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Η HSBC θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

 
Η HSBC θα προσαρμόσει το χαρτοφυλάκιό της στο στόχο της Συμφωνίας του 

Παρισιού για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 
 

Η HSBC επιδιώκει μέχρι το 2030 να εξασφαλίσει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα 
στις λειτουργίες της και στην εφοδιαστική της αλυσίδα  

 
 
Η HSBC ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πλάνο, το οποίο δίνει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση 
και τις επενδύσεις που ενισχύουν τη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας σε καθαρές 
μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί μια ευκαιρία-ορόσημο για τη 
δημιουργία ενός μέλλοντος ευημερίας και ανθεκτικότητας προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο 
και των επιχειρήσεων.  
 
Η Τράπεζα δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές της - δηλαδή τις 
εκπομπές άνθρακα που παράγονται από το χαρτοφυλάκιο των πελατών της - με το στόχο της 
Συμφωνίας του Παρισιού για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 ή και 
νωρίτερα. Η HSBC διαθέτει τόσο το μέγεθος όσο και την παγκόσμια εμβέλεια ώστε να  
καθοδηγήσει τους πελάτες της σε αυτή τη μετάβαση και να τους υποστηρίξει προκειμένου να 
επιτύχουν αυτόν το φιλόδοξο στόχο. Η Τράπεζα, επίσης, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει καθαρές 
μηδενικές εκπομπές άνθρακα στις δικές τις λειτουργίες και στην εφοδιαστική της αλυσίδα έως 
το 2030. 
 
Η HSBC δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τους πελάτες της από όλους τους κλάδους της 
οικονομίας προκειμένου να αναπτύξουν προσαρμοσμένες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα που παράγουν. Η τράπεζα θα δίνει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις 
επενδύσεις που συμβάλλουν στις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα λαμβάνει 
αποφάσεις σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις υπό ένα «περιβαλλοντικό πρίσμα». Η φιλοδοξία της 
HSBC είναι να χρηματοδοτήσει τους πελάτες της και να ενισχύσει επενδύσεις που βοηθούν τη 
μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα με πόσο που κυμαίνεται μεταξύ 750 
δισεκατομμυρίων και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ έως το 2030. 
 
Προκειμένου να επιτύχει αυτόν το φιλόδοξο πλάνο η Τράπεζα: 

 Θα ευθυγραμμίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού και θα ακολουθήσει μια πορεία προς καθαρές μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα έως το 2050 ή και νωρίτερα  

 Θα ενισχύσει τους πελάτες στη διαδικασία μετάβασης προς χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, παρέχοντας εστιασμένη χρηματοδοτική υποστήριξη και εξειδικευμένες 
συμβουλές ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους  

 Θα «ξεκλειδώσει» νέες κλιματικές λύσεις δημιουργώντας μια από τις κορυφαίες 
εταιρείες διαχείρισης φυσικών κεφαλαίων στον κόσμο και αναπτύσσοντας ένα ταμείο 
επιχειρηματικών δανείων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την καινοτομία γύρω 
από την καθαρή τεχνολογία (CleanTech). Παράλληλα, θα ξεκινήσει ένα φιλανθρωπικό 
πρόγραμμα, το οποίο θα δωρίσει 100 εκατομμύρια δολάρια ώστε να καταστούν 
βιώσιμες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα λύσεις που αποσκοπούν στην 
αειφορία   

 Θα συνεργαστεί με άλλες τράπεζες, πελάτες της, ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και 
με την ευρύτερη κοινωνία προκειμένου να προχωρήσει η αλλαγή σε ολόκληρο το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

 
Ο Peter Yeates CEO της HSBC Ελλάδας τόνισε:  «Από τις συζητήσεις με τους πελάτες μας 
διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε έργα που 
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προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και σε έργα που μειώνουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα 
αυξάνεται σημαντικά και στην Ελλάδα. Εξάλλου, για να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών 
εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European 
Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς 
όπως οι υποδομές, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και η αναπροσαρμογή των λειτουργιών 
και των εφοδιαστικών αλυσίδων των οργανισμών. Συνεπώς, οι τράπεζες έχουν πολύ σημαντικό 
ρόλο να διαδραματίσουν στη χρηματοδότηση αυτής της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. 
Στην Ελλάδα, ειδικά κατά το τελευταίο έτος, παρατηρούμε έντονο ενδιαφέρον για την έκδοση 
‘πράσινων ομολόγων’ αλλά και για χρηματοδότηση ‘πράσινων’ έργων. Στην HSBC χάρη στη 
διεθνή μας εμπειρία και τεχνογνωσία μπορούμε να καλύψουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες των 
πελατών μας. O φιλόδοξος στόχος που μόλις ανακοινώσαμε αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στη 
μετάβαση σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα».  
 
