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Abstract. The corporations gain a power of influence, unthinkable years ago; they have acquired
more and more rights and, in some way, govern the life of billions of peoples and of the earth in general.
With every right, comes though the responsibility of the conservation and development of the environment in which the corporations act. The banking system has a major role to play in the evolution of the
international framework, given its position on the economic stage. Some important banking groups
realized this fact and made important steps in the area. The case study of the Holland banking group ABN
AMRO proves the complexity of the introduction of sustainable development in the core of the financial
business. The implementation is neither easy nor cheap. It implies essential changes in the bank management, in the way to determine the financial policies, in how to choose the clients, the employees, the
suppliers etc. Led in an efficient way, sustainable banking implies innovation, creativity and, implicitly,
new gains, through creating new products and opening new markets. The international banking community proved, through leading examples (ABN AMRO Bank, HSBC Group, Rabobank Group, JP Morgan
Chase, Citigroup etc.) that it understands the importance, the necessity and also the viability of the
sustainable development.
Key words: sustainable development; sustainable banking & Finance; Equator Principles, Dow Jones
Sustainability Group Index & FTSE4Good Index; ecological, social and ethical responsibilities.
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Prioritatea secolului 20 a fost progresul economic, direcþie
în care umanitatea a fãcut paºi uriaºi. Din ce în ce mai mult însã,
efectele secundare au început sã aparã: pierderea diversitãþii
biologice, schimbãri climatice ºi diverse forme de poluare a
mediului. Acelaºi lucru se poarte afirma ºi în sfera problemelor
sociale, dar în sens pozitiv, ca reducerea sãrãciei ºi dezvoltarea
de oportunitãþi egale pentru toþi. Sã luãm doar câteva exemple:
n deºi populaþia globalã a crescut din 1975 pânã în prezent
cu 66%, consumul de combustibili fosili a crescut cu 75%;
n pe parcursul anilor ’90, fondul forestier global a fost
defriºat cu o medie de 9,4 milioane de hectare pe an;

