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Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG
ενισχύει την εικόνα του οργανισμού,
μεγιστοποιεί το ανταγωνιστικό του
πλεονέκτημα, καθώς και την εμπιστοσύνη
και την αξιοπιστία έναντι των πελατών και
των ενδιαφερόμενων μερών. Παράλληλα,
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
εκτίμηση και την απεικόνιση του
κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου
των λειτουργιών και δραστηριοτήτων
ενός οργανισμού. 

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG
μπορεί να βοηθήσει και να αναβαθμίσει
έναν οργανισμό καθώς οι διάφορες
πτυχές που καλύπτονται, αποκτούν
βαρύτητα στην κοινωνία του μέλλοντος.
Από πλευράς Τράπεζας η εφαρμογή ενός
πλαισίου ESG μπορεί να βοηθήσει στη
βιωσιμότητα της Τράπεζας με την
υιοθέτηση πτυχών ESG στην αξιολόγηση
ρίσκου συνεισφέροντας στην παροχή
ασφαλέστερου δανεισμού.

Η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από τη χρηματοδότηση των τραπεζών. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και σε μακροπρόθεσμη βάση
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη
φτώχεια, οι ανισότητες και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη
δημιουργία μιας βιώσιμης, δίκαιης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, απαιτούνται
συνεχείς επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας. Απαιτείται
χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, της κυκλικής οικονομίας, παράλληλα
με οριζόντιες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας. Οι επενδύσεις και οι χρηματοδοτήσεις προϋποθέτουν
τον ενεργό και υπεύθυνο ρόλο των Τραπεζών.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ευκαιρία και μονόδρομο για τον τραπεζικό τομέα.
Οι αποφάσεις μας συμβάλλουν ώστε αυτή η αντίληψη να διεισδύσει στη
συνολική στρατηγική της Τράπεζας, σε όλα τα τμήματα και τις βαθμίδες, ώστε να
δημιουργήσουμε οφέλη για την ίδια την Τράπεζα αλλά και την ευρύτερη
κοινωνία την οποία καλούμαστε έμπρακτα να υποστηρίξουμε.
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Sustainable office tips

Let’s talk about
sustainable finance  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Τα χρήματα μπορεί να μην φέρνουν ευτυχία αλλά
σίγουρα συμβάλλουν στην ευημερία όταν
κατευθύνονται προς τον σωστό σκοπό. Αυτό τον
στόχο εξυπηρετεί και η βιώσιμη χρηματοδότηση ως
νομοθετικό εργαλείο: να κατευθύνει επενδύσεις σε
οργανισμούς, εταιρείες, προϊόντα και υπηρεσίες που
έχουν «πράσινο» και βιώσιμο προσανατολισμό και
πρόσημο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει
ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης των πράσινων ή
βιώσιμων δραστηριοτήτων, καθορίζοντας έξι
περιβαλλοντικούς στόχους οι οποίοι περιλαμβάνουν:
μετάβαση στην κυκλική οικονομία, μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών
και των θαλάσσιων πόρων, πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης, προστασία της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων.

Let’s talk about
sustainable finance  

Προκειμένου να χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά
βιώσιμες οι οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να
συμβάλλουν ουσιαστικά σε έναν τουλάχιστον από
τους έξι στόχους και να μην θίγουν σημαντικά
κανέναν από τους υπόλοιπους.
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Με τον όρο ESG (Environmental, Social, Governance)
αναφερόμαστε σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και
Εταιρικής Διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν τη
βιωσιμότητα μίας εταιρείας. Βοηθούν τους επενδυτές να
αξιολογήσουν τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν με σκοπό να
μειώσουν τον οικονομικό κίνδυνο που προκύπτει λόγω
περιβαλλοντικών ή άλλων επιχειρησιακών πρακτικών και να
αυξήσουν τις αποδόσεις τους μακροπρόθεσμα. 

Περιλαμβάνουν:

περιβαλλοντικά κριτήρια: αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, ανθρακικό αποτύπωμα, μόλυνση αέρα/νερού,
βιοποικιλότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα κ.ά.

