Η ESG ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
Η στρατηγική και η επίδοσή μας σε θέματα
Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG)

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΑΥΡΙΟ

«Ζούμε σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο με πολλές
προκλήσεις για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις,
αλλά και για την οικονομία συνολικά. Στην
αντιμετώπιση των περίπλοκων και συστημικών
αυτών προκλήσεων, η συνεργασία έχει
αποδειχτεί ότι είναι σωτήριος παράγοντας. Στον
Όμιλο Πειραιώς, αναγνωρίζουμε τη σημασία
της συνεργασίας και γι’ αυτό δουλεύουμε
με υπευθυνότητα με τους πελάτες μας, τους
εργαζομένους μας και όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Έχοντας μια ισχυρή διακυβέρνηση και
έντονη συναίσθηση της εταιρικής μας ευθύνης,
αναπτύσσουμε σταθερές και διαφανείς σχέσεις που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και
χτίζουν μια υγιή οικονομία».
Γεώργιος Χαντζηνικολάου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

«Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να παίξει ένα σημαντικό
ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομίας και στη δημιουργία ενός
βιώσιμου μέλλοντος για όλους, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.
Έχοντας μια ολοκληρωμένη ESG Στρατηγική, επαναπροσδιορίζουμε
το επιχειρηματικό μας μοντέλο καθοδηγούμενοι από τις Αρχές
Υπεύθυνης Τραπεζικής. Αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές και εθνικές
προτεραιότητες, κατευθύνουμε τις χρηματοδοτήσεις μας προς
μια οικονομία στην οποία η αύξηση της θερμοκρασίας δε θα
ξεπεράσει τον 1,5° Κελσίου. Θέλουμε να γίνουμε μια τράπεζα με
μηδενικές εκπομπές άνθρακα πριν από το 2050, ενώ παράλληλα
δεσμευόμαστε να επενδύσουμε στη βιοποικιλότητα. Ο Όμιλος
Πειραιώς κατέχει την εξειδίκευση και τις λύσεις για να βοηθήσει
στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής οικονομίας. Το να χτίσουμε
ένα δίκαιο και με προοπτική μέλλον για όλη την κοινωνία είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του σκοπού και της αποστολής μας. Μια
προτεραιότητα, για την οποία εργαζόμαστε σκληρά καθημερινά.
Θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή σήμερα, ώστε να μπορούμε όλοι
αύριο να απολαμβάνουμε ένα καλύτερο κόσμο».
Χρήστος Μεγάλου
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

«Όραμά μας είναι να αποτελούμε την
πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα,
δημιουργώντας αξία για τους μετόχους,
τους πελάτες και τους εργαζομένους της».

«Σκοπός μας είναι να αποτελούμε πυλώνα
σταθερότητας για την ελληνική οικονομία,
να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη και να στηρίζουμε
την καινοτομία. Το αποτύπωμά μας στην κοινωνία
να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους
πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους
μας και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη
αντιστοιχία με τις αξίες μας».

Με έδρα στην Αθήνα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και προσφέρει όλο το
εύρος των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αποτελεί τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα
όσον αφορά στον αντίκτυπο που έχει, στα μερίδια αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς
παραμένει πιο αφοσιωμένη από ποτέ στο στόχο της να γίνει μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και
εξαιρετικά κερδοφόρα τράπεζα, λειτουργώντας προς όφελος των πελατών της, παρέχοντας αποδόσεις
στους επενδυτές και προσθέτοντας αξία στους ανθρώπους και την κοινότητα.
Η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική προσέγγιση και η υπεύθυνη τραπεζική είναι πλήρως εναρμονισμένες
με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις αξίες μας, που είναι η Υπευθυνότητα, η Αξιοκρατία και η Διαφάνεια.

Χτίζουμε
σχέσεις
εμπιστοσύνης

Ενθουσιάζουμε
τους πελάτες
μας

Βλέπουμε τα
δεδομένα ως
πρόκληση

Δημιουργούμε
συνεχώς αξία

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ
Αξιοποιούμε την ανταγωνιστική μας δύναμη: παρέχουμε
μοναδική τραπεζική εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις
στους πελάτες μας

1

Μεγαλύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά με ευρύ δίκτυο

2

Ευρεία πελατειακή βάση 5,5 εκατ. πελατών στην Ελλάδα με σταθερές,
μακροχρόνιες σχέσεις

