικούς 

διακανονισµούς, που έχουν προταθεί και τεθεί σε εφαρµογή από το International 

Finance Corporation (IFC), τον ιδιωτικό τοµέα του World Bank Group. Η 

επισκόπηση και ο κατάλογος των προϊόντων οδηγούν στην αναγνώριση των 

καλύτερων πρακτικών και πολύ συχνά στους παράγοντες που συνέβαλαν στην 

επιτυχία ή την αποτυχία των «πράσινων» οικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

ανάλυση που ακολουθεί χωρίζει τον τοµέα των οικονοµικών υπηρεσιών στις 
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παρακάτω υποκατηγορίες: 1) Τραπεζική Λιανικής Πώλησης (Retail Banking), 2) 

Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική (Corporate and Investment Banking), 3) 

∆ιαχείριση περιουσίας (Asset Management) και 4) Ασφάλεια (Insurance). 

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι ο επόµενος πίνακας εισάγει µε τον καλύτερο τρόπο 

την επισκόπηση των πράσινων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Θα ήταν επιτυχία 

της διπλωµατικής αν ο αναγνώστης στο τέλος της διατριβής θα είναι σε θέση να 

ανατρέξει στον πίνακα αυτόν και αφού είναι σε θέση να τον κατανοήσει να µπορεί µε 

κριτική διάθεση να τον αξιολογήσει. 

 

Πίνακας 3.1: Risks and Opportunities of Climate Change within the Financial 

Services Sector 

Class of Business Risks Opportunities 

Banking 
Τραπεζική Λιανικής Πώλησης  

 
 

 
Άµεσες ζηµιές λόγω φυσικών 
κινδύνων π.χ. ξηρασία, πτώση 
βροχής / χιονιού / χαλάζι    
Αλλαγή πολιτικής π.χ. παύση 
επιδότησης για ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας 
Αυξανόµενος πιστωτικός 
κίνδυνος από τους πελάτες 

  

 
Προσφορά νέων climate 
mitigation προϊόντων (για 
άµβλυνση του κινδύνου) 
Microfinance για φιλικές προς 
το περιβάλλον δραστηριότητες 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για 
µικρά ανανεώσιµα energy 
project δάνεια  

Εταιρική και επενδυτική 
τραπεζική  (corporate banking 
and project financing)  

Υψηλό κόστος ενέργειας για 
τους καταναλωτές 
Αστάθεια τιµών στα carbon 
markets 
Reputational κίνδυνος λόγω 
επενδύσεων σε αµφιλεγόµενα 
ενεργειακά Projects  
 

Επενδύσεις στην καθαρή 
τεχνολογία 

Insurance 
Property, casualty, life, 
underwritings 
 

 
Απώλειες – ζηµιές από: 
Καιρικά και ακραία γεγονότα 
Business disruption coverage 
Επιρροές στην ανθρώπινη υγεία 

 
Μεγαλύτερη ζήτηση για 
εναλλακτική µεταφορά 
κινδύνου 
Νέα ασφαλιστικά προϊόντα 
Counterparty credit for carbon 
trading 
Κάλυψη ασφάλειας για carbon 
neutral 
Εγγύηση για carbon – delivery 
για CDMs (Clean Development 
Mechanisms) 
Ασφάλεια για εµπόριο ρύπων 
Το carbon σαν ασφαλιστικό 
προϊόν 
   

Investments 
Investment banking and asset 
management 

 
Επενδύσεις σε immature 
τεχνολογίες 
Επιπρόσθετο κόστος λόγω 

 
Επενδύσεις σε προϊόντα και 
µετοχές που χαρακτηρίζονται 
ως climate – changed 
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αλλαγών στα weather patterns 
π.χ. στον τοµέα utilities  
Ζηµιές στα περιουσιακά 
στοιχεία 
 

Προσφορά των weather 
derivatives 
 Εδραίωση των carbon funds  
Πράσινη τεχνολογία 

 Πηγή: Carbon Finance, The Financial Implications of Climate Change, Labatt, S., White R., σελίδα 22:  Derived from Allianz 

AG and WWF International 2005. Climate Change and  the Financial Sector: An Agenda for Action. Gland: Allianz AG Munich 

and WWF International   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: RETAIL BA]KI]G   

 

  “One thing that we’ve really broadly started to 

appreciate more is that climate is not an 

environmental issue. Climate change is a 

systemic and fundamental issue about the way 

we get our energy”  

-Robert Bradley, World Resources Institute 

 

Το Retail Banking καλύπτει προσωπικά και επιχειρηµατικά τραπεζικά 

προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασµένες για άτοµα, νοικοκυριά και SMEs αντί για 

µεγάλους εταιρικούς ή θεσµικούς πελάτες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στον χώρο 

λιανικής πώλησης περιλαµβάνουν δάνεια και παρακαταθήκες, υπηρεσίες χρέωσης και 

πίστωσης, ταξιδιωτικές επιταγές, ταχυδροµικές επιταγές, προστασία υπέρβασης 

τραπεζικού λογαριασµού, υπηρεσίες διαχείρισης µετρητών και ασφάλειας ανάµεσα 

σε πολλές. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί βλέπουµε επιγραµµατικά τα πράσινα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που προσφέρονται στο retail banking καθώς και τις 

Τράπεζες που τα προσφέρουν αλλά και τη γεωγραφική περιοχή (region) που 

ανήκουν. Συνοπτικά επίσης στον πίνακα 1 βλέπουµε ποια είναι τα αποτελέσµατα 

αλλά και οι προοπτικές αυτών των προϊόντων. Στη συνέχεια γίνεται πιο λεπτοµερής 

ανάλυση αυτών των προϊόντων.              

 

Πίνακας 4.1: Περιληπτικό Σχεδιάγραµµα Λιανικού Προϊόντος και Υπηρεσίας 

 

Προϊόν Σχεδιασµός Προϊόντος και 

Αποτελέσµατα / ∆υνατότητες  

Τράπεζα Περιοχή 

Υποθήκη οικίας Η κυβέρνηση οδήγησε σε «πράσινη» 

πρωτοβουλία υποθήκης. 1% µείωση στον 

τόκο των δανείων που ανταποκρίνονται στα 

περιβαλλοντικά κριτήρια.   

Ολλανδικές 

Τράπεζες 

Ευρώπη 

 Προσφέρει δωρεάν εκτίµηση ενέργειας στο 

σπίτι και αντισταθµίζει τις εκποµπές 

άνθρακα για κάθε χρόνο του δανείου. 

Σύντοµα θα προστεθούν extra στοιχεία στο 

CFS Ευρώπη (Ην. 

Βασίλειο) 
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πρόγραµµα. 

 Οι πράσινες υποθήκες έχουν ανακοινωθεί 

µόνο από αυτές τις τράπεζες, µερικές εκ των 

οποίων είναι οι µεγαλύτεροι παροχείς 

υποθηκών στην χώρα 

Abbey, 

HBOS, 

Halifax και 

άλλοι 

Ευρώπη (Ην. 

Βασίλειο) 

 «Πράσινο» Σπιτικό δάνειο (Generation 

Green Home Loan). Προσφέρεται τόσο σε 

νέα όσο και σε παλιότερα σπίτια έτσι ώστε 

αυτοί µε υπάρχουσες υποθήκες να 

εκµεταλλευτούν τους προεξοφλητικούς 

τόκους. Όλα τα προγράµµατα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις δηµόσιες απαιτήσεις. 

Bendigo 

Bank 

Αυστραλία 

 Υποθήκη µε προσανατολισµό την 

«πράσινη» δύναµη. Παρέχει ένα κίνητρο για 

τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για να 

χρησιµοποιήσουν ανανεώσιµη ενέργεια. Ο 

σχεδιασµός εστιάζεται στη sustainable 

συµπεριφορά ή τον πελάτη, αντί για την 

υλική υποδοµή της κατοικίας τους.      

Ν/Α Ν/Α 

 MyCommunityMortgageTM and Smart 

Commute Initiative Mortgage. ∆ιαθέσιµα να 

βοηθήσουν τους δανειστές να αγοράσουν 

σπίτια αποτελεσµατικά ως προς την ενέργεια 

και να χρησιµοποιούν δηµόσια µέσα 

µεταφοράς. Τα προϊόντα παρέχουν µια 

ποικιλία από επιλογές και ευέλικτους όρους. 

Fannie 

Mae  

Καναδάς 

 Το CMHC προσφέρει ένα 10% σε 

επιστροφή χρηµάτων σαν ασφάλεια δανείου 

υποθήκης και παρατεταµένη αποπληρωµή 

χρέους (amortization) στην µέγιστη περίοδο 

των 35 χρόνων (υπόκειται στη 

διαθεσιµότητα του δανειστή) προκειµένου 

να αγοράσουν σπίτια αποτελεσµατικά ως 

προς την ενέργεια. Η επιστροφή χρηµάτων 

είναι τρόπος πληρωµής για µια µόνο φορά.    

CMHC 

(CIBC 

BMO) 

Καναδάς 

Εµπορικό «Πράσινα» ∆άνεια για καινούργια TAF / Καναδάς 
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Κατασκευαστικό 

∆άνειο 

(Commercial 

Building Loan) 

διαµερίσµατα. Ο Developer (Tridel®) 

ξεχρεώνει το δάνειο µε κεφάλαια τα οποία 

υπό άλλες συνθήκες θα χρησιµοποιούνταν 

για λειτουργικά έξοδα χρησιµοποιώντας 

παραδοσιακό εξοπλισµό και υλικό. Τα 

κτίρια πρέπει να δείχνουν κέρδη ενεργείας 

25% + σε σχέση µε τα παραδοσιακά σχέδια.   

Tridel® 

 Παρέχει πρώτα δάνεια υποθήκης για την 

κατασκευή και την επαναχρηµατοδότηση 

των εµπορικών κτιρίων µε την πιστοποίηση 

LEED. Οι “Developers” δεν χρειάζεται να 

πληρώσουν ένα αρχικό ποσό για τα 

«πράσινα» εµπορικά κτίρια, εξαιτίας 

χαρακτηριστικών όπως: χαµηλότερα 

λειτουργικά έξοδα και υψηλότερη απόδοση.    

Wells 

Fargo 

US 

 Παρέχει το 1/8 της έκπτωσης του 1% στα 

δάνεια των «πράσινων» προγραµµάτων 

ηγεσίας στον εµπορικό τοµέα ή στον 

κατοικηµένο ή στον κατοικηµένο τοµέα 

πολλών ενοτήτων  

NRB US 

Μετοχικό 

Στεγαστικό 

∆άνειο (Home 

Equity Loan) 

Ηλιακή Επιχορήγηση ενός βήµατος. 

Λαµβάνει χώρα σε µια περίοδο 25 χρόνων, 

ισότιµη µε την ίδια περίοδο χρόνου όπως η 

εγγύηση του ηλιακού πίνακα  

NRB US 

 Μετοχικό Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 

Στέγασης. Για τους πελάτες που 

χρησιµοποιούν την VISA Access Credit, η 

τράπεζα θα συνεισφέρει οικονοµικά στην 

περιβαλλοντική NGO   

Bank of 

America 

US 

 Η τράπεζα υπέγραψε µια κοινή συµφωνία 

marketing µε την Sharp Electronics 

Corporation για να προσφέρει στους πελάτες 

εύκολα προσβάσιµες και βολικές 

χρηµατοδοτικές επιλογές για να αγοράσουν 

και να εγκαταστήσουν residential ηλιακές 

τεχνολογίες. Καθιστά τους χρήστες ικανούς 

Citigroup US 
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να πάρουν ένα µετοχικό στεγαστικό δάνειο 

ή πίστωση αντί να έχουν πρόσβαση στις 

αποταµιεύσεις ή να πάρουν ένα γενικό 

δάνειο.    

∆άνειο 

Αυτοκινήτου 

∆άνειο Αυτοκινήτου καθαρού αέρα µε 

ευνοϊκές τιµές για υβριδικά. Το προϊόν 

πρόσφατα ξανασχεδιάστηκε για να καλύψει 

όλα τα οχήµατα µε χαµηλές εκποµπές 

VanCity Καναδάς 

 Το goGreen® Auto Loan έχει τύχει 

παγκόσµιας αναγνώρισης ως ένα 

επιτυχηµένο «πράσινο» προϊόν. Από την 

προώθηση του, ο τραπεζικός αριθµός των 

δανείων αυτοκινήτων έχει αυξηθεί 45%.   

mecu Αυστραλία 

Fleet Loan Ταχύτατα ∆άνεια ∆ιαχείρισης Μικρών 

Επιχειρήσεων, µε άµεση διαδικασία 

έγκρισης, χωρίς collateral και flexible  

όρους, προσφέρονται στις εταιρείες βαρέων 

οχηµάτων (truck) για να χρηµατοδοτήσουν 

τεχνολογίες αποτελεσµατικές ως προς τα 

καύσιµα. Βοηθούν να αγοράσουν 

εξοπλισµούς SmartWay Upgrade που 

µπορούν να βελτιώσουν την 

αποτελεσµατικότητα των καυσίµων µέχρι 

15%.     

Bank of 

America 

US 

Πιστωτική 

Κάρτα 

Συγγενικές Κάρτες (affinity cards). Οι 

τραπεζικοί συνεργάτες µε την ENGO, η 

οποία αποδέχεται µελλοντικά roylaties σε 

ανταλλαγή της χρήσης του ονόµατος του και 

του λογότυπου. ARP 15 – 22%, πολλά µε 

ετήσιες αµοιβές. 

∆ιάφορες ∆ιάφορες 

 Πιστωτική Κάρτα Κλίµατος. Η τράπεζα θα 

συνεισφέρει οικονοµικά στην WWF. Το 

ποσό της δωρεάς εξαρτάται από τη 

ενεργειακή ένταση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας που παρέχεται µε την κάρτα. 

Radobank Ευρώπη 

 Η Greencard VISA είναι η πρώτη πιστωτική Tendris Europe (NL) 
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κάρτα στον κόσµο που προσφέρει ένα 

πρόγραµµα αντιστάθµισης εκποµπών 

(emissions offset program). Οι κάρτες 

σύντοµα θα γίνουν διαθέσιµες στην 

Γερµανία και σε τµήµατα της Σκανδιναβίας. 

Οι δηµιουργοί του προϊόντος εργάζονται 

τώρα για να φέρουν αυτό το είδος του 

προϊόντος στους Αµερικανούς πελάτες.  

Holding 

B.V  

 Η Barclay Breathe Card Που περιλαµβάνει 

έκπτωση και χαµηλά rates δανεισµού στους 

χρήστες όταν αγοράζουν «πράσινα» 

προϊόντα και υπηρεσίες. Το 50% των 

κερδών της κάρτας θα πάνε να 

χρηµατοδοτήσουν προγράµµατα µείωσης 

εκποµπών σε όλο τον κόσµο.   

Barclays UK 

 Οι υπάρχοντες χρήστες καρτών µπορούν να 

δωρίσουν βραβεία / ανταµοιβές της VISA 

World Points σε οργανισµούς που 

επενδύουν σε µειώσεις GHG ή τα 

εξαγοράζουν για «πράσινο» εµπόρευµα.  

Bank of 

America 

US 

 Η τράπεζα δωρίζει £1,25 για κάθε £100 που 

ξοδεύονται από προσωπικές (Co – Op 

χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες) και 

επιχειρηµατικούς (Co – op Business Visa) 

στις εκστρατείες της Τράπεζας µε τίτλο 

«Πελάτες που Νοιάζονται»  

CFS UK 

Παρακαταθήκη Landcare Term Deposit. Το πρώτο 

περιβαλλοντικό προϊόν παρακαταθηκών της 

Αυστραλίας. Για κάθε δολάριο που 

ξοδεύεται, η τράπεζα δανείζει ισότιµο ποσό 

για να στηρίξει γεωργικές πρακτικές 

αειφόρου ανάπτυξης.  

Westpac Αυστραλία 

 EcoDeposits® Παρακαταθήκες µε πλήρη 

ασφάλιση που προορίζονται για δανεισµό σε 

τοπικές εταιρίες αποτελεσµατικές ως προς 

την ενέργεια, οι οποίες στοχεύουν να 

Shore Bank 

Pacific 

US 
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µειώσουν τα απόβλητα / µόλυνση ή να 

συντηρήσουν τους φυσικούς πόρους. Ο Eco 

Cash Checking Account επιτρέπει 5 δωρεάν 

ελέγχους τον µήνα µε αµοιβή US$3 ανά 

έλεγχο. Ένα τµήµα αυτού του ποσού 

πηγαίνει στο κλιµατολογικό καταπίστευµα.  

Πωλήσεις Οι καταναλωτές µπορούν να 

αντισταθµίσουν τις εκποµπές CO2 

(διοξειδίου του άνθρακα) που συσχετίζονται 

µε αεροπορικά ταξίδια, χωρίς να 

διοχετεύονται κεφάλαια στην τράπεζα. Αυτή 

η καινούργια πρωτοβουλία είναι σε 

συνεργασία µε τον αντισταθµιστικό 

οργανισµό Φροντίδα για το κλίµα (Climate 

Care).  

Barclays, 

HSBC 

UK 

Πηγή: NATF, 2007 

 

4.1 ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΠΙΤΙΟΥ 

 

 Γενικά, οι «πράσινες» υποθήκες ή υποθήκες ενεργειακής 

αποτελεσµατικότητας (energy efficient mortgages EEMs) παρέχουν στους retail 

customers αισθητά χαµηλότερο επιτόκιο από το επίπεδο της αγοράς για πελάτες που 

αγοράζουν καινούργια σπίτια µε αποδοτικότητα ενέργειας και επενδύουν σε retrofits, 

σε συσκευές ενεργειακής αποτελεσµατικότητας ή «πράσινη» δύναµη. Παροµοίως, οι 

τράπεζες µπορούν επίσης να επιλέξουν να δώσουν «πράσινες» υποθήκες 

καλύπτοντας το κόστος της µετατροπής ενός σπιτιού από συντηρητικό σε ενεργειακό 

και περιλαµβάνουν αυτό το όφελος στην προώθηση του προϊόντος στην αγορά. Αυτά 

τα retail προϊόντα βγαίνουν σε διαφορετικά σχέδια, µερικά εκ των οποίων έχουν 

γνωρίσει περισσότερη επιτυχία από άλλα. Στη Β. Αµερική, η Citigroup / Fannie Mae 

(My Community Mortgage™), Wells Fargo, CIBC (Enviro - $aver Rebate), VanCity 

Credit Union (Climate Change Mortgage) και η Citizens Bank of Canada παρέχουν 

προϊόντα «πράσινης» υποθήκης στους πελάτες.  
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• Κυβερνητικές Πράξεις µε κατεύθυνση την ανάπτυξη προϊόντος   

 

Μια πρωτοποριακή ανάπτυξη στην προώθηση των «πράσινων» υποθηκών 

είναι στο τελικό στάδιο παρουσίασης στο Ηνωµένο Βασίλειο. Με ανακοίνωση που 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2007, το All Party Parliamentary Climate 

Change Group της χώρας υπέβαλε γράµµατα στους 100 κορυφαίους δανειστές 

υποθηκών της χώρας ζητώντας από τον καθένα να αναλύσει λεπτοµερώς τα σχέδια 

του για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον (The Guardian, 2007). 

Ο στόχος αυτού του αιτήµατος είναι να υποκινήσει τους παροχείς υποθηκών να 

διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες σπιτιών για να βελτιώσουν το ποσοστό ενεργειακής 

αποδοτικότητας των σπιτιών τους προκειµένου να συµπληρώσουν την προώθηση των 

Government’s Energy Performance Certificates (EPCs) του Ιουνίου 2007.  

Σύµφωνα µε το κυβερνητικό group, Οι Βρετανοί δανειστές σπιτιών (home 

loan providers) πρέπει σύντοµα να προσφέρουν οικονοµικά κίνητρα τα οποία θα 

περιλαµβάνουν ένα ή δυο από τα παρακάτω στοιχεία: ανταγωνιστικό επιτόκιο σε 

σύγκριση µε τα παραδοσιακά επιτόκια, επιστροφή µετρητών (cash back), καθόλου 

αντίτιµο (fees), ή ένα υψηλότερο δάνειο σε αξία. Όσον αφορά τους δανειολήπτες, 

πρέπει ή να έχουν ένα σπίτι που να έχει ενεργειακή αποδοτικότητα πάνω από το 

ελάχιστο επίπεδο των κτιριακών ρυθµίσεων (www.myfinances.co.uk) ή να 

χρησιµοποιούν τα δάνεια για να αναλάβουν µέτρα retrofits προκείµενου να 

βελτιώσουν το επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας τους σπιτιού. 

Αντιδρώντας άµεσα στο δηµόσιο αίτηµα, η HBOS & Abbey, ο µεγαλύτερος 

δανειστής υποθηκών της Βρετανίας καθώς και άλλοι δανειστές (π.χ. Halifax), όπως 

και κατασκευαστικοί οργανισµοί έχουν δεσµευτεί να φέρουν ή «πράσινες» υποθήκες 

ή χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε ενεργειακή απόδοση µέσω διαδικτύου µέσα στο 

επόµενο έτος. Επί του παρόντος, µόνο τρεις δανειστές σε όλο το έθνος προσφέρουν 

πράσινες υποθήκες: CFS, το Ecology Building Society και το Norwich and 

Peterborough Building Society (BBR, 2007). 

 

• ∆εσµεύοντας το προϊόν υποθήκης µε την αντιστάθµιση ∆ιοξειδίου. 

 

Ένα πρωτοποριακός σχεδιασµός «πράσινης» υποθήκης είναι εκείνος ο οποίος 

συνεισφέρει στον µετριασµό της κλιµατολογικής αλλαγής. Το CFS, το οποίο 
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αποτέλεσε την πρωτοπόρο ιδέα των «πράσινων» υποθηκών πριν από 7 χρόνια, 

προσφέρει σε όλους τους πελάτες υποθηκών ένα δωρεάν ποσοστό στην αγορά του 

σπιτιού και κάθε χρόνο που ο πελάτης έχει την υποθήκη, η τράπεζα πληρώνει την 

Climate Care (Κλιµατολογική Φροντίδα) για να αντισταθµίσει το 1/5 των εκποµπών 

διοξειδίων του άνθρακα (CO2) του σπιτιού. Από το 2000, οι συνεισφορές του 

προγράµµατος στην κλιµατολογική αλλαγή έχουν ανέλθει στο £1,5m (BBR, 2007). 

Αυτό το είδος του «πράσινου» προϊόντος που δεσµεύει το κλίµα µε τις υποθήκες 

µπορεί να ανοίξει τον δρόµο για παρόµοια – ωστόσο πιο προηγµένα – προϊόντα στο 

µέλλον. Για παράδειγµα, οι τράπεζες µπορούν να δοµήσουν προγράµµατα για τα 

οποία οι υποθήκες συνδέονται µε τις Πιστοποιηµένες Μειώσεις Εκποµπών (Verified 

Emission Reductions, VERs) οι οποίες παράγονται από µέτρα οικιακής ενεργειακής 

αποδοτικότητας που προτείνονται από τους καταναλωτές. 

 

• Ελκυστικά µέτρα που προσφέρονται σε καινούργια και παλιά σπίτια 

 

Στην Αυστραλία, υπό τον οικογενειακό όρο των Generation Green™ 

products, η Bendigo Bank προσφέρει ένα πράσινο στεγαστικό δάνειο (Generation 

Green Home Loan) µε µια ετήσια µείωση 0,5% στο κυµαινόµενο residential rate και 

καθόλου µηνιαίες αµοιβές υπηρεσιών. Αυτή η ευνοϊκή τιµή, η οποία συνδυάζεται µε 

έλλειψη αµοιβών, µπορεί να επιτρέψει στον δανειολήπτη να αποταµιεύσει ένα 

σηµαντικό χρηµατικό ποσό µε το να επιλέξει απλά “to go green”. Για να γίνει πιο 

κατανοητό αυτό ας δούµε ένα παράδειγµα όπως δίδεται από την Bendigo Bank το 

2007. Ας υποθέσουµε ένα δάνειο US$200.000 µε µηνιαίες δόσεις λίγο κάτω από 

$1.500. Με βάση αυτό το σενάριο αν κάποιος θέλει να συγκρίνει το Generation 

Green™ Home Loan, µε ένα επιτόκιο 6,85% pa και χωρίς µηνιαίες αµοιβές, µε ένα 

conventional mortgage µε 7,35% pa και $8 για µηνιαίες αµοιβές (υποθέτοντας ότι όλα 

τα κριτήρια ικανοποιούνται) µπορεί να βοηθήσει τον ιδιοκτήτη να κερδίσει µέχρι και 

$48.000 κατά τη διάρκεια του δανείου.    

Επίσης, το προϊόν µπορεί να προσφερθεί τόσο σε καινούργια όσο και σε 

παλιά σπίτια έτσι ώστε αυτοί µε υπάρχουσες υποθήκες να έχουν την ευκαιρία να 

εκµεταλλευτούν τα µειωµένα επιτόκια. Πρόσφατα, η Bendigo Bank έχει συνδέσει 

αυτό το προϊόν – και άλλα Generation Green™ Carbon offset Products – µε 

προγράµµατα αντιστάθµισης διοξειδίου του άνθρακα, όπου η τράπεζα κανονίζει 

ντόπια είδη να φυτεύονται εκ µέρους του πελάτη  κατά τη διάρκεια του δανείου τους. 
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Ο κάθε συµµετέχων πελάτης θα λάβει ένα πιστοποιητικό Generation Green™ Carbon 

Offset που θα αναγνωρίζει τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα συσχετίζονται µε την 

επιλογή προϊόντος (Bendigo Bank, 2007). 