κοινωνικά κριτήρια: ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα
όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία
πελατών, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, ισότητα των
φύλων, συμπερίληψη, συνεισφορά προς την ευρύτερη
κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες κ.ά.

εταιρική διακυβέρνηση: θέματα ηγεσίας, επιχειρηματική
ηθική, αμοιβές εκτελεστικών στελεχών, εργασιακές σχέσεις,
εσωτερικούς ελέγχους, διαφάνεια, διαφθορά, δικαιώματα
μετόχων κ.ά.

ESG κριτήρια και η
σημασία τους

Sustainability
Explained

Νέα και Δράσεις της Τράπεζας

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώθηκε από την Τράπεζα το 5ο Business Leaders Summit, με θέμα το τρίπτυχο ESG και την εταιρική
βιωσιμότητα. Ο CEO της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, μίλησε για τη στροφή που συντελείται σε υπεύθυνες και βιώσιμες πολιτικές.
Υπογράμμισε πως η Τράπεζα στηρίζει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και μακροπρόθεσμων κοινωνικών προγραμμάτων, όπως το SupportCY. Αντί δώρων
στους συμμετέχοντες αγοράστηκαν από το Corporate Banking Division και το Global Corporate Banking & Markets Division δεκάδες
δενδρίλια για αναδάσωση πυρόπληκτων χωριών, τα οποία φυτεύτηκαν από την εθελοντική ομάδα της Τράπεζας «We Care for the
Environment», με την υπόδειξη και καθοδήγηση του Τμήματος Δασών.   

5ο Business Leaders Summit

Το δίκτυο των εθελοντών μας στηρίζει οργανώσεις σε μια κρίσιμη εποχή και ενθαρρύνει το πνεύμα της προσφοράς. Εθελοντές
συνάδελφοι στήριξαν τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύθηκαν με θεατρική
παράσταση από το Δίκτυο Καταστημάτων Λευκωσίας και προβολή θερινού σινεμά από την Οικονομική Διεύθυνση. Οι δράσεις οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Λευκωσίας (μουσικοχορευτική παράσταση) και την Οικονομική
Διεύθυνση (προβολή ταινίας), απέφεραν πάνω από €7.900. Παραλληλα, με προσωπική τους πρωτοβουλία, οι συνάδελφοι Μαρία
Λοΐζου, Γεωργία Ηλιάδη, Αφροδίτη Κυριάκου, Βασίλης Βασιλείου, Άντρη Μιχαήλ, Νίκος Ασημένος και Μαρία Ευσταθίου στήριξαν
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο με δικές τους ενέργειες και δημιουργίες.

Εθελοντές της Τράπεζας Κύπρου 

Στήριξη σε παιδιά πυρόπληκτων περιοχών
Λαμβάνοντας υπόψη τον κομβικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ειδικά στην περίπτωση παιδικού τραύματος, πραγματοποιήθηκαν
ημερίδες σε σχολεία με πρωτοβουλία του SupportCY και της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Στο
πρόγραμμα συμμετείχε και ο Στέφανος Αλεβίζος, του Ελληνικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επικεφαλής των δράσεων
για παιδιά μετά την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής το 2018. 

Κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα θετικά
αποτελέσματα που μπορεί να φέρει σε έναν
οργανισμό η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής ESG (Environmental, Social, Governance); 

Q&A

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Οι μικρές καθημερινές
πράξεις κάνουν τη
διαφορά. Διαβάστε μερικές
πρακτικές συμβουλές για
τη δημιουργία ενός
βιώσιμου περιβάλλοντος
στο γραφείο σας:

Sustainable Office Tips

Ditch the Plastic
Αντί για πλαστικά μπουκάλια
νερού και ποτήρια μιας χρήσης,
προτιμήστε
επαναχρησιμοποιήσιμα
ποτήρια και φλιτζάνια.