Η HSBC έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. Το 2017, η τράπεζα δεσμεύτηκε να παρέχει 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε βιώσιμη 
χρηματοδότηση έως το 2025. Έκτοτε παρουσίασε μια σειρά βραβευμένων προϊόντων και έχει 
αναγνωριστεί ως η κορυφαία Τράπεζα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η HSBC 
αντιλαμβάνεται ότι η επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού απαιτεί επιπλέον 
προσπάθεια και ταχύτερους ρυθμούς. Σχεδιάζει, λοιπόν, να χρησιμοποιήσει το μέγεθός της και 
την παγκόσμια εμβέλειά της για να επιταχύνει τη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές 
άνθρακα.  
 
Ο CEO του Ομίλου HSBC Noel Quinn δήλωσε: «Εδώ και καιρό η HSBC έχει δεσμευτεί ότι θα 
παρέχει ευκαιρίες στους πελάτες μας και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 
Καθώς εισερχόμαστε σε μια καθοριστική, για την αλλαγή, δεκαετία, έχουμε μια ευκαιρία-
ορόσημο προκειμένου να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να χτίσουμε ένα πιο υγιές και 
βιώσιμο μέλλον. Η φιλοδοξία μας για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα αποτελεί ένα 
σημαντικό έμπρακτο βήμα για τη στήριξη των πελατών μας καθώς συλλογικά εργαζόμαστε για 
την οικοδόμηση μιας οικονομίας ευημερίας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα». 
 
 

#τέλος# 

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες: 

 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος 
εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες σε 64 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη 
Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.923 δις 
δολάρια ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου 2020, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  
Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες. 
 

 

 
Η ιστορία της Βιώσιμης Χρηματοδότησης της HSBC 

 
Η φιλόδοξη περιβαλλοντική διακήρυξη της Τράπεζας χτίζει πάνω στην ηγετική θέση που κατέχει σε 
θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής: 
 

• Το 2017, η HSBC δεσμεύτηκε να παρέχει βιώσιμη χρηματοδότηση και να προβεί σε 
επενδύσεις αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2025 

• Το 2020, η HSBC αναδείχθηκε από το περιοδικό Euromoney ως η καλύτερη Τράπεζα στον 
κόσμο για την αειφόρο χρηματοδότηση. Μάλιστα το Εuromoney, τόνισε ότι «σε κάθε τομέα και 
γεωγραφική περιοχή η HSBC ξεχωρίζει για τη δέσμευσή της να αναπτύσσει συνεργασίες και 
προϊόντα που θα αυξήσουν το ποσό της χρηματοδότησης ώστε ο πλανήτης μας να καταστεί 
περισσότερο βιώσιμος και ανθεκτικός.»  



 

 Το Δελτίο Τύπου εκδόθηκε από την  

HSBC France, Athens Branch 

• Τον περασμένο μήνα, το περιοδικό “The Banker” στο πλαίσιο των βραβείων του για το 2020 
ονόμασε την HSBC ως ‘Επενδυτική Τράπεζα της Χρονιάς για τη Βιωσιμότητα’, επαινώντας την 
«επιρροή και την ολιστική προσέγγιση σε θέματα Περιβαλλοντικά Κοινωνικά και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης  (ESG) σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και για 
μια σειρά πελατών.» 

• Η HSBC κατατάχθηκε ως ο ‘Κορυφαίος Παγκόσμιος Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών’ 
(bookrunner) για πράσινα, κοινωνικά και βιώσιμα ομόλογα για το έτος που έληξε το Σεπτέμβρη 
σύμφωνα με το Dealogic.  

•  Η HSBC έχει καταταχθεί ως ένας κορυφαίος ερευνητικός οίκος για θέματα ESG τα τελευταία 
πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις έρευνες της εταιρείας Extel και του Institutional Investor 

• Η HSBC είναι μέλος της πρωτοβουλίας RE100, τα μέλη της οποίας δεσμεύονται να 
προμηθεύονται το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν από ανανεώσιμες 
πηγές. 

 

 
Οι πρόσφατες καινοτόμες πράσινες λύσεις από την HSBC  

 
• Η Τράπεζα ενήργησε ως Green Structuring Advisor και ως Lead Manager στον πρώτο 

ομόλογο μείωσης πλαστικών αποβλήτων στον κόσμο για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας 
καταναλωτικών αγαθών Henkel τον Ιούλιο 

• Η HSBC διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε ένα πράσινο δάνειο ύψους 743 εκατομμυρίων 
δολαρίων για το έργο Viking Link τον Ιούνιο. Το έργο θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
τη Δανία να μοιραστούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου 

• Η Τράπεζα βοήθησε τόσο την Burberry όσο και την Chanel να εκδώσουν τα πρώτα τους 
«πράσινα» ομόλογα το Σεπτέμβριο. Αυτές οι δύο αποτελούν τις πρώτες μάρκες πολυτελείας 
που εισήλθαν στην αγορά πράσινων ομολόγων 

• Η HSBC Global Asset Management ξεκίνησε την πρωτοβουλία Real Economy Green 
Investment Opportunity (REGIO) πέρυσι, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να 
ευθυγραμμίσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους με τον πραγματικό αντίκτυπο στην 
οικονομία για να επιτύχουν τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης κατά τη Συμφωνία του 
Παρισιού. 

