Βασικοί άξονες της μεθόδου αξιολόγησης
των Π&Κ κινδύνων:

Εθνικό Νομικό πλαίσιο
∆ιεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές
Επίσκεψη (αυτοψία) σε εγκαταστάσεις χρηματοδοτούμενων πελατών-έργων
Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών
Kαθορισμός συμβατικών όρων και ρητρών
Ενδεικτικά, εξετάζονται τα ακόλουθα:
Κανονιστικό πλαίσιο
Επικινδυνότητα Κλάδου
Ιστορικό Π&Κ συμβάντων των πιστούχων και των
φορέων (πρόστιμα, ελλιπής ή εκκρεμής αδειοδότηση, αγωγές από εργαζόμενους, εργατικά ατυχήματα,
κτλ.)
Ύπαρξη Συστήματος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης/
πιστοποιήσεων (υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
λειτουργίας, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας)
Τοποθεσία εγκαταστάσεων των χρηματοδοτούμενων πελατών-έργων (προστατευόμενες περιοχές,
τοπικές κοινότητες, βιοποικιλότητα, κτλ.)

Με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση
Π&Κ Κινδύνων, προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία με την επιχείρησή σας,
και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.

Έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση
πιθανών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα της επιχείρησης
Ύπαρξη σχεδίου ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων
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Επίδραση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις
τοπικές κοινωνίες, σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα
μέρη (stakeholders) αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της (επιπτώσεις από τη λειτουργία, αντιδράσεις
κλπ.)
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περιβαλλοντικού &
κοινωνικού κινδύνου
ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο, απευθύνεται τόσο
στους υφιστάμενους επιχειρηματικούς πελάτες όσο
και σε εκείνους που ζητούν για πρώτη φορά επιχειρηματική πιστοδότηση.

Αγαπητέ πελάτη,

Εισαγωγή
Η συμμετοχή των ∆ιεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών [International Finance Corporation (IFC), και
European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD)], στη μετοχική σύνθεση των συστημικών τραπεζών, ενίσχυσε τις διαδικασίες και τα πρότυπα που
ακολουθούν, πλέον σε πανευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο οι τράπεζες και δημιούργησε την
υποχρέωση υιοθέτησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικά (Π&Κ) υπεύθυνων πρακτικών, όχι μόνο για τις
ίδιες τις τράπεζες, αλλά και για τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων-πελατών τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ειδικότερα, έχει εντάξει
στον άμεσο σχεδιασμό της και έχει θέσει ως προτεραιότητα ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή ένωση,
στην κλιματική αλλαγή, στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη
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επεξεργάζεται προτάσεις για θέματα χρηματοδότησης
βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων (Sustainable Finance),
τα οποία θα λαμβάνουν απαραιτήτως υπόψη περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, από την άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713sustainable-finance-report_en.pdf

Οι τράπεζες ενσωματώνουν στις πιστοδοτικές
διαδικασίες τους, το νέο Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής ∆ιαχείρισης
(Environmental & Social Management
System - ESMS).

Τι είναι το ESMS
(Environmental & Social Management
System)
Το ESMS είναι ένα σύνολο διαδικασιών, εντύπων
και ενεργειών, οι οποίες εντάσσονται στις τρέχουσες
πιστοδοτικές διαδικασίες των τραπεζών και συνεκτιμώνται από αυτές κατά την εξέταση αιτημάτων χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πιστωτικής
τους Πολιτικής, τα πρότυπα των Οργανισμών IFC και
EBRD και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Το ESMS αποτελεί μεθοδολογία εντοπισμού, αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης (πρόληψης, αποφυγής,
βελτίωσης ή περιορισμού), και παρακολούθησης των
Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών (Π&Κ) κινδύνων, οι
οποίοι δύνανται να προκύψουν από την επιχειρηματική
δραστηριότητα των πιστούχων.

Ενδεχόμενα οφέλη
για την επιχείρηση/επένδυση είναι:
Ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της
υιοθέτησης σύγχρονων και διεθνών προτύπων αειφορίας
Αποφυγή οικονομικών και λειτουργικών
επιπτώσεων (π.χ. πρόστιμο, ανάκληση
άδειας κτλ.)
Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια
Προστασία της φήμης της

