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Πως να χρηματοδοτήσετε έναν βιώσιμο κόσμο
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Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

- Εμπορική Leasing 

- Εμπορική Κεφαλαίου

Σύντομο προφίλ – Ποιος είναι ο Σύνδεσμος
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Ιδιωτικές Εταιρείες 

- Πολύχρωμο Α.Ε.

- Όμιλος Vivartia

- Όμιλος Chipita

The Hellenic Association 
of Treasurers 

Μέλος Δ.Σ. & Γραμματέας

2021
2022

✓Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2020

✓ Έχει 150 μέλη σε 14 χώρες (70% άνδρες & 30% γυναίκες) 

✓ Στόχος η ενημέρωση των εταιριών για το επάγγελμα του Treasurer, την 
δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών και την 
εκπαίδευσή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον 

✓ Έχει σήμερα 6 θεματικές ομάδες εργασίας (working groups) εκ των οποίων η 
μία το ESG που έχει ως προτεραιότητά της να ενημερώσει τα μέλη του για:

• ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά & Διακυβέρνηση) κριτήρια καθώς και 

την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις 

• “Πράσινα” χρηματοδοτικά εργαλεία και Αξιολογήσεις ESG που, μεταξύ 

άλλων, συνεισφέρουν στην ευθυγράμμιση με το όραμα της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα μέχρι 

το 2050

• Για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ως το 2030, 

όπως περιγράφονται στο έγγραφο που υπογράφηκε το 2015 από την 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

1996

2004



Τι είναι το Treasury και τομείς που έχει ενεργοποιηθεί το ESG 
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Τα βασικά σημεία του Treasurer παρουσιάζονται παρακάτω:

Διαθέσιμα & Διαχείριση Ρευστότητας

• Διαχείριση Διαθεσίμων (υπόλοιπα, εισπράξεις & 
εκταμιεύσεις) √

• Τραπεζικοί Λογαριασμοί & cash pooling √

• Προβλέψεις ταμειακών ροών 

• Διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων √

• Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις & δανεισμός √

• Ενδοεταιρικά δάνεια & συμψηφισμοί

Διαχείριση Χρηματοπιστωτικού Ρίσκου √

• Συναλλαγματικό ρίσκο 

• Επιτοκιακό Ρίσκο  

• Ρίσκο εμπορευμάτων (Commodity risk) 

• Πιστωτικό Ρίσκο 

• Ρίσκο Αντισυμβαλλόμενου μέρους 

• Ρίσκο κυβερνοασφάλειας

Corporate Finance

• Trade Finance √

• Κεφαλαιακή Διάρθρωση √

• Χρηματοδότηση δανεισμού √

• Εκχώρηση Χρέους και συμμόρφωση 

• Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας √

• Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις √

• Επαναγορά μετοχών / ομολόγων √

• Μετοχές και άλλες χρηματοδοτήσεις √

Νέες τάσεις 
• Fintech √
• ESG sustainability √

Λοιπά

• KYC & κανονιστικές ρυθμίσεις 

• Συμβουλευτικό (M&A, φόροι & λογιστική) 

• Ακίνητα 

• Ασφάλειες

• Συνταξιοδοτικά προγράμματα

05

01

02 03

04



4

Στηρίζοντας το ταξίδι του Treasury στο ESG 

❑ Τι απαιτείται για να είναι επιτυχημένο 
• Στρατηγικοί στόχοι
• KPIs
• Επιτεύξιμοι στόχοι  

❑ Ρίσκο - Greenwashing
Αυτό που απαιτείται είναι η ανάγκη στενής σύνδεσης των προϊόντων 
ESG με απτά επιτεύγματα και KPI, προκειμένου να αποφευχθεί η 
κατηγορία για «greenwashing» παρέχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα 
και ευθύνες, καθώς και μια σαφή διαδρομή ελέγχου

❑ Τομείς επιλέξιμοι για πράσινη χρηματοδότηση είναι 
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
• Υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων
• Ενεργειακή απόδοση
• «Καθαρές» μεταφορές, την μεταφορά χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα
• Την διαχείριση και επεξεργασία νερού και υδρογόνο 

❑ Νέοι τομείς 
• Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων 

πόρων
• Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
• Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 
• Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας

❑ Γιατί ο Treasurer είναι κατάλληλος για την προώθηση του ESG
στις επιχειρήσεις
• Εντός: Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει στενή 

συνεργασία και αλληλεπίδραση με σχεδόν όλες τις ομάδες 
της εταιρείας

• Εκτός: Αμφίδρομη αλληλεπίδραση με Τράπεζες, 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Επενδυτές, Μετόχους, 
Προμηθευτές, Πελάτες 