 

• Ποσό Μείωσης Υποθήκης και Κριτήρια Επιλογής 

 

Υπάρχουν αµφιλεγόµενες κριτικές σχετικά µε το πρόγραµµα της Ολλανδικής 

Κυβέρνησης για την «πράσινη υποθήκη». Το πρόγραµµα αυτό επιτρέπει στις 

εγχώριες τράπεζες να προσφέρουν µείωση 1% στο επιτόκιο υποθήκης όταν τα 

καινούργια σπίτια ή τα προγράµµατα ανακαίνισης πληρούν τα περιβαλλοντικά 

κριτήρια. Το κόστος αυτό το αναλαµβάνει η Ολλανδική Κυβέρνηση αν και σε αυτήν 

την περίπτωση, το πρόγραµµα δεν έχει θεωρηθεί ιδιαιτέρως ελκυστικό από όλους 

τους ιδιοκτήτες σπιτιών και όλες τις τράπεζες γιατί το ποσό µείωσης περιορίζεται 

µόλις στις 34.000 και τα κριτήρια επιλογής θεωρούνται υπερβολικά περιοριστικά 

(DSR, 2006).  

 

4.2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 

Στη Β. Αµερική, ελκυστικά σχέδια και διακανονισµοί δανείων έχουν αρχίσει 

να αναδύονται για «πράσινα» εµπορικά κτίρια, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

χαµηλότερη ενεργειακή κατανάλωση (έως 15 - 25%), µειωµένα απόβλητα και 

λιγότερη µόλυνση από τα παραδοσιακά κτίρια. Εξαιτίας αυτών των «πράσινων» 

λειτουργιών και στοιχείων, κάποιοι εκτιµητές τώρα αναγνωρίζουν τα µειωµένα 

λειτουργικά έξοδα, την βελτιωµένη απόδοση και την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Εποµένως, το χαµηλότερο κόστος του project µέσω των ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων των 

δανείων βελτιώνει τα καθαρά λειτουργικά έσοδα, γεγονός το οποίο αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην εκτίµηση της ιδιοκτησίας χρησιµοποιώντας την 

«µέθοδο εισοδήµατος» (income approach) (Wells Fargo, 2005).  

 

� Αποπληρωµή ∆ανείου µέσα από «Πράσινες Αποταµιεύσεις» 

 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην πόλη του Τορόντο όπου µέσω µιας 

πιλοτικής πρωτοβουλίας Πράσινου ∆ανείου, και µέσα από το Ατµοσφαιρικό 

Κεφάλαιο του Τορόντο – Toronto Atmospheric Fund TAF – και το Tridel®, την 
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µεγαλύτερη µονάδα ανάπτυξης διαµερισµάτων του Καναδά, εργάζεται για να κάνει 

τα «πράσινα» εµπορικά κατασκευαστικά δάνεια επιτυχία. Αυτό γίνεται µε την µείωση 

του κόστους που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια ζωής του εξοπλισµού και υλικών 

του διαµερίσµατος µε ενεργειακή απόδοση. Πως όµως λειτουργεί αυτό το πιλοτικό 

πρόγραµµα; Αφού ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό project και η αποδοτικότητα της 

ενέργειας µετρηθεί από τρίτους – αντικειµενικούς – εκτιµητές, το δάνειο προωθείται. 

Η εταιρεία διαµερισµάτων αποπληρώνει το δάνειο µέσα από κεφάλαια τα οποία υπό 

άλλες συνθήκες θα ξοδεύονταν σε θέρµανση, κλιµατισµό και ηλεκτρισµό, 

χρησιµοποιώντας παραδοσιακά και λιγότερο αποτελεσµατικά υλικά (Tribel®, 2006). 

Για να έχει κάποιος το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση για το TAF / Tridel® 

Green Loan πρέπει το κτίριο το οποίο ανεγείρεται ή ανακαινίζεται να επιδεικνύει 

αποταµιεύσεις ενέργειας 25% σε σύγκριση µε ένα ίδιο κτίριο το οποίο έχει σχεδιαστεί 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Εθνικού Μοντέλου Ενεργειακού Κώδικα του 

Καναδά -  Canada’s Model National Energy Code (Tribel®, 2006). Οι εκποµπές και 

το κέρδος όσον αφορά στην ενέργεια που παράγονται πρέπει να υπολογίζονται µέσα 

από ενσωµατωµένα µοντέλα του υπολογιστή καθώς επίσης να δηµιουργούνται και να 

εκτελούνται από εξωτερικούς συµβούλους.  

 

� Απόκτηση Εµπειρίας και Βελτίωση Φήµης 

 

Μέχρι σήµερα, η Wells Fargo έχει αφιερώσει US $720 εκατοµµύρια στα 

«πράσινα» εµπορικά κατασκευαστικά projects στην Αµερική. Το 2006, η τράπεζα 

ολοκλήρωσε το 12ο αναγνωρισµένο κατασκευαστικό project χρηµατοδότησης 

(LEED® certified building financing project), ένα δάνειο πρώτης υποθήκης $225 

εκατοµµυρίων σε µέλη της “The JBG Companies” για την κατασκευή και 

επαναχρηµατοδότηση ενός συγκροτήµατος γραφείων 460.000 τετραγωνικών µέτρων, 

το οποίο αποτελείται από καινούριες και υπάρχουσες ανέσεις (CSR Wire, 2006). Τα 

καινούρια και ανακαινισµένα «πράσινα» εµπορικά κτίρια αναµένεται να 

παρουσιάσουν κάποια – αν όχι όλα – από τα παρακάτω: πράσινη στέγη και 

διαχείριση νερού καταιγίδας, διαρρύθµιση αποδοτικότητας νερού, αυξανόµενη 

αποδοτικότητα εξαερισµού, χρήση υλικών µε χαµηλές εκποµπές και ενσωµατωµένες 

στο κτίριο περιοχές ανακύκλωσης. 
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4.3 HOME EQUITY LOA]S 

 

Τα Home equity loans µε χαµηλό επιτόκιο που κάποιες φορές αναφέρονται ως 

«δεύτερες υποθήκες», µπορούν να δώσουν το κίνητρο στα νοικοκυριά να 

εγκαταστήσουν οικιακή ανανεώσιµη ενέργεια – δυναµική ή θερµική. Στον σχεδιασµό 

και την προσφορά τέτοιων προϊόντων µε βάση το κίνητρο, ένας αριθµός τραπεζών 

έχουν επίσης συνεργαστεί µε technology providers και περιβαλλοντικούς NGOs. 

 

� Άµεση Χρηµατοδότηση (One – Step Financing) και Συνεργασία µε 

Κατασκευαστές 

 

Η άµεση χρηµατοδότηση, η οποία προτάθηκε από την New Resource Bank 

(NRB) το 2006, αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους Αµερικανούς πελάτες να 

χρηµατοδοτήσουν οικιακές εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας. Σε συνεργασία µε την 

SunPower Corporation, µια κατασκευάστρια εταιρεία ηλιακών τεχνολογιών υψηλής 

απόδοσης, το µακροπρόθεσµο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα οικειοποιεί τα home –

equity lending products και στοχεύει στο να προσφέρει στους πελάτες οικονοµικές 

λύσεις για να έχουν ανανεώσιµη ηλιακή ενέργεια. Μέσα από αυτό το σχέδιο ηλιακής 

χρηµατοδότησης, οι πελάτες της NRB ολοκληρώνουν µια διαδικασία εφαρµογής ενός 

σταδίου και κατόπιν κάνουν µηνιαίες αποπληρωµές του δανείου ενώ ταυτόχρονα 

παράγουν τον δικό τους ηλεκτρισµό χρησιµοποιώντας την ηλιακή τεχνολογία της 

SunPower.  

Η χρηµατοδότηση της  NRB γίνεται σε µια περίοδο δανείου 25 χρόνων, που 

είναι το ίδιο διάστηµα µε την εγγύηση του µακροπρόθεσµου ηλιακού πίνακα της  

SunPower. Γενικά, µετά από εκπτώσεις που προσφέρονται από το πρόγραµµα 

ηλιακής στέγης της California, η ηλιακή χρηµατοδότηση της NRB µπορεί να 

προσφέρει ηλιακή ενέργεια σε ένα σπίτι για λιγότερο από $100 τον µήνα. Αυτό το 

κόστος µειώνεται ακόµα περισσότερο δεδοµένου ότι ο τόκος σε ένα ηλιακό δάνειο 

δεν εµπίπτει στην εφορία (Environmental Finance, 2007). 
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4.4 ∆ΑΝΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Με  επιτόκιο χαµηλότερο της αγοράς, πολλά «πράσινα» δάνεια αυτοκινήτων 

στοχεύουν να κινητοποιήσουν την ενεργοποίηση των αυτοκινήτων που επιδεικνύουν 

χαµηλή ένταση GHG και / ή υψηλά επίπεδα απόδοσης καυσίµων. Ο αριθµός αυτών 

των προϊόντων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια µε την πλειοψηφία να προσφέρεται 

στην Αυστραλία και την Ευρώπη. Όπως θα φανεί και παρακάτω, τα περισσότερα 

«πράσινα» δάνεια αυτοκινήτων προσφέρονται από πιστωτικές ενώσεις όπως το mecu 

(CUNA Mutual Group, 2006). Ο δανεισµός οχηµάτων έχει αποδειχθεί ότι είναι ο 

ιδανικός τρόπος για να πετύχουν οι µικρότεροι χρηµατοοικονοµικοί θεσµοί 

διαφοροποίηση µέσα από την πρωτοπορία και την καινοτοµία, µε την οποία µπορούν 

να προσφέρουν µια «απόλυτη εµπειρία αγοράς αυτοκινήτου για τα µέλη τους», µέσα 

από εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

� ∆ιαβαθµίσεις GHG για όλα τα είδη οχηµάτων 

 

Το 2003, το mecu της Αυστραλίας, η πρώτη πιστωτική ένωση στον κόσµο που 

έγινε µέλος της UNEP-FI ανέλαβε τα ηνία στη δηµιουργία ενός πρωτοποριακού 

πακέτου προϊόντος για το δάνειο αυτοκινήτου goGreen, γεγονός που σύντοµα 

απέδωσε καρπούς. Το προϊόν mecu δεν παρέχει «πράσινα» αυτοκινητιστικά δάνεια 

για ένα niche κοµµάτι της αγοράς. Αντιθέτως, για κάθε δάνειο, η τράπεζα λαµβάνει 

υπόψη της έναν βαθµό GHG, ο οποίος συνδέεται µε το είδος του οχήµατος και 

παρέχει ένα αντίστοιχο χαµηλότερο επιτόκιο. Επιπλέον, όσον αφορά τους όρους του 

πελατειακού δανείου, η τράπεζα δεσµεύεται να αντισταθµίσει το 100% των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα του αυτοκινήτου. Από την έναρξη του προϊόντος 

αυτοκινήτου goGreen, το mecu έχει υποστεί µια αύξηση της τάξεως του 45% στα 

αυτοκινητιστικά δάνεια (Banksia, 2005).  

 

� Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και Συµπληρωµατικά Προγράµµατα 

Αντιστάθµισης  

 

Στην Ευρώπη, εκείνοι που προσφέρουν «πράσινα» δάνεια αυτοκινήτων 

τείνουν να συνδέουν το προϊόν µε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που υπογραµµίζουν 
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την υψηλή συνεισφορά του τοµέα µεταφορών στις παγκόσµιες εκποµπές GHG. Για 

παράδειγµα, το κάθε δάνειο αυτοκινήτου που προσφέρεται από την τράπεζα CFS 

περιλαµβάνει ένα ευπρόσδεκτο πακέτο το οποίο παρέχει πληροφορίες για τον 

πράσινο έλεγχο και συµβουλές οδήγησης µε απόδοση καυσίµων. Η τράπεζα CFS 

επίσης δεσµεύεται να αντισταθµίσει το ένα πέµπτο των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα του οχήµατος για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η τράπεζα Fortis προσφέρει 

ουσιαστικές εκπτώσεις µέχρι 10% στα δάνεια των αυτοκινήτων µε ενεργειακή 

απόδοση και συµβουλεύει τους πελάτες της πώς να καταστούν κατάλληλοι για να 

κάνουν αίτηση στο σχέδιο της Βελγικής κυβέρνησης για αφορολόγητο πρόγραµµα 

αυτοκινήτου.  

 

� Αντιδρώντας στις προκλήσεις του υβριδικού δανείου 

 

Το 2003, το VanCity του Καναδά πρότεινε ένα “hybrid car consumer lending 

product”, το οποίο αργότερα αναβαθµίστηκε για να περιλαµβάνει και άλλες “clean 

car options”. Αν και το αρχικό υβριδικό προϊόν κατάφερε να πετύχει “member 

acquisition and loyalty” και «καλά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα» µε 353 τόνους 

ετήσιων µειώσεων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, οι πωλήσεις δανείου ήταν 

αναπάντεχα χαµηλές. Αυτό το αδύναµο αποτέλεσµα προϊόντος, σύµφωνα µε την 

τράπεζα το 2005, ήταν κυρίως εξαιτίας της περιορισµένης παροχής υβριδίων στην 

αγορά καθώς επίσης και διάφοροι παράγοντες ελλιπούς µάρκετινγκ (Harris, 2005).  

Η καινούρια ακολουθία της πιστωτικής ένωσης των Clean Air Auto Loans 

όµως που εισήχθη το 2006 καλύπτει µια µεγάλη γκάµα από οχήµατα µε χαµηλές 

εκποµπές ρύπων. Το προϊόν βασίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες οχηµάτων ή 

σειρές, όπου τα οχήµατα Tier 1 (π.χ. Prius, Honda’s Insight, Civic Hybrid κ.λ.π.) που 

θεωρούνται «ειδικώς σχεδιασµένα για ανώτερη περιβαλλοντική απόδοση» (Harris, 

2005). Η τράπεζα παρέχει στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων Tier 1 ένα σηµαντικό 

ποσοστό (6%), το οποίο είναι 3 – 4 µονάδες χαµηλότερο από ένα µέσο δάνειο 

αυτοκινήτου. Ποια είναι η προστιθέµενη αξία όµως αυτού του προϊόντος; Όπως 

αναφέρει στο marketing campaign της η VanCity οι προοπτικές αποταµίευσης / 

µειώσεων σε ένα διάστηµα 5 χρόνων, βασιζόµενη σε ένα δάνειο C$35,000 µε  3% 

επιτόκιο είναι: αποταµίευση $3.000 σε τόκους, µείωση του gas bill κατά $1.500 και 

µείωση εκποµπών CO2 κατά 18 τόνους (Harris, 2005). Επίσης σύµφωνα µε τον 

διευθυντή προγράµµατος αειφόρου ανάπτυξης της VanCity, η τράπεζα έχει 
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αποκτήσει καινούριους πελάτες από την προώθηση του τροποποιηµένου Clean Air 

Auto Loan. 

 

� Οµαδικά ∆άνεια Οχηµάτων σε συνεργασία µε τη Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 

 

Μια ποικιλία τεχνολογιών διατίθεται για να βοηθήσει τις εταιρείες φορτηγών 

να κερδίσουν στο κόστος καυσίµων και να µειώσουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. 

Ωστόσο, πολλές µεταφορικές εταιρείες δεν έχουν το απαιτούµενο επενδυτικό 

κεφάλαιο εκ των προτέρων για να προµηθευτούν αυτά τα είδη (US EPA, 2007b). Σε 

απάντηση, η Τράπεζα της Αµερικής συνεργάστηκε µε την American Environment 

Protection Agency (EPA) και τον εθνικό µεταφορικό τοµέα για να προσφέρει Small 

Business Administration Express Loans, τα οποία δεν απαιτούν εχέγγυο και παρέχουν 

ευέλικτους όρους στις εταιρείες φορτηγών για την αγορά των τεχνολογιών απόδοσης 

καυσίµων. Εδώ λοιπόν βλέπουµε µια αρχική αστοχία της αγοράς που δεν έλαβε 

υπόψη της στον αρχικό σχεδιασµό του προϊόντος την οικονοµική δυνατότητα των 

potential πελατών της να διορθώνεται άµεσα και αποτελεσµατικά.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουµε ότι σύµφωνα µε την US EPA 

(2007a) τα παραπάνω δάνεια χρησιµοποιούνται επίσης για να αποκτήσουν οι 

εταιρείες φορτηγών τα «US EPA SmartWay Upgrade Kits», τα οποία εµπεριέχουν 

τεχνολογίες υψηλής απόδοσης καυσίµων που συνδέονται µε συσκευές ελέγχου 

εκποµπών, ικανές να βελτιώσουν την απόδοση καυσίµων του οχήµατος µέχρι 15%. 

Από την προώθησή του τον Νοέµβριο του 2006, το πρόγραµµα µεταφοράς δανείου 

έχει βοηθήσει τις φορτωτικές / µεταφορικές εταιρείες να εξοικονοµήσουν καύσιµα 

και χρήµατα, ενώ ταυτόχρονα έχει µειώσει τις εκποµπές ρύπων των φορτηγών που 

οδηγούν σε χαµηλή ποιότητα αέρα και κλιµατολογικές αλλαγές.  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το site της EPA 

(http://www.epa.gov/smartway/financing.htm) τα «US EPA SmartWay Upgrade 

Kits» τυπικά καταλήγουν για τους truckers να κερδίζουν περισσότερα χρήµατα από 

ότι αρχικά ξόδεψαν. Για παράδειγµα ένα αναβαθµισµένο Kit που αποτελείται από 

“auxiliary power unit, single-wide tires, and trailer aerodynamics” µπορεί να 

αγοραστεί για $16.500 και µε ένα δάνειο 5 ετών το κόστος θα είναι περίπου $367 τον 

µήνα όταν την ίδια στιγµή θα έχει εξοικονοµήσει περίπου $636 τον µήνα από τα 

καύσιµα. Αυτό σηµαίνει ένα κέρδος $269 τον µήνα και $16.140 σε µια περίοδο 5 

ετών. Επιπλέον, επειδή η πλειοψηφία των δανειοληπτών θα εξοικονοµήσει 
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περισσότερα χρήµατα κάθε µήνα σε σχέση µε το κόστος αποπληρωµής του δανείου, 

αυξάνεται το κέρδος τους.  

 

4.5 ΚΑΡΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ 

 

Μια µεγάλη κατηγορία από πράσινα προϊόντα περιλαµβάνει κάρτες πίστωσης 

και χρέωσης που συνδέονται µε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Οι «πράσινες» 

πιστωτικές κάρτες που παρέχονται από τις περισσότερες µεγάλες εταιρείες 

πιστωτικών καρτών, τυπικά προσφέρουν δωρεές σε NGO, ισότιµες µε περίπου µισή 

µονάδα σε κάθε αγορά και ισορροπούν την µεταφορά ή το υπόλοιπο µετρητών του 

ιδιοκτήτη της κάρτας. Τα ετήσια ποσοστά (Annual Percentage Rates –APR) των 

ενωτικών (affinity) καρτών συνήθως ποικίλλουν µεταξύ 15 - 22% και πολλά από 

αυτά περιλαµβάνουν ετήσιες αµοιβές χρηστών.  

Τον τελευταίο χρόνο, η δέσµευση των πιστωτικών καρτών µε ένα πρόγραµµα 

αντιστάθµισης έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής στους Ευρωπαϊκούς οικονοµικούς 

θεσµούς. Όπως και µε άλλα προγράµµατα αντιστάθµισης προϊόντων, αυτή η 

συµπληρωµατική υπηρεσία µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή µε µικρό κόστος για τον 

δανειστή, ενώ ταυτόχρονα τόσο απτές όσο και µη απτές επιστροφές είναι δυνητικά 

µετρήσιµες. 

Στη Β. Αµερική, µόνο λίγες «πράσινες» κάρτες έχουν αναπτυχθεί όπως η 

affinity card της MBNA Sierra Club, η Shorebank Pacific’s Salmon Nation Platinum 

Visa, η WWF Visa Affinity Card της Royal Bank of Canada, η Environmental 

Defense Platinum Master Card της Citygroup.  

 

� Κάρτα συνδεδεµένη µε παγκόσµιες αντισταθµίσεις 

 

Η GreenCard Visa ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη πιστωτική κάρτα στον κόσµο 

που προσφέρει ένα µοναδικό πρόγραµµα αντιστάθµισης εκποµπών ρύπων. Αυτό το 

προϊόν, το οποίο επί του παρόντος είναι διαθέσιµο στην Ολλανδία, σκοπεύει να 

αντισταθµίσει όλες τις εκποµπές GHG που απελευθερώνονται µέσα από την 

κατασκευή και χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζονται µέσα από την 

χρήση της GreenCard Visa. Οι πελάτες δεν πληρώνουν επιπρόσθετες αµοιβές για να 

χρηµατοδοτήσουν περιβαλλοντικά projects προκειµένου να αντισταθµίσουν τις 
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αγορές. Αντιθέτως, µόνο µια αρχική πληρωµή των 75 ευρώ απαιτείται για να 

αποκτήσει και να χρησιµοποιήσει κανείς το προϊόν µε την προϋπόθεση ότι 

χρησιµοποιείται τουλάχιστον µια φορά (GreenCard Visa, 2007). Από το 2004, η 

GreenCard Visa έχει αποκτήσει 20.000 πελάτες στην Ολλανδία και οι κάρτες 

σύντοµα θα είναι διαθέσιµες στην Γερµανία και σε περιοχές της Σκανδιναβίας. Η 

Tendris Holding B.V., το γκρουπ το οποίο προώθησε την GreenCard Visa, εργάστηκε 

µε την Bank of America για να φέρουν αυτό το προϊόν στους Αµερικανούς πελάτες 

το 2007 (Sustainable Industries, 2007). 

 

� ]GO δεσµεύσεις συνδεδεµένες µε την Ενεργειακή Ένταση των Αγορών 

Κάρτας 

 

Τον Σεπτέµβριο του 2006, η Radobank προώθησε µια πρωτοποριακή 

«κλιµατολογική πιστωτική κάρτα». Η τράπεζα δεσµεύεται να πληρώσει ένα 

αναλογικό ποσό για να στηρίξει τα προγράµµατα WWF ανάλογα µε την ενεργειακή 

ένταση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που συνοδεύει την κάρτα. Καθώς αυτό το 

προϊόν θα απαιτήσει µια λεπτοµερή εκτίµηση της ενεργειακής έντασης των αγαθών 

που αποκτώνται από κάθε χρήστη της κάρτας, τα αποτελέσµατα του προϊόντος δεν 

έχουν ανακοινωθεί ακόµα. Στην Ελλάδα η EFG Eurobank Ergasias είναι η πρώτη 

τράπεζα που προώθησε το προϊόν. Πιο συγκεκριµένα η WWF Eurobank Visa είναι η 

πρώτη πιστωτική κάρτα στην Ελλάδα που συµβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Κάθε φορά που ο πελάτης χρησιµοποιεί τη WWF Eurobank Visa για 

τις αγορές του, η Eurobank Cards αποδίδει στο WWF Ελλάς €3 και €1,50 για κάθε 

χρόνο. 

 

� Φυσικά Περιβαλλοντικά Στοιχεία των Καρτών 

 

Όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά µιας «πράσινης» κάρτας, η Barclays 

είναι πρωτοπόρος στην δηµιουργία των πρώτων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 

στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες κάρτες είναι ουδέτερες από άνθρακα (εδώ 

αναφερόµαστε στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένη η debit ή η credit card). 

Μέσα στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, οι εκποµπές που συνδέονται τόσο µε την 

κατασκευή όσο και µε την προσωποποίηση των καρτών Barclays αντισταθµίζονται 

µέσα από την Carbon Neutral Company. Στην εποχή µας, σχεδόν 11 εκατοµµύρια 
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κάρτες ουδέτερες από άνθρακα έχουν εκδοθεί από την τράπεζα (MoneyNews, 2006). 

Η Barclays το καλοκαίρι του 2007 πρόσφερε  άλλο ένα φιλόδοξο σχέδιο «πράσινης» 

πιστωτικής κάρτας. Το Barclaycard Breathe, το οποίο προωθήθηκε στην αγορά για να 

λειτουργήσει µέσω διαδικτύου, φτιάχτηκε από PETG, ένα εναλλακτικό υλικό στο 

συµβατικό πλαστικό το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

 

� Εκπτώσεις και χαµηλά επιτόκια για αγορές «πράσινης» κάρτας 

 

Το  Barclaycard Breathe που αναφέρθηκε παραπάνω συνδέεται µε την 

καµπάνια της τράπεζας “We’re in this together”, µια πρωτοβουλία που στοχεύει να 

«βοηθήσει κάθε νοικοκυριό στην Αγγλία να µειώσει τις εκποµπές ρύπων άνθρακα 

ενός τόνου» ανάµεσα στο 2007 και 2010 (Barclays, 2007). Τα κεντρικά 

χαρακτηριστικά της «πράσινης» πιστωτικής κάρτας περιλαµβάνουν τις εκπτώσεις και 

τα χαµηλά δανειστικά επιτόκια που παρέχονται στους χρήστες όταν αγοράζουν 

προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγµα συσκευές 

µε ενεργειακή απόδοση ή άδειες δηµόσιας µεταφοράς. Επιπλέον, η Barclaycard θα 

δωρίσει τα µισά κέρδη του Breathe µετά τον φόρο προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν 

τα προγράµµατα µείωσης εκποµπών άνθρακα παγκοσµίως. Στην ουσία στα πλαίσια 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σε σχέση µε το περιβάλλον η παραπάνω 

ενέργεια θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια «εταιρική φιλανθρωπία».  

 

4.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

� Συνδέοντας το volume των Λογαριασµών Καταθέσεων µε το συνολικό ποσό 

των Ετήσιων ∆ωρεών 

 

Στην Αυστραλία, ένας πρωτοποριακός «πράσινος» λογαριασµός καταθέσεων 

προκαλεί σηµαντική υποστήριξη και προσοχή. Οι πελάτες της Westpac 

ενθαρρύνονται να υποστηρίζουν άµεσα τους αγρότες και την γεωργία αειφόρου 

ανάπτυξης υπογράφοντας τον λογαριασµό καταθέσεων (Landcare Term Deposit 

Account). Μέσα από αυτό το πρόγραµµα, η τράπεζα κάνει µια ετήσια δωρεά στο 

Landcare που βασίζεται στο µέσο ισοζύγιο των καταθέσεων του πελάτη. Σύµφωνα µε 

το 2006 CDP response της Westpac, αυτό το προϊόν, το οποίο δίνει στους πελάτες τα 

ίδια χαρακτηριστικά και επιτόκια όπως το τακτικό Term Deposit της τράπεζας, είναι 
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το πρώτο τραπεζικό term deposit της Αυστραλίας, το οποίο παρέχει στους πελάτες 

την επιλογή να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους µε έναν τρόπο που να βοηθά το 

περιβάλλον. Από τον Σεπτέµβριο του 2006, το Landcare Term Deposit είχε US$1,4 

εκατοµµύρια σε ισοζύγιο (Westpac, 2006).  

 

� Συνδέοντας Λογαριασµούς Καταθέσεων µε τον τοπικό περιβαλλοντικό 

δανεισµό 

 

Η Shorebank, ο πρώτος ρυθµιστικός θεσµός στη Β. Αµερική που είναι 

αφοσιωµένος στην οικονοµική ανανέωση που βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη, 

προσφέρει στους πελάτες της EcoDeposits που χαρακτηρίζονται για τον δανεισµό 

στις τοπικές εταιρείες ενεργειακής αποδοτικότητας στοχεύοντας να µειώσει τα 

απόβλητα και την µόλυνση και να συντηρήσει τους φυσικούς πόρους. Το 2002, τα 

EcoDeposits συγκέντρωσαν US$57 εκατοµµύρια σε καταθέσεις και µέχρι το 2004 

αυτό το ποσό έχει φτάσει περίπου τα US$ 82 εκατοµµύρια, εκπροσωπώντας πάνω 

από 2.000 επενδύσεις µε µια µέση επένδυση  US$ 40.000 (NRTEE, 2004).  

 

� Περιβαλλοντικές ∆ωρεές που βασίζονται στον τοπικό περιβαλλοντικό 

δανεισµό 

 

Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2006, η Bank of America πρόσφερε στους πελάτες 

την ευκαιρία να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αναδάσωσης του Εθνικού ∆ρυµού 

που βασίζονται στον τρόπο µε τον οποίο κατάφεραν να ελέγξουν τον λογαριασµό 

αποταµιεύσεων. Η τράπεζα προσφέρθηκε να δώσει US$1 (µέχρι $500,000) στην 

NGO για κάθε εικονικό συνδροµητή στην τράπεζα, ο οποίος «επέλεξε να σταµατήσει 

την παράδοση χαρτιού ελέγχου ή τις δηλώσεις λογαριασµών αποταµίευσης» (BoA, 

2006). Αυτή η προσφορά προϊόντος, η οποία συνδέεται µε την καµπάνια της 

τράπεζας «Σώστε ένα δέντρο, συντηρήστε το δάσος» (“Save a Tree, Conserve a 

Forest”), ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική όχι µόνο γιατί µείωσε τον αριθµό των χαρτιών 

που χρησιµοποιούνται για τις τραπεζικές δηλώσεις αλλά επίσης γιατί προκάλεσε 

υποστήριξη και ενηµέρωση σχετικά µε την αποψίλωση των δασών παγκοσµίως. Η 

επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας δεν έχει ακόµα κοινοποιηθεί.  
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4.7 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

� Περιβαλλοντικές συνεισφορές συνδεδεµένες µε παραδοσιακές συναλλαγές 

πώλησης 

 

Τον Ιανουάριο του 2007, η HSBC πρόσφερε £2 σε διάφορα περιβαλλοντικά 

NGOs συµπεριλαµβανοµένων των Earthwatch, Botanic Gardens Conservation 

International, The Climate Group and Encams, όταν οι πελάτες επέλεγαν κάποια 

παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, τα προϊόντα 

HSBC συνδεδεµένα µε «πράσινες» συναλλαγές πωλήσεων περιελάµβαναν υποθήκες, 

τραπεζικούς λογαριασµούς, ταξιδιωτικά χρήµατα και πιστωτικές κάρτες ανάµεσα σε 

πολλά.  

 

� Περιβαλλοντική Ενηµέρωση και Συνεργασίες που συνδέονται µε 

Ταξιδιωτικά Προϊόντα 

 

Πρόσφατα, η Barclays προώθησε την πρωτοβουλία “Currency and Carbon” 

για να ενθαρρύνει τους πελάτες να αντισταθµίσουν τις εκποµπές ρύπων διοξειδίου 

του άνθρακα, που συνδέονται µε αεροπορικά ταξίδια. Σε συνεργασία µε τον 

αντισταθµιστικό οργανισµό Climate Care, η Barclays ίδρυσε µια ιστοσελίδα (co – 

branded) για το προϊόν µε κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για να επενδυθούν στην 

ενεργειακή απόδοση, την ανάπλαση των δασών και / ή προγράµµατα ανανεώσιµης 

ενέργειας σε αναπτυσσόµενες χώρες. Σύµφωνα µε αυτήν την ιστοσελίδα, «όλα τα 

χρήµατα των πελατών κλιµατολογικής φροντίδας θα πάνε απευθείας στην Climate 

Care» χωρίς την διοχέτευση κεφαλαίων στην Barclays (Climate Care and Barclays, 

2007). Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, της οποίας το slogan γράφει «Before you 

set off – offset”, είναι να ευαισθητοποιήσει τον πελάτη όσον αφορά τις 

αντισταθµιστικές πρακτικές µέσα από καταχωρήσεις δηλώσεων, φυλλάδια 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε όλα τα ταξιδιωτικά 

πορτοφόλια που συνοδεύουν το ταξιδιωτικό συνάλλαγµα (CDP4, 2006, Barclays 

Response to Questionnaire).  
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4.8 ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

� Τεχνολογία Leasing 

 

Μια από τις βασικές περιοχές «πράσινου» οικονοµικού προϊόντος που 

κεφαλοποιείται από τις Ευρωπαϊκές τράπεζες είναι το περιβαλλοντικό leasing, όπου 

παρέχουν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον µε ευνοϊκά επιτόκια στους 

εµπορικούς πελάτες. Κάποιες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο 

στην προώθηση του «πράσινου» leasing µέσα από καµπάνιες δηµόσιας 

ευαισθητοποίησης και προγράµµατα επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Για παράδειγµα, 

η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει κινητοποιήσει για αρκετά χρόνια τις εσωτερικές 

τράπεζες για να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα στις εσωτερικές εταιρείες που 

επιθυµούν να επενδύσουν στον εξοπλισµό που είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

Μέσα από αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία, το κόστος που συνδέεται µε αυτές τις 

επενδύσεις µπορεί να αφαιρεθεί από τα φορολογούµενα κέρδη τους και επίσης 

απαιτεί επιταχυνόµενους κανονισµούς υποτίµησης στις περιβαλλοντικές επενδύσεις, 

ένα επενδυτικό πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας και ένα σχέδιο περιβαλλοντικής 

επένδυσης. Η Radobank είναι πρωτοπόρος παγκοσµίως στον τοµέα του leasing 

«πράσινης» τεχνολογίας, διοχετεύοντας 103 εκατοµµύρια στους «πράσινους» leasing 

διακανονισµούς το 2005 (Jeucken, 2004).  

 

� Μικρο - Χρηµατοδότηση (Microfinance) 

 

Επί του παρόντος, ένας αριθµός τραπεζών σκέφτονται την ευκαιρία να 

προσφέρουν micro δάνεια στα άτοµα και SMEs που γενικά τους αρνείται η πίστωση 

(δηµόσια ή ιδιωτική) προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν µικρά περιβαλλοντικά 

προγράµµατα, όπως για παράδειγµα µικρές ηλιακές εγκαταστάσεις. Στην Ευρώπη, η 

Credit Suisse, η Societe Generale και η  Santander έχουν πρόσφατα εισέλθει στην 

περιοχή επαναχρηµατοδοτώντας τους τοπικούς δανειστές ενώ η Barclays σχεδιάζει 

να προσφέρει υπηρεσίες «πράσινης» microfinance στις αναπτυσσόµενες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων της Ν. Αφρικής και της Γκάνας. Σε µια έρευνα 34 

επιλεγµένων τραπεζών, µεταξύ 1998 και 2000, βρέθηκε ότι τέσσερις τράπεζες στην 

Β. Αµερική και τρεις στην Ευρώπη προσφέρουν microfinance (Jeucken, 2006). 
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Τέσσερις από αυτές τις τράπεζες προσφέρουν microfinance στις αναπτυσσόµενες 

χώρες συµπεριλαµβανοµένων των Radobank, Deutsche, Citigroup, και Royal Bank of 

Canada.  

 

4.9  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε το πρόγραµµα Green Banking της 

Τράπεζας Πειραιώς καθώς και του προϊόντος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων όπως 

αυτά προσφέρονται από την άνω τράπεζα. Ο συγγραφέας επισκέφτηκε το κατάστηµα 

Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς (Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα) και αφού 

συνοµίλησε µε τον κ. Προκόπη Γαβριήλ προµηθεύτηκε έντυπο υλικό πάνω και στο 

οποίο στηρίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρατίθενται όπως και από το 

διαδικτυακό τόπο:  http://www.greenbanking.gr. 

Το πρόγραµµα GREENbanking4life της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένα 

πρωτοπόρο πρόγραµµα που εγκρίθηκε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

πλαίσιο του LIFE. Το LIFE είναι ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής µε αποκλειστικό σκοπό την αντιµετώπιση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το πρόγραµµα θα διαρκέσει από 3 Οκτωβρίου 2006 

έως και 2 Οκτωβρίου 2009.  

Η συστηµατοποίηση του τρόπου που µετράει η Τράπεζα Πειραιώς τις 

λειτουργικές και επιχειρησιακές επιπτώσεις της στο περιβάλλον καθώς και η 

διαχείριση και µείωση αυτών αποτελεί βασικό στόχο του προγράµµατος 

GREENbanking4life. Για να επιτευχθεί βέβαια ο στόχος αυτός το πρόγραµµα βάζει 

ως προτεραιότητα την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και την προώθηση – 

εµπέδωση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας τόσο σε πρωτογενή επίπεδο (εσωτερικό της 

τράπεζας), όσο – και αυτό είναι κατά τη γνώµη του συγγραφέα ιδιαίτερα καινοτόµο –

και σε δευτερογενή επίπεδο (πελάτες, θυγατρικές της τράπεζας και ευρύτερο κοινό). 

Αυτό άλλωστε αποτελεί όπως τονίσθηκε στον συγγραφέα και ένα από τα 

σηµαντικότερα οφέλη του προγράµµατος αφού το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό θα 

προωθήσει οδηγούς εφαρµογής καλών πρακτικών αντιµετώπισης περιβαλλοντικών 

προβληµάτων και προς τα έξω.  

Στην πράξη η Τράπεζα Πειραιώς µειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

την λειτουργία της (π.χ. κατανάλωση χαρτιού, ενέργειας, νερού) αλλά κυρίως 
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δηµιουργεί και προωθεί πράσινα τραπεζικά προϊόντα (όπως τα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα), συνεισφέροντας στην υλοποίηση έργων για την προστασία του 

περιβάλλοντος από τρίτους φορείς. Η σηµαντικότερη προστιθέµενη αξία του 

προγράµµατος είναι η µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από την καλύτερη 

διαχείριση επαγγελµατικών µετακινήσεων καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των υποδοµών της Τράπεζας και από την πιλοτική εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ιδιαίτερη µνεία έγινε στον συγγραφέα για την 

ανακύκλωση του µεγαλύτερου ποσοστού χρησιµοποιουµένων χαρτιών, µελανιών και 

πλαστικών καθώς και η προµήθεια φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων (π.χ. 

ανακυκλωµένο και µη χλωριωµένο χαρτί, καθαριστικά προϊόντα φιλικά προς το 

περιβάλλον κλπ). 

Αυτό όµως που πραγµατικά κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν η παρουσίαση του 

πράσινου προϊόντος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα το προϊόν 

αυτό συνδυάζει χαµηλά επενδυτικά ρίσκα, υψηλές και εγγυηµένες (από τη σχετική 

νοµοθεσία) αποδόσεις, µε παράλληλη σηµαντική συµβολή στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Η Tράπεζα Πειραιώς δηµιούργησε χρηµατοδοτικά προϊόντα για την 

προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστηµάτων Τι ακριβώς 

όµως είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα; Πως αξιοποιείται το ρεύµα που παράγεται; 

Ποια είναι η προστιθέµενη αξία των συστηµάτων αυτών για το περιβάλλον; 

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα (σχήµα 1) µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία 

σε ηλεκτρική ενέργεια. Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο ανακαλύφθηκε το 1839 και 

χρησιµοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του '50 σε 

διαστηµικές εφαρµογές. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα έχουν τη δυνατότητα 

µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φ/Β σύστηµα 

αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύµατος και τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β 

συστοιχία. Για αυτόνοµα συστήµατα υπάρχει επίσης το σύστηµα αποθήκευσης 

ενέργειας σε µπαταρίες. Μία τυπική Φ/Β συστοιχία αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα Φ/Β πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια 

εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, µετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της 

προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας 

σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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Σχήµα 4.1: Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 

 

 Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο τρόποι να χρησιµοποιήσει κανείς τα 

φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία µε το δίκτυο της ∆ΕΗ (διασυνδεδεµένο σύστηµα) ή 

ανεξάρτητα από αυτό (αυτόνοµο σύστηµα). Ο σχετικός νόµος για την ενίσχυση του 

ηλιακού ηλεκτρισµού, που ισχύει από το 2006, ευνοεί τη συνεργασία µε το δίκτυο. 

Στην περίπτωση αυτή πουλάει κανείς την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο 

αντί µιας ορισµένης από το νόµο τιµής και, αν χρειάζεται, εξακολουθεί να αγοράζει 

ρεύµα από τη ∆ΕΗ για τις όποιες λειτουργικές ανάγκες, όπως και σήµερα. 

  Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα λειτουργούν αθόρυβα, µε αξιοπιστία και 

διάρκεια ζωής που φτάνει τα 30 χρόνια, µε ελάχιστη συντήρηση και µηδενική 

ρύπανση. Επιπλέον, συµβάλλουν ουσιαστικά στη µείωση εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα και άλλων ρύπων στην ατµόσφαιρα. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό αρκεί 

να αναλογιστούµε ότι ένα (1) µ2  φωτοβολταϊκού συστήµατος ισοδυναµεί µε 200 µ2 

δάσους. Ένα µέσο φωτοβολταϊκό πλαίσιο ισοδυναµεί µε 10 δένδρα. Ταυτόχρονα, 

όπως τονίζεται από την Τράπεζα Πειραιώς τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται ιδανικά για 

ενεργειακή µετατροπή, καθώς χρησιµοποιούν την πλέον διαθέσιµη πηγή ενέργειας 

στον πλανήτη και παράγουν ηλεκτρισµό που αποτελεί την πιο χρήσιµη µορφή 

ενέργειας. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν την προστιθέµενη αξία του συγκεκριµένου 

πράσινου προϊόντος για το περιβάλλον. Όµως ποια είναι η προστιθέµενη αξία για 

τους επενδυτές; Πρώτα από όλα κερδίζουν χρήµατα. Βάσει του νόµου (Ν.3468/06) η 

ενέργεια που παράγετε αγοράζεται µε τουλάχιστον 4 φορές υψηλότερη τιµή από τη 

συνήθη τιµή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης ο κάθε επιχειρηµατίας µπορεί να 

διεκδικήσει επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόµο (ποσοστό ενίσχυσης 40%) ή άλλα 

σχετικά προγράµµατα αλλά και να έχει επιδότηση επιτοκίου µέσω του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. 
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Η τράπεζα Πειραιώς στο ερώτηµα τι αποδόσεις µπορούµε να προσδοκάµε 

αναφέρει ότι εξαρτάται από τον βαθµό της επένδυσης, την ηλιοφάνεια της περιοχής, 

τους όρους χρηµατοδότησης και το αν δικαιούται ο εκάστοτε επενδυτής επιπλέον 

επιδότηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αναµενόµενες αποδόσεις επί των ιδίων 

κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και εγγυηµένες για µεγάλο χρονικό διάστηµα.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: CORPORATE ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

  
Only when the last tree has been cut down, 
Only when the last river has been 
poisoned, 
Only when the last fish has been caught, 
Only then will you find that money cannot 
be eaten. 

— Cree Indian Prophecy 

 

Η corporate και επενδυτική τραπεζική πολιτική, ή «wholesale banking» 

οδηγεί τις τράπεζες στο να παρέχουν λύσεις σε µεγάλες εταιρείες, θεσµούς, 

κυβερνήσεις και άλλες δηµόσιες οντότητες µε πολύπλοκες  οικονοµικές ανάγκες, 

τυπικά διεθνείς στην οπτική τους γωνία. Οι χρηµατοοικονοµικοί θεσµοί που 

προσφέρουν corporate και επενδυτική τραπεζική πολιτική µπορούν να διασφαλίσουν 

(underwrite) θέµατα χρεών τόσο εκ µέρους τους και για πελάτες του corporate και 

δηµόσιου τοµέα καθώς επίσης και για equity παροχών, µπορούν επίσης να χειριστούν 

κεφάλαια και να προσφέρουν συµβουλές στις σωµατειακές συγχωνεύσεις και τα 

αποκτήµατα.  

Αυτές οι τράπεζες λειτουργούν ως χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές 

συγκεντρώνοντας το κεφάλαιο (equity and debt), ανταλλάσσοντας ξένο συνάλλαγµα, 

commodities και equity ασφάλειες στην primary αγορά. Αυτός ο χώρος συνήθως 

αφορά εκλεπτυσµένα όργανα διαχείρισης χρήµατος όπως παράγωγα προϊόντα και 

εµπόριο στο διεθνές συνάλλαγµα. Το asset securitization, µια διαδικασία όπου τα 

περιουσιακά στοιχεία (όπως π.χ. τα corporate δάνεια, τα credit card receivables 

κ.λ.π.) µετατρέπονται σε marketable securities, τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν 

αντικείµενα συναλλαγής των επενδυτών, είναι ακόµα µια δραστηριότητα που 

εξελίσσεται τόσο στις corporate όσο και στις επενδυτικές τράπεζες.  

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε περιληπτικά τα πράσινα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα στο corporate & investment banking ενώ σηµειώνεται 

ότι η κατηγοριοποίηση έγινε ανά προϊόν, τα βασικά σηµεία κλειδιά στον σχεδιασµό 

τους και τα αποτελέσµατα που είχαν και βέβαια µε βάση τον φορέα που τα πρόσφερε 

και την περιοχή. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση όπως παρουσιάζεται από το 

NATF 2007 report.   
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Πίνακας 5.1: Corporate και Επενδυτικό Προϊόν και Σχεδιάγραµµα Περίληψης 
Υπηρεσιών 
 
Προϊόν Σχέδια Προϊόντων και 

αποτελέσµατα/δυνατότητες 

Οικ. Θεσµός Περιοχή 

Project Χρηµατο- 

δότησης 

Εξειδικευµένες κατηγορίες υπηρεσιών είναι 

αφιερωµένες σε projects µακροχρόνιας 

χρηµατοδότησης καθαρής ενέργειας. Κάποιες 

τράπεζες ειδικεύονται σε ένα ή αρκετά είδη 

ανανεώσιµης τεχνολογίας και θέτουν ένα βραβείο 

στην εργασία µε πολιτείες όπου το ρυθµιστικό 

πλαίσιο και η κυβερνητική πολιτική ενθαρρύνουν 

την πρόωρη υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών.  

BNP, Paribas, 

Radobank, 

Barclays, 

Fortis,  

Standard 

 Chartered 

Bank, West 

LB, 

(Biofuels and 

 Wind) 

Παγκοσµίως 

 Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν $1.5 δις 

equity για την αγορά αιολικής ενέργειας το 2006 µε 

περίπου $650 εκατ. στο δικό τους portfolio. Το 

portfolio ανανεώσιµης ενέργειας της εταιρείας  

περιλαµβάνει σχεδόν $1 δις επενδύσεις equity σε 

26 αιολικές φάρµες από την εισαγωγή του το 2003. 

Η εταιρεία επίσης επιζητά ενεργά επενδύσεις σε 

βιοµάζα, γεωθερµική και ηλιακή ενέργεια. 

JP Morgan Αµερική 

 Portfolio τεχνικής χρηµατοδότησης. Συνδυάζει την 

χρηµατοδότηση ενός  Portfolio από projects 

ανανεώσιµης ενέργειας µε τα δηµιουργικά] ρίσκα 

που συνδέονται µε την ανάπτυξη του project.   

Dexia(Wind) Αµερική 

 Πρωτοπόρος ρυθµιστής της χρηµατοδότησης του 

προγράµµατος 

«ενέργεια από τα απόβλητα» που περιλαµβάνει ένα 

25ετές δάνειο το οποίο υποστηρίζεται από 

συµβόλαια απορριµµάτων µε τις τοπικές αρχές και 

την σωµατειακή στήριξη στα απόβλητα. 

Bank of  

Ireland 

Ευρώπη 

Εγγύηση µερικής 

πίστωσης 

 Ο οικονοµικός θεσµός παρέχει ένα οµόλογο που 

εκδίδεται από έναν δήµο για να χρηµατοδοτήσει 

περιβαλλοντικά projects.   

IFC Παγκοσµίως 

Ασφάλεια 

(Securitization) 

 Ένας διακανονισµός που περιλαµβάνει ρίσκο για 

περιβαλλοντικά Projects. Ο οικονοµικός θεσµός 

αποτελεί εγγυητή ή κατασκευαστικό επενδυτή σε 

µεσαίο επίπεδο ρίσκου, επιτρέποντας στον πελάτη 

IFC Παγκοσµίως 
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να µεταφέρει το ρίσκο στην τράπεζα. 

  Το σχέδιο για την διασφάλιση του οικοσυστήµατος 

θα ελέγξει την δυνατότητα της χρηµατοδότησης 

«φυσικής υποδοµής» συνδέοντας την διαχείριση 

των πόρων αειφόρου ανάπτυξης µε την ικανότητα 

κεφαλοποίησης και τις απαιτήσεις της ασφάλειας 

που υποστηρίζουν το κεφάλαιο. 

IFC και DFID Παγκοσµίως 

  Green Mortgage-Backed Securities. Σχεδιασµένες 

στις συλλογικές υποθήκες των κτιρίων που 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά benchmarks. Τα προϊόντα θα 

µπορούσαν να εκτιµηθούν υψηλότερα και να 

αξίζουν περισσότερο ως αποτέλεσµα των 

λειτουργικών ωφεληµάτων που σχετίζονται µε 

«πράσινα» κτίρια.    

∆εν έχουν 

τεθεί  

ακόµα σε 

 εφαρµογή 

Αµερική 

Οµόλογα  ∆ασικό Οµόλογο το οποίο έχει σχεδιαστεί να 

χρηµατοδοτήσει την αναδάσωση του Παναµά σε 

ευρεία κλίµακα. Οι ασφαλιστές  διασφαλίζουν ένα 

25ετές οµόλογο ενώ οι επενδυτές και οι συνήθεις 

χρήστες της ∆ιώρυγας του Παναµά θα αγοράσουν 

το οµόλογο. 

∆ιάφοροι Λατινική 

Αµερική 

  Τα Cat Bonds παρέχουν κεφάλαιο για ρίσκα από 

φυσικές  καταστροφές. Μπορεί να πληρώσουν 

περισσότερο από το µέσο κέρδος ενώ 

διαφοροποιούν τα Portfolios των επενδυτών και 

βελτιώνουν τα βιοµηχανικά αποθέµατα. 

BNP Paribas, 

Goldman  

Sachs,Lehman 

Brothers 

Παγκοσµίως 

Leasing 

Τεχνολογίας 

 Παρέχει τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον 

σε ευνοϊκές τιµές. 

Deutsche 

Bank, 

ABN AMRO, 

ING Group 

Ευρώπη 

Ιδιωτικό Equity  Οι επενδύσεις ιδιωτικού equity στον αέρα, ήλιο 

και βιοκαύσιµα µέσα από το Επενδυτικό 

Πρόγραµµα Αειφόρου Ανάπτυξης των 

Εναλλακτικών Επενδύσεων. 

