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Η HSBC συνεργάζεται με το WRI και το WWF με στόχο την ενίσχυση 

νέας γενιάς λύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής    

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποβλέπει σε 

μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης 

κλιματικής στρατηγικής της HSBC 

H HSBC, σε συνεργασία με το World Resources Institute (WRI) και το WWF, 

ανακοίνωσαν τη συνεργασία Climate Solutions Partnership, η οποία επιδιώκει να 

καταστήσει εμπορικά βιώσιμες επιχειρήσεις και έργα που συμβάλουν στην αντιμετώπιση 

τη κλιματικής αλλαγής. Οι τρεις πυλώνες της συνεργασίας εστιάζουν σε: νεοφυείς 

επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογίες περιορισμού του άνθρακα, έργα που 

προστατεύουν και αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα και πρωτοβουλίες που βοηθούν στη 

μετάβαση του κλάδου της παραγωγής ενέργειας στην Ασία σε ανανεώσιμες πηγές.  

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει βιώσιμα έργα που σε διαφορετική περίπτωση θα 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη χρηματοδότηση λόγω της ανεπάρκειας των νομοθετικών και 

κανονιστικών πλαισίων, της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ή της 

έλλειψης κατάλληλων εργαλείων μέτρησης και απουσίας επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.  

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνοδεύεται από την παροχή χρηματοδότησης ύψους 100 

εκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθούν από την HSBC για την ενίσχυση έργων με 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα για μια πενταετία. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής 

της HSBC για το κλίμα, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020. 

Η HSBC δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει 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. Φιλοδοξία της HSBC είναι 

να βοηθήσει τους πελάτες της στην πορεία τους προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα 

με πόσο που κυμαίνεται από 750 δισεκατομμύρια έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως 

το 2030. Η Τράπεζα δεσμεύτηκε, επίσης, να συνεργαστεί με φορείς από ολόκληρο τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και εκτός αυτού ώστε να επιταχύνει λύσεις που θα 

βοηθήσουν στην αποφυγή της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής. 

Η συνεργασία Climate Solutions Partnership θα απομακρύνει εμπόδια και θα παρέχει 

κίνητρα σε τρεις πυλώνες: 

 Επιχειρηματική καινοτομία: Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα συνεργασίας 

Impactio του WWF, η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στο να αποκτήσουν οι 

επιχειρηματικές καινοτομίες κλίμακα, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα επιχειρηματικής καινοτομίας (incubator) και 

επιτάχυνσης (accelerator).  

 Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS- Nature-based solutions) και NBS 

Accelerator: Θα παράσχει υποστήριξη σε περισσότερα από 20 έργα παγκοσμίως 

για την προστασία και αναζωογόνηση υγροτόπων, δασών και μαγκρόβιων δασών 

και για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας. Σε συνεργασία με ένα δίκτυο 

τοπικών εταίρων, αυτά τα έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 

μηδενικών εκπομπών, επιτρέποντας τη φυσική δέσμευση του διοξειδίου του 
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άνθρακα και ενισχύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα σε 

αγορές που κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. 

 Ενεργειακή μετάβαση: Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας/ ή προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας στο Μπαγκλαντές, την 

Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και το Βιετνάμ- χώρες οι οποίες μαζί καταναλώνουν 

το 35% της ενέργειας παγκοσμίως.  

Ο CEO της HSBC Ελλάδας Peter Yeates δήλωσε: «Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε 

ολόκληρο τον κόσμο έχουν δεσμευτεί ότι θα περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

H Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την τάση με την ενεργειακή μετάβαση να βρίσκεται 

μεταξύ των βασικών πυλώνων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για έργα αειφορίας και για λύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης.  

Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος ώστε να καταστούν οι καινοτόμες λύσεις 

αειφορίας εμπορικά βιώσιμες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα περιορίσει τα εμπόδια 

χρηματοδότησης και η παροχή πρόσβασης στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηματοδοτικών πόρων 

θα αποτελέσει άλλον ένα σημαντικό παράγοντα για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών 

εκπομπών άνθρακα. Η συγκεκριμένη συνεργασία με το WRI και το WWF είναι ένα εξαιρετικό 

παράδειγμα για το πώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει στην επιτάχυνση 

της πορείας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η συνεργασία αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη 

της δέσμευσης της HSBC να καταστήσει εμπορικά βιώσιμες λύσεις που προωθούν τη 

μετάβαση σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών».  

Ο Manish Bapna, Interim President και CEO, του WRI τόνισε: 
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα και τους πόρους ώστε να προωθήσουν 

κλιματικές λύσεις και πολιτικές που θα θέσουν τον πλανήτη προς μια πορεία συμπερίληψης 

και βιωσιμότητας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε με την HSBC και το 

WWF σε αυτήν τη δυναμική νέα συνεργασία που θα αξιοποιήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά 

κάθε οργανισμού. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά από ότι ο καθένας μόνος 

του». 

Η Tanya Steele Chief Executive της WWF-UK είπε: 
«Η HSBC βρίσκεται στη διαδικασία ευθυγράμμισης του δανεισμού που παρέχει και των 

επενδύσεών της με έναν βιώσιμο κόσμο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα επιταχύνουμε την 

πρόοδο που σημειώνει η Τράπεζα, ενισχύοντας τις καθαρές, ανανεώσιμες τεχνολογίες και τις 

λύσεις που βασίζονται στη φύση - μερικά από τα βασικά δομικά στοιχεία προς ένα μέλλον 

μηδενικών καθαρών εκπομπών». 

 

#τέλος# 

 

 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες 

σε όλο τον κόσμο από περίπου 3.800 γραφεία σε 66 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη 

Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.959 δις δολάρια 

ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2021, 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. 
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World Resources Institute (WRI) 

Το WRI είναι ένας παγκόσμιος ερευνητικός οργανισμός που εκτείνεται σε περισσότερες από 60 χώρες, με διεθνή 

γραφεία στη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει 

περιφερειακά γραφεία στην Αιθιοπία (για την Αφρική) και τις Κάτω Χώρες (για την Ευρώπη) και γραφεία 

προγραμμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότεροι από 

1.400 ειδικοί και το προσωπικό του οργανισμού μετατρέπουν τις μεγάλες ιδέες σε δράσεις σε θέματα 

περιβάλλοντος, οικονομικών ευκαιριών και ανθρώπινης ευημερίας. Περισσότερες πληροφορίες: www.wri.org  

 

WWF 

Το WWF (World Wide Fund for Nature) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οργανισμούς διατήρησης της 

φύσης στον κόσμο και δραστηριοποιείται σε σχεδόν 100 χώρες. Οι υποστηρικτές μας - πάνω από πέντε εκατομμύρια 

- μας βοηθούν να αποκαταστήσουμε τη φύση και να αντιμετωπίσουμε τις κύριες αιτίες της παρακμής της φύσης, 

κυρίως τις επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και την κλιματική αλλαγή. Αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε έναν 

κόσμο με ακμάζον φυσικό περιβάλλον και είδη, και για να αλλάξουμε καρδιές και μυαλά, ώστε να μην είναι πλέον 

αποδεκτή η υπερβολική χρήση των πόρων του πλανήτη μας 

WWF. For your world. For wildlife, for people, for nature. www.wwf.org.uk  

 

 

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 Continental Europe, Greece 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# 

https://www.wri.org/
https://www.wwf.org.uk/

