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A: Οι Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

• Αναφέρονται στην ενδυνάµει ή 
τυχαία καταστροφή του 
περιβάλλοντος που προκαλείται  
από πιστούχο 

• Η καταστροφή µπορεί να αφορά: 
εκποµπές αερίων, µόλυνση των 
υδάτων, µόλυνση του εδάφους, 
διαρροές, καταστροφή της 
βιοποικιλότητας 
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Συνέπειες της καταστροφής για 
τον πιστούχο

• Αποκατάσταση ζηµιάς
• Χρηµατικό πρόστιµο
• Υπονόµευση του κύρους της 
επιχείρησης

• Μείωση εσόδων
• Υποβάθµιση της ανταγωνιστικότητας
• Εφαρµογή µέτρων προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος 

• Στέρηση άδειας λειτουργίας
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Παράδειγµα: ∆ελτίο Τύπου ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(30.11.2006)

• Επιβολή προστίµων 2 εκατ. ευρώ σε δύο 
επιχειρήσεις. 

• Αιτίες: λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντική 
αδειοδότηση; Η δραστηριότητα προκαλεί 
σοβαρά προβλήµατα στην υγεία των 
κατοίκων της περιοχής και καταστρέφει το 
φυσικό περιβάλλον. 

• Πρόστιµα 700.000 ευρώ το 2004.
• ΥΠΑΝ και Νοµαρχία για αφαίρεση άδειας 
λειτουργίας.
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Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών

• Χορηγήσεις επιχειρήσεων 
• Project finance
• Εκπληστηριασθέντα βιοµηχανοστάσια
• Asset management
• Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
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Οφέλη για τις τράπεζες

• ∆ιασφαλίζουν υψηλότερο ποσοστό 
ανακτήσιµων εξασφαλίσεων 

• Μειώνουν το δείκτη αθέτησης του 
χαρτοφυλακίου των δανειστών 

• Υγιέστερο χαρτοφυλάκιο

• Προστατεύουν το κύρος της 
Τράπεζας.
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Πλαίσιο αξιολόγησης µε 
scorecard: Περιορισµοί

• Τι να προβλέψουµε;
• Στατιστική µέθοδος για τον ορισµό 
του score

• Τι πληροφορίες χρησιµοποιούµε;
• Πως σταθµίζουµε τις πληροφορίες

• Περιοδική επικαιροποίηση
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10 Κριτήρια

1. ∆ικαιώµατα Εκποµπών

2. ∆έσµευση µε περιβαλλοντική Πολιτική

3. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

4. Επαλήθευση ΣΠ∆

5. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
6. Ανακύκλωση

7. ∆ιαχείριση αποβλήτων

8. Σχέσεις µε την τοπική κοινωνία

9. Μέτρα για έκτακτα καιρικά φαινόµενα

10. Περιβαλλοντική επίπτωση του κλάδου
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Συντελεστής 
Στάθµισης  

%

Βαθµολογία 
από 
0(χειρότερο) - 
5 (καλύτερο)

Σταθµισµένη 
βαθµολογία

1 ∆ιαθέσιµα δικαιώµατα ρύπων

2
∆ηµόσια δέσµευση µε δήλωση ή µε  
Περιβαλλοντική Πολιτική και 
δηµοσιοποίηση στοιχείων.

3
Εφαρµογή  Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

4 Επαλήθευση, ή/και Περιβαλλοντική 
σήµανση σε προϊόν.

5

Χρήση καθαρών τεχνολογιών, χρήση 
φιλικών προς το περιβάλλον 
καύσιµα, χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας.

6 Ανακύκλωση

7 ∆ιαχείριση αποβλήτων
8 Σχέσεις µε την τοπική κοινωνία. 

9
Προληπτικά µέτρα για αντιµετώπιση 
έκτακτων καιρικών φαινοµένων.

10
Περιβαλλοντική επίπτωση του 
κλάδου

Σύνολο
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Αξιολόγηση πιστούχου

• Από 0- 4 βαθµούς χαµηλού επιπέδου

• Από 5-7 βαθµούς µεσαίου επιπέδου

• Από 8-10 βαθµούς υψηλού επιπέδου

και στη συνέχεια

ενσωµάτωση του τελικού score στη 
διαµόρφωση των όρων πίστωσης.
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Γ: Η περιβαλλοντική επίδοση της 
Εµπορικής Τράπεζας

• H Εµπορική Τράπεζα στον ´Οµιλο 
της Credit Agricole: Οµάδες Έργου 
για τη µεταφορά συστηµάτων 

• Η CA 1η σε έσοδα στη Γαλλία, 21 
εκατ. Πελάτες, 9100 καταστήµατα, 
134,300 εργαζόµενους, µέλος του 
Global Compact, Αρχές του 
Ισηµερινού (Calyon)
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Αξιολόγηση της Εµπορικής Τράπεζας

από SAM  RESEARCH

Environmental Dimension
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Στόχος CREDIT AGRICOLE : 
A ZERO CARBON BANK
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Ευχαριστώ πολύ

για την προσοχή σας