Citygroup Αµερική 

 Το ιδιωτικό equity επικεντρώθηκε στην προστασία 

των δασών  και στην συντήρηση της 

βιοδιαφορετικότητας. Παρέχει 100% 

χρηµατοδότηση µε έκπτωση στο δάνειο σε έναν 

Bank of  

America 

Αµερική 
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µη-κερδοσκοπικό οργανισµό για να αποκτήσει γη 

βιολογικά ευαίσθητη και να θέσει σε εφαρµογή 

δασικές πρακτικές και διαχείριση αειφόρου 

ανάπτυξης.   

∆είκτες (Indices)  Μια σειρά από οικολογικά προϊόντα 

περιβαλλοντικού ιδιωτικού 

 επενδυτή περιλαµβάνει ένα καλό µε αγαθά 

βιοκαυσίµων, ένας δείκτης µε ολικές επιστροφές 

ηλιακής ενέργειας, ένας δείκτης µε καθαρή 

ανανεώσιµη ενέργεια και ένας άλλος µε ολικές 

επιστροφές υδάτων (π.χ. καθιστά ικανούς τους 

ενδιαφερόµενους να επενδύσουν  στο νερό ως 

παροχή )   

ABN AMRO, 

JPMorgan 

Ευρώπη, 

Αµερική 

Χρηµατοδότηση 

Άνθρακα και 

Εµπόριο 

Εκποµπών 

 Οι τράπεζες παρέχουν equity, δάνεια και πληρωµές 

εκ των προτέρων  ή κατά την παραλαβή για να 

αποκτήσουν πιστώσεις  άνθρακα από προγράµµατα 

CDM και JI. Οι περισσότερες αποκτούν  πιστώσεις 

άνθρακα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 

 συµµόρφωσης των σωµατειακών πελατών και 

παρέχουν ένα ανταλλάξιµο προϊόν στα εµπορικά 

γραφεία των τραπεζών ή αναπτύσσουν δανειστικά 

προϊόντα που υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις 

εκποµπών ή πιστώσεις άνθρακα. 

Barclays  

Capital, HSBC, 

Fortis, ABN  

AMRO, BNP 

Paribas, 

JPMorgan, 

Goldman Sachs, 

Citygroup κ.ά 

Παγκοσµίως 

(κυρίως 

Ευρώπη) 

  Τα προϊόντα που επιτρέπουν το εµπόριο µπορούν 

να περιλαµβάνουν αλλά δε περιορίζονται σε: 

διακριτική τοποθέτηση των φυσικών παραγγελιών, 

σταθερές ή κυµαινόµενες ανταλλαγές και πωλήσεις 

ή αγορές που βρίσκονται στο παράρτηµα, δοµές 

που επιτρέπου τις επαναγορές, αγορές για επιτόπιο 

και µελλοντικό εµπόριο και η εξασφάλιση τιµών 

που βασίζονται στις ανέσεις. 

∆ιάφοροι Ευρώπη 

Πηγή: NATF (2007) 

 

 

5.1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Αποτελούµενη από ένα συνδυασµό equity και debt, η χρηµατοδότηση του 

project  - η οποία είναι επίσης γνωστή ως non- recourse finance – αναφέρεται στα 

δάνεια που προσφέρονται στο wholesale banking για να χρηµατοδοτήσουν µεγάλα 
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projects  υποδοµής. Αυτά τα projects συνήθως εντοπίζονται σε τοµείς όπως 

τηλεπικοινωνίες, πετροχηµικά και φυσικές πηγές και αποκτούν δάνεια που 

αποπληρώνονται στην τράπεζα ή σε ένα τραπεζικό συνδικάτο µέσα από τα έσοδα του 

project.  Μέσα από έναν διακανονισµό του project χρηµατοδότησης, το 30-40% 

συνήθως χρηµατοδοτείται µέσα από equity συνεισφορές και το άλλο 60-70% µέσα 

από το χρέος (BankTrack). 

 

� Ένταση Χρήσης Πηγών και Παθητικό (liabilities) Εκποµπών που 

συνδέονται µε θέµατα επενδύσεων 

 

Στη Β. Αµερική, η JPMorgan και η Citigroup µετρούν τις εκποµπές GHG των 

επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα (η Citigroup µόνο σε σχέση µε τις νέες 

επενδύσεις). Το πρώτο ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εναλλακτικής ενέργειας 

µετρώντας το οικονοµικό κόστος των εκποµπών και µετά το ενσωµατώνει στις 

οικονοµικές αναλύσεις που έχουν να κάνουν µε την συναλλαγή. Η Bank of America 

έχει δεσµευτεί να κόψει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται µε την 

χρηµατοδότηση των µετοχών του ενεργειακού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των 

equity περιουσιών µε 7% το 2008. 

 

� Οµάδες και Portfolios αφιερωµένα στην ανανεώσιµη Ενέργεια 

 

Ένας αριθµός τραπεζών έχουν δηµιουργήσει τµήµατα υπηρεσιών ή οµάδες 

που είναι αφιερωµένες σε προγράµµατα χρηµατοδότησης ανανεώσιµης ενέργειας 

ευρείας κλίµακας όπως το ∆ιεθνές Project του Τοµέα Χρηµατοδότησης της Radobank 

(Radobank International’s Project Financing Department) και η Οµάδα Φυσικών 

Πόρων της Barclays (Barclays Natural Resources Team). Σε µερικές περιπτώσεις, οι 

τράπεζες ειδικεύονται σε ένα ή περισσότερα είδη τεχνολογίας ανανεώσιµης 

ενέργειας, όπως η WestLB και η BNP Paribas. Η δεύτερη αποτελεί τον κορυφαίο 

χρηµατοδότη αιολικής ενέργειας στον κόσµο, παρέχοντας 13,4% της παγκόσµιας 

χρηµατοδότησης στις αιολικές φάρµες το 2005. Ένα σύνολο από 1550 MW και 932 

εκατοµµύρια. Μέχρι το 2005, η πλειοψηφία των κορυφαίων Ευρωπαϊκών τραπεζών 

είχε portfolios χρέους που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτήσεις για τα ενεργητικά 

ανανεώσιµης ενέργειας. Κατά µέσο όρο, κάθε τέτοια απόπειρα χρηµατοδότησης 

ισούται µε 150 – 300 εκατοµµύρια.  
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Η JPMorgan έχει επίσης γίνει ένας βασικός επενδυτής στην αιολική ενέργεια. 

Η εταιρεία καθοδήγησε την προσπάθεια να συλλέξει $1.5 δις. equity για την αγορά 

της αιολικής ενέργειας το 2006, µε περίπου $650 εκατοµµύρια κατανεµηµένα στο 

δικό της portfolio. Το portfolio της ανανεώσιµης ενέργειας αποτελείται από περίπου 

$1 δις επενδύσεων equity σε 26 αιολικές φάρµες από την εισαγωγή του το 2003. Η 

εταιρεία ενεργά επιδιώκει επενδύσεις σε βιοµάζα, γεωθερµική και ηλιακή ενέργεια.  

 

� Χρηµατοδότηση Εναλλακτικών Καυσίµων  

 

Η WestLB έχει παίξει πρωταρχικό ρόλο στον χώρο βιοκαυσίµων τα τελευταία 

2 χρόνια ρυθµίζοντας µε επιτυχία πάνω από $1.5 δις χρηµατοδοτήσεις µε κατεύθυνση 

την κατασκευή και ανάπτυξη των βιοµηχανιών (plants) Ethanol στην Αµερική. Στην 

πιο πρόσφατη συναλλαγή της, η WestLB συγκέντρωσε $325 εκατοµµύρια για µια 

εταιρεία κύρους, την Pacific Ethanol INC, για να δηµιουργήσει και να αναπτύξει 

πέντε βιοµηχανίες στην ∆υτική Ακτή. Μόλις ολοκληρωθεί, η Pacific Ethanol θα είναι 

από τους σηµαντικότερους παραγωγούς εναλλακτικών καυσίµων στην χώρα. 

Σύµφωνα µε τον Tom Murray, τον παγκόσµιο επικεφαλής ενέργειας της τράπεζας, «η 

WestLB δεσµεύεται να φέρει πρωτοποριακές οικονοµικές δοµές στην αγορά 

προκειµένου να πετύχει τους καλύτερους όρους για τους πελάτες της. Η Pacific 

Ethanol είναι µόνο ένα από τα πολλά παραδείγµατα µιας δοµής που έχει 

δηµιουργηθεί για να προσελκύσει τόσο εµπορικές τράπεζες όσο και θεσµικούς 

επενδυτές». Οι προσπάθειες της WestLB σε αυτόν τον τοµέα συνεχίζουν να 

αποδεικνύουν ότι είναι πρωτοπόροι σε αυτήν την επιχείρηση. Το 2006, στην τράπεζα 

απονεµήθηκε το Deal of the Year for ASAlliances Biofuels από το Project Finance 

International.  

 

� Portfolio Χρηµατοδότησης αιολικής ενέργειας 

 

Το 2005, η Dexia προώθησε ένα project βασισµένο στην Αµερική που 

ονοµάζεται “Invenergy”, µια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που συνδυάζει την 

χρηµατοδότηση ενός portfolio από projects αιολικής ενέργειας µε τα ρίσκα 

κατασκευής που συνδέονται µε την ανάπτυξη αιολικής φάρµας. Βραβευµένη µε το 

Projects Finance Magazine’s “2005 Deal of the Year”, η Dexia Invenergy Wind 

Finance Company εκπροσωπεί την πρώτη παγκόσµια χρηµατοδότηση κατασκευής 
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για ένα αιολικό portfolio (Euromoney Institutional Investor PLC, 2005) και την 

µεγαλύτερη τραπεζική χρηµατοδότηση για ένα αιολικό portfolio στη Β. Αµερική. Αν 

και υπόκειται σε χρονικούς περιορισµούς (to be eligible for US tax credits) και από 

µια περιορισµένη παροχή αιολικών τουρµπίνων υψηλής ποιότητας (οδηγώντας τους 

προµηθευτές να απαιτήσουν παροχή µέχρι 50% των προκαταβολικών εξόδων), η 

Dexia έκλεισε ένα δάνειο απόκτησης τουρµπίνας αξίας $77 εκατοµµυρίων µε την 

Invenergy, µια συµφωνία η οποία ασφάλισε το equity του εξοπλισµού και του  

project.  

Η ευρεία κλίµακα του portfolio και η γεωγραφική διαφορετικότητα η οποία 

περιλαµβάνει τρία αιολικά projects (135 MW στην Montana, 64MW στο Idaho και 

60MW στο Colorado) όπου το κάθε ένα έχει υπογράψει συµφωνίες 20ετούς αγοράς 

ενέργειας συµπλήρωσαν την χρήση µιας τεχνικής χρηµατοδότησης του portfolio. 

Αυτό το αποτέλεσµα επιτρέπει σε ισχυρότερα σχέδια να βελτιώσουν την πίστωση 

αυτών που θεωρούνται πιο ριψοκίνδυνοι, σε αυτήν την περίπτωση του αιολικού 

προγράµµατος της Montana και ως εκ τούτου να υποστηρίξει την πεποίθηση των 

δανειστών ότι η µελλοντική ροή µετρητών θα καταφέρει να εξυπηρετήσει ανώτερο 

χρέος.  

 

5.2 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATIO]) 

 

Η υποδοµή ευρείας κλίµακας µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε τους τίτλους 

µετοχών που υποστηρίζονται από τα ενεργητικά (assets) (ένα είδος οµολόγων) και 

συνδέονται µε την περιβαλλοντική υποδοµή ή τα projects. Μέσα από ασφαλίσεις 

(underwriting), οι επενδυτικές τράπεζες αγοράζουν καινούρια οµόλογα σε εγγυηµένη 

τιµή, τα οποία µετά πωλούνται στους θεσµικούς επενδυτές.  

 

� Αντιστοίχηση της µακροπρόθεσµης φύσης του οµολόγου µε τις ανάγκες του 

επενδυτή: ∆ασικό Οµόλογο 

 

Ένα δασικό οµόλογο έχει πρόσφατα σχεδιαστεί για να χρηµατοδοτήσει την 

αναδάσωση ευρείας κλίµακας στον Παναµά προκειµένου να απαλύνει τα 

προβλήµατα µεταφοράς στο Κανάλι του Παναµά. Η αναδάσωση κατά µήκος της 

γραµµής διαχωρισµού των υδάτων του καναλιού θα έχει ως στόχο την βελτίωση της 
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διαχείρισης της υδάτινης ροής παγιδεύοντας τα κατακάθια και τα θρεπτικά συστατικά 

στις όχθες. Το project, µε τίτλο “Beyond Timber” (πέρα από την ξυλεία) δίνει την 

δυνατότητα στους ασφαλιστές να διασφαλίσουν ένα 25ετές οµόλογο ενώ οι συχνοί 

χρήστες της οδικής οδού όπως η Walmart και οι επενδυτές θα αγοράσουν το 

οµόλογο. Σύµφωνα µε το Forest Re, τον µέτοχο του project «το 40% των 

Αµερικανικών προϊόντων περνάνε µέσα από το Κανάλι του Παναµά και το κόστος 

της ασφάλειας έναντι των απωλειών είναι τεράστιο» (The Banker, 2007).  

Επίσης, οι αρχές του Καναλιού του Παναµά ισχυρίζονται ότι «τα 2/3 του 

ρίσκου του project έχει να κάνει µε το περιβάλλον, εποµένως το “Beyond Timber” θα 

εργαστεί για να µειώσει σηµαντικά την έκθεση ρίσκου στους ασφαλιστές, ενώ οι 

χρήστες του καναλιού πληρώνουν ένα χαµηλότερο ποσό όταν αγοράζουν το ∆ασικό 

Οµόλογο». Ο συγγραφέας πιστεύει ότι στην ουσία στο σηµείο αυτό αντιµετωπίζουµε 

ένα coordination problem και όπως αναφέρεται και στο Banker (2007) λαµβάνοντας 

αυτές τις παρατηρήσεις υπόψη είναι πιθανόν ότι η µακροπρόθεσµη φύση του δασικού 

οµολόγου να αντιστοιχεί επιτυχώς στην ανάγκη για µακροπρόθεσµο ενεργητικό από 

παραδοσιακούς επενδυτές.  

Το “Beyond Timber” χειρίζεται επί του παρόντος την αρχική φάση του project 

και µε την ολοκλήρωσή της ο στόχος είναι να µαζευτούν κεφάλαια σε ένα Special 

Purpose Corporation (SPC) το οποίο θα χρησιµοποιηθεί  για να δυναµώσουν την 

υποδοµή, την γη και τον εξοπλισµό. Η συµφωνία τελικά θα καταλήξει όλη η 

επένδυση που χρησιµοποιήθηκε να χρηµατοδοτεί το SPCs operation και maintenance, 

και κατά την περίοδο της λήξης, το SPC θα πληρώσει πίσω στους κατόχους του 

οµολόγου, σε µετρητά ή σε equity, χρησιµοποιώντας τα κέρδη του ForetRe από την 

ρευστοποίηση των assets που είχαν αγοραστεί (π.χ. ξυλεία, carbon credits, 

δικαιώµατα νερού, κλπ) από την έκδοση του οµολόγου (The Banker, 2007). Η ροή 

των µετρητών από το project αναδάσωσης θα χρησιµοποιηθεί για να εξυπηρετήσει 

τους ιδιοκτήτες των οµολόγων.  

 

� ∆ιαχέοντας το Ρίσκο Φυσικών Καταστροφών: Cat Bond 

 

Για να βοηθηθούν οι ασφαλιστές να χρηµατοδοτήσουν το ρίσκο 

καταστροφών, έχουν αναπτυχθεί τα options προκειµένου να τιτλοποιήσουν 

(securitize) αυτό το ρίσκο. Αυτό σηµαίνει ότι οι ασφαλιστές και οι επενδυτές είναι 

ικανοί να εµπορεύονται τίτλους που δεσµεύουν (package) το ρίσκο των φυσικών 
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καταστροφών. Σύµφωνα µε το International Standard Organisation (ISO) η 

τιτλοποίηση του ρίσκου καταστροφών θα δώσει ουσιώδη ικανότητα ασφάλειας  µε 

τις εξής προϋποθέσεις: 1) οι ασφαλιστές αντιλαµβάνονται την τιτλοποίηση ως 

οικονοµικό τρόπο (cost – effective) διασποράς του ρίσκου και 2) οι επενδυτές 

αντιλαµβάνονται την τιτλοποίηση του ρίσκου καταστροφών σαν βελτίωση της 

απόδοσής τους ή του χαρτοφυλακίου τους (ISO, 1999).  

Τα Cat Bonds είναι µια «τυπική (customized)  προσέγγιση στην τιτλοποίηση 

του ρίσκου», όπου τα οµόλογα λειτουργούν ως «corporate οµόλογα µε µια ξεχωριστή 

γλώσσα ζητώντας από τους ιδιοκτήτες να διαγράψουν ή να αναβάλλουν κάποιες ή 

όλες τις πληρωµές του κεφαλαίου ή του τόκου, αν οι απώλειες της καταστροφής 

υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ποσό ή το προσεγγίζουν». Εποµένως, χαρίζοντας 

αυτήν την πληρωµή θα καταλήξουν στο να διασφαλιστεί ο ασφαλιστής του 

παθητικού που σχετίζεται µε το οµόλογο. Κατά συνέπεια, αυξάνεται το πλεόνασµα 

ενώ ταυτόχρονα αποτρέπεται η αφερεγγυότητα. Από το 1995, οι επενδυτές έχουν 

δεσµεύσει περίπου $4,7 δις σε διάφορα σχήµατα – προϊόντα για την τιτλοποίηση του 

ρίσκου καταστροφών, ένα ποσό το οποίο περιλαµβάνει τα exchange – traded 

catastrophe options.  

 

� Υψηλότερη πρόσβαση στο κεφάλαιο και διαβαθµίσεις πίστωσης: 

«πράσινες» τιτλοποιήσεις µε βάση την υποθήκη (“Green” Mortgage- 

Backed Securities) 

 

Μια ασφάλεια που υποστηρίζεται από την υποθήκη είναι ένα οµόλογο για το 

οποίο η αξία προέρχεται από εκατοντάδες υποθήκες οι οποίες τιτλοποιούνται 

(securitized) και µετά εκτιµώνται και πωλούνται στους επενδυτές. Πρόσφατα, έγινε 

µια έντονη άνοδος σε αυτές τις ασφάλειες, οι οποίες έχουν διεισδύσει στο 25 - 30%  

της Αµερικάνικης αγοράς υποθηκών. Μια «πράσινη» ασφάλεια µε υποστήριξη 

υποθήκης θα επέφερε υποθήκες στα κτίρια που ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα 

ενεργειακά και περιβαλλοντικά benchmarks. Οι «πράσινες» ασφάλειες που 

υποστηρίζονται από την υποθήκη, οι οποίες αυτήν την στιγµή βρίσκονται στα πρώτα 

στάδια του σχεδιασµού προϊόντος και συζήτησης, θα αφορούσαν ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά εµπορικά κτίρια.  

Αυτά τα «πράσινα» προϊόντα θα µπορούσαν να εκτιµηθούν υψηλότερα και να 

αξίζουν περισσότερο από παραδοσιακές ασφάλειες υποθηκών ως αποτέλεσµα των 
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λειτουργικών αποταµιεύσεων και την εµπορικότητα καθώς επίσης και άλλων απτών ή 

µη προτερηµάτων που συνδέονται µε «πράσινες» ανέσεις. Επιπρόσθετα στοιχεία 

αξίας που θα µπορούσαν να καταλήξουν σε καλύτερη ή φθηνότερη πρόσβαση στο 

κεφάλαιο για πιθανούς ιδιοκτήτες και επενδυτές σε πράσινα κατασκευαστικά projects 

(Institute for Market Transformation to Sustainability, 2005). Ωστόσο, όπως και µε 

άλλα σενάρια δανεισµού που σχετίζονται µε «πράσινα» κτίρια αυτό το σενάριο 

βασίζεται κυρίως στην ικανότητα της χρηµατοοικονοµικής αγοράς να µετρά µε 

ακρίβεια τις αποταµιεύσεις και τις µειώσεις που συνδέονται µε «πράσινα» κτίρια 

(Tribel®, 2006. Institute for Market Transformation to Sustainability, 2005).  

 

� Οικο-ασφάλεια και Εγγυήσεις Μερικής Πίστωσης 

 

Για να βοηθήσει την χρηµατοδότηση της πρωταρχικής περιβαλλοντικής 

υποδοµής, το World Groups International Finance Corporation (IFC) παρέχει δοµές 

βελτίωσης πίστωσης για όργανα χρέους (π.χ. οµόλογα και δάνεια) µέσα από 

εγγυήσεις µερικής πίστωσης, risk sharing facilities και securitizations. Οι εγγυήσεις 

µερικές πιστώσεις εγγυώνται τη λειτουργία ενός οµολόγου που δηµοσιεύτηκε από 

έναν δήµο που επιχειρεί να χρηµατοδοτήσει περιβαλλοντικά projects, όπου η 

διαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης και της επέκτασης των maturities, 

µπορεί να βοηθήσει την βελτίωση της διαβάθµισης επιπέδου (rating level) σε βαθµό 

που έλκει θεσµικούς επενδυτές.  

Οι τεχνικές Eco Securitization χρησιµοποιούνται για να απαλύνουν το 

πρόβληµα της αναδάσωσης των τροπικών δασών στην Ν. Αµερική, µε την 

δυνατότητα να επεκταθούν για να επιλύσουν άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το 

2006, το Eco Securitization Project  προωθήθηκε από την IFC και τον τοµέα ∆ιεθνούς 

Ανάπτυξης της Βρετανίας. Αυτή η πρωτοβουλία ελέγχει την ικανότητα 

χρηµατοδότησης της «φυσικής υποδοµής» όπως δασονοµεία, αλιεία και προµήθειες 

νερού «συνδέοντας της διαχείριση αειφόρου ανάπτυξης µε την ικανότητα 

χρηµατοδότησης και τις απαιτήσεις της ασφάλειας που βασίζονται στα assets» (The 

Banker, 2007).  

Το Eco Securitization Project εποµένως διαφοροποιείται από το conventional 

securitization γιατί δίνει έµφαση τόσο στο περιβάλλον όσο και στις 

χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις. Ο µακροπρόθεσµος στόχος, υπό το Eco 

Securitization Project, είναι να εισάγει ένα καινούριο debt instrument στο παγκόσµιο 
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χρηµατοοικονοµικό µείγµα το οποίο εµπεριέχει µια ποικιλία από δασικές επιχειρήσεις 

αειφόρου ανάπτυξης όπως η ασφάλεια συµπεριλαµβάνοντας το carbon sequestration, 

την βιοποικιλία καθώς και τις πιστώσεις διαχείρισης υδάτων (The Banker, 2007). Στο 

επόµενο διάγραµµα βλέπουµε ένα πιθανό µοντέλο Eco Securitization. 

 
∆ιάγραµµα 5.1: Potential Model for Eco – Securitization  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Original diagram was developed and published by the Banker in January 2007 (p.37) 
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– IPOs και θέµατα οµολόγων). Συγκεκριµένα, οι τράπεζες µπορούν να παίξουν 

πρωταρχικό και επικερδή ρόλο στην συνεργασία µε τα IPOs για εκείνους που 

παρέχουν καθαρή τεχνολογία, αυτούς που αναπτύσσουν πίστωση άνθρακα και άλλες 

εταιρείες που προωθούν στην αγορά περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

� IPO υποστήριξη στις Περιβαλλοντικές Εταιρείες και Developers Πίστωσης 

Άνθρακα 

 

Το venture capital είναι απαραίτητο στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα 

πρώτα στάδια και αναζητούν επικερδείς τρόπους για να ανταποκριθούν στις 

περιβαλλοντικές ανάγκες πριν αποτελέσουν αντικείµενο εµπορίου δηµοσίως. Το 

venture capital µπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να διασφαλίσουν το κεφάλαιο που 

απαιτείται για να εξελιχθεί και τελικά να οδηγήσει σε υγιείς επιστροφές για τους 

µετόχους. Οι επενδυτικές τράπεζες µπορούν µετά να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες 

εταιρείες να γίνουν δηµόσιες. Για παράδειγµα, το 2005 η ABN AMRO Rothschild 

υποστήριξε την Αρχική ∆ηµόσια Προσφορά (Initial Public Offering – IPO) των Eco 

Securities, που δηµιουργεί και εµπορεύεται πιστώσεις άνθρακα. Αν και βγήκαν στην 

χρηµατιστηριακή αγορά µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα, τον τελευταίο χρόνο οι 

µετοχές των Eco Securities ανέβηκαν στο 88%.  

Αυτή η προσέγγιση µεταφέρθηκε σε Καναδικό πλαίσιο το 2007 µε την CIBC 

World Markets να δανείζει $100 εκατοµµύρια IPO για την GHG Emission Credit 

Participation Corp, µια εταιρεία που θα αγοράσει και θα πουλήσει πιστώσεις 

εκποµπών ρύπων άνθρακα καθώς επίσης και «assets τα οποία παρέχουν άµεση και 

έµµεση έκθεση σε αυτές τις πιστώσεις» (Wills, 2007). 