#1 σε δάνεια πελατών (31% μερίδιο αγοράς) & καταθέσεις (29% μερίδιο αγοράς),
σημαντική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα (>40% μερίδιο αγοράς)

που αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των τραπεζικών πελατών στην Ελλάδα. Ισχυρές
τραπεζικές σχέσεις με περίπου 4 προϊόντα ανά πελάτη & με 13 χρόνια διάρκεια κατά μέσο όρο·
ηγετική θέση στις μεσσαίες και μικρές επιχειρήσεις & στους αγρότες (700 χιλ. πελάτες)

3

Υψηλή θέση στην αντίληψη των πελατών

4

Καινοτόμες ψηφιακές δυνατότητες στην κατηγορία της για μοναδική
εμπειρία των πελατών της

5

Έμπειρη διοικητική ομάδα, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα

με ποσοστό ικανοποίησης πελατών μεταξύ του κορυφαίου 30% των ευρωπαϊκών τραπεζών·
ηγετική παρουσία σε αγροτική, πράσινη και βιώσιμη τραπεζική

95% των τραπεζικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών και του δικτύου
e-branch

που επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, αποκαθιστά την
κερδοφορία, βελτιώνει την κεφαλαιοποίηση και τη ρευστότητα και το σημαντικότερο εξυγιαίνει
τον ισολογισμό
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Υποστηρίζουμε την
πράσινη μετάβαση

Συνεισφέρουμε σε μια
συνεκτική και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνία

Δουλεύουμε
με το σωστό τρόπο

Δείχνουμε το δρόμο στη βιώσιμη
χρηματοδότηση

Υποστηρίζουμε την κοινωνία

Ισχυρή εταιρική κουλτούρα

•

•

•
•
•
•

•

Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ
στην Ελλάδα, υπερβαίνει τα 2GW
€2,1 δισ. όρια σε πράσινες
χρηματοδοτήσεις
~€1 δισ. επιπλέον χρηματοδοτήσεις
μέχρι το 2024
Το πρώτο δάνειο στην Ελλάδα
με κριτήρια ESG «sustainabilitylinked loan»
Πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο
στην Ελλάδα με κριτήρια ESG

•

•
•

Μέτρα στήριξης για τους
εργαζομένους, τους πελάτες και την
κοινότητα σχετικά με τον COVID-19
Project Future >2.500 απόφοιτοι
εκπαιδεύτηκαν, μειώνοντας το χάσμα
μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς
εργασίας
1 στους 2 συμμετέχοντες εισέρχεται
στην αγορά εργασίας
Χορηγίες και δωρεές με κοινωνική
ωφέλεια

•

Ταλέντο & Διαφορετικότητα
•

Κουλτούρα υποστήριξης
Το ταξίδι στο Κλίμα
•

Πλήρης εναρμόνιση με τις
Συστάσεις TCFD* και τις Απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας έως το 2022 στη
διαχείριση κινδύνων και στην
εφαρμογή κλιματικών κριτηρίων
στις χρηματοδοτικές αποφάσεις

•
•
•

•

Χορηγίες/δωρεές/πρωτοβουλίες
με πολιτιστική ωφέλεια
Αξιοποίηση της συνεισφοράς
του Πολιτιστικού Ιδρύματος
του Ομίλου Πειραιώς στις τοπικές
κοινότητες και διατήρηση
της βιοτεχνικής και της βιομηχανικής
τεχνολογίας
Το Creativity 360° προφέρει μια
ολοκληρωμένη πρόταση λύσεων για
τις επιχειρήσεις Τέχνης & Πολιτισμού

Όλες οι δραστηριότητες περικλείουν
και υπηρετούν τις αρχές μας,
την Υπευθυνότητα, την Αξιοκρατία
και τη Διαφάνεια, με σκοπό να
μεγιστοποιείται η αξία για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη
Τα κριτήρια ESG ενσωματώνονται
στη δομή διακυβέρνησης

•
•
•

Διαφύλαξη της μισθολογικής
ισότητας
31 ώρες ανά εργαζόμενο το χρόνο σε
επαγγελματικές εκπαιδεύσεις
55% των προαγωγών αφορούν σε
γυναίκες
49% γυναίκες σε θέσεις διοίκησης
Υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης
των Γυναικών (UN Women’s
Empowerment Principles - WEPs) που
προάγουν την ισότητα των φύλων και
την ενδυνάμωση των γυναικών στο
χώρο εργασίας, την αγορά και την
κοινωνία

*TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΟ ESG ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ
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Οι δεσμεύσεις μας

Οι βασικές μας δράσεις

Το σχέδιο δράσης μας 2021-2024

Ενσωματώνουμε κριτήρια ESG στην επιχειρηματική
μας στρατηγική:
• Υποστηρίζουμε το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και
τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Έχουμε υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI και
τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Piraeus Asset Management M.F.F.C.)
• Παρακολουθούμε και εναρμονιζόμαστε με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Έχουμε υπογράψει τις Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών
(Women's Empowerment Principles) που δημιουργήθηκαν από
το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το UN Women

Συνεισφέρουμε στην κοινωνία μέσω της Στρατηγικής ESG
η οποία βασίζεται:
• Στην Πολιτική για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Ομίλου Πειραιώς
• Στη «Συλλογική Δέσμευση για Κλιματική δράση» του UNEP FI
• Στη διεθνή «Δέσμευση για Χρηματοδότηση της
Βιοποικιλότητας»
• Στην Τραπεζική Συμμαχία των Ηνωμένων Εθνών για μηδενικές
εκπομπές (Banking Alliance for Net-Zero)
• Στην αξιοποίηση της ανταγωνιστικής μας δύναμης, ώστε να
προσφέρουμε μοναδική και ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία
στους πελάτες μας
• Στην καθιέρωση μιας ενοποιημένης πολιτικής για την
προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση
των γυναικών στο χώρο εργασίας, την αγορά και την κοινωνία

Προσδιορίζουμε τις περιοχές επιδράσεων:
• Έχουμε αναπτύξει την «Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου»
για την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών μας
πιστούχων
• Προχωρούμε σε ESG στοχοθεσία εμπλέκοντας όλες τις αρμόδιες
επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας
• Συνεχώς αναπτύσσουμε μετρητικά εργαλεία και κριτήρια αξιολόγησης
για τις ESG δράσεις μας, όπως το Υπόδειγμα Εκτίμησης Επιδράσεων
Χαρτοφυλακίου (Portfolio Impact Analysis Tool for Banks) και
το Ενωσιακό Σύστημα Ταξινόμησης (EU Taxonomy) της ΕΕ,
σε συνεργασία με το UNEP FI

Αποσκοπούμε σε:
• Θέσπιση στόχων για τις εκπομπές από τη λειτουργία και τις
χρηματοδοτήσεις μας βάσει της μεθοδολογίας Science Based Targets
• Υιοθέτηση νέων εξατομικευμένων δεικτών απόδοσης και
υβριδικών δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου μας
• Αναβάθμιση και πλήρη ενσωμάτωση της «Εφαρμογής
Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου» στις πιστωτικές
και επιχειρηματικές μας αποφάσεις
• Βελτίωση και εφαρμογή του Portfolio Impact Analysis
Tool for Banks
• Αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών γύρω
από τη βιοποικιλότητα και θέσπιση στόχων

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας:
• Αναπτύσσουμε και προωθούμε περιβαλλοντικά και κοινωνικά
υπεύθυνα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
• Δημιουργήσαμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής
Διαχείρισης (ESMS) με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού και
κοινωνικού κινδύνου από τις επιχειρηματικές μας χρηματοδοτήσεις
• Υποστηρίζουμε το χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό
• Πρωτοπορούμε στην έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα αμοιβαίου
κεφαλαίου και του πρώτου ομολόγου με κριτήρια ESG
• Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δανειακή χρηματοδότηση στην Ελλάδα
με κριτήρια ESG
• Εισάγουμε πρώτοι εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες
για τις Επιχειρήσεις Τέχνης και Πολιτισμού

Αναπτύσσουμε νέα υπεύθυνα τραπεζικά προϊόντα
και υπηρεσίες όπως:
• Καθαρή ενέργεια
• Βιολογική και υπεύθυνη γεωργία
• Επενδυτικές λύσεις
• Χρηματοοικονομική ενσωμάτωση
• Γυναικεία επιχειρηματικότητα
• Επιχειρήσεις Τέχνης και Πολιτισμού

1. Εναρμόνιση
Θα εναρμονίσουμε την επιχειρηματική μας
στρατηγική προκειμένου να συμφωνεί με και
να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων
και στους στόχους της κοινωνίας, όπως
αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Συμφωνία του
Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και σε άλλα
συναφή εθνικά και περιφερειακά πλαίσια.

2. Επιδράσεις & Θέσπιση Στόχων
Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές μας
επιδράσεις, ενώ θα μειώνουμε τις αρνητικές
και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους
που δημιουργούν στον άνθρωπο και το
περιβάλλον οι δραστηριότητες, τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες μας. Για το σκοπό αυτό θα
θέτουμε και θα δημοσιοποιούμε στόχους εκεί
που μπορούμε να έχουμε την πιο σημαντική
μας επίδραση.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

3. Πελάτες
Θα εργαζόμαστε υπεύθυνα με τους πελάτες
μας για να ενθαρρύνουμε αειφόρες
πρακτικές και να προωθούμε οικονομικές
δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία
τόσο για τις σημερινές όσο και για τις
μελλοντικές γενεές.
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
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Οι δεσμεύσεις μας

Οι βασικές μας δράσεις

Το σχέδιο δράσης μας 2021-2024

Αναγνωρίζουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και:

Φιλοδοξούμε να:

• Προωθούμε το σκοπό των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής
• Επικοινωνούμε και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις
προσδοκίες τους, δίνοντας έμφαση στην επενδυτική κοινότητα,
τις εποπτικές και κανονιστικές αρχές και το κράτος
• Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου της Τράπεζας
Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
• Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σε θέματα ESG
• Υποστηρίζουμε τη νέα γενιά μέσω του “Project Future”

• Είμαστε εργοδότης επιλογής, προωθώντας ίσες ευκαιρίες,
σεβόμενοι τη διαφορετικότητα και ενισχύοντας τη συμπερίληψη
• Εφαρμόσουμε νέα προγράμματα διακράτησης ταλέντων
• Επιτύχουμε τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους μας
• Ενισχύσουμε το χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό και τις γνώσεις
γύρω από την αειφορία στα ενδιαφερόμενα μέρη μας
• Συνεργαστούμε πιο στενά με τους προμηθευτές μας

Η οικοδόμηση ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης για
την εφαρμογή της ESG στρατηγικής μας αποτελεί θέμα ύψιστης
σημασίας:

Για την περαιτέρω ενίσχυση της διακυβέρνησης θα:

4. Ενδιαφερόμενα Μέρη
Θα συμβουλευόμαστε και θα συνεργαζόμαστε
έγκαιρα και υπεύθυνα με τα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη για να πετύχουμε τους
στόχους της κοινωνίας.

5. Διακυβέρνηση και κουλτούρα
Θα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας στις Αρχές
αυτές, μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης
και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης
τραπεζικής.

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της Επιτροπής Εταιρικής
Υπευθυνότητας και επιβλέπει την εφαρμογή των Αρχών
Υπεύθυνης Τραπεζικής
• Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν αναλάβει το ρόλο
των “Responsible Banking Ambassadors” ενώ το “Action Team”
συντονίζει τη διατμηματική ομάδα “PRB Working Group” και
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Aνώτατη Διοίκηση
• Οι νεοσύστατες μονάδες “Group Cultural Social Initiatives” και
“Corporate Development & ESG” υποστηρίζουν την εφαρμογή
της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου

• Υιοθετήσουμε βέλτιστες πρακτικές στην εταιρική διακυβέρνηση
και την ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου
• Ενισχύσουμε τη δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης
• Αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στο ΔΣ,
την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ανώτατη Διοίκηση
• Διασφαλίσουμε τη μισθολογική ισότητα
• Ενσωματώσουμε κριτήρια ESG σε σχετικές πολιτικές και θα
αναθεωρήσουμε τη λίστα αποκλειόμενων επενδύσεων
• Ευθυγραμμιστούμε με το Ενωσιακό Σύστημα Ταξινόμησης
(EU Taxonomy) και θα υιοθετήσουμε Αρχές για Πράσινες
και Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις
• Αξιολογήσουμε τη συμμετοχή μας σε άλλες παγκόσμιες
πρωτοβουλίες που δύνανται να έχουν αντίκτυπο
στη δραστηριότητά μας

6. Διαφάνεια και λογοδοσία
Θα επανεξετάζουμε κατά περιόδους την
ατομική και συλλογική εφαρμογή των Αρχών
αυτών, και θα είμαστε διαφανείς και υπόλογοι
για τις θετικές και αρνητικές μας επιδράσεις
καθώς και για τη συνεισφορά μας στους
στόχους της κοινωνίας.