❑ Σε ποιες δράσεις και τομείς του Treasury
• Διαχείριση Διαθεσίμων 
• Χρηματοδοτήσεις 
• Εφοδιαστική Αλυσίδα

❑ Ποιο είναι το όφελος από την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG 
• Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες
• Αυξημένη Κερδοφορία (κίνητρα για χαμηλότερο επιτόκιο)
• Μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα (αύξηση των επιδόσεων 

βιωσιμότητας και της φήμης)
• Βελτιωμένη Αξία για τους μετόχους
• Πρόσβαση σε νέους επενδυτές ή/και πελάτες (βελτίωση των 

επιδόσεων βιωσιμότητας οδηγεί σε μεγαλύτερη 
ελκυστικότητα της εταιρείας προς τους επενδυτές και 
πρόσβαση σε νέα κεφάλαια) 

• Ισχυρότερες σχέσεις με τους προμηθευτές 



Δομημένο μοντέλο ESG 
Η ανάπτυξη ενός δομημένου μοντέλου που καθορίζει τα δομικά 

στοιχεία για το Treasury υποστηρίζει την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων του ESG 

Πλεονάζοντα μετρητά
Το Treasury μπορεί να επενδύει πλεονάζοντα μετρητά με 
βιώσιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας κεφάλαια πράσινου 
χρήματος ή αξιολογώντας την αξιολόγηση ESG του 
αντισυμβαλλομένου του. 

Διαδικασία επιλογής
Με την ενσωμάτωση των απαιτήσεων για ESG στις διαδικασίες επιλογής 
τραπεζών και συστημάτων, νέοι και υφιστάμενοι εταίροι καλούνται να λάβουν 
βιώσιμα μέτρα. 

Αυτοματοποίηση και Ψηφιοποίηση 
Τα ψηφιοποιημένα αρχεία και η διαχείριση τραπεζικών καταστάσεων και η 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών μειώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του Treasury
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Πυλώνες του ESG που επηρεάζονται από το Treasury

Προσαρμογή WACC
Ένας παράγοντας που σχετίζεται με το ESG θα μπορούσε να 

προστεθεί στο μοντέλο του σταθμισμένου μέσου κόστους 
κεφαλαίου (WACC) για την αξιολόγηση των έργων και τη 

μέτρηση του πραγματικού αντίκτυπου του ESG στην 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROI)

Ποικιλομορφία & Συμπερίληψη
Η διαφορετικότητα και η ένταξη σχετίζονται με την 

ευημερία, την ισότητα των φύλων και τη 
συμμετοχικότητα των εργαζομένων στην ομάδα του 

Treasury

Χρηματοδότηση συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα
Η συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα χρηματοδότηση και η πράσινη 
χρηματοδότηση ενθαρρύνουν τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων ESG 
συνδέοντάς τους με χρηματοδοτικά σχήματα. 

Άμεση μείωση CO2 
Μια πολιτική κινητικότητας που μειώνει τον αριθμό των 

επαγγελματικών πτήσεων και παρέχει κίνητρα για 
καθαρές μεταφορές και διαδικτυακές συναντήσεις, μπορεί 

να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές

Εσωτερικές Πρωτοβουλίες:
Ενσωμάτωση της 
βιωσιμότητας στο 
καθημερινό Treasury

Εξωτερικές  Πρωτοβουλίες: 
Συνεργασίες με τρίτους

Οργανισμοί αξιολόγησης ESG & Τράπεζες 
H διατήρηση πολύτιμων σχέσεων με τους οργανισμούς 
αξιολόγησης (ESG) και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 
ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες 
ενημερώσεις και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα.

Συνεργασίες με την εφοδιαστική αλυσίδα
Οι επιχειρήσεις διερευνούν το συνολικό αποτύπωμα 
ESG της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Treasury μπορεί να 
υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία συνδέοντας την 
ενσωμάτωση προμηθευτών με ένα υποστηριζόμενο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης αλυσίδας που συνδέεται 
με τη βιωσιμότητα. 