 

� Ίδρυση της Βάσης Κεφαλαίου Εκκίνησης για Projects Κλιµατολογικής 

Ανακούφισης  

 

∆ουλεύοντας ως ιδιωτική µονάδα equity στην Citigroup Alternative 

Investments, η Citigroup Venture Capital International (CVCI) εστιάζει στις αγορές 

ανάπτυξης εναλλακτικής ενέργειας σε όλο τον κόσµο και είναι υπεύθυνη για το 

επενδυτικό πρόγραµµα αειφόρου ανάπτυξης της τράπεζας (Sustainable Development 

Investment Program - SDIP).  Η SDIP κάνει ιδιωτικές επενδύσεις equity στην 

ανανεώσιµη ενέργεια, δασονοµεία αειφόρου ανάπτυξης, διαχείριση υδάτινων πόρων, 
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διαχείριση απόβλητων, καθαρές τεχνολογίες, ενεργειακή αποδοτικότητα και αγορές 

άνθρακα. Τον Φεβρουάριο του 2007, το Sindicatum Carbon Capital Limited (SCC), ο 

ειδικός στην άµβλυνση των επιπτώσεων των κλιµατολογικών αλλαγών που 

χρησιµοποιεί το κεφάλαιο και την τεχνολογία για να µετατρέψει τις εκποµπές ρύπων 

GHG σε µακροπρόθεσµες πηγές εσόδων, έκλεισε µια ιδιωτική τοποθέτηση equity  µε 

την CVCI και την Black River Asset Management για να δώσει στην SCC µια ισχυρή 

βάση κεφαλαίου προκειµένου να βελτιώσει τα projects κλιµατολογικής διευκόλυνσης 

παγκοσµίως µέσα από την εφαρµογή της καλύτερης τεχνολογίας ελάττωσης της 

µόλυνσης (CVCI, 2007). Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, το καινούργιο κεφάλαιο, το 

οποίο παρέχεται από την CVCI και την Black River Asset Management, αναµένεται 

να επισπεύσει την ανάπτυξη των projects µείωσης GHG, την επένδυση στις 

καινούριες και αναδυόµενες τεχνολογίες καθώς επίσης και στην απάντηση των assets 

υποδοµής.  

 

5.4 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ (I]DICES)  

  

 Μερικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων των ABN AMRO και JPMorgan 

παρέχουν στους επενδυτές ευρεία έκθεση η οποία συνδυάζεται µε διαρκώς 

εξελισσόµενους δείκτες τιµών οι οποίοι κυµαίνονται καθώς οι περιβαλλοντικές 

ευκαιρίες και προκλήσεις αναδύονται.  

 

� Σειρά από δείκτες τιµών της οικολογικής αγοράς 

 

 Τον Φεβρουάριο του 2007, η ABN AMRO προώθησε έναν δείκτη τιµών 

equity  αποτελούµενο από εταιρείες των οποίων οι επιχειρήσεις συνδέονται µε την 

υπερθέρµανση του πλανήτη και το περιβάλλον. Αυτό δηµιούργησε µια σειρά από 

δείκτες τιµών το 2006 και στηρίζεται στις ατοµικές (individual) βιοµηχανίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών µείωσης του άνθρακα, ανανεώσιµη ενέργεια 

νερού, ηλίου, ethanol και φυσικού αερίου. Μέχρι τώρα, περισσότερα από 1 δις 

προϊόντα της οικολογικής αγοράς της τράπεζας έχουν αγοραστεί από επενδυτές 

(Environmental Finance, 2007), ένας αριθµός που αντιπροσωπεύει µόνο τον τοµέα 

λιανικής πώλησης. Σύµφωνα µε συνεντεύξεις, αν προστεθούν και οι αντίστοιχοι 
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αριθµοί των corporate και θεσµικών χώρων σε αυτό το ποσό, τότε µια αισθητά 

«µεγάλη αγορά» θα σχηµατιζόταν (ABN Amro, 2007).  

 

� Σωµατειακός (Corporate) ∆είκτης Τιµών Οµολόγων που ευνοεί τις 

εταιρείες που είναι φιλικές προς το κλίµα 

 

 Τον Φεβρουάριο του 2007, η JPMorgan αποκάλυψε αυτό που θεωρείται ως ο 

πρώτος corporate δείκτης τιµών οµολόγων στην Αµερική που ευνοεί τους debt issuers 

και οι οποίοι επιζητούν και θέτουν σε εφαρµογή πολιτικές φιλικές προς το 

περιβάλλον. Το νέο όχηµα, ο δείκτης τιµών JENI-Carbon περιλαµβάνει τα ίδια 

οµόλογα όπως στον corporate δείκτη τιµών οµολόγων της JPMorgan (JPMorgan’s 

benchmark JULI corporate bond index) αλλά σταθµισµένα σύµφωνα µε την 

διαβάθµιση των εκποµπών άνθρακα της εταιρείας. Σήµερα, η Αµερικάνικη αγορά 

καλύπτει περίπου το 1/6 της παγκόσµιας αγοράς οµολόγων αξίας $30 τρις. Με αυτό 

το τεράστιο ποσό να επενδύεται σε οµόλογα, ο νέος κλιµατολογικός corporate δείκτης 

τιµών της JPMorgan µπορεί να ευθυγραµµίσει τις κλιµατολογικές ανησυχίες των 

επενδυτών µε την επιθυµία τους να µεγιστοποιήσουν το κέρδος της εταιρείας 

(SocialFund, 2007).  

 

5.5 ΕΙ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 

  

 Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 

αγορά άνθρακα είναι ιδιαιτέρως συγκεκριµένα µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή η 

τοπική διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως στην έναρξη του Προγράµµατος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Εµπορίου Εκποµπών (EU Emissions Trading Scheme – EU 

ETS) τον Ιανουάριο του 2005, ένα πρόγραµµα το οποίο έχει µεταθέσει (put over) 

12.000 Ευρωπαϊκά βιοµηχανικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων µερικών 

Αµερικανικών θυγατρικών υπό έναν περιορισµό άνθρακα. Η εισαγωγή αυτού του 

θεσµικού περιορισµού έχει οδηγήσει στην δηµιουργία µιας νέας ποικιλίας από 

τραπεζικά οικονοµικά όργανα και υπηρεσίες σχετικές µε το κλίµα.  

 Στη Β. Αµερική, µόνο µερικές τράπεζες έχουν πάρει ενεργά µέτρα προς την 

δέσµευση µε την διαρκώς εξελισσόµενη αγορά άνθρακα όπως Goldman Sachs, Merrill 

Lynch, JPMorgan, Morgan Stanley και Citigroup. Ωστόσο, πρόσφατα έχει αναφερθεί 
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ότι ένας αριθµός από άλλους Β. Αµερικανικούς οικονοµικούς θεσµούς σκοπεύουν να 

επιδιώξουν ευκαιρίες προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά άνθρακα, όπως προϊόντα 

εµπορίου, εξασφάλισης (hedging) και µεσιτείας της πώλησης των πιστώσεων 

εκποµπών GHG.  

 Η χρηµατοδότηση του άνθρακα επικεντρώνεται στην παροχή των equity, 

δανείων και προκαταβολικής ή κατά την παραλαβή πληρωµής προκειµένου να 

αποκτηθούν οι πιστώσεις άνθρακα από CDM (Clean Development Mechanism) και JI 

(Joint Implementation) projects. Οι περισσότερες τράπεζες αποκτούν πιστώσεις 

άνθρακα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες συµµόρφωσης των πελατών τους ή να 

παρέχουν ένα ανταλλάξιµο προϊόν στις εµπορικές συναλλαγές των τραπεζών. Αρκετές 

τράπεζες, όπως οι HSBC, JPMorgan, Barclays Capital, Fortis, και ABN AMRO  είναι 

ιδιαιτέρως δραστήριες σε αυτόν τον τοµέα, εφαρµόζοντας µια σειρά από οικονοµικές 

προσεγγίσεις προκειµένου να βελτιώσουν την διαφοροποίηση του portfolio τους, να 

διασφαλίσουν ευκαιρίες και να µειώσουν το ρίσκο. 

 

� Απόκτηση Ειδίκευσης στην Αγορά Άνθρακα 

 

 Η BNP Paribas έχει αναπτύξει ευρεία ειδίκευση στην χρηµατοδότηση άνθρακα 

και έχει ήδη ένα σηµαντικό portfolio από πιστώσεις άνθρακα που θα υπερβαίνει τους 

25 εκατοµµύρια τόνους µέχρι το 2012. ∆ιαφορετικά είδη υπηρεσιών χρηµατοδότησης 

άνθρακα παρέχονται από την BNP Paribas σε διαφορετικά στάδια του project και του 

κύκλου του Κιότο: equity ή συµβόλαια σε ένα αρχικό στάδιο project, χρηµατοδότηση 

project και οικονοµικές λύσεις εξαγωγής στο στάδιο της εφαρµογής του project, 

λύσεις πριν την χρηµατοδότηση (π.χ. οικονοµικό δάνειο βασισµένο στα µελλοντικά 

έσοδα από την πώληση των πιστώσεων άνθρακα), για εγγεγραµµένα CDM/JI projects, 

και σε οποιοδήποτε στάδιο του project, off-take και παραγωγικές λύσεις που 

επιτρέπουν στους δηµιουργούς του project να χειριστούν το ρίσκο τιµών των assets 

του άνθρακα. Η BNP Paribas έχει ειδικούς στο θέµα του κλίµατος σε κάθε ένα από τα 

τέσσερα της γραφεία και εποµένως διασφαλίζει ότι οι ευκαιρίες για τα projects 

µείωσης των εκποµπών αναγνωρίζονται σε όλες τις οικονοµικές λειτουργίες της BNP 

Paribas. 
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� Καθιέρωση των Γραφείων Εµπορίου Εκποµπών 

 

 Η δηµιουργία των γραφείων εµπορίου ρύπων GHG ήταν το πρώτο βήµα που 

έκαναν οι δραστήριες Ευρωπαϊκές τράπεζες για να καλύψουν τις ανάγκες των 

εταιρειών, που καλύπτονται από το EU ETS (European Union Emissions Trading 

Scheme). Οι εκποµπές συχνά προστίθεντο στα υπάρχοντα προϊόντα εµπορίου, όπως 

ενέργεια, αέριο και άλλες ανέσεις. ∆ύο είδη υπηρεσιών προσφέρονται χαρακτηριστικά 

στους σωµατειακούς πελάτες από τα γραφεία εµπορίου ρύπων: 1) παροχή πρόσβασης 

στην αγορά καθώς επίσης και µεσιτικές εργασίες και υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε 

ανταλλαγή µε την αµοιβή προµήθειας και 2) παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ρίσκου 

και πρόσβαση σε υποθετικές  λειτουργίες στις αγορές εκποµπών σε ανταλλαγή ενός 

περιθωρίου (margin).  

 

� Επιχορήγηση Ανάπτυξης Προϊόντος Εµπορίου (allowance trading product 

development) 

 

 Κάποιες τράπεζες όπως οι Barclays Capital, BNP Paribas, Fortis και JPMorgan 

συναλλάσσονται σε Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις (European allowances) (EUAs), CERs 

(Certified Emission Reductions) και ERUs (Emission Reduction Units) καθώς επίσης 

και τα παράγωγά τους. Μεταξύ του 2003 και 2004 οι συναλλαγές στο EUAs ήταν 

κυρίως διµερείς αλλά τώρα εξειδικευµένες συναλλαγές όπως τα European Carbon 

Exchange (ECX), Nord Pool and Powernext Carbon βιώνουν την πλειοψηφία των 

EUAs συναλλαγών µε τις συναλλαγές CERs και ERUs να παραµένουν διµερείς.  

 Η Barclays Capital ήταν η πρώτη Βρετανική τράπεζα που δηµιούργησε 

γραφείο εµπορίου ρύπων και τώρα είναι ο µεγαλύτερος και πιο δραστήριος έµπορος 

στο EU ETS  µε καταγεγραµµένο εµπορικό όγκο πάνω από 300 εκατοµµύρια tCO2 

από τον Ιανουάριο του 2005 (Barclays, 2007). Το γραφείο παρέχει: πρόσβαση αγοράς 

και διαµεσολάβησης για τους πελάτες που χρειάζεται να κάνουν τις συναλλαγές τους  

σε EUAs, CERs και ERUs, διαχείριση ρίσκου µέσα από πράξεις επί προθεσµία 

(forwards), ανταλλαγές (swaps), επιχορηγήσεις δανεισµού και την monetization των 

επιχορηγήσεων (π.χ. η χρήση των  EUAs ως εγγύηση ενάντια στον βραχυπρόθεσµο 

δανεισµό).  

 Η BNP Paribas εξυπηρετεί επίσης έναν αριθµό από εµπορικούς πελάτες 

(+100) σε αυτήν την αγορά ενεργώντας ως διευθυντικός εκκαθαριστής εκ µέρους 
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κυρίως µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι σήµερα, το γραφείο έχει κάνει 

συναλλαγές 5% του συνολικού EUAs. Πρωτοποριακά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί 

από την BNP Paribas περιλαµβάνουν: διακριτική τοποθέτηση των παραγγελιών 

(physical orders), σταθερές ή κυµαινόµενες ανταλλαγές και πωλήσεις ή αγορές µε 

δείκτη τιµών, options, επιχορηγήσεις δοµών αγοράς, δηµιουργία αγοράς για spot and 

forward trades, price hedging on cross commodities.  

 

� Παροχή υπηρεσιών φύλαξης άνθρακα (providing carbon custodian 

services) 

 

 Μερικές τράπεζες λειτουργούν επίσης ως φύλακες (custodians) για τους 

πελάτες τους καθώς διαφυλάσσουν τις πιστώσεις άνθρακα, χειρίζονται τους 

λογαριασµούς εγγραφής και ξεκαθαρίζουν τις συναλλαγές µε άλλα εµπλεκόµενα 

µέλη. Η Caisse des Depots et Consignation (CDC), ένας Γαλλικός δηµόσιος 

οικονοµικός θεσµός είναι ένα αξιοσηµείωτο παράδειγµα. Η  CDC και το Powernext  

προώθησαν µια ξεχωριστή και άριστα οργανωµένη αγορά άνθρακα που ονοµάζεται 

“Powernext Carbon” το 2005. Η Powernext παρέχει µια διαρκή πλατφόρµα εµπορίου 

ενώ η CDC διαχειρίζεται τόσο την εγγραφή όσο και τον τραπεζικό λογαριασµό εκ 

µέρους των πελατών και εγγυάται την παράδοση ενάντια στον µηχανισµό πληρωµής. 

Η FortisTrust Services προσφέρει συµφωνίες διοίκησης για να πετύχει λογαριασµούς 

εγγραφής υπό το EU ETS και να επιτρέψει στους πωλητές της CERs και της ERUs να 

διατηρήσουν µε ασφάλεια την εγγραφή της επιλογής τους.  

 

5.6 ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

• Παράγωγα Καιρού 

 

 Μια ποικιλία από παράγωγα προϊόντων έχουν επίσης δηµιουργηθεί για να 

βοηθήσουν τις εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες βασίζονται κυρίως στις 

συνθήκες που σχετίζονται µε τον καιρό προκειµένου να αντιµετωπίσουν την 

µεταβλητότητα στα έσοδά τους. Τα παράγωγα του καιρού, που αυτή την στιγµή 

προσφέρονται από την Goldman Sachs, είναι χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν το ρίσκο που συνδέεται µε αντίξοες ή 
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απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Τα παράγωγα της αιολικής ενέργειας είναι παρόµοια 

όργανα τα οποία καθιστούν τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας ικανούς να 

αποφεύγουν τις αντίξοες συνθήκες του ανέµου. Οι πληρωµές τελικά γίνονται είτε στον 

παραγωγό αιολικής ενέργειας αν τα έσοδα πέφτουν κάτω από το καθορισµένο επίπεδο 

ή στους providers των παραγώγων αν η απόδοση υπερβαίνει την προσδοκόµενη. Οι 

ABN AMRO, Radobankκαι  Goldman Sachs είναι όλες ενεργητικές σε αυτή την 

αγορά.  

 

• ∆ιαπραγµατεύσιµα Προϊόντα Προαιρέσεως για Καταστροφές 

 

Τα catastrophe options είναι standardized συµβόλαια τα οποία αγοράζονται και 

πωλούνται µέσα από την  αγορά. Αυτά παρέχουν στον αγοραστή το «δικαίωµα σε 

πληρωµή µε µετρητά αν ένας συγκεκριµένος δείκτης από τις απώλειες µιας 

καταστροφής φτάνει σε µια τιµή (strike price)» (ISO, 1999). Συνοψίζοντας, η 

αποφυγή του ρίσκου καταστροφής µπορεί να επιτευχθεί από ασφαλιστές που 

αγοράζουν αυτά τα options µέσα από ένα exchange ή commodity market και µετά τα 

πουλάνε για να βγάλουν κέρδος.  

Στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής, αν οι απώλειες καταστροφών κάνουν τον 

δείκτη να ισούται ή να υπερβαίνει την τιµή (strike price) για ένα option, ο επενδυτής 

πρέπει να πληρώσει στον ασφαλιστή ένα ποσό που να βασίζεται στους όρους του 

συµβολαίου. Ωστόσο, αν ο δείκτης πέσει κάτω από το strike price τότε λήγει η 

επιλογή και οι επενδυτές διατηρούν αυτό που είχε πληρωθεί από τον ασφαλιστή για 

την επιλογή καταστροφών. Το Chicago Board of Trade (CBOD) πρόσφατα έβγαλε 

λίστα µε τα PCS Catastrophe Insurance Options. 

 

• Debt-for-]ature Swaps ( Ανταλλαγές για τα χρέη για την φύση) 

 

 Βασισµένα στην ιδέα των ανταλλαγών debt-equity στον χρηµατοοικονοµικό 

τοµέα, τα Debt-for-Nature Swaps δίνουν την δυνατότητα στις οφειλέτες χώρες να 

απελευθερώσουν τους πόρους τους για να θέσουν σε εφαρµογή δραστηριότητες που 

έχουν να κάνουν µε την προστασία του περιβάλλοντος. Γενικά, ένα Debt-for-Nature 

Swap (bilateral / commercial) αφορά «την αγορά ξένου χρέους µε µείωση 

µετατρέποντας το χρέος σε εγχώριο συνάλλαγµα χρησιµοποιώντας τα έσοδα για να 
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χρηµατοδοτήσει τοπικές δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος.» (WWF, 

2002).  

 Από την οπτική γωνία του οφειλέτη, το κέρδος της ανταλλαγής είναι µειωµένη 

πληρωµή σπάνιου ξένου συναλλάγµατος στο χρέος του καθώς επίσης και αυξηµένες 

εθνικές προσπάθειες συντήρησης του περιβάλλοντος. Από την θέση του πιστωτή, το 

όφελος είναι η συγκράτηση της αβεβαιότητας σε σχέση µε την µελλοντική πληρωµή 

(ακόµα και σε µειωµένη τιµή χρέους). Το αρχικό Debt-for-Nature Swap έγινε το 1987 

µε την Citibank να πουλάει στην Conservation International $650.000 χρέος της 

Βολιβίας σε ένα discounted rate (Jeucken, 2001). Η αξία του αρχικού χρέους 

αργότερα παραµερίσθηκε από την χώρα-οφειλέτη για να προστατεύσει εκατοµµύρια 

στρέµµατα τροπικού δάσους. 

  

• Ακίνητη Περιουσία και Ανάπτυξη του Brownfield (Real Estate and 

Brownfield Redevelopment) 

 

 Μερικοί οικονοµικοί θεσµοί έχουν αρχίσει να εισάγουν πρακτικές ενεργειακής 

αποδοτικότητας ή περιβαλλοντικές / έξυπνες απαιτήσεις ανάπτυξης στο portfolio της 

ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγµα η Real Estate Mizuho διεξάγει εκτιµήσεις 

περιβαλλοντικού ρίσκου και χειρίζεται περιβαλλοντικά ρίσκα για όλες τις 

δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας και καταπιστεύµατος και η ING έχει πετύχει 

µείωση της τάξης του 75% στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από κτίρια στα 

κεφάλαια ακίνητης περιουσίας στην Αυστραλία.  

 Η συµπλήρωση της πρωτοβουλίας της ING είναι η εφαρµογή ειδικών 

ελεγκτικών συστηµάτων και προγραµµάτων µείωσης των εκποµπών. 

Χρηµατοδοτώντας την ανάπτυξη των brownfields που είναι χαρακτηριστικά «αστικά 

εµπορικά ή βιοµηχανικά µέρη που έχουν εγκαταλειφθεί, εκκενωθεί ή χρησιµοποιηθεί 

αρνητικά.» (Christmas, 2003). Στοιχεία και υπηρεσίες που συνδέονται µε αυτές τις 

συναλλαγές συνήθως περιλαµβάνουν διαχείριση ρίσκου, ευνοϊκούς διακανονισµούς 

χρηµατοδότησης, συνεργασίες διαµεσολάβησης, δηµόσια συµµετοχή και σχέδια ή 

υποστήριξη βελτίωσης της κοινότητας. Οι τράπεζες που είναι ενεργές σε αυτόν τον 

χώρο είναι οι RBC Financial, CIBC, και Citigroup.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
  “The blunt truth about the politics of climate 

change is that no country will want to 
sacrifice its economy in order to meet this 
challenge, but all economies know that the 
only sensible long term way of developing is 
to do it on a sustainable basis”. 
Tony Blair 

 

 

Η διαχείριση asset έχει γίνει ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόµενα 

κοµµάτια στην χρηµατοοικονοµική βιοµηχανία και αντιπροσωπεύει µια ενότητα του 

πυρήνα επιχειρήσεων των τωρινών τραπεζών (Deloitte, 2006). Αυτός ο χώρος 

εστιάζεται στην παροχή οικονοµικών συµβουλών στους πελάτες όσον αφορά στον 

σχεδιασµό ακίνητης περιουσίας, αµοιβαίων κεφαλαίων, προγραµµάτων asset, φόρους, 

υπηρεσίες καταπιστεύµατος, διεθνή οικονοµικό σχεδιασµό, παγκόσµια ιδιωτική 

τραπεζική πολιτική και πλήρη υπηρεσία και εκπτωτικές µεσιτείες.  

Οι υπεύθυνοι του asset είναι πιθανόν να ειδικευτούν στους τοµείς της 

συµβουλευτικής ή διακριτικής διαχείρισης εκ µέρους των επενδυτών, υπηρεσίες οι 

οποίες φυσιολογικά απαιτούν αυστηρές οικονοµικές αναλύσεις που συνδυάζονται µε 

επιλογή asset και προµηθειών, εφαρµογή σχεδίου και σταθερό έλεγχο και αναφορά 

της δραστηριότητας επένδυσης. Οι πρωταρχικοί τοµείς της βιοµηχανίας διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνουν αµοιβαία κεφάλαια, κεφάλαια συνταξιοδότησης 

και περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικού πελάτη.  

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το Asset Management είναι η ∆ιεύθυνση της 

Τράπεζας που εξειδικεύεται στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών µε 

επενδύσεις στις διεθνείς αγορές. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε 

επενδυτή, το Asset Management σχεδιάζει και αναπροσαρµόζει εξατοµικευµένα 

χαρτοφυλάκια πάντοτε µε γνώµονα το χρονικό ορίζοντα, την αντοχή στον επενδυτικό 

κίνδυνο, την προσδοκώµενη απόδοση και την ανάγκη εισοδήµατος.  

Όπως και στα προηγούµενα κεφάλαια ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί µια 

περίληψη της ανάλυσης που θα ακολουθήσει για το Asset Management σε συνάρτηση 

µε την περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική και τα προϊόντα – υπηρεσίες που 

προσφέρονται.  
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Πίνακας 6.1: Προϊόν ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Συνοπτικό 

Σχεδιάγραµµα Υπηρεσιών 

 

Προϊόν Σχέδια Προϊόντων και Αποτελέσµατα / 

∆υνατότητα 

Οικ. 

Θεσµός 

Περιοχή 

∆ηµοσιονοµικά  

Πράσινα  

Κεφάλαια 

Αγοράζοντας µετοχές ή επενδύοντας σε Ολλανδικά Πράσινα 

Κεφάλαια, οι πελάτες λαµβάνουν µια µείωση της εφορίας 

εισοδήµατος και εποµένως δέχονται ένα χαµηλότερο επιτόκιο 

στην επένδυση. Οι τράπεζες µπορούν να προσφέρουν δάνεια 

σε χαµηλότερο κόστος προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν 

περιβαλλοντικά projects που σχετίζονται µε πέντε κατάλληλες 

κατηγορίες.  

Ολλανδικές 

Τράπεζες 

Ευρώπη 

Κεφάλαιο Το UBS(Lux) Equity Fund-Eco Performance είναι το 

µεγαλύτερο «πράσινο» κεφάλαιο στον κόσµο. Το 80% των 

assets διοχετεύονται µε κατεύθυνση τους οικολογικούς και 

κοινωνικούς leaders  και το 20% πηγαίνει στους οικολογικούς 

«πρωτοπόρους». Το UBS (Lux) Equity Fund-Future Energy 

επικεντρώνεται στις επενδύσεις του τοµέα της καθαρής 

ενέργειας σε 4 τοµείς επιχειρήσεων που συνδέονται µε την 

ενέργεια.  

UBS Ευρώπη 

Cat Bond Fund  Leu Prima Cat Bond Fund. Το πρώτο δηµόσιο κεφάλαιο στον 

 κόσµο για οµόλογα καταστροφών, ένα κοµµάτι του οποίου 

στοχεύει στις φυσικές καταστροφές που συνδέονται µε το 

κλίµα 

(ή κλιµατολογική προσαρµογή). Το µέσο(vehicle) σχεδιάζεται 

για 

να αποφύγει κλιµατολογικά ρίσκα που είναι χαρακτηριστικά  

δύσκολο να καλύψουν την παραδοσιακή αγορά ασφάλειας.  