mai mult de 4 miliarde de oameni încã trãiesc cu mai
puþin de 2 dolari pe zi, mai mult de 1 miliard nu au acces la
apã potabilã, 3 miliarde nu au acces la condiþii sanitare ºi
2 miliarde nu au acces la electricitate.
Datoritã acestor factori, sustenabilitatea este o problemã
de o importanþã tot mai actualã ºi dupã opinia diverºilor
specialiºti(1) va deveni principala problemã a secolului 21.
Dezvoltarea durabilã este mai mult decât o necesitate, este
o obligaþie a generaþiilor prezente pentru a asigura un viitor
generaþiilor ce vor urma, atât din punct de vedere ecologic, cât ºi social ºi economic.
n
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Prin definiþie, sustenabilitatea (definitã ºi dezvoltare
durabilã) este prosperitatea, bunãstarea umanitãþii ºi a
mediului natural, ce nu reduce oportunitãþile generaþiilor
viitoare, susþinând continuitatea economicã a generaþiilor
curente. Sustenabilitatea este o problemã complexã pentru
care se cere o cooperare multisectorialã, implicarea sectorul
guvernamental, non-guvernamental, cetãþenii, companiile
ºi, implicit, sectorul financiar. Pentru a asigura
sustenabilitatea afacerilor, companiile din întreaga lume
decid sã se implice activ în dezvoltarea durabilã, integrând
principii de responsabilitate socialã în esenþa afacerilor
desfãºurate. Rolul instituþiilor financiare ºi în special al
bãncilor este unul major, acesta având posibilitatea de a
deveni un catalizator al dezvoltãrii durabile.
La începutul secolului 21, cele mai mari bãnci din lume
au devenit organizaþii financiare complexe ce oferã pieþei
internaþionale o gamã largã de servicii ºi ce controleazã o
putere de finanþare de miliarde de dolari în cash sau în
active. Ajutate de cea mai nouã tehnologie, bãncile fac
eforturi pentru a identifica noi niºe de afaceri, pentru a
dezvolta servicii particularizate, pentru a implementa
strategii inovative ºi pentru a capitaliza noile oportunitãþi
din piaþã.
Pe mãsura globalizãrii, consolidãrii, dereglementãrii
ºi diversificãrii industriei financiare, sectorul bancar a
devenit din ce în ce mai complex ºi mai important pentru
comunitatea globalã de afaceri. O serie de grupuri bancare
au iniþiat crearea de produse pentru dezvoltare durabilã,
au schimbat politicile interne ºi de creditare, cât ºi
programele de pregãtire ºi servicii de consultanþã prin
care sã oblige angajaþii, cât ºi companiile partenere sã
investeascã pe principii de responsabilitate
socioecologicã. Datoritã acestui rol, cât ºi prin poziþia de
intermediar pe care bãncile o deþin în economie,
potenþialul contribuþiei acestora la dezvoltarea durabilã
este enorm.
Comparativ cu alte sectoare, sectorul bancar, pe
ansamblu, a rãspuns mult mai încet la noile probleme pe
care dezvoltarea durabilã le prezintã. În ciuda potenþialei
expuneri la risc, sectorul bancar a fost ºi este în continuare
foarte încet în evaluarea performanþei de mediu a
clienþilor sãi.
O cercetare empiricã efectuatã în 1990(2) a concluzionat
faptul cã bãncile nu erau interesate de situaþia de mediu
proprie sau de cea a clienþilor. În ceea ce priveºte riscul
asociat, îngrijorarea a crescut simþitor la sfârºitul anilor
’80 în Statele Unite, când, printr-o decizie guvernamentalã,
bãncile puteau fi considerate direct responsabile pentru
poluarea cauzatã de clienþii lor ºi obligate sã plãteascã
costurile de remediere. Existã bãnci ce au ajuns în situaþie
de faliment pe baza acestor norme legislative. Aceasta a
fost cauza pentru care bãncile americane au fost primele
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care au reconsiderat politicile bancare cu privire la mediu,
motivul principal fiind riscul creditelor.
Bãncile europene, neexpuse unor prevederi legislative
similare, au iniþiat crearea de politici de mediu mult mai târziu,
la mijlocul anilor ’90. În Europa preocupãrile s-au concentrat
mai mult pe mediul intern, mai puþin pe gestionarea riscurilor
ºi doar târziu pe crearea de noi produse, ca de exemplu fonduri
de investiþii în acord cu protecþia mediului.
În 1992, la conferinþa de la Rio, a fost lansatã public
„Declaraþia UNEP a instituþiilor financiare în privinþa
mediului ºi a dezvoltãrii durabile”, acesta a fost primul pas
global fãcut în direcþia implicãrii active a bãncilor în
dezvoltarea durabilã. O cercetare empiricã privind
activitãþile de protecþie a mediului efectuate în 1995, a
arãtat cã 80% din respondenþi aveau implementate anumite
instrumente de evaluare a riscului de mediu. O altã evaluare
a instituþiilor semnatare, efectuatã în 1997, a concluzionat
faptul cã multe dintre acestea au creat departamente
specializate de mediu. O dovadã clarã cã dezvoltarea
durabilã a atins comunitatea financiarã internaþionalã a
reprezentat-o lansarea indicilor bursieri pentru
sustenabilitate: „Dow Jones Sustainability Group Index”,
în 1999 ºi FTSE4Good Index în 2001. Prin aceasta, pentru
prima datã în istorie, indicii globali importanþi evalueazã
ºi monitorizeazã performanþa companiilor lideri-mondiali
în sustenabilitate.
În 2003, un alt pas important a fost fãcut la nivel global, respectiv instituirea Principiilor de la Ecuator pentru
reglementarea activitãþii de finanþare a proiectelor
structurate.

Ce este „sustainable banking”?
Integrarea dezvoltãrii durabile în sectorul bancar se
îndreaptã în douã direcþii principale:
1) Integrarea responsabilitãþii sociale ºi de mediu în
operaþiunile bancare prin iniþiative de mediu (de exemplu,
programe de reciclare sau de creºtere a eficienþei energetice)
sau iniþiative de responsabilitate socialã (de exemplu suport
pentru evenimente culturale, îmbunãtãþirea activitãþii de
resurse umane ºi donaþii umanitare).
2) Integrarea dezvoltãrii durabile în activitatea de bazã
a bãncii, prin integrarea considerentelor de mediu sau
sociale în design-ul produselor, politicilor ºi strategiilor
acesteia. Exemple: integrarea criteriilor de mediu în
acordarea de credite sau în strategiile de investiþii, în
dezvoltarea de noi produse ce faciliteazã accesul la capital
al afacerilor bazate pe dezvoltare durabilã.
Integrarea sustenabilitãþii în esenþa afacerii pe care o
desfãºoarã oferã posibilitatea companiilor angajate în
dezvoltarea durabilã sã obþinã avantaje competitive ºi sã
porneascã pe noi cãi de creºtere.

A pune sustenabilitatea în centrul afacerii implicã
voinþa de a considera interacþiunea companiei cu diverºi
stakeholderi(3) ca una din liniile directore ale strategiei
sale. Aceasta înseamnã a evalua serios relaþiile cu
stakeholderii, a iniþia dialogul cu aceºtia, a dezvolta un set
de indicatori relevanþi ºi a implementa sisteme speciale de
raportare (Figura1).

sustenablitatea corporaþiilor a devenit un concept avantajos
pentru investiþii (datoritã creºterii valorii activelor pe
termen lung). Acest fapt a mãrit viteza cu care „sustainable
banking” se dezvoltã în momentul de faþã.

Clasificarea bãncilor în funcþie de implicarea
în dezvoltarