Nüfus artışı, kaynakların azalması ve gelir dağılımındaki
dengesizliğin artması gibi çevresel, sosyal ve ekonomik eğilimler,
günümüz toplumlarının karşılaştığı en büyük sorunlar arasında.
Bu sorunların üstesinden gelebilmek için pozitif etki ve sorumlu
yatırımlara odaklanmak zorunda olan hükümetler, iş dünyası ve sivil
toplum kuruluşları, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendine rehber alıyor.
17 başlık altında toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
tamamına ulaşabilmek için 2030’a kadar her yıl ortalama 5 ila 7
trilyon Dolar arasında değişen bir yatırım gerekiyor.
Türkiye dahil tüm gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ise yılda
3,9 trilyon Dolar civarında bir yatırım gerekiyor.
Yapılan 1,4 trilyon Dolarlık yatırım göz önüne alındığında, bu, yılda
2,5 trilyon Dolarlık bir açık demek. Finans sektörü, küresel
ekonominin ve bu büyük yatırım açığının tam ortasında duruyor.
Özellikle Bankalar, küresel finansmanın üçte ikisini, gelişen ülkelerde
ise yüzde 90’ınını karşılıyor.
Dolayısıyla küresel ölçekte bankaların bu düzeni değiştirmede önemi
büyük.
Bu doğrultuda 2019 yılında yine Birleşmiş Milletler çatısı altında,
Garanti BBVA’nın da dahil olduğu dünya genelindeki 30 öncü banka
tarafından hazırlanan Sorumlu Bankacılık Prensipleri açıklandı.

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı,
Küresel Pazarlar GMY'si Ebru
Dildar Edin, etki odaklı yatırımlar
ve sürdürülebilir finans aracılığıyla
ortak değer yaratımı hakkında
konuşuyor.

“Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme,
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” olmak üzere altı alana odaklanan
Prensipler, bankaların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün öneminin
bir kere daha altını çiziyor.
Bu farkındalık ve sorumluluk bilinciyle, stratejik önceliklerimizden de
biri olan sürdürülebilir bankacılığı, teknolojik yenilikler, faaliyetleri ile
ortaya çıkan çevresel ayak izinin yönetimi ve risk yönetimi sistemi
kapsamında geliştirdiğimiz sağlam bir çevresel ve sosyal risk
değerlendirmesi ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Aynı zamanda, sürekli gelişim sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine
başarılı bir şekilde ulaşmak için etkin bir örgütsel yapıya ve güçlü bir
kurumsal yönetim sistemine gerek olduğuna inanıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda, hem ülkemiz hem de tüm dünyada örnek
teşkil eden yenilikçi uygulamalar sunuyoruz.
Örneğin, sürdürülebilirlik ya da cinsiyet eşitliği alanında iyileşme
kaydeden müşterilerimizin kredi faizinde indirim yapıyoruz.
Böylece sürdürülebilir bir gelecek için, sürekli gelişim ve ortak değer
yaratma yaklaşımlarının tüm paydaşlarımız nezdinde
yaygınlaşmasını hedefliyoruz.