Credit Suisse Ευρώπη 

Πηγή: ]ATF Report (2007) 

 

6.1 ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

  

 Οι Ολλανδικές τράπεζες επωφελούνται από µια κυβερνητική πρωτοβουλία 

Πράσινου Κεφαλαίου που προωθήθηκε το 1995. Με την αγορά των µετοχών σε ένα 

πράσινο κεφάλαιο ή την επένδυση χρηµάτων σε µια πράσινη τράπεζα, οι πολίτες 

εξαιρούνται από την πληρωµή του φόρου κεφαλαίου και λαµβάνουν µια έκπτωση 

στον φόρο εισοδήµατος (περίπου 2,5% υπολογίζεται το πλεονέκτηµα στον φόρο). Οι 

επενδυτές µπορούν εποµένως να αποδεχτούν  ένα χαµηλότερο επιτόκιο στην 

επένδυσή τους ενώ οι τράπεζες µπορούν να προσφέρουν πράσινα δάνεια σε 

χαµηλότερο κόστος για να χρηµατοδοτήσουν περιβαλλοντικά projects. Οι τράπεζες 
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που χειρίζονται αυτά τα κεφάλαια όπως οι Radobank, ABN AMRO, ING και Triodos, 

µπορούν να προσφέρουν επιτόκια χαµηλότερα της αγοράς και εποµένως κάνουν το 

εργαλείο ελκυστικό προς τους επενδυτές.  

 Τα οφέλη κλειδιά που συνδέονται µε αυτήν την κυβερνητική προσέγγιση στην 

επένδυση και τον δανεισµό είναι τριµερή: 1) Τα SMEs αποκτούν φτηνότερα δάνεια, 

2) οι ιδιωτικοί επενδυτές µπορούν να επενδύουν µε ελκυστικά ποσοστά και 3) 

πραγµατικά περιβαλλοντικά οφέλη µπορούν να επιτευχθούν µέσα από µια ποικιλία 

κατάλληλων projects (π.χ. πράσινα glasshouses, αιολικές τουρµπίνες, οργανικές 

φάρµες, projects διατήρησης της γεωργίας, περιφερειακή θερµότητα και στεγαστική 

κατασκευή αειφόρου ανάπτυξης) (SenterNovem, 2007). Μέχρι σήµερα, η Radobank 

έχει καθιερώσει ένα από τα πιο επιτυχηµένα «πράσινα» κεφάλαια. Το 2005 το 

κεφάλαιό του είχε αποκτήσει 63000 επενδυτές και παρείχε 2 δις σε «πράσινα» δάνεια 

(Radobank, 2006). Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε τα πράσινα δηµοσιονοµικά 

κεφάλαια στην Ολλανδία µε βάση τον φορέα που τα πρόσφερε, το είδος, το 

marketability, return και volume. 

 
Πίνακας 6.2: ∆ηµοσιονοµικά Πράσινα Κεφάλαια στην Ολλανδία (Τέλος 2000) 
 

Τράπεζα Είδος Αγοραστικότητα  

(Marketability) 

Επιστροφή Όγκος 

(Volume) 

ABN AMRO Κλειστό και equity 

κεφάλαιο 

Χρηµατιστήριο  Μ.Ο. 8,6% 467 εκατ.  

ευρώ 

ING  

Postbank 

∆ιπλώµατα σταθερού 

επιτοκίου 

Όχι 2,1-3% 530 εκατ.  

ευρώ 

ASNBank Ανοιχτό και equity 

κεφάλαιο 

Περιορισµένη Μ.Ο. 4,3% 95 εκατ.  

ευρώ 

Triodos Ηµι-ανοιχτό equity 

κεφάλαιο 

Περιορισµένη Μ.Ο. 4,4% 124 εκατ. 

ευρώ 

Source: Jeucken, 2004 
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6.2  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ (I]VESTME]T FU]DS) 

  

 Η εξέλιξη των επενδυτικών κεφαλαίων αειφόρου ανάπτυξης αντιστοιχεί στην 

αυξανόµενη πολυπλοκότητα όσον αφορά στην εκτίµηση της επενδυτικής 

καταλληλότητας. Τα κεφάλαια πρώτης γενιάς απλώς εφαρµόζουν αποκλειστικά 

κοινωνικά και/ή περιβαλλοντικά κριτήρια, τα κεφάλαια δεύτερης γενιάς 

χρησιµοποιούν θετικά κριτήρια τα οποία εστιάζονται σε προοδευτικές κοινωνικές 

και/ή περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές και τα κεφάλαια τρίτης γενιάς 

εφαρµόζουν αποκλειστικά και θετικά και κοινωνικά – περιβαλλοντικά κριτήρια για να 

εκτιµήσουν και να επιλέξουν δυνητικές επενδύσεις. Προσοχή δίνεται στην σχετική 

απόδοση σε έναν τοµέα (η καλύτερη µέθοδος στην κατηγορία της) (Jeucken, 2004). 

 

• Σύνδεση των Αναδυόµενων Περιβαλλοντικών Leaders µε τις 

συντηρητικές στρατηγικές επένδυσης 

 

 Από την προώθησή του το 1997, το UBS (Lux) Equity Fund-Eco Performance 

έχει επιδείξει σταθερή απόδοση. Μέσα σε 4 χρόνια, τα συνολικά assets είχαν φτάσει 

περίπου τα $250 εκατ. και τότε έγινε ένα από τα µεγαλύτερα «πράσινα» επενδυτικά 

κεφάλαια στον κόσµο, µε το 80% των assets να απευθύνεται προς τους οικολογικούς- 

κοινωνικούς leaders και το 20% στους οικολογικούς πρωτοπόρους. Σύµφωνα µε το 

UBS, αυτό το κεφάλαιο οδηγήθηκε από την κατανόηση ότι «υψηλότερη οικολογική 

αποδοτικότητα οδηγεί στις αποταµιεύσεις και αυτό µε την σειρά του οδηγεί σε 

µεγαλύτερο κέρδος προκαλώντας ελκυστικές επιστροφές (UBS Global Asset 

Management, 2006).  

 Επίσης, προσθέτοντας στους αναδυόµενους περιβαλλοντικούς leaders στις 

παραδοσιακές στρατηγικές επένδυσης, η τράπεζα έχει εκµεταλλευτεί καινούριες και 

υποσχόµενες ευκαιρίες στον τοµέα της τεχνολογίας καυσίµων, οργανικές λειτουργίες 

supermarket, βελτίωση ποιότητας νερού και άλλα. Προτού παρθούν επενδυτικές 

αποφάσεις, η δυνατότητα ανάπτυξης, η corporate στρατηγική και η ικανότητα 

management µιας φίρµας του υποψηφίου αναλύονται επίσης από το UBS σε 

συνεργασία µε ένα ανεξάρτητο δίκτυο από ειδικούς περιβαλλοντικής στήριξης.  
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• Κεφάλαιο µε στόχο Καθαρή Ενέργεια (Clean Energy Targeted Fund) 
 

 Με βάση την επιτυχία και την εµπειρία µε το Eco Performance Equity Fund το 

γκρουπ διαχείρισης asset του UBS προώθησε ένα προϊόν - εργαλείο σχετικό µε την 

επένδυση στα µέσα του 2005: το UBS (Lux) Equity Fund-Future Energy. Παρόµοιο 

µε το Eco Performance, οι επενδύσεις αυτού του κεφαλαίου χαρακτηρίζονται για τις 

εταιρείες που ανταποκρίνονται σε καθορισµένα εκ των προτέρων κριτήρια που 

σχετίζονται µε την ενέργεια, έχουν επιστροφές υψηλής δυνατότητας και κατέχουν 

υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το UBS, η καθοδήγηση της 

ανάπτυξης αυτού του προϊόντος ήταν ένα µείγµα από δυνάµεις που συνδέονται µεταξύ 

τους: η ανάγκη  να επενδύσουν σε λύσεις χαµηλού κόστους προκειµένου να 

καλύψουν την µελλοντική ανάγκη για ενέργεια, παγκόσµια υπερθέρµανση, 

απορρύθµιση της ενεργειακής αγοράς και τιµές υψηλής ενέργειας.  

 Αυτό το προϊόν δηµιουργήθηκε από την κατανόηση της τράπεζας ότι η 

πρωτοποριακή ενεργειακή τεχνολογία και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες, αυτοί που 

παρέχουν ενέργεια και οι κατασκευαστές στον ενεργειακό τοµέα είναι «καθορισµένα 

για να αποκτήσουν ουσιώδες µοίρασµα της αγοράς και εκείνες οι εταιρείες οι οποίες 

αναπτύσσουν τις καλύτερες λύσεις και στρατηγικές έχουν ένα υποσχόµενο µέλλον 

µπροστά τους.» (UBS Global Asset Management, 2006). Οι τοµείς – στόχοι του 

κεφαλαίου οι οποίοι συνδέονται µε την καθαρή ενέργεια περιλαµβάνουν: ανανεώσιµη 

ενέργεια και παραγωγή µε ενεργειακή απόδοση, υπηρεσίες, εφαρµογές και συστατικά.  

 

6.3  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 

  

 Μέσα από την πρόσφατη συνεργασία ανάµεσα στις πολυµερείς αναπτυξιακές 

τράπεζες και τους ιδιωτικούς οικονοµικούς θεσµούς, µια ποικιλία από κεφάλαια 

άνθρακα έχει αναδυθεί για να βοηθήσει την χρηµατοδότηση των projects µείωσης των 

εκποµπών GHG. Λειτουργώντας ως συλλογικό επενδυτικό σχέδιο, ένα κεφάλαιο 

άνθρακα λαµβάνει χρήµατα από τους επενδυτές για να αγοράσει CERs/ERUs από τα 

υπάρχοντα projects µείωσης εκποµπών ρύπων ή να επενδύσουν σε καινούριες 

ευκαιρίες φιλικές προς το κλίµα. Γενικά, τέτοια projects πηγάζουν από µια ποικιλία 

από αναπτυξιακούς παράγοντες, χώρες και τεχνολογίες. Εκεί όπου τα κυβερνητικά 

κεφάλαια άνθρακα προσφέρουν ένα όργανο συµµόρφωσης για τις κυβερνήσεις 

προκειµένου να ανταποκριθούν στους στόχους του Κιότο, ιδιωτικά κεφάλαια άνθρακα 
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προσφέρουν στις εταιρείες ένα οικονοµικό όργανο συµµόρφωσης και επίσης 

παρέχουν στους παραδοσιακούς επενδυτές επιστροφές µετρητών και/ή το µάρκετινγκ 

και τις ευκαιρίες CSR. 

 

• Πρώτες Μετακινήσεις στα Κεφάλαια Άνθρακα 

 

 Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς παίχτες που µπήκε στο χώρο κεφαλαίου 

άνθρακα ήταν η Radobank, η οποία επένδυσε στο πρώτο κεφάλαιο άνθρακα του 

κόσµου, το World Bank Prototype Carbon Fund και υπέγραψε µια συµφωνία πλαισίου 

µε την Ολλανδική κυβέρνηση για την αγορά 10 Mt CERs. Η  Caisse des Depots και η 

Fortis Bank συνεπικούρησαν οικονοµικά το European Carbon Fund µε µια αντίστοιχη 

συµβολή 25 εκατ. και 15 εκατ. Η Credit Suisse, η HSBC, η Societe Generale και η 

JPMorgan έχουν βάλει ένα σύνολο από 200 εκατ. στο Trading Emissions plc., ένα 

πρωτοποριακό µέσο άνθρακα που µπαίνει στην λίστα του Χρηµατιστηρίου του 

Λονδίνου που απαιτεί πιστώσεις άνθρακα και παρέχει equity και δάνεια στα projects 

µείωσης εκποµπών.  

 

6.4  CAT BO]D FU]DS  

 

 Λίγα προϊόντα προσφέρονται επί του παρόντος από εµπορικές τράπεζες στον 

τοµέα της προσαρµογής στις επιδράσεις των κλιµατολογικών αλλαγών. Ωστόσο, στο 

µέλλον αυτό πιθανόν να αλλάξει καθώς η γεωργία, ο τουρισµός, η κατασκευαστική 

και άλλοι τοµείς απαιτούν υψηλότερα επίπεδα επένδυσης για να αντιµετωπίσουν τα 

αποτελέσµατα των κλιµατολογικών αλλαγών.  

 

• Αποφεύγοντας το Φυσικό Ρίσκο που σχετίζεται µε το κλίµα  

 

 Ως µια από τις λίγες τράπεζες που προσφέρει ένα προϊόν µε κατεύθυνση την 

αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών που συνδέονται µε τις κλιµατολογικές 

αλλαγές, η Credit Suisse Group  προσφέρει το Leu Prima Cat Bond Fund. Αυτό το 

µέσο λαµβάνει υπόψη του την αποφυγή του φυσικού ρίσκου που σχετίζεται µε το 

κλίµα όπως η πληµµύρα ή η ξηρασία, τα οποία είναι δύσκολο να ασφαλιστούν στην 

παραδοσιακή αγορά ασφαλειών. Ξεκινώντας το 2002, αυτό το πρώτο παγκόσµιο 
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δηµόσιο κεφάλαιο που επενδύει αποκλειστικά στα cat bonds  έγινε στιγµιαία 

δηµοφιλές στους επενδυτές, αρχικά ελκύοντας πάνω από $240 εκατ. Η ζήτηση ήταν 

τόσο µεγάλη ώστε το πρώτο κεφάλαιο απαιτήθηκε για να κλείσει αρκετούς µήνες 

µετά-προώθησης µε άλλο ένα παρόµοιο µέσο να εισάγεται το 2003 (Environmental 

Finance, 2003). Με ένα µέγεθος $535 εκατ. το 2005, το Leu Prima Cat Bond Fund 

συνεχίζει να επιδεικνύει µια ισχυρή απόδοση διαβάθµισης (Clariden Leu: The 

Platform for Growth. Media Conference. April 27 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

  “We abuse land because we regard it as 
a commodity belonging to us. When we 
see land as a community to which we 
belong, we may begin to use it with 
love and respect.” 
- Aldo Leopold  
 

 

 

 Ο τοµέας των ασφαλειών µπορεί γενικά να διαιρεθεί σε 2 κατηγορίες: 

ασφάλεια ζωής και γενική ασφάλεια. Η «πράσινη» ασφάλεια ανήκει στην δεύτερη και 

τυπικά περιλαµβάνει δύο τοµείς προϊόντων: 1) εκείνη που επιτρέπει µια 

διαφοροποίηση στο ποσό ασφαλείας µε βάση σχετικών περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών και 2) προϊόντα ασφάλειας που είναι ειδικά σχεδιασµένα για 

καθαρές τεχνολογίες και δραστηριότητες µείωσης των εκποµπών. Στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί βλέπουµε µια συνοπτική παρουσίαση των προϊόντων που σχετίζονται µε 

την ασφάλεια και ακολουθεί η ανάλυση τους.  

 

Πίνακας 7.1: Προϊόν Ασφάλειας και Συνοπτικό Σχεδιάγραµµα Υπηρεσιών 

Προϊόν Σχέδια Προϊόντων και Αποτελέσµατα / 

∆υνατότητα 

Τράπεζα Περιοχή 

Ασφάλεια  

Αυτοκινήτου 

Pay As You Drive Insurance. Ασφάλεια βασισµένη στα  

έξοδα  κινήσεως ανά µίλι.  

Aviva, 

GMAC 

Insurance 

Ευρώπη, 

Β. Αµερική 

10% έκπτωση για οχήµατα υβριδικά και αποδοτικά ως 

προς τα καύσιµα. Η τράπεζα µπορεί επίσης να διαλέξει 

να αντισταθµίσει τις ετήσιες εκποµπές ρύπων του 

οχήµατος (π.χ. 20% των εκποµπών  αποφεύγεται από 

CFS µέσα από το Climate Care).  

CFS, Aviva Ευρώπη, 

Β. Αµερική 

 Ασφάλεια Ανακύκλωσης. Ο πελάτης πληρώνει λιγότερο 

για την ασφάλεια αυτοκινήτου µέχρι 20%, αν τα 

ανακυκλώσιµα κοµµάτια χρησιµοποιούνται όταν το 

όχηµα καταστρέφεται και απαιτεί service. 

Credit Suisse Ευρώπη 

Building/Home 

Insurance 

Αντικατάσταση Πράσινου Κτιρίου και Κάλυψη 

Αναβάθµισης. Το προϊόν καλύπτει το µοναδικό είδος των 

«πράσινων»  ρίσκων που σχετίζονται µε την βιοµηχανία 

κατασκευής  αειφόρου ανάπτυξης.  

California’s  

Firemen 

Fund 

Αµερική 
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 “Climate Neutral” Home Insurance Policy. Το πρώτο 

προϊόν ασφάλειας σπιτιού που πραγµατοποιεί την 

αντιστάθµιση GHG και βασίζεται στην χρήση του 

πελάτη.  

UK ETA Ευρώπη 

Ασφάλεια 

 επιχειρήσεων 

Ασφάλεια Περιβαλλοντικής Ζηµιάς. Radobank Ευρώπη 

Ασφάλεια  

Άνθρακα 

Contingent Cap Forward για εµπόριο µείωσης ρύπων. Swiss Re Ευρώπη 

 Εγγυήσεις πιστώσεων µείωσης άνθρακα AIG, 

Marsh 

Ευρώπη 

Πηγή: ]ATF, 2007 

 

7.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

• Σύνδεση του ποσού Ασφάλειας µε την Χρήση Οχήµατος 

 

 Η ασφάλεια “Pay as You drive” που προσφέρεται από αρκετές ασφαλιστικές 

εταιρείες στην Ευρώπη και την Β. Αµερική λειτουργεί σαν ένα κίνητρο για τους 

ιδιοκτήτες οχήµατος προκειµένου να οδηγούν λιγότερο συνδέοντας το ποσό 

ασφάλειας µε την πραγµατική χρήση οχήµατος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες Aviva µε 

βάση την Μεγ. Βρετανία και η Versicherungen µε βάση την Γερµανία επί του 

παρόντος προσφέρουν αυτό το προϊόν. Το 2007, η Aviva ανέφερε πάνω στο 

ασφαλιστικό προϊόν της Norwich Union “Pay As you Drive” της Αγγλίας ότι 

χρησιµοποιεί τεχνολογία τηλεµατικής για να εκτιµήσει το πού, πότε και πόσο µακριά 

οδηγούν οι πελάτες. Σύµφωνα µε την εταιρεία, αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει για 

να δώσει στους πελάτες επιπρόσθετο «έλεγχο, επιλογή και ευελιξία όσον αφορά τα 

ποσά». (Aviva, 2007). 

 Χρησιµοποιώντας 1500 νέους οδηγούς, η Aviva πρωτοπόρησε σε αυτό το 

πρόγραµµα και βρήκε ότι βοήθησε να µειωθεί η νυχτερινή οδήγηση ενώ καταλήγει σε 

20% µείωση στα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα και τα ποσά πέφτουν περίπου στο 30%. 

Αυτά τα ευρήµατα οδήγησαν τον Σεπτέµβριο του 2006 στην προώθηση του προϊόντος 

“Pay As you Drive” µε στόχο τόσο τους νέους οδηγούς όσο και οδηγούς µε 

χαµηλότερα έξοδα κίνησης ανά µίλι (κάτω από 8000 µίλια τον χρόνο). Στη Β. 
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Αµερική, αυτά τα πακέτα προσφέρονται από αρκετές θυγατρικές της Aviva και την 

ασφάλεια GMAC, το τελευταίο εκ των οποίων παρέχει επίσης εκπτώσεις ασφάλειας 

βασισµένες στα έξοδα κίνησης ανά µίλι µέχρι 40% για τους πελάτες που 

χρησιµοποιούν OnStar παγκόσµια συστήµατα τοποθέτησης.  

 

7.2  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

• Κάλυψη Πράσινης Κατασκευής  

 

 Τα συντηρητικά προϊόντα ασφάλειας αποτυγχάνουν σε µεγάλο ποσοστό να 

υποστηρίξουν την µοναδική κάλυψη που συνδέεται µε projects πράσινης κατασκευής 

πηγάζοντας από «πολύπλοκες απαιτήσεις και ρυθµίσεις, εξειδικευµένα υλικά και 

συστήµατα» (Fireman’s Fund, 2007). Σε απάντηση, το California Fireman’s Fund έχει 

προωθήσει ένα «µοναδικό στο είδος του» Green-Gard Certified Green Building 

Replacement και Upgrade Coverage. Αυτό το εξειδικευµένο προϊόν ασφαλίζει τις 

επενδύσεις των πελατών σε καινούρια σπίτια µε αποδοτικότητα στην ενέργεια και το 

νερό και πράσινες ανακαινίσεις για υπάρχοντα κτίρια.  

 Το πρόγραµµα επίσης σχεδιάζεται για να προσφέρει αναβαθµίσεις ιδιοκτησίας 

µε επιλογές να ξαναχτίσουν µε πράσινες εναλλακτικές περιλαµβάνοντας ηλεκτρικά 

συστήµατα LEED ή Green Globe, εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση µε 

αποδοτικότητα νερού και υλικά στέγης και µόνωσης EnergyStar. Στην περίπτωση της 

απώλειας ιδιοκτησίας, οι πελάτες Green-Gard δέχονται επίσκεψη από έναν 

αναγνωρισµένο επαγγελµατία  LEED, υπεύθυνο για τις επισκευές. Το κόστος αυτής 

της συµπληρωµατικής υπηρεσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το Fireman’s Fund. 

Επίσης, στην περίπτωση της απώλειας εισοδήµατος εξαιτίας της χρήσης του 

εξοπλισµού της εναλλακτικής ενέργειας, αυτή η κάλυψη παρέχει επιστροφή 

εισοδήµατος.  

 

• Carbon ]eutral Home Insurance 

 

 Το 2007, ο περιβαλλοντικός σύλλογος µεταφορών της Μεγ. Βρετανίας 

σχεδίασε ένα προϊόν ασφάλειας σπιτιού που αντισταθµίζει τις παγκόσµιες εκποµπές 

GHG. Η ασφαλιστική πολιτική σπιτιού “climate neutral” στοχεύει να µειώσει όλες τις 
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εκποµπές από το σπίτι του χρήστη καθώς επίσης και το όχηµά του και κάνοντας αυτό 

πετυχαίνουν την ουδετερότητα του άνθρακα. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο αντιστάθµισης 

θεωρείται ότι είναι το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν «πράσινου» σπιτιού, µε την ETA  

να αναλαµβάνει διεθνείς ευκαιρίες µείωσης του άνθρακα που βασίζονται στην χρήση 

του πελάτη (ETA, 2007). 

 

• Κάλυψη Περιβαλλοντικών Ευάλωτων SMEs 

 

 Το 2006, η ασφάλεια AXA της Μεγ. Βρετανίας πραγµατοποίησε έρευνα που 

βρήκε ότι περίπου το 70% των µικρών επιχειρήσεων της χώρας που βρίσκονται σε 

περιοχές υψηλού ρίσκου αυτήν την στιγµή δεν ανησυχούν για τις πληµµύρες µε το 

90% να αποτυγχάνει να ασφαλιστεί επαρκώς ενάντια στα κλιµατολογικά ρίσκα. Η 

αναφορά επίσης αποκάλυψε ότι µόνο το 8% των µικρών επιχειρήσεων της Μεγ. 

Βρετανίας σε πληµµυρισµένες περιοχές έλαβε οποιαδήποτε µορφή προειδοποίησης 

ρίσκου πληµµύρας. Και µόνο 1 στις 4 αντιλήφθηκε ότι η κλιµατολογική αλλαγή είναι 

µια ακριβής απειλή στην επιχείρησή τους. Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν ότι ο µέσος 

ισχυρισµός για τις διακοπές στην λειτουργία των Βρετανικών επιχειρήσεων αυξήθηκε 

περίπου 60% ανάµεσα στο 2001 και 2004. Σε απάντηση των ευρηµάτων όπως αυτά 

της AXA, ο σχεδιασµός και η εισαγωγή των ασφαλιστικών προϊόντων των 

«πράσινων» επιχειρήσεων αυξάνονται ραγδαία.  

 

7.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ  

 

• Κάλυψη της Αστάθειας Τιµών και των ρίσκων του project του Κιότο 

 

 Πολλά ρίσκα είναι έµφυτα στις συναλλαγές των CDM και JI, καθώς επίσης 

και στην εκτίµηση του project χαµηλού άνθρακα και στις δραστηριότητες ανάπτυξης. 

Η Swiss Re προσφέρει ένα προϊόν ασφάλειας για να διαχειριστεί την αστάθεια τιµών 

του άνθρακα και συνεργάστηκε µε τον Αυστριακό ασφαλιστή Garant για να αναπτύξει 

ένα ασφαλιστικό προϊόν άνθρακα που να βασίζεται στα συµβόλαια Emission 

Reduction Purchase Agreements. H AIG, η µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον 

κόσµο και η Marsh, ο µεγαλύτερος χρηµατιστής ασφαλειών στον κόσµο, καλύπτουν 

όλα τα παραδοσιακά και συγκεκριµένα ρίσκα του Κιότο που συνδέονται µε τα 
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projects CDM και JI. Η Swiss Re επίσης δηµιούργησε το “Contingent Cap Forward 

for Emissions Reduction Trades”, ένα ασφαλιστικό προϊόν  που καλύπτει counter 

party και ρίσκα παράδοσης που αντιµετωπίζουν οι αγοραστές των επιδοτήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές του άνθρακα 

ολοκληρώνονται µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο κόστους.  

 

• Κάλυψη Εγγυήσεων Πίστωσης και Προώθηση των Ασφαλιστικών Οικο-

Προϊόντων  

 

 Στα τέλη του 2006, η AIG συνεργάστηκε µε την Marsh για να προωθήσουν 

εγγυήσεις πιστώσεων µείωσης του άνθρακα καθώς επίσης και άλλα καινούρια 

ασφαλιστικά προϊόντα σχετικά µε ανανεώσιµη ενέργεια και εστίασε στο να δώσει την 

δυνατότητα σε ιδιωτικές οντότητες να συµµετέχουν σε projects αντιστάθµισης και 

εµπόριο εκποµπών ρύπων. Αυτά, σε συνδυασµό και µε άλλες πρωτοβουλίες 

κατέληξαν στο να κατατάσσεται η AIG από την Ceres ως πρωτοπόρος στον τοµέα των 

κλιµατολογικών θεµάτων (Ceres, 2006). Αρκετές Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 

έχουν επίσης σχεδιάσει προϊόντα για χρήστες της ανανεώσιµης και ενεργειακής 

τεχνολογίας. Για παράδειγµα, η Lloyds του Λονδίνου προσφέρει ασφάλεια που 

προστατεύει τον ιδιοκτήτη ενός ενεργειακού project ή τεχνολογίας από την αποτυχία 

να ανταπεξέλθει στα προβλεπόµενα ενεργειακά οφέλη του σχεδίου και η Munich Re 

παρέχει ασφάλεια για να καλύψει τα ρίσκα που σχετίζονται µε γεωθερµική 

εξερεύνηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

 

  “It wasn't the Exxon Valdez captain's 

driving that caused the Alaskan oil spill.  

It was yours”. 

� Greenpeace advertisement, kew 

York Times, 25 February 1990 

 

Μέχρι τώρα έχει γίνει πιστεύουµε αντιληπτή η παραδοχή ότι οι κλιµατικές 

αλλαγές φαίνεται να πραγµατοποιούνται αργά, όµως, στην πραγµατικότητα, 

πραγµατοποιούνται µε µεγάλη ταχύτητα, καθώς ο πλανήτης έχει περιέλθει πλέον σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως πολλοί γνωρίζουν, στα κινέζικα η λέξη κρίση 

αποτελείται από δυο χαρακτήρες. Ο πρώτος σηµαίνει κίνδυνος, ενώ ο δεύτερος 

δυνατότητα, ευκαιρία. Για να αντιµετωπίσουµε, βέβαια, τον κίνδυνο που µας απειλεί 

και να τον ξεπεράσουµε, πρέπει καταρχάς να παραδεχτούµε ότι αντιµετωπίζουµε 

κρίση ή άλλως για να λύσουµε ένα πρόβληµα πρέπει να εξαλείψουµε τα αίτια που το 

µορφοποιούν. Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας µε το εύρος των «πράσινων» προϊόντων 

που παρουσιάστηκαν µε εκτενή τρόπο στα κεφάλαια που προηγήθηκαν φαίνεται ότι 

αναγνωρίζει την κρίση και στον βαθµό που του επιτρέπει το εύρος των 

δραστηριοτήτων του παρουσιάζει µια ποικιλία λύσεων όπως αυτές προκύπτουν από 

την επιλογή – υλοποίηση των «πράσινων» χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.          

 ∆εδοµένου ότι τα περισσότερα «πράσινα» χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και 

υπηρεσίες έχουν µόλις πρόσφατα προωθηθεί, είναι ριψοκίνδυνο και σίγουρα όχι 

τεκµηριωµένο µε στατιστικά δεδοµένα, οικονοµικές µελέτες και τεχνικές αναλύσεις, 

να υπολογίζουµε, σε οποιονδήποτε βαθµό βεβαιότητας, την τωρινή ή δυνητική 

επιτυχία τους στον τοµέα των οικονοµικών υπηρεσιών. Ωστόσο, ο συγγραφέας στο 

παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσει στηριζόµενος στα συµπεράσµατα του NATF report 

(2007) να παρουσιάσει τις ευκαιρίες και προοπτικές που αναδύονται  κάτω από 

τέσσερις γενικές  κατηγορίες: 1) Emerging Opportunities, 2) “First Mover” 

Opportunities, 3) Partnership and Product Alignment Opportunities και 4) Marketing 

and Strategy Opportunities. 
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 Με άλλα λόγια θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε στο κεφάλαιο αυτό την 

προστιθέµενη αξία των «πράσινων» χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για τους φορείς 

που τα προσφέρουν, για το περιβάλλον αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Μέσα 

από την παρουσίαση του NATF report και σε κάθε προϊόν έγινε προσπάθεια – στο 

βαθµό που υπήρχαν στοιχεία, είτε ως βιβλιογραφία, είτε ως συµπεράσµατα από 

ειδικούς επιστήµονες, είτε ως µελέτες και έρευνες τραπεζών – να γίνει νύξη στο θέµα 

της προστιθέµενης αξίας. Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να τα βάλουµε όλα 

µαζί.       

 

8.1 ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

  

 Στην ερώτηση ποια είναι τα οφέλη σε σχέση µε το περιβάλλον των 

«πράσινων» χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ο αναγνώστης το λιγότερο που θα 

πρέπει να έχει κατανοήσει και να αναφέρει είναι ότι βοηθούν στην µείωση των 

εκποµπών ρύπων και κατ’ επέκταση στην εξασθένηση των αιτιών που προκαλούν τα 

αέρια του θερµοκηπίου. Πριν γίνει λοιπόν η παρουσίαση των «emerging 

opportunities» όπως αναλύονται στο NATF θα δώσουµε περιληπτικά την απάντηση 

στο τι είναι τα αέρια του θερµοκηπίου όπως µε πολύ περιεκτικό και µεστό τρόπο µας 

δίνει ο Αλ Γκορ στο βιβλίο του “Μια Ενοχλητική Αλήθεια” (2006). Κατανοώντας 

ακριβώς αυτό µας δίδεται η δυνατότητα να αντιληφθούµε και την σηµαντικότερη 

προστιθέµενη αξία των «πράσινων» χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για το 

περιβάλλον. Την µείωση δηλαδή των αερίων του θερµοκηπίου.   

 «Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των αερίων του θερµοκηπίου είναι ότι 

επιτρέπουν στο φως του Ηλίου να εισχωρήσει στην ατµόσφαιρα, αλλά παγιδεύουν 

µέρος της ανακλώµενης υπέρυθρης ακτινοβολίας και θερµαίνουν τον αέρα. Το να 

υπάρχει µια ποσότητα αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι ωφέλιµο. 

Χωρίς αυτά, µάλιστα, η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας της Γης θα ήταν περίπου -

18οC. Τα αέρια του θερµοκηπίου βοηθούν να διατηρείται η θερµοκρασία γύρω στους 

15οC. Ωστόσο, λόγω των αυξανόµενων συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκηπίου που 

παράγονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη σύγχρονη εποχή, αυξάνουµε τη 

µέση θερµοκρασία του πλανήτη, προκαλώντας επικίνδυνες αλλαγές στο κλίµα, οι 

οποίες είναι πλέον ορατές γύρω µας. 
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 Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) έχει το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης, καθώς 

αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Όταν 

καίµε ορυκτά καύσιµα στα σπίτια µας, στα αυτοκίνητα µας, στα εργοστάσια και στις 

µονάδες παραγωγής ενέργειας, ή ακόµη όταν καίµε δάση ή φτιάχνουµε τσιµέντο, 

απελευθερώνουµε διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 

 Το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και το µεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου 

προϋπήρχαν στην Γη, όµως στις µέρες µας αυξάνονται δραµατικά από τις δικές µας 

δραστηριότητες. Το 60% του µεθανίου που υπάρχει σήµερα στην ατµόσφαιρα έχει 

παραχθεί από τους ανθρώπους. Προέρχεται από τις χωµατερές, την κτηνοτροφία, τη 

χρήση ορυκτών καυσίµων, τη διαχείριση των λυµάτων και άλλες µορφές 

βιοµηχανικής δραστηριότητας. Στη βιοµηχανοποιηµένη κτηνοτροφία, υγρή κοπριά 

φυλάσσεται σε τεράστιες δεξαµενές και εκπέµπει µεθάνιο. Αντίθετα, η ξερή κοπριά 

που βρίσκεται στα χωράφια δεν εκπέµπει. Το υποξείδιο του αζώτου – άλλο ένα αέριο 

του θερµοκηπίου που ευθύνεται για το πρόβληµα – υπάρχει επίσης στη φύση, όµως 

έχουµε προσθέσει ένα επιπλέον 17% από τα λιπάσµατα, τα ορυκτά καύσιµα, καθώς 

και από το κάψιµο των δασών και των υπολοίπων από τις σοδειές µας. 

 Οι υπερφθοράνθρακες (PFCs), Οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) και το 

εξαφθορίουχο θείο είναι αέρια του θερµοκηπίου που παράγονται αποκλειστικά από 

τον άνθρωπο. Και δεν φαίνεται διόλου παράξενο που αυτή τη στιγµή η παραγωγή 

τους βρίσκεται σε συνεχή ζήτηση. Οι υδροφθοράνθρακες χρησιµοποιούνται ως 

υποκατάστατο των χλωροφθορανθράκων (CFCs), οι οποίοι έχουν απαγορευθεί επειδή 

οι εκποµπές από τα συστήµατα ψύξης, όπου συνήθως χρησιµοποιούνταν, 

κατέστρεφαν το στρώµα του όζοντος. Άλλωστε, και εκείνοι ήταν από τα βασικά αέρια 

του θερµοκηπίου. Οι  υπερφθοράνθρακες και το εξαφθορίουχο θείο εκπέµπονται στην 

ατµόσφαιρα από τη βιοµηχανική δραστηριότητα, κυρίως από βιοµηχανίες 

ρευστοποίησης αλουµινίου και κατασκευής ηµιαγωγών, αλλά και από τα δίκτυα 

µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν τις πόλεις µας. 

 Τέλος, οι υδρατµοί είναι ένα φυσικό αέριο του θερµοκηπίου το οποίο 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο µε την άνοδο της θερµοκρασίας, εντείνοντας έτσι 

την επίδραση των υπόλοιπων ανθρωπογενών αερίων του θερµοκηπίου». 

 Ο αναγνώστης µε το παραπάνω άρθρο του Αλ Γκορ έχει µια σαφή εικόνα του 

τι ακριβώς είναι τα αέρια του θερµοκηπίου και αντιλαµβάνεται πολύ πιο εύκολα την 

προστιθέµενη αξία των «πράσινων» χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στο περιβάλλον 
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όπου έγινε λόγος βέβαια ότι αυτά βοηθούν στην µείωση των βλαβερών εκποµπών 

αερίων.      

   

� Πράσινη Εµπορική Ακίνητη Περιουσία 

 

 Στην ουσία εδώ αναφερόµαστε στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών µε 

στόχο τον πράσινο εµπορικό κατασκευαστικό τοµέα. Στη Β. Αµερική ο πράσινος 

εµπορικός κατασκευαστικός τοµέας αναπτύσσεται µε ραγδαίο ρυθµό. Μέχρι το τέλος 

του 2006, πάνω από το 6% της «non residential construction» της Αµερικής, 

αντίστοιχο µε περίπου $15 δις, θεωρείτο «πράσινο» ενώ πριν από 6 χρόνια αυτό το 

ποσοστό ανέρχονταν σε λιγότερο από 1%. Το 2007, σύµφωνα µε την έρευνα 

κατασκευής του McGraw-Hill  υπολογίζεται ότι σχεδόν τα 2/3 των Αµερικανών 

κατασκευαστών θα στραφούν σε πράσινα αντί για συµβατικά σχέδια.  

 Σήµερα, η Αµερικάνικη οµοσπονδιακή κυβέρνηση, 15 πολιτείες και 46 πόλεις 

απαιτούν καινούρια δηµόσια κτίρια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Green 

Building Council’s LEED της Αµερικής και 4 από τις 15 πολιτείες προσφέρουν 

κίνητρα για να αναπτύξουν αναγνωρισµένα πράσινα κτίρια. Ταχείες διαδικασίες 

άδειας για αυτά τα projects  όπως για παράδειγµα αυτά που λαµβάνουν χώρα στο 

Chicago και στην Pasadena έχουν οδηγήσει στην απαίτηση οι κατασκευαστές να 

χτίζουν πράσινα κτίρια. Με αυτές τις παρατηρήσεις κατά νου, οι ιδιωτικοί οικονοµικοί 

θεσµοί που ξεκινάνε να επενδύσουν σήµερα – τόσο εσωτερικά (γνώση υπαλλήλων) 

όσο και εξωτερικά (χρηµατοδότηση κατασκευής) – ο τοµέας πράσινης κατασκευής 

στη Β. Αµερική σύντοµα θα δει σηµαντικά οφέλη.  

 Όπως και στις περισσότερες αγορές πιθανής ανάπτυξης, οι παίκτες που 

µπαίνουν σε αυτόν τον χώρο από νωρίς µπορούν να χτίσουν την αξιοπιστία, την φήµη 

και την ειδίκευσή που απαιτούνται για να βρίσκονται ανταγωνιστικά σε αυτήν την 

αγορά που ανθίζει. Όσο γρηγορότερα συµβαίνει αυτή η ανάπτυξη, τόσο καλύτερη 

θέση και εµπειρία αποκτά µια εταιρεία για να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στην 

αυξανόµενη ζήτηση, υποκινώντας περαιτέρω αξιοπιστία και βελτιωµένη φήµη στην 

αγορά. Προσέχοντας τα προσχέδια των «πράσινων» προϊόντων (π.χ. TAF/Tridel) 

καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (οικονοµικά, περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά) που αναδύονται από καινοτόµους (pilots) κάποιες τράπεζες θα 

προετοιµαστούν για να αναδυθούν ως πρωτοπόρες στην ολοένα και εξελισσόµενη 

«πράσινη» εµπορική αγορά κατασκευής. 
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� Αγορά Άνθρακα  

  

 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έννοια της κεφαλαιοποίησης της 

αυξανόµενης αγοράς άνθρακα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της αγοράς άνθρακα 

εξελίσσονται µε ραγδαίο ρυθµό, κυρίως στις Ευρωπαϊκές και  Ιαπωνικές τράπεζες. 

Πολλές τράπεζες θεωρούν την κλιµατολογική αλλαγή ως το πιο σηµαντικό 

περιβαλλοντικό θέµα που αντιµετωπίζουν. Η ίδρυση γραφείων εµπορίου εκποµπών 

ρύπων, η προσφορά πρωτοποριακών παραγωγικών προϊόντων που βασίζονται στα 

assets άνθρακα, η επένδυση και η αγορά πιστώσεων από projects CDM και JI, η 

ελαχιστοποίηση και η αντιστάθµιση των εκποµπών GHG της ίδιας της τράπεζας είναι 

όλα πιθανόν να γίνουν δεσπόζουσα τάση σε ένα ή δύο χρόνια σε όλες τις µεγάλες 

τράπεζες της Ευρώπης. Για τους οικονοµικούς θεσµούς της Β. Αµερικής, µια ευκαιρία 

υπάρχει για να κεφαλαιοποιηθούν οι αγορές εµπορίου ρύπων «παίρνοντας ρίσκο και 

δηµιουργώντας την αγορά (risk taker and market maker)» (Godman Sachs) σε αυτές 

τις τοπικές και παγκόσµιες περιοχές που εξελίσσονται διαρκώς.  

 Στην Β. Αµερική µε την ρύθµιση άνθρακα να βρίσκεται ακόµα στο 

χρονοντούλαπο, το πλαίσιο cap and trade που χρησιµοποιείται από την ETS της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ευκαιρίες για τις τράπεζες της Β. Αµερικής να µάθουν 

από τις πρακτικές και τις εµπειρίες των Ευρωπαϊκών οικονοµικών θεσµών προτού οι 

ρυθµίσεις άνθρακα τεθούν σε εφαρµογή στην Αµερική και τον Καναδά. Κυρίως, 

µαθαίνοντας να αναγνωρίζουν και να υπολογίζουν τάσεις εσόδων που συνδέονται µε 

το εµπόριο εκποµπής ρύπων θα τοποθετήσει της τράπεζες της Β. Αµερικής σε 

καλύτερη θέση προκειµένου να εκµεταλλευτεί χρηµατοδοτικές ευκαιρίες καθαρού 

project. Μια τράπεζα που οικειοποιεί τους µετόχους γενικά και τους υπαλλήλους 

ειδικά µε τις πολυπλοκότητες της αγοράς άνθρακα µπορεί να βελτιώσει την φήµη της 

ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι µελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά άνθρακα 

αναγνωρίζονται επακριβώς και επιδιώκονται.  

  

� Καθαρή Τεχνολογία 
 

 Εδώ αναφερόµαστε στην υποστήριξη του τοµέα καθαρής τεχνολογίας. Στις 

ερχόµενες δεκαετίες η χρήση των ευκαιριών στην καθαρή ενέργεια και την 

περιβαλλοντική τεχνολογία θα συνεχίσει να απαιτεί πρωτοποριακά χρηµατοδοτικά 

πακέτα που θα αναπτύσσονται µέσα από έναν µακροπρόθεσµο φακό. Μαζί µε τον 
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περιβαλλοντικό τοµέα εκτίµησης της αγοράς, η παγκόσµια επένδυση στις εταιρείες 

καθαρής τεχνολογίας επεκτάθηκε ραγδαία το 2006. Ο δείκτης Impax ET50, ο οποίος 

εντοπίζει τις 50 µεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιχειρήσεις µε βάση την 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς (το ποσό των εκδιδόµενων µετοχών πολλαπλασιάστηκε 

από την τιµή  της µετοχής), αυξήθηκε στα $120 δις το 2006 από τα $47,5 δις το 2005 

και το παγκόσµιο venture capital and private equity investment εταιρείες καθαρής 

τεχνολογίας και τα projects έφτασε τα $7,1 δις, µια αύξηση της τάξεως του $4,4 δις 

από το 2005. Μέχρι το 2010, η New Energy Finance προβλέπει ότι η αυξανόµενη 

περιβαλλοντική βιοµηχανία θα δει περίπου $100 δις σε private equity deals σε όλον 

τον κόσµο. 

 Σε µια από τις συναντήσεις που είχε ο συγγραφέας µε τον καθηγητή κ. 

Αντζουλάτο δέχτηκε την ερώτηση γιατί για παράδειγµα ένα αιολικό πάρκο θεωρείται 

«πράσινο»; Τι είναι εκείνο που το διαφοροποιεί από κάποιο άλλο προϊόν ώστε να 

πάρει αυτόν τον χαρακτηρισµό; Η απάντηση για όλα τα προϊόντα που έχουν 

παρουσιαστεί στα προηγούµενα κεφάλαια δίδεται εξετάζοντας τον σκοπό που 

εξυπηρετούν και τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν θέσει. Για παράδειγµα το 

αιολικό πάρκο θα χαρακτηριστεί «πράσινο» γιατί ακριβώς επιδιώκει να προσφέρει 

ενέργεια µέσα από µια καθαρή τεχνολογία.  

 Ακολουθώντας αυτήν την τακτική για όλα τα προϊόντα έχουµε µια άµεση 

απάντηση για την προστιθέµενη αξία τους σε σχέση µε το περιβάλλον. Η 

προστιθέµενη αξία για τις τράπεζες µπορεί να είναι διαφοροποίηση προϊόντων, 

αύξηση µεριδίου αγοράς, βελτίωση του brand name, εισαγωγή σε µια Niche market 

και κατ’ επέκταση για κάποιο διάστηµα να έχει το µονοπώλιο, βελτίωση της 

καµπάνιας του marketing, τυχόν κρατικές επιχορηγήσεις για προϊόντα που σχετίζονται 

µε το περιβάλλον κλπ που όλα οδηγούν στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Για το 

περιβάλλον όµως όλα αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ευεργετικά αντιλαµβάνοντας 

κάθε φορά το πρόβληµα που καλούνται να επιλύσουν. 

 Επιστρέφοντας στο αιολικό πάρκο το πρώτο που σκεφτόµαστε σχετικά µε την 

προστιθέµενη αξία είναι ότι η καθαρή τεχνολογία που χρησιµοποιεί για την παραγωγή 

αιολικής ενέργειας οδηγεί στην µείωση των εκποµπών επικινδύνων αερίων που θα 

είχαµε στις άλλες περιπτώσεις µε την καύση ορυκτών καυσίµων.  Το άρθρο του Αλ 

Γκορ για το θέµα της αιολικής ενέργειας στο βιβλίο του “Μια Ενοχλητική Αλήθεια, 

2006” έρχεται να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές. ∆ιαβάζοντας το προσεκτικά 

είναι ευδιάκριτη η προστιθέµενη αξία ενός αιολικού πάρκου για το περιβάλλον. 
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Ταυτόχρονα όµως µπορούµε να κατανοήσουµε και την προστιθέµενη αξία για την 

χώρα που το χρησιµοποιεί (στο άρθρο αναφέρεται η ∆ανία) αλλά και τα περιθώρια 

κέρδους για τις εταιρείες που επενδύουν στην αιολική ενέργεια.  

 «Χωρίς την αιολική ενέργεια δεν θα µπορούσαµε ποτέ να έχουµε αποικήσει τις 

Μεγάλες Πεδιάδες. Παρότι απονέµουµε όλα τα εύσηµα στους σιδηροδρόµους, στα 

όπλα και τα άλογα, οι ανεµόµυλοι ήταν αυτοί που για γενιές ολόκληρες αντλούσαν 

ακούραστα νερό από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, προκειµένου οι άποικοι να 

µπορούν να µαγειρέψουν, να πλυθούν και να φροντίσουν τα ζώα τους.  

 Ο άνεµος ήταν πάντα µια πηγή ενέργειας που περίµενε να αξιοποιηθεί. Ένα 

αιολικό πάρκο 100 µεγαβάτ – δηλαδή 50 πύργοι των 90 µέτρων µε δυο 

ανεµογεννήτριες σε µέγεθος νταλίκας – µπορεί να ηλεκτροδοτήσει 24.000 σπίτια. 

Στην περίπτωση του άνθρακα, πρέπει να καούν σχεδόν 50.000 τόνοι για να παραχθεί η 

ίδια ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε χρόνο χρειάζεται αυτή η ποσότητα άνθρακα για αυτή 

την ηλεκτρική ενέργεια. Φανταστείτε, λοιπόν, τους τόνους διοξειδίου του άνθρακα 

που εκπέµπονται ετησίως. 

 Είναι αλήθεια ότι και µια σύγχρονη ανεµογεννήτρια εκπέµπει κάποια 

ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής της. Από τη στιγµή που θα κατασκευαστεί και θα ξεκινήσει να 

λειτουργεί, έχει µηδενικές εκποµπές. Η σύγκριση µεταξύ άνθρακα και ανέµου ως 

πηγών ενέργειας είναι αδυσώπητη: ενώ ο άνθρακας «ξερνά» συνεχώς διοξείδιο που 

υπερθερµαίνει τον πλανήτη, η αιολική ενέργεια δεν εκπέµπει απολύτως τίποτα. 

 Η αγορά έχει ήδη αποφασίσει ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι µια 

από τις πιο ώριµες και αποδοτικές τεχνολογίες που έχουµε στη διάθεση µας για να 

ηλεκτροδοτήσουµε το µέλλον µας. Εταιρείες σε όλο τον κόσµο επενδύουν σε αιολικά 

πάρκα. Το 2005, οι επενδύσεις της General Electric σε ανεµογεννήτριες 

διπλασιάστηκαν, ενώ η Vestas, ο διεθνής πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό, έχει κάνει τις 

ανεµογεννήτριες το πλέον εξαγώγιµο προϊόν της ∆ανίας. Υπάρχουν νύχτες στις ακτές 

της ∆ανίας κατά τις οποίες οι χειµερινοί άνεµοι καταφέρνουν να καλύψουν το σύνολο 

των τοπικών αναγκών σε ενέργεια. Έως το 2008 το ¼ της ηλεκτρικής ενέργειας αυτής 

της χώρας θα έρχεται κυριολεκτικά από τον ουρανό. 

 Είναι αλήθεια ότι αυτές οι ανεµογεννήτριες είναι τεράστιες, όµως τεράστια 

είναι και η ανάγκη µας για ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί να αλλοιώνουν τους ορίζοντες 

µας, αλλά υπάρχουν πολλοί που βρίσκουν γαλήνια την εικόνα των πτερυγίων µιας 

ανεµογεννήτριας να περιστρέφεται.  
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 Συνεχίζουµε καθηµερινά να γεµίζουµε την ατµόσφαιρα µε διοξείδιο του 

άνθρακα, τη στιγµή που ο αιολική ενέργεια είναι εκεί και περιµένει να την 

αξιοποιήσουµε». 

 

8.2 “FIRST MOVER” OPPORTU]ITY 
 

� Ουδετερότητα Άνθρακα 

 

 Εδώ γίνεται λόγος για τα οφέλη στην αγορά της ουδετερότητας του άνθρακα 

και η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κατάκτηση αυτού 

του στόχου. Η ουδετερότητα άνθρακα σε ένα προϊόν ή σε ένα corporate επίπεδο 

γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτή πρακτική για πολλούς οργανισµούς και 

άτοµα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί απαράµιλλη ευκαιρία για την ανάπτυξη προϊόντος 

στον τραπεζικό χώρο λιανικής πώλησης. Γενικά, κανένας άλλος τοµέας δεν έχει την 

ικανότητα να απευθυνθεί σε ένα τόσο διαφορετικό κοινό µε ένα τέτοιο πακέτο 

αντιστάθµισης εκποµπής ρύπων, ούτε υπάρχει άλλος τοµέας τόσο καλά συνδεδεµένος 

µε την παροχή των αληθινών µειώσεων που είναι απαραίτητες για να κάνουν ένα 

σηµαντικό χτύπηµα στις παγκόσµιες εκποµπές.  