Η διαφάνεια και η υπευθυνότητα αποτελεί προτεραιότητά μας,
καθώς:
• Δημοσιοποιούμε τις ESG δεσμεύσεις μας στην εταιρική
ηλεκτρονική μας σελίδα, στις εκθέσεις και στα μέσα ενημέρωσης
• Έχουμε δημοσιεύσει την πρώτη μας έκθεση σύμφωνα με
τις Συστάσεις TCFD (Task Force on Climate Related Financial
Disclosures) σχετικά με τον κλιματικό κίνδυνο
• Συμμετέχουμε σε αξιολογήσεις αειφορίας (ESG ratings)
• Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Σκοπεύουμε να:
• Ενσωματώσουμε περαιτέρω τα ESG στις χρηματοοικονομικές
μας εκθέσεις εφαρμόζοντας νέα παγκόσμια ESG πλαίσια και να
βελτιώσουμε τις δημοσιοποιήσεις μας για τους στόχους εφαρμογής
των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής
• Δώσουμε έμφαση στην επικοινωνία με τους πελάτες μας
και τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Συστηματοποιήσουμε τη δημοσιοποίηση των ESG επιτευγμάτων μας
στα μέσα ενημέρωσης
• Εστιάσουμε στη βελτίωση και την επικοινωνία της επίδοσής μας
σε θέματα ESG
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Χρηματοοικονομικό
Κεφάλαιο

Φυσικό
Κεφάλαιο

Κοινωνικό &
Πολιτιστικό
Κεφάλαιο

Ανθρώπινο
Κεφάλαιο

Παραγωγικό
Κεφάλαιο

Άυλο
Κεφάλαιο

Πράσινες και Αειφόρες Χρηματοδοτήσεις
Χρηματοδοτούμενα έργα ΑΠΕ που περιορίζουν τις εκπομπές CO2
Χρηματοδοτήσεις με κριτήρια βιωσιμότητας
(Sustainability Linked Loans) και Πράσινα Ομόλογα
Ευρωπαϊκές και Κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους
Για κάθε 1€ που επενδύει η Τράπεζα Πειραιώς

Κλιματικός κίνδυνος επιχειρηματικών πιστούχων
Κατανάλωση ενέργειας / m2
Ηλεκτρική κατανάλωση ΑΠΕ (Εγγυήσεις Προέλευσης)
Εκπομπές CO2 / m2
Ετήσια εξοικονόμηση από περιβαλλοντικά προγράμματα

Επιχορηγήσεις / Δωρεές / Χορηγίες με κοινωνική και πολιτιστική ωφέλεια
Διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
Συνεισφορά των μουσείων του ΠΙΟΠ
Υποστήριξη πελατών εν μέσω της κρίσης COVID-19
Επενδύσεις στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον

Συμπερίληψη και διαφορετικότητα
Προστασία των εργαζομένων εν μέσω της κρίσης COVID-19
Κάθε θέση εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει

Σύγχρονη τραπεζική εμπειρία και πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες
Ηλεκτρονική Τραπεζική
Winbank – Εξατομικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία

ESG δεσμεύσεις
Συνεχής εξειδίκευση

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕSG

€2,1 δισ. εγκεκριμένα όρια
περίπου 2GW εγκατεστημένα συντελούν σε αποφυγή 4 εκατ. τόνων CO2
Πρωτοπόρος στην αγορά ως σύμβουλος για πράσινα εγχώρια ομόλογα
και χρηματοδοτήσεις με κριτήρια βιωσιμότητας
εκ των οποίων €2,7 δισ. μόνο στον αγροτικό τομέα
€0,4 προστιθέμενης αξίας δημιουργείται στην ελληνική οικονομία
0,58% του συνολικού κύκλου εργασιών τους
-23,4% μείωση (2016-2020)
100% της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στις κτηριακές υποδομές προήλθε από ΑΠΕ
-23,7% μείωση (2016-2020)
€5,5 εκατ.