• Η Τράπεζα έχει πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας της με τον αμερικανικό γίγαντα λιανικής Walmart και 
μιας εγκατάστασης αειφόρου SCF για την εταιρεία αθλητικών Puma που καλύπτει 
προμηθευτές σε 17 χώρες ανά τον κόσμο. 
 
   

Όροι και διευκρινίσεις  

 

 Η φιλοδοξία να παρέχουμε μεταξύ 750 δισεκατομμυρίων και 1 τρισεκατομμυρίου δολάρια 
προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε ή να επενδύσουμε για να στηρίξουμε τους πελάτες μας στη 
μετάβασή τους σε καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα επεκτείνει την από το 2017 δέσμευσή μας 
να παρέχουμε βιώσιμη χρηματοδότηση της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 
2025  

 Η δέσμευση αυτή συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση, τη διευκόλυνση και τις επενδυτικές 
δραστηριότητες της HSBC και αντικατοπτρίζει τις συγκεντρωτικές χρηματοοικονομικές ροές (όγκος), 
στις οποίες εφαρμόζονται κριτήρια βιωσιμότητας στις χρηματοδοτικές, διευκολυντικές ή επενδυτικές 
δραστηριότητες που ενεργοποιούνται μέσω των δραστηριοτήτων της HSBC και των πελατών της 

 Ανανεωμένες επεξηγήσεις δημοσιεύονται στο HSBC.com    
 
Προειδοποιητική δήλωση 
 

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει ιστορικές και μελλοντικές δηλώσεις. Όλες οι δηλώσεις εκτός από τα 
ιστορικά στοιχεία είναι, ή μπορεί να θεωρηθούν, εκτιμήσεις για μελλοντικές προοπτικές. Οι μελλοντικές 
δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν με τη χρήση όρων όπως «ενδέχεται», «σκοπεύει», «στόχος», 
«φιλοδοξία», «σχέδιο», «στόχος», «θα», «πρέπει», «πιθανό», «εύλογα δυνατό» ή «προβλέπει» ή η 
άρνηση αυτών των όρων ή παρόμοιες εκφράσεις, ή με συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική.  
Αυτές οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με την καθιέρωση μιας 
Τράπεζας καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, τη στήριξη των πελατών μας στη μετάβασή τους 
προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ειδικότερα το ξεκλείδωμα λύσεων 
επόμενης γενιάς. 
 
Η επίτευξη αυτών των στόχων είναι εγγενώς αβέβαιη και υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων: της αποτελεσματικότητας των ενεργειών της κυβέρνησης, των 
πελατών και της HSBC στη διαχείριση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τις κοινωνικές αλλαγές 
στη χρηματοδότηση των πελατών και στις επενδυτικές ανάγκες, τις καθυστερήσεις στο ρυθμό της 
αλλαγής, της ανάπτυξης και χρήσης νέας τεχνολογίας, της ικανότητας εκμετάλλευσης ευκαιριών 
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ανάπτυξης ή επενδύσεων, τις αλλαγές στις προσδοκίες του κοινού και τις άλλες αλλαγές στις 
επιχειρηματικές συνθήκες, τις δυσμενείς αλλαγές στα ρυθμιστικά κεφάλαια και τα φορολογικά καθεστώτα 
και τους άλλους κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές για εμάς, όπως περιγράφονται στην ενότητα 
«Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις μελλοντικές δηλώσεις» και «Παράγοντες κινδύνου» που 
περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση της HSBC Holdings plc για το Έντυπο 20-F για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. με το SEC στις 19 Φεβρουαρίου 2020 (το «Έντυπο 20-F 2019»), και σε άλλες 
εκθέσεις σχετικά με το Έντυπο 6-K που υποβλήθηκε ή κατατέθηκε στο SEC μετά το Έντυπο 20-F του 
2019 («Μεταγενέστερο Έντυπο 6-Ks»). Η HSBC Holdings plc δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να 
ενημερώνει δημοσίως ή να αναθεωρεί τυχόν μελλοντικές δηλώσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων 
πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλως. Υπό το φως αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και 
υποθέσεων, ενδέχεται να μην συμβούν τα μελλοντικά γεγονότα που παρουσιάζονται εδώ. Οι επενδυτές 
προειδοποιούνται να μην εμπιστεύονται υπερβολικά τις μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες καλύπτουν μόνο 
τις ημερομηνίες έκδοσής του κειμένου. Πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών 
σχετικά με παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου HSBC, περιέχονται 
στο Έντυπο 20-F του 2019 και στη μεταγενέστερη φόρμα 6-Ks. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 

επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 

Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση 

αυτή. 

 

#Τέλος όλα# 