 Οι πρώτες τράπεζες της Β. Αµερικής που επιδιώκουν corporate – wide ή 

product – focused ουδετερότητα άνθρακα κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχουν οφέλη 

όσον αφορά την φήµη και θετική έκθεση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η παροχή 

προϊόντων ή υπηρεσιών που βοηθούν τους καταναλωτές και τις επιχειρηµατικές 

οντότητες να φτάσουν στην ουδετερότητα άνθρακα είναι µια αγορά από µόνη της, η 

οποία ακόµη δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί. Με αυτές τις παρατηρήσεις κατά νου, είναι 

ασφαλές να υποθέσουµε ότι οι οικονοµικοί πρωτοπόροι πίσω από αυτά τα καινοτόµα 

πακέτα αντιστάθµισης θα βιώσουν τόσο οικονοµικά όσο και ως προς την φήµη κέρδη 

σε σχέση µε τους αδρανείς ανταγωνιστές.  

 Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε τις επιλογές προϊόντων σε σχέση µε το 

carbon neutrality, τον τραπεζικό τοµέα και τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται αλλά 

και τα πιθανά οφέλη από αυτήν την διαφοροποίηση. 
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Πίνακας 8.1: Carbon ]eutrality: Product Options 
 
Τραπεζικός 

Τοµέας 

Γενικά Προϊόντα και 

Υπηρεσίες 

Τράπεζες Πιθανά Οφέλη 

Retail Banking Υποθήκες Σπιτιών 

Ασφάλειες Αυτοκινήτων 

Πιστωτικές Κάρτες 

CFS 

Mecu 

Radobank 

Barclays 

• Οφέλη ως προς την φήµη 

• Απόκτηση πελατών και 

Εµπιστοσύνη 

• Περιβαλλοντική εγρήγορση 

• Θετική προσοχή από τα 

ΜΜΕ και τους µετόχους 

• Ενδυνάµωση συνεργασίας 

µε NGOs.  

Ασφάλεια Ασφάλεια Σπιτιού 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου 

 

Source: NATF Report 2007 

 

8.3 STAKEHOLDER ALIG]ME]T OPPORTU]ITIES 

 

� Κατασκευαστές  

 

 Με την συνεργασία µε εργολάβους και κατασκευαστές για να προσφέρουν 

πράσινα οικονοµικά προϊόντα, οι τράπεζες “εξοικειώνονται” µε ολόκληρη την value 

chain του προϊόντος, από την αρχή ως το τέλος. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην 

τράπεζα να ρυθµίσει τις προσφορές του προϊόντος για να ανταπεξέλθει στις 

µακροπρόθεσµες ανάγκες και τους στόχους των πελατών της ενώ ταυτόχρονα 

ενδυναµώνει την σχέση ανάµεσα στον πελάτη και τον θεσµό. Ένα τέλειο παράδειγµα 

αυτής της προσέγγισης είναι το οικονοµικό προϊόν της NRB Solar Power, µια 

συνεργατική πρωτοβουλία ανάµεσα στην τράπεζα και µιας κατασκευαστικής 

εταιρείας ηλιακής εγκατάστασης της California.  

 

� Κυβέρνηση 

 

 Αναµφίβολα θα πρέπει να υπάρχει ευθυγράµµιση του πράσινου οικονοµικού 

προϊόντος και της ανάπτυξης υπηρεσιών µε οµοσπονδιακές περιβαλλοντικές ή 

ενεργειακές πολιτικές, στόχοι και κίνητρα. Για παράδειγµα, το NRB’s Solar Power 

Loan συµπληρώνει το πρόγραµµα εκατοµµυρίων στεγών της California, στο οποίο οι 
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loan holders επωφελούνται περαιτέρω από αυτό το κυβερνητικό πρόγραµµα ηλιακής 

πρωτοβουλίας. Οι συλλογικοί δηµόσιοι/ιδιωτικοί περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί 

στόχοι θα βοηθήσουν να µοιρασθούν το ρίσκο και οι πόροι ανάµεσα στο κράτος, την 

τράπεζα και τους κατασκευαστές και τους εργολάβους ηλιακής ενέργειας. Την ίδια 

στιγµή, αυτά τα διαφορετικά γκρουπ, σε συνεργασία, θα βοηθήσουν να δοθούν 

περιβαλλοντικά µηνύµατα και προϊόντα σε ένα ευρύτερο κοινό.  

 

� Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 

 Συνεργασία µε φηµισµένες περιβαλλοντικές NGO οργανώσεις ή ακαδηµαϊκά 

γκρουπ που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά θέµατα για να αναπτύξουν «πράσινα» 

οικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να γίνει µέσα από 

στενές σχέσεις, συµπληρωµατικά σηµεία στα πακέτα προϊόντων, σεµινάρια πελατών 

και εργαστήρια ή την ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων δανεισµού. Οι τράπεζες 

που τώρα επιδιώκουν αυτήν την  προσέγγιση είναι η NRB και η CFS. 

 

8.4 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 

� “Green” Branding 

 

 ∆εν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε µε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει 

καθιέρωση δοµηµένης προσέγγισης branding ως προς τα «πράσινα» οικονοµικά 

προϊόντα και υπηρεσίες. Ιστορικά, ένας αριθµός από οικονοµικούς θεσµούς έχουν 

υποτιµήσει την δύναµη της φίρµας τους, ωστόσο, αυτό αλλάζει καθώς οι κορυφαίοι 

διευθυντές αποκαλύπτουν αυτήν την απροσδιόριστη αξία (The Banker, 2007). 

Σύµφωνα µε το CEO του  UniCredit, «το branding είναι καθοριστικό και ικανό να 

εµπνεύσει εσωτερική και εξωτερική στάση και συµπεριφορά  απέναντι στους 

µετόχους: υπαλλήλους, πελάτες, µετόχους, προµηθευτές και τοπικές κοινότητες».  

 Μια δοµηµένη «πράσινη» προσέγγιση branding, µέσα στην οποία οι 

παγκόσµιες γραµµές και φίρµες βρίσκονται στο ένα άκρο και η τοπική στρατηγική 

branding στο άλλο θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στην απόκτηση πελατειακής 

εµπιστοσύνης και θα διασφαλίσει ότι τέτοια προϊόντα είναι φτιαγµένα για τις 

συγκεκριµένες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, οι 
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οικονοµικοί θεσµοί στη Β. Αµερική µπορούν να σκεφθούν οικογενειακό branding ή 

co-branding «πράσινα» οικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες για να ενδυναµωθούν οι 

σχέσεις και η πίστη των µετόχων, όπως το GreenGeneration της Bendigo Bank ή οι 

τραπεζικές γραµµές προϊόντων goGreen της mecu. Το σωστό και συµπαγές branding 

των πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών µπορούν να παίξουν ένα δυνατό ρόλο 

στο να ξεπεραστούν τα εµπόδια γνώσης και αντίληψης που κάποιες φορές 

αντιµετωπίζουν οι «πράσινες» προσφορές.  

 

� Χρήση παραδοσιακά επιτυχηµένων στοιχείων προϊόντων  

 

 Η βασική παράµετρος εδώ είναι η κατανόηση και ο σχεδιασµός «πράσινων» 

τραπεζικών προϊόντων όπως παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων. Γιατί οι πελάτες 

επιλέγουν συγκεκριµένα προϊόντα από άλλα; Οι λόγοι µπορεί να περιλαµβάνουν: 

φιλικότητα του χρήστη, ουσιαστική πρόσβαση, ευκολία της προσωπικής διαχείρισης, 

µαζεµένες επιλογές πακέτων, ή χαµηλό ρίσκο. Αυτά τα είδη των ελκυστικών 

στοιχείων προϊόντων πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα οποιουδήποτε «πράσινου» 

οικονοµικού σχεδιασµού προκειµένου να απευθυνθεί στο µεγαλύτερο δυνατό γκρουπ 

των µετόχων.  

 

� Ξεπερνώντας τα Εµπόδια 

 

 Αναγνώριση εµποδίων (π.χ. έλλειψη από πληροφορίες προϊόντων, έλλειψη 

ευελιξίας, ή αβεβαιότητα στο κόστος ενάντια στις επιστροφές) για την αντίληψη των 

«πράσινων» οικονοµικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Για να πετύχουν αυτό, όλες οι 

επιχειρηµατικές µονάδες και οι τραπεζικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι πλήρως 

µορφωµένοι και καλά εκπαιδευµένοι σε όλα τα περιβαλλοντικά όργανα και πακέτα. 

Αυτή η κατανόηση πρέπει να περιλαµβάνει τις πιθανές αποταµιεύσεις και οφέλη 

(περιβάλλον, ενέργεια και οικονοµία) που συνδέονται µε κάθε προϊόν και υπηρεσία, 

καθώς και µε τα είδη των πελατών που είναι πιο κατάλληλα να εκµεταλλευτούν αυτές 

τις ευκαιρίες.  

 Επίσης, οι πελάτες και οι υπάλληλοι των ενεργών τραπεζών θα παίξουν 

σηµαντικό ρόλο στο να ξεπεραστούν τα εµπόδια για την κατανόηση των «πράσινων» 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Πιθανές τεχνικές µπορεί να περιλαµβάνουν 

την πρόσκληση του παραδοσιακού καταναλωτή και των πελατών για να 
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συµµετάσχουν σε «πράσινα» σεµινάρια, εργαστήρια και/ή βιοµηχανικά forums 

συζητήσεων. Πηγαίνοντας πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις τραπεζίτη-πελάτη 

προκειµένου να αρθούν εµπόδια στην αντίληψη και την γνώση, σκεφτείτε την 

περίπτωση της NRB. Εκτός από το ότι άνοιξε τις πόρτες τις σε 200+ πελάτες για να 

µάθουν τις αναγνωρισµένες παροχές LEED, η NRB επίσης προσκάλεσε περίπου 20 -

25 παραδοσιακούς αναπτυξιακούς παράγοντες σε ένα σεµινάριο πράσινης 

κατασκευής για να µάθουν τα πάντα σχετικά µε κατασκευαστικά υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον, πρακτικές και πιθανό κέρδος από το κόστος (NRB, 2007).  

 

� Έρευνα Μετόχων 

 

 Ανάληψη έρευνας αγοράς και ανάλυση στις περιβαλλοντικές ανάγκες και 

επιθυµίες των πελατών. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

βεβαιώσουν ποια τµήµατα πελατών είναι πιο πιθανό να σκεφτούν οικο-προϊόντα 

συµπληρωµατικά προς τον τρόπο ζωής τους, τα ενδιαφέροντα τους και τους 

οικονοµικούς στόχους τους. Αυτά τα δεδοµένα µπορούν επίσης να συµπεριληφθούν 

σε µια βάση δεδοµένων, η οποία είναι ικανή να δηµιουργήσει πράσινες 

επιλογές/συστάσεις (βασισµένες σε ένα προφίλ πελάτη) για τους πελάτες που ψάχνουν 

διάφορες οικονοµικές λύσεις.  

 

� Stakeholder Outreach and Marketing 

 

 Ξεπερνώντας τα εµπόδια αντίληψης και διεγείροντας την απαίτηση για 

«πράσινα» προϊόντα µέσα από δηµιουργικές, εκπαιδευτικές καµπάνιες  µάρκετινγκ. 

Παραδείγµατα από αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες, όλες εκ των οποίων έχουν 

προωθηθεί τους τελευταίους µήνες συµπεριλαµβάνουν καµπάνιες σχεδιασµένες από 

τις VanCity και Bendigo Bank. Στην προώθηση της αγοράς των Clean Air Auto Loans 

για υβριδικά οχήµατα, η VanCity προβάλει διαφηµίσεις που παρουσιάζουν ένα 

αυτοκίνητο να οδηγεί µέσα από µια οροσειρά και συνοδεύεται από την φράση «∆εν 

υπάρχει λόγος γιατί ένα δάνειο αυτοκινήτου δεν µπορεί να αλλάξει περισσότερο από 

απλά το αυτοκίνητό σας».  

 Και στο τηλεοπτικό διαφηµιστικό της για πράσινα δάνεια σπιτιού και 

αυτοκινήτου που προωθήθηκαν στην αγορά από την οικογενειακή φίρµα 

GreenGeneration, η Bendigo Bank της Αυστραλίας αναφέρεται στους ετήσιους τόνους 
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άνθρακα ένα µέσο αυτοκίνητο εκπέµπει. Σε συνέχεια αυτού του µηνύµατος, έρχεται 

µια αγγελία ότι η Bendigo Bank τώρα αντισταθµίζει εκείνες τις εκποµπές άνθρακα 

φυτεύοντας τροπικά δάση µόλις οι πελάτες διαλέξουν το GreenGeneration Auto Loan. 

Η τελευταία γραµµή του διαφηµιστικού αναφέρει: «∆ίνοντας σε εσάς µια πιο καθαρή 

συνείδηση και ένα πιο καθαρό περιβάλλον» (Bendigo Website). 

 

8.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

 Αναµφίβολα πολλά «πράσινα» χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες ή 

παραµένουν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης / εφαρµογής ή τα δεδοµένα που σχετίζονται 

µε την επιτυχία τους ή την αποτυχία τους δεν έχουν ακόµα αναφερθεί. Εξαιτίας αυτής 

της έλλειψης εµπειρίας και στοιχείων οποιαδήποτε λεπτοµερής εκτίµηση ή 

ταξινόµηση αυτών των σχεδίων θα ήταν εξαιρετικά υποθετική και θα υπήρχε ρίσκο. 

Με µια µατιά στο µέλλον, ωστόσο, καθώς αναδύονται πιο ποσοτικά και ποιοτικά 

αρχεία για αυτά τα προϊόντα, τα παρακάτω ερωτήµατα µπορούν να προκύψουν όταν 

υπολογίζει κανείς την απόδοση του προϊόντος: 

• Πετυχαίνει υψηλά επίπεδα οικονοµικής απόδοσης; 

• Ελκύει ένα σηµαντικά µεγάλο αριθµό πελατών; 

• Αντέχει στον χρόνο και ξανα-προωθείται κάθε χρόνο; 

• ∆ιεγείρει την περιβαλλοντική συνείδηση σε όλους τους µετόχους, 

συµπεριλαµβανοµένων των πελατών και των υπαλλήλων; 

• Τυχαίνει θετικής προσοχής από τα ΜΜΕ και τα περιβαλλοντικά NGOs; 

• Υποκινεί την εισαγωγή άλλων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών; 

• Βελτιώνει την αναγνώριση της φίρµας και την corporate εικόνα στους 

µετόχους; 

 Καθώς η περιβαλλοντική κατανόηση και συνείδηση αναπτύσσεται στην Β. 

Αµερική, έτσι εξελίσσεται και η απαίτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ως 

στόχο την διευκόλυνση και την πρόοδο των περιβαλλοντικών ζωών αειφόρου 

ανάπτυξης και των κοινωνιών. Την ίδια στιγµή, αυτή η ζήτηση θα εκθέσει καινούριες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες,  ενώ θα οδηγήσει σε µια αυξανόµενη διαφοροποίηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που βρίσκονται σε διάφορους τοµείς. Εποµένως, οι 

οργανισµοί που έχουν την διορατικότητα και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στην 

επιθυµία των πελατών να επηρεάσουν την περιβαλλοντική αλλαγή είναι πιθανό να 
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βιώσουν ευρύτατα οφέλη από βελτιωµένη εικόνα ως αυξανόµενη ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα στην αγορά. ∆εδοµένου του διαµεσολαβητικού τους ρόλου στην 

οικονοµία και την βάση των πελατών, οι οικονοµικοί θεσµοί θα τοποθετηθούν σε 

καλή θέση προκειµένου να αδράξουν τα οικονοµικά και όχι µόνο οφέλη ενώ 

ταυτόχρονα θα εξελίξουν την συνεισφορά τους προς την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Όπως έγινε ήδη σαφές στα προηγούµενα κεφάλαια η περιβαλλοντική 

χρηµατοοικονοµική αλληλεπιδρά αλλά και αλληλεξαρτάται από την αειφόρο 

ανάπτυξη µε την έννοια ότι οδηγεί σε µια ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να 

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Αυτό επιτυγχάνεται όπως παρουσιάσαµε µέσα από 

τα περιβαλλοντικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και που έχουν ως στόχο η σηµερινή 

µεγέθυνση να µην υπονοµεύει τις δυνατότητες µεγέθυνσης των µελλοντικών γενεών. 

Η περιβαλλοντική χρηµατοοικονοµική έχει εποµένως τρεις συνιστώσες - οικονοµική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίµηση.  

  



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

115 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

∆ιαγράµµατα: Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

Πηγή: Ε. Σαρτζετάκης 

 

 

 

 

  



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

116 
 

ΌΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

 

 

 

 

 

  



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

117 
 

 

 
 

 



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

118 
 

 
 

 



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

119 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

120 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. ABN AMRO. 2007. ABN AMRO Creates World’s First Climate Change and 
Environment Index. Press Release. March 27. 
2. ABN AMRO. 2007. ABN AMRO Creates World’s First Climate Change and 
Environment Index. Press Release. March 27 Sydney. 
3. ACF (Australian Conservation Foundation Inc). 2006. False Profits: How Australia’s 
Finance Sector Undervalues the Environment. www.acfonline.org.au 
4. ACT (Australian Conservation Foundation Inc). 2004. Submission to UNEP-FI GRI 
Working Group on Performance Indicators (Environment) for the International Finance 
Sector. Prepared by Charles Berger. January. www.acfonline.org 
5. Asia Finance. 2007. A Convenient Truth: ABN Amro Develops Eco-Index. February 
23 2007. www.financeasia.com 
6. Banksia, 2005. Banksia Environmental Awards 2005. 
7. BankTrack and WWF (World Wildlife Fund). 2006. Shaping the Future of Sustainable 
Finance: Moving From Paper Promises to Performance. United Kingdom. 
8. Barclays. 2007a. Barclays Breathe More Easily. Press Release. UK. April 23. 
9. Barclays. 2007b. Barclays PLC Corporate Responsibility Report 2006. 
10. BBR (Banking Business Review). 2007. More UK Banks Offer Green Mortgages. 
March 22. 
11.  Bendigo Bank. 2007. 
12.  BoA (Bank of America). 2006. Bank of America and Its Customers Support Forest 
Conservation Programs with Pledge of up to $500,000 to the Nature Conservancy. Press 
Release. March 29. http://newsroom.bankofamerica.com/index. 
13. Calvert, 2007. World Values International Equity Fund Profile. 
14. CBA (Canadian Bankers Association). www.cba.ca 
15. CBC (Canadian Broadcasting Association). 2007. Poll Finds US Consumer Awakening 
on the Environment. 
16. Christmas, B. 2003. A Lender’s Perspective on “Brownfields” Financing in Ontario. 
CIBC Environmental Risk Management. Presented to 11th Annual Environmental 
Management Compliance & Engineering Conference. May 15. Toronto. 
17. Citigroup Global Markets. 2007. Climatic Consequences: Investment Implications of a 
Changing Climate. January 19. 
18. Climate Care and Barclays. Collaborative Air Travel Site. 
http://www.climatecare.org/barclays 
19. Environmental Finance. 2003. Are Cat Bonds Changing Course? 
20. Environmental Finance. 2007. ABN Amro Launches Climate Change Index. March 29. 
21. Environmental Finance. 2007. Corporate Profile: New Resource Bank (NRB) - Making 
Their Green, Greener. February. 
22. Environmental Finance. 2007. In Brief: FTSE4Good Sets Out Climate Criteria. March. 
23. Forge (2000), Guidelines on Environmental Management and Reporting for the 
Financial Services Sector, London: Forge Group 
24. Grundy T., Breakthrough Strategies For Growth, Pitman Publishing 1995 page 94 
25. Harris, A. 2005. Supporting Climate Change Solutions. VanCity Presentation for 
Pollution Probe on Complementary Mechanisms. June, 
www.pollutionprobe.org/Happening/pdfs/complementarymeasJune28/harris.pdf 
26. Hofer, C.W. and D. Schendel, Strategy Formulation: Analytical Concepts, West, 1978 
27. IISD (International Institute for Sustainable Development). 2007. Business and 
Sustainable Development: A Global Guide. 
28. Jeucken, M. 2001. Sustainable Finance and Banking – Slow starters are gaining pace. 
Based on Jeucken’s book 
29. Jeucken, M. 2004. Sustainability in Finance: Banking on the Planet. 



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

121 
 

30. Johnson G and Scholes, Exploring Corporate Strategy, Text and Cases, London 
Prentice Hall, Europe 1999, 5th Edition 
31. Labatt, S. and R.W. White. 2007. Carbon Finance: The Financial Implications of 
Climate Change. John Wiley & Sons Inc. 
32. Labatt, S. and White R., Environmental Finance, A Guide to Environmental Risk 
Assessment and Financial Products 
33. Liu, Peter. Founder and CEO of New Resource Bank (NRB). Interview conducted in 
February 2007. 
34. McConkey D., “Planning in a Changing Environment”, Business Horizons, (Sept. – 
Oct. 1998), pp 64 
35. Mintzberg, H. “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, California Management 
Review, (Fall, 1987), 11 – 24 
36. NAFT REPORT 2007 
37. Rabobank, 2006. Annual Sustainability Report (2005). 
38. Rumelt, R., “The Evaluation of Business Strategy”, in W.F. Glueck, (ed) Business 
Policy and Strategy Management, New York, McGraw – Hill, 1980, 359 – 367 
39. The Banker. 2007. The New Eco-Warriors. January. 
40. The Guardian. 2007. Small is Beautiful. March. http://environment.guardian.co.uk 
41. Tridel®. 2006. Naturally Better (Marketing Material). www.naturallybetter.ca 
42. UBS Global Asset Management, 2006. Fund Spotlight: Eco Lux Equity Fund. (Swiss 
Edition). April. www.ubs.com/2/e/files/0638135se.pdf 
43. UBS Wealth Management Research. 2007. Climate Change: Beyond Weather. 
www.ubs.com 
44. US EPA (US Environment Protection Agency). 2007(a). Innovative Financing for Fuel 
Efficient Technologies. www.epa.gov/smartway/financing.htm 
45. US EPA (US Environment Protection Agency). 2007(b). TV Truck Designers Partner 
with EPA to Help Truckers Save Money, Reduce Emissions – Keep on Truckin’ While 
Cutting Fuel Costs, Protecting the Environment. March 20. 
46. US-CAP (United States Climate Action Partnership). 2007. General Press Release. 
January 22. www.us-cap.org 
47. VanCity. 2006. Annual Report. www.vancity.com 
48. VanCity. 2007. Climate Change Mortgage Website. http://climatechangemortgage.com 
49. Washington DC. www.epa.gov/smartway/financing.htm 
50. Wells Fargo & Co. 2005. Wells Fargo Finances Development of Green Buildings. June 
3. http://www.greenbiz.com/sites/greenerbuildings/news_detail.cfm?NewsID=34525 
51. Wells Fargo & Co. 2006. Wells Fargo Unveils Green Equity Equivalent Investments. 
Press Release. January 23. https://www.wellsfargo.com/about/csr/ea/news/2006/01-23-
06_Green_EQ2 
52. WestLB. 2006. WestLB Arranges the Largest Project Financing in the Ethanol Space 
for ASAlliances BioFuels. April 27. 
53. Westpac. 2006. Stakeholder Impact Report. www.westpac.com.au 
54. Wheelen T.L. and D.J. Hunger, Strategic Management and Business Policy: Entering 
21st Century Global Society, London, Prentice Hall, 2000, 7th edition. 
55. Williams, Dave. CEO of ShoreBank Pacific. Interview conducted in February 2007. 
56. Willis, A. 2007. Carbon Credit Fund Coming to Canada in CIBC World Markets-Led 
IPO. June 7. Globe and Mail. 
57. Winslow (Winslow Management Company). 2007. Winslow Green Growth Fund. 
http://www.winslowgreen.com 
58. WWF (World Wildlife Fund). 2002. Conservation Finance: Debt-for-Nature Swaps. 
www.wwf.org 
59. Yale Daily News. 2007. Climate is now a Major Concern. March 27. 
http://www.yaledailynews.com/articles/view/20389 
60. Γκορ Αλ, Μια Ενοχλητική Αλήθεια, Rodale, 2006 
61. ∆ούκας Πέτρος, Οικονοµικές Θεωρίες Αρχές ∆ιοίκησης και Αρχαία Ελληνική Σκέψη, 
Εκδόσεις KNOWSYS AS, 2004 



Γεώργιος ∆. Τοπαλίδης            

122 
 

62. Εφηµερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΤΑ ΝΕΑ 
63. Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, 
εκδόσεις Μπένου, 2002 
64. Περιβαλλοντική Ευαισθησία, Ηµερολόγιο 2008, εκδόσεις ∆ΙΑΥΛΟΣ 2007 
65. Στιβακτάκης Α., Σηµειώσεις στο µάθηµα Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο Τµήµα 
Εµπορίας και ∆ιαφήµισης στο ΤΕΙ – Κρήτης (Ιεράπετρα) 

 
 
 
 
 


