
GREEN BUSINESS

∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ένα καινοτόμο πρόγραμμα προωθεί την ιδέα της Νέας Παγκόσμιας Πράσινης 
Συμφωνίας και υπόσχεται περισσότερες θέσεις εργασίας, «πράσινες» οικονομίες 
και πόλεις και περιβαλλοντικό προσανατολισμό σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες 

Η πρωτοβουλία
Τον Οκτώβριο του 2008, το Πρό-

γραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP) ανήγγειλε την 
έναρξη της «Πρωτοβουλίας για την 
Πράσινη Οικονομία» (Green Economy 
Initiative). Το φιλόδοξο εγχείρημα υλο-
ποιείται σε συνεργασία με κορυφαίους 
οικονομολόγους και με τη χρηματο-
δοτική υποστήριξη της νορβηγικής 
κυβέρνησης.

Σε πρώτη φάση, η Πρωτοβουλία θα 
διαρκέσει δύο χρόνια. Στόχο έχει, να 
προωθήσει την ιδέα της «Νέας Παγκό-
σμιας Πράσινης Συμφωνίας» (Global 
Green New Deal). Η έμπνευση για 
τον τίτλο προέρχεται από τη Νέα Συμ-
φωνία (New Deal) που προώθησε ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούσβελτ για να 
αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση της 
δεκαετίας του ’30. Για την ανάγκη μίας 
πράσινης επανάστασης στην οικονο-
μία κάνουν λόγο, εδώ και αρκετό και-
ρό, έγκριτοι οικονομολόγοι-αναλυτές, 
όπως ο Τζέρεμι Ρίφκιν και ο Ντέιβιντ 
Στερν.  

Οι στόχοι
Στο πλαίσιο αυτό, η «Πρωτοβουλία 

για την Πράσινη Οικονομία» αποσκο-
πεί στην προώθηση επενδύσεων και 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στους εξής κύριους τομείς: α) οικοσυ-
στήματα και περιβαλλοντικές υποδο-
μές, β) καθαρή και ενεργειακά αποδο-
τική τεχνολογία, γ) ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ηλιακή, αιολική, κυματική, 
γεωθερμική, βιοκαύσιμα), δ) προϊόντα 
και υπηρεσίες που βασίζονται στη βιο-
ποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένης της 
αειφόρου γεωργίας), ε) τεχνολογίες για 
τη διαχείριση των χημικών και των απο-
βλήτων (στερεών, υγρών, αερίων), στ) 
«πράσινες πόλεις» (μεταφορές φιλικές 

στο περιβάλλον, πράσινες κατασκευές, 
βιοκλιματικά κτήρια, ελεύθεροι δημόσιοι 
χώροι) και ζ) σωστή διαχείριση υδάτων. 

Η «Πρωτοβουλία για την Πράσινη Οι-
κονομία» θα διατυπώσει προτάσεις και 
θα εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες: α) 
για τη μετάβαση των εθνικών οικονομι-
ών σε πράσινες οικονομίες με σημαντικά 
μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, β) για τον περιβαλλοντικό προ-
σανατολισμό και τον εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων και των βιομηχανιών και γ) 
για τη δημιουργία πράσινων θέσεων ερ-
γασίας. Μάλιστα, έχει ήδη δημοσιευθεί 
μία πρώτη έκθεση σχετικά με την πράσι-
νη απασχόληση, σύμφωνα με την οποία, 
μόνο στον τομέα των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας αναμένεται να δημιουρ-
γηθούν μέχρι το έτος 2030 είκοσι (20) 
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.  

Πράσινη οικονομία, 
η οικονομία του μέλλοντος   

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμέ-
νων Εθνών, Μπάν Κι-Μουν, στο τελευ-
ταίο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
στο Νταβός της Ελβετίας, υπογράμμισε 
ότι η πράσινη οικονομία είναι η οικονο-
μία του μέλλοντος που δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας και μπορεί να οδηγήσει 
τη σημερινή κρίση στην αυριανή αειφό-
ρο ανάπτυξη. Κάλεσε τους ηγέτες όλων 
των χωρών να επενδύσουν στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως ακριβώς κάνει 
ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ 
Ομπάμα.  

• Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρημα-
τοδοτήσει μέχρι το τέλος του 2007 
έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ) με τα οποία αποφεύγεται 
η έκλυση 538.215 τόνων CO2 στην 
ατμόσφαιρα ετησίως.

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στη νέα οικονομική εποχή 

 Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις 
της εποχής μας, η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει ήδη εντάξει περιβαλλοντικές παρα-
μέτρους στις αποφάσεις της και προωθεί 
συγκεκριμένες διαχειριστικές πρακτικές 
που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις της και ενισχύει την πράσινη αγορά 
στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος 
GREENbanking4Life που υλοποιεί, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έχει συγκεκριμένους στόχους μείωσης 
των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και 
διάδοσης της τεχνογνωσίας. Χρησιμο-
ποιεί ανακυκλωμένο και μη χλωριωμένο 
χαρτί. Ανακυκλώνει υλικά (χαρτί, μελανο-
δοχεία, παλιές ηλεκτρονικές συσκευές και 
μπαταρίες). Αναπτύσσει και ενδυναμώνει 
τις πράσινες αγορές στην Ελλάδα και 
δημιουργεί νέα τραπεζικά προϊόντα που 
ενισχύουν επενδύσεις φιλικές προς το πε-
ριβάλλον. Τα πράσινα προϊόντα της Τρά-
πεζας Πειραιώς περιλαμβάνουν χρηματο-
δοτήσεις για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, καθώς και καταναλωτικά 
και στεγαστικά προϊόντα που βοηθούν 
τους καταναλωτές να επιτύχουν σημαντι-
κή εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία 
ή την επιχείρησή τους. Με τη δημιουργία 
πρωτοπόρου ηλεκτρονικού εκπαιδευ-
τικού προγράμματος (e-learning) και τη 
συστηματική ενημέρωση στο intranet εκ-
παιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό της για 
να προσαρμοστεί στις νέες παγκόσμιες 
συνθήκες. 

Επιπλέον, έχει δημιουργήσει και το 
πρώτο, στα Βαλκάνια, πράσινο τραπεζικό 
κατάστημα, το GREEN BANKING. Το 
κατάστημα αυτό προβάλλει σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις τις δυνατότητες που παρέχει 
η Τράπεζα Πειραιώς για επενδύσεις σε 
νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που είναι 
φιλικές στο περιβάλλον. Του ∆ημήτριου ∆ημόπουλου, ∆ρ. Βιολογίας,  Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς
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