Παράρτημα

Πράσινα Προϊόντα
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Πράσινες Λύσεις

Green Bond 
/ Loan

Social  Bond 
/ Loan

Για περιβαλλοντικά ή κλιματικά έργα, όπως  ανακύκλωση πλαστικού,  
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση

Για έργα κοινωνικού αντίκτυπου, όπως η εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία με στόχο να βελτιώσουν την απασχόλησή τους 

4 βασικοί πυλώνες:
• Χρήση Κεφαλαίου
• Διαδικασία Αξιολόγησης 

και Επιλογής
• Διαχείριση Κεφαλαίου 
• Αναφορές | Reporting

Χ
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Sustainable 
Linked Bond 

(SLB) 
/ Loan (SLL)

• Επιλογή Βασικού Δείκτη Απόδοσης | Key Performance Indicators 
(KPIs)

• Εναρμόνιση με Στόχο Απόδοσης Βιωσιμότητας | Sustainability 
Performance Targets (SPT’s)

• Χαρακτηριστικά Ομολόγου 
• Αναφορές | Reporting
• Επαλήθευση

Προϊόν Χρήση Χαρακτηριστικά / Παραδείγματα

Όχι για έργα αλλά για εταιρείες & για την απόδοση της βιωσιμότητά 
τους. Βασίζεται είτε σε προκαθορισμένους στόχους βιωσιμότητας (με 
επίτευξη ετήσιων στόχων σύμφωνα με τη δομή του δανείου, π.χ. 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 30 τα επόμενα 5 έτη) ή βάσει 
βαθμολογίας ESG (συνολική βαθμολογία ESG ή για συγκεκριμένο KPI) 
σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα (π.χ. 5 έτη) και η δανειακή 
σύμβαση υπογράφεται μόνο μετά από αξιολόγηση και συνεχή 
παρακολούθηση από εξωτερικό 3ο επαληθευτή και στις 2 
περιπτώσεις. Σύμφωνα με την απόδοση βιωσιμότητας ή τη 
βαθμολογία ESG, υπάρχει έκπτωση ή επιβάρυνση στο επιτόκιο.

Χρήση

ESG Revolving 
Credit Facility 

(RCF)

Nα μην χρηματοδοτούνται βιώσιμα έργα ή επενδύσεις. Μια 
ανακυκλούμενη πίστωση δημιουργείται ως βιώσιμη ή μετατρέπεται 
σε βιώσιμη, με συσχέτιση του κόστους της στις σχετικές με τη 
βιωσιμότητα επιδόσεις της εταιρείας και ιδιαίτερα στην εξέλιξη.

Έχει πολύ συχνά μια κοινοπρακτική μορφή. Σε αυτόν τον τύπο 
δανείου, το επιτόκιο που καταβάλλεται στις εκταμιεύσεις συνδέεται 
στη βαθμολογία ESG της εταιρείας ή σε έναν ή περισσότερους 
δείκτες στην συγκεκριμένη αγορά που δραστηριοποιείται ή KPIs (π.χ. 
ανακύκλωση απορριμμάτων, χρήση νερού, μείωση εκπομπών CO 2).
Το RFC είναι SLL, αλλά δομημένο με διαφορετικό τρόπο.

Πράσινη, κοινωνική πιστωτική 
γραμμή) | Πράσινα leasing | 
Εταιρικά δάνεια για 
χρηματοδότηση των εταιριών για 
την βιώσιμη μετάβαση | Μη 
κερδοσκοπική οργανισμοί με 
σκοπό την βιωσιμότητα
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Πράσινες Λύσεις

Trade Finance
Πράσινες Αλληλόχρεες Πιστωτικές Γραμμές | Πράσινες Εγγυητικές 
Επιστολές | Πράσινη Ενέγγυα Πίστωση | Πίστωση (LC) 

Είναι οποιοσδήποτε τύπος δανειακών μέσων ή/και έκτακτες γραμμές 
που δίνουν κίνητρο για την επίτευξη  του δανειολήπτη ενός φιλόδοξου, 
προκαθορισμένου στόχους απόδοσης βιωσιμότητας. 

Χ
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Προϊόν Χρήση Χαρακτηριστικά / ΠαραδείγματαΧρήση

ESG Project 
Finance (RES)

Για έργα σε: βιώσιμες ενεργειακές υποδομές (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνους μετρητές, ενεργειακή επάρκεια κλπ) | έργα πράσινων 
μεταφορών | κοινωνικά περιβαλλοντικά συμβατές τηλεπικοινωνιακές λύσεις | περιβαλλοντικές και με ανθρώπινα δικαιώματα συμβατές 
δραστηριότητες εξορυκτικής βιομηχανίας | 
Έργα ύδρευσης και αποβλήτων | μεγάλης κλίμακας πράσινες εμπορικές εξελίξεις | εμπορικά κέντρα κλπ. 

Factoring

Η έννοια του ESG στη στρατηγική στο factoring έχει 2 πυλώνες: τις 
τρέχουσες εταιρικές συμβάσεις χρηματοδότησης εισπρακτέων 
απαιτήσεων, forfaiting & την χρηματοδότηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (SCF), στις οποίες προστίθενται συμφωνίες & προϋποθέσεις 
ESG.
Η χρηματοδότηση απαιτήσεων αφιερωμένων στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μεταφοράς χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και της επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων και νερού.