€5 εκατ.
Project Future: 5 κύκλοι & 2.600 συμμετέχοντες, €3 κοινωνικής αξίας δημιουργείται για κάθε 1€ που επενδύεται
€23 εκατ. στην οικονομική δραστηριότητα
Στοχευμένες λύσεις μέσω όλων των διαθέσιμων εργαλείων
1,5% των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου

55% των προαγωγών καλύπτονται από γυναίκες
21% των γυναικών σε θέσεις ανώτατης διοίκησης, 49% σε διοικητικές θέσεις
Η πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται από το σπίτι, COVID-19 tests & ιατρικός σύμβουλος
1,4 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία

484 καταστήματα στη χώρα και 10 e-branches προσβάσιμα και σε ΑΜΕΑ
1.188 ΑΤΜs & 538 μηχανήματα easypay
95% αύξηση συναλλαγών από ψηφιακά κανάλια
προσφέρονται χωρίς κόστος σε περίπου 2 εκατ. ενεργούς χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, με στόχο την παροχή πολύτιμης
πληροφορίας οικονομικής διαχείρισης
UNEP FI, Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα (CCCA), Science Based Targets, TCFD
Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, Υπόδειγμα Ανάλυσης Επιδράσεων Χαρτοφυλακίου,
Ενεργειακό Γραφείο
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Ενέργεια

Αγροδιατροφικός
τομέας

• Διπλασιασμός της πρόθεσης ανάληψης κινδύνου σε €2 δισ. για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακό συμψηφισμό, πράσινα στεγαστικά και υποστήριξη
ενεργειακών κοινοτήτων και δίκαιη μετάβαση στο μεσοπρόθεσμο διάστημα
• Εξοικονομώ – Αυτονομώ: αναμένεται ότι περίπου 60 χιλ. νοικοκυριά το χρόνο θα αναβαθμίζουν την
ενεργειακή τους αποδοτικότητα και αυτονομία έως το 2030. Η Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στο
πρόγραμμα με άνω του 40% μερίδιο αγοράς. Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η χρηματοδότηση
στο συνολικό χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων κατά 400 μονάδες βάσης σε 20% βραχυπρόθεσμα

7

Κλιματική
Αλλαγή

• Διάθεση €500 εκατ. για την υποστήριξη αγροτών στη βιολογική και έξυπνη γεωργία, τη διαχείριση
νερού και γεωργικών αποβλήτων, τη γεωργία ακριβείας, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και την επέκταση της συμβολαιακής γεωργίας
• Αύξηση 50% στην εκπαίδευση νέων αγροτών σε απομακρυσμένες περιοχές

Πράσινες
μετακινήσεις

• Αύξηση χρηματοδότησης κατά €1 δισ. για πράσινες δημόσιες μεταφορές, για δίκτυο και υποδομές
ηλεκτρικής φόρτισης και αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων (ιδιωτικά και εταιρικά)

Κυκλική
οικονομία

• Διάθεση €1 δισ. για τη χρηματοδότηση νέων ή υπό μετάβαση υποδομών προς μια κυκλική οικονομία
(διαχείριση αποβλήτων, βιοδιασπώμενη γραμμή παραγωγής, συσκευασίες) και υποστήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση

Προϊόντα
ESG

6

Κοινωνία &
Πολιτισμός

• Αύξηση των χρηματοδοτήσεων με κριτήρια ESG κατά 100% και έκδοση δεύτερου ομολόγου
με κριτήρια ESG
• Ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων ESG με στόχο την αύξηση 15% προς τους
δικαιούχους και αύξηση 60% των κριτηρίων ESG στο χαρτοφυλάκιο
• Το EaSI Piraeus Microloan χορηγείται για εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, παροχής
συμβουλών και καθοδήγησης σε νεοσύστατες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι νέες εκταμιεύσεις
αναμένεται να φτάσουν τα €40 εκατ. μεσοπρόθεσμα
• Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω του νέου προγράμματος «Ψωνίζω στη Γειτονιά», με
την εγγραφή 18.000 μικρών επιχειρήσεων φέροντάς τες πιο κοντά σε 800.000 πελάτες
• Ενίσχυση της ενημέρωσης των εργαζομένων και πελατών σε θέματα και προϊόντα ESG

ΞΕΤΥΛΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG
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Υγιές, ασφαλές
και σύγχρονο
περιβάλλον
εργασίας

Ενσωμάτωση &
Διαφορετικότητα

Λειτουργικό
Αποτύπωμα

• Τον Ιούλιο του 2020, ιδρύθηκε η Μονάδα Cultural & Social Initiatives, προκειμένου να υποστηρίξει
τους πυλώνες της Κοινωνίας και του Πολιτισμού, σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική εταιρικής
υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Σε αυτό το πλαίσιο, η μονάδα αναπτύσσει και εφαρμόζει
κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας
και που συνδέονται με την αποστολή και τον σκοπό της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και με το
λειτουργικό μοντέλο και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων. Πρωτοβουλίες που εστιάζουν κυρίως
στη δημιουργική οικονομία, τον πολιτιστικό εγγραμματισμό, την ισότητα των φύλων, την
επαγγελματική καθοδήγηση, την υγεία και την εκπαίδευση και θα ενισχύσουν τον κοινωνικό και
πολιτιστικό αντίκτυπο της Τράπεζας Πειραιώς, δημιουργώντας μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές
• Διατήρηση και αξιοποίηση της συμβολής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ) στις τοπικές κοινότητες
• Μέχρι το 2050, το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς θα έχει μηδενικές εκπομπές,
με τη δέσμευση στην πρωτοβουλία Science Based Targets (εφαρμογή μεθοδολογίας PCAF)
και τη συμμετοχή στην Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα (UNEP FI)
• Πλήρης εναρμόνιση με τις Συστάσεις TCFD και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
• Παροχή ενός ασφαλούς, σύγχρονου και εργονομικού περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους μας.
Επιπλέον, παρέχουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενους να εκπαιδεύονται συστηματικά ώστε να
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καθημερινά θέματα υγείας και ασφάλειας και να λαμβάνουν σεμινάρια
πρώτων βοηθειών
• Αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης στα όργανα διακυβέρνησης
• Εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης περιπτώσεων προκατάληψης (διενέργεια εκστρατείας
σχετικά με την ασυνείδητη προκατάληψη)
• Αύξηση εκπαίδευσης για τη διακυβέρνηση (+5% κίνδυνοι & έλεγχοι)
• Διασφάλιση μισθολογικής ισότητας
• Ενσωμάτωση αντιπροσωπευτικών δεικτών επίδοσης για την παρακολούθηση της απόδοσης στην
υποστήριξη της ισότητας των φύλων, μέσω χάραξης πολιτικής, εκπροσώπησης και διαφάνειας
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 100% οδηγεί σε μηδενικές εκπομπές
της κατηγορίας Scope 2 από το 2021· μείωση κατά 50% των εκπομπών Scope 1 έως το 2030

Εστιάζουμε σε βασικές περιοχές επιδράσεων
και θέτουμε στόχους για να επιτύχουμε τις βραχυπρόθεσμες
και μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας.
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Η Τράπεζα Πειραιώς δημοσίευσε το 2020 την πρώτη
έκθεση σύμφωνα με τις συστάσεις TCFD και σχεδιάζει οδικό
χάρτη για την πλήρη ενσωμάτωση των Απαιτήσεων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με κλιματικούς
και περιβαλλοντικούς κινδύνους.
ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
• Η Τράπεζα έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης
Τραπεζικής και έχει διαμορφώσει νέα,
ολοκληρωμένη Πολιτική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη
• Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι συνολικά
υπεύθυνος για θέματα ESG και ενημερώνει
σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις σχετικές
Επιτροπές
• Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας, υπό
την προεδρία του CEO, συντονίζει όλες
τις πρωτοβουλίες ESG και ενημερώνει την
Εκτελεστική Επιτροπή
• H Eπιτροπή Διαχείρισης συντονίζει την
εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για τον κλιματικό και
περιβαλλοντικό κίνδυνο
• Εξειδικευμένη μονάδα συντονίζει τις στρατηγικές
ESG σε συνεργασία με άλλες μονάδες
• Η Τράπεζα δημοσιοποιεί πτυχές διαχείρισης του
κλιματικού κινδύνου

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• Η Στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για την
κλιματική αλλαγή εστιάζει σε:
• Σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
• Στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και σε έργα
εξοικονόμησης ενέργειας
• Αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει
από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές
επιχειρήσεις
• Εύρεση λύσεων για την προσαρμογή των
επιχειρήσεων στο νέο κλιματικό περιβάλλον
• Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες από την κλιματική
αλλαγή, η Τράπεζα επεκτείνει την ανάπτυξη
προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και
υπεύθυνων επενδυτικών προϊόντων ESG, την
ψηφιακή ανάπτυξη, την ηλεκτρονική τραπεζική και
την πρόσβαση σε νέες αγορές
• Η Τράπεζα εφαρμόζει πιλοτικά τo Ενωσιακό Σύστημα
Ταξινόμησης σε βασικά τραπεζικά προϊόντα, ως
μέλος της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του UNEP FI
• Οδικός χάρτης για την πλήρη ενσωμάτωση του
κλιματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου στη
διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με
τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ TCFD