Eco-Friendly Office Snacks
Η στήριξη τοπικών
προμηθευτών με «πράσινο
προφίλ» ή «κυπριακό προφίλ»
για την αγορά προϊόντων είτε
για τις εταιρικές συναντήσεις ή
και για τους εργαζόμενους της
εταιρίας κάνουν καλό στο
περιβάλλον!

Un-Plug It
Πριν φύγετε από το γραφείο,
θυμηθείτε να κλείσετε τον
υπολογιστή σας και όλες τις
ηλεκτρονικές συσκευές που
χρησιμοποιείτε. 

Lighting Adjustments
Κλείστε όλα τα φώτα όταν
φεύγετε από το γραφείο και
χρησιμοποιήστε φυσικό φώς
όσο είναι δυνατό. 

Go Paperless
Προσπαθήστε να μειώσετε τις
εκτυπώσεις ή να στέλνετε τα
περισσότερα έγγραφα ψηφιακά.

Green Commute
Τι θα λέγατε για μια εθελοντική
πρωτοβουλία «car sharing»
ιδιαίτερα για όσους
μετακινούνται από/σε άλλες
επαρχίες; 

Νικολέτα
Παπαντωνίου

Στέφανος
Παπαγιάννης Νικόλας

Παπακώστας

Βελτιστοποιώντας τη στρατηγική ESG, οι
οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τις
σχέσεις με τους εργαζόμενους, να
βοηθήσουν το περιβάλλον και να
μειώσουν το κόστος. Η υπεύθυνη
επένδυση σε καινοτόμες αγορές θα
καλλιεργήσει τη βιομηχανία, θα
ικανοποιήσει τους μετόχους και θα
προσελκύσει νέους επενδυτές. Οι ηθικές
πρακτικές θα ενισχύσουν τη φήμη και θα
διασφαλίσουν τις αρχές και αξίες τους
στο κοινό.
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COP26: τα θετικά αποτελέσματα
και οι αδυναμίες 
Ποιος είναι ο απολογισμός της Γλασκόβης όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος COP26 για την κλιματική αλλαγή;
Πέτυχε ή απέτυχε στους στόχους της; Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση.

Ανάμεσα στα θετικά είναι το γεγονός πως 23 χώρες ανέλαβαν νέες δεσμεύσεις για τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής
ενέργειας με χρήση άνθρακα και 40 χώρες υπέγραψαν αντίστοιχη δέσμευση και τη μετάβαση τους σε καθαρή ενέργεια μέχρι
το 2050. Έξι αυτοκινητοβιομηχανίες υπέγραψαν τη διακήρυξη για την κατάργηση κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035
και μετά. Τέλος, πολλά υποσχόμενη και η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών με στόχο τη
χρηματοδότηση της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Από την άλλη μεριά, στα αρνητικά συγκαταλέγεται η αδυναμία τήρησης των στόχων από την πλειοψηφία των Κρατών Μελών
καθώς και η μη ξεκάθαρη θέση για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών σε ότι αφορά τις δράσεις μετριασμού των
εκπομπών άνθρακα και της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αναμένουμε να δούμε τις υποσχέσεις να μετατρέπονται σε δεσμεύσεις. Το σίγουρο είναι ότι η COP27 θα έχει πολλές
προκλήσεις να αντιμετωπίσει.

Για ιδέες, σχόλια και προτάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Sustainability & CSR Unit, Corporate Affairs Division

Μάριος Βαλιαντής 

Manager Project Portfolio & Budget Μanagement, Τράπεζα Κύπρου

Πηνελόπη
Ταουσιάνη
Press Officer,
Corporate Affairs
Division

H εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής ESG είναι εξαιρετικά
σημαντική. Μέσω της υλοποίησής της
ενισχύεται η ανθεκτικότητα του
οργανισμού ενώ εδραιώνονται καλύτερες
σχέσεις τόσο με την κοινωνία όσο και με
τους τους εργαζόμενους. Παράλληλα, ο
οργανισμός δημιουργεί ένα πιο
ελκυστικό επενδυτικό προφίλ, που θα
του εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση
σε χρηματοδότηση και επενδυτικά
κεφάλαια. 