Επιλέγονται βασικοί δείκτες με τους πελάτες και μαζί ορίζονται οι 
στόχοι βιώσιμης απόδοσης που πρέπει να επιτευχθούν, τους 
ενδιάμεσους στόχους και την τελική προθεσμία για καθέναν από 
αυτούς. Αυτοί οι δείκτες πρέπει να επαληθευτούν από τρίτο 
μέρος και συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη δημόσια κοινοποίηση 
αυτών των KPI. Αυτή η προσφορά επιτρέπει στους πελάτες που 
έχουν ήδη μια ισχυρή και ανεπτυγμένη στρατηγική ESG να 
βελτιώσουν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο 
βαθύτερα στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Supply Chain 
Finance (SCF)

Είναι η προσφορά που συνδέεται με τη βιωσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι 
οι πιο ώριμοι πελάτες της εταιρείας μπορούν να ανταμειφθούν για την 
επίτευξη των δικών τους φιλόδοξων στόχων. Το ποσοστό της 
προμήθειας χρηματοδότησης θα μειωθεί εάν ο πελάτης εκπληρώσει 
τους στόχους που τέθηκαν κατά την υλοποίηση της σύμβασης.

Τα προγράμματα SCF προσαρμόζονται σε διάφορους τομείς όπου 
μεγάλες εταιρείες έχουν πολλούς μικρούς προμηθευτές, όπως οι 
τομείς των τροφίμων, της μεταποίησης και του λιανικού 
εμπορίου. Θα προσφερθεί διαφορετικό επιτόκιο κινήτρων 
ανάλογα με την αξιολόγηση ESG, όσο καλύτερη η βαθμολογία 
ESG, τόσο καλύτερη η τιμολόγησή τους. 

SC
F
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Πράσινες Λύσεις

Προϊόν Χρήση ΧαρακτηριστικάΧρήση

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Ηλεκτρονικές / χωρίς χαρτί διαδικασίες και δηλώσεις

Green Deposits / 
Money Market 
Funds (MMF)

Τα έσοδα από τις επενδύσεις πλεονάσματος μετρητών χρηματοδοτούν 
πράσινα και βιώσιμα έργα

πράσινα ομόλογα και δάνεια σε πλέον ενσωματωμένες βιώσιμες 
καταθέσεις, κοινωνικά ομόλογα, ΑΚΧΑ συμβατά με ESG και άλλα.

Δ
ια

θ
έσ
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α

Τραπεζικές Πληρωμές 

Δάνεια

Αποταμιεύσεις / 
Καταθέσεις

Στοχευμένες λύσεις για την προώθηση της πρόσβασης και της περίληψης σε βασικές υπηρεσίες όπως λογαριασμοί όψεως και 
καταθετικοί μέσω mobile banking 

Στοχευμένες υπηρεσίες με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά οφέλη όπως πράσινα στεγαστικά δάνεια, υβριδικά ή οχήματα 
εναλλακτικών καυσίμων, εκπαίδευση

Στοχευμένες υπηρεσίες με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά οφέλη όπως πράσινες κάρτες

Στοχευμένοι λογαριασμοί και προϊόντα (προθεσμιακές καταθέσεις, ομόλογα, επενδυτικοί λογαριασμοί) που επιτρέπουν στον 
πελάτη να διαλέξει από ένα μενού από βιώσιμα θέματα για να καταθέσουν ή να επενδύσουν

Τα επιτοκιακά προϊόντα είναι πολύ στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα όπου τα παράγωγα προϊόντων αντιστάθμισης επιτοκίων μπορούν 
να συνδεθούν με επιτεύγματα KPI γύρω από το ESG. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για μια εταιρεία να επιτύχει τους στόχους 
βιωσιμότητας. Δεδομένων των σημερινών επιπέδων αστάθειας, της ανεστραμμένης καμπύλης απόδοσης και των δυσκολιών στην πλοήγηση
σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον επιτοκίων για τις εταιρείες, αυτή είναι μια συναρπαστική εξέλιξη προϊόντος. Άλλοι τύποι 
παραγώγων, όπως τα FX forwards, μπορούν επίσης να συνδεθούν με στόχους ESG και αναναμένονται περισσότερα σε αυτόν τον τομέα.

Swaps & 
Derivatives
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Find more about us at our website www.treasury.gr and our  Linkedin page 

Watch us on our YouTube Channel at Hellenic Association of Treasurers - YouTube

Send your message at info@treasury.gr

http://www.treasury.gr/
https://www.linkedin.com/company/hellenic-association-of-treasurers
https://www.youtube.com/channel/UCqtdG1lFahwoJypXIRM5H7w
mailto:info@treasury.gr

