∆ελτίο Τύπου

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2019

Η Alpha Bank υιοθετεί τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
των Ηνωμένων Εθνών
Η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την
οικονομία και τον πλανήτη, προσυπογράφοντας τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν
μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme
Finance Initiative), κατόπιν διαβούλευσης με την παγκόσμια τραπεζική κοινότητα.
Mε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, οι οποίες θα παρουσιασθούν επισήμως στις 22
Σεπτεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τίθεται ένα ενιαίο πλαίσιο υπεύθυνης και
αειφόρου τραπεζικής που καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα, με την υπογραφή των έξι Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι τράπεζες αναλαμβάνουν τη
δέσμευση:
1. Να ευθυγραμμίζουν τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές με την ανάγκη επίτευξης των στόχων της
κοινωνίας, όπως αυτοί εκφράζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στη
Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.
2. Να ενισχύουν διαρκώς τη θετική τους επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον, περιορίζοντας
παράλληλα τυχόν κινδύνους και αρνητικές συνέπειες από τη συνολική λειτουργία τους.
3. Να εργάζονται με υπευθυνότητα, μαζί με τους πελάτες τους, προκειμένου να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση
αειφόρων πρακτικών και να προωθούνται οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία για τη
σημερινή και τις επόμενες γενεές.
4. Να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται υπεύθυνα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμβάλλοντας στην
επίτευξη των κοινωνικών στόχων.
5. Να εφαρμόζουν στην πράξη τη δέσμευσή τους στις Αρχές αυτές, μέσα από την αποτελεσματική εταιρική
διακυβέρνηση και τη δημιουργία κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής.
6. Να επανεξετάζουν σε τακτική βάση τον βαθμό ενσωμάτωσης των Αρχών στη λειτουργία τους και να
ενημερώνουν με διαφάνεια για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και για τη συνεισφορά τους
στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων.
Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε: “Στην Alpha Bank εφαρμόζουμε ήδη
μία σειρά πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης μέσα από όλους τους τομείς της καθημερινής μας λειτουργίας. Με την υιοθέτηση των έξι
Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, στο οποίο είμαστε μέλος από το 2004, επιβεβαιώνουμε
έμπρακτα τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τραπεζικού συστήματος και εντείνουμε τη
συλλογική μας προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, αυξάνοντας το θετικό μας αποτύπωμα στην
κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας αξία για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη”.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.unepfi.org/responsiblebanking .