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει διαδικασίες για
τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που
απορρέουν από την κλιματική αλλαγή:
• Risk & Capital Strategy: ενσωματώνει
κλιματικούς και ESG κινδύνους
• Ετήσια Διαδικασία Αναγνώρισης Κινδύνων:
το κλίμα έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας
κινδύνου
• Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής
Διαχείρισης στις επιχειρηματικές
χρηματοδοτήσεις (ΕSMS): εφαρμογή κατά τη
διαδικασία έγκρισης δανείου
• Πιστωτική Πολιτική: ενσωματώνει τους
κλιματικούς και ESG κινδύνους των
επιχειρηματικών πελατών
• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
για τις υποδομές και λειτουργία της Τράπεζας,
πιστοποιημένο κατά EMAS (Scope 1, 2 & 3)
• Η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου
εναρμονίζεται με τις Συστάσεις TCFD και τα
κλιματικά σενάρια του UNEP FI: ετήσια αναφορά
του κλιματικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Μετρήσεις
• Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει, υπολογίζει και δημοσιοποιεί ετησίως:
• τον κλιματικό κίνδυνο των επιχειρηματικών της πιστούχων ως ποσοστό
του κύκλου εργασιών τους
• τους κινδύνους μετάβασης και τους φυσικούς κινδύνους για τη λειτουργία
και τους πελάτες της
• το λειτουργικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα (Scope 1, 2, 3)
• τις εκπομπές άνθρακα που απορρέουν από τις χρηματοδοτήσεις της
(Scope 3 – κατηγορία 15)
• την ανάλυση επιδράσεων του χαρτοφυλακίου της σύμφωνα με το
Υπόδειγμα “Portfolio Impact Analysis Tool for Banks” που έχει αναπτύξει
το UNEP FI
Στοχοθεσία
• Έως το 2050 (το αργότερο) το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς θα
είναι μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μετά τη δέσμευση στην πρωτοβουλία
Science Based Targets (εφαρμογή μεθοδολογίας PCAF) και τη συμμετοχή
στην Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα (του UNEP FI)
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 100% οδηγεί σε
μηδενικές εκπομπές της κατηγορίας Scope 2 από το 2021· μείωση κατά
50% των εκπομπών Scope 1 έως το 2030
• Η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέσει € 4,5 δισ. τα επόμενα 2-3 χρόνια για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, κυκλική
οικονομία, βιώσιμα αγροδιατροφικά προϊόντα και δίκαιη μετάβαση

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ESG Αξιολογήσεις:

Υπογραφή: Οικουμενικό Σύμφωνο
των Ηνωμένων Εθνών (HE)
Υπογραφή: “United in the Business
of a Better World”

Υπογραφή: Διακήρυξη των ΗΕ
“Caring for Climate: The Business
Leadership Platform”

Υπογραφή: Πρωτοβουλία Science
Based Targets για τη θέσπιση
στόχων μείωσης των εκπομπών
άνθρακα

Υπογραφή: Οικονομική
Πρωτοβουλία του Προγράμματος
των ΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP FI)
– εκλογή στο Τραπεζικό Συμβούλιο

Υπογραφή: Δέσμευση
για Χρηματοδότηση της
Βιοποικιλότητας – δέσμευση για
θέσπιση στόχων βιοποικιλότητας

Μέλος: Πλατφόρμα για
την Επιχειρηματικότητα &
Βιοποικιλότητα της ΕΕ

Υπογραφή:
Αρχές για την Ενδυνάμωση
των Γυναικών των ΗΕ

Υπογραφή: Κοινή Δέσμευση Δράσης
για το Κλίμα, για μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Υποστήριξη: Συμφωνία του
Παρισιού για το Κλίμα

Υποστήριξη: Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης των ΗΕ

Ιδρυτικό μέλος και υπογραφή:
Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

ESG Διακρίσεις:

Υπογραφή: Αρχές Υπεύθυνων
Επενδύσεων των Ηνωμένων Εθνών Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Financial Times: Κλιματικοί Ηγέτες
της Ευρώπης 2021 (Europe’s
Climate Leaders 2021)

EBRD Βραβεία Αειφορίας:
Χρυσό Βραβείο στην
κατηγορία "Χρηματοπιστωτικοί
Διαμεσολαβητές (Financial
Intermediaries)"
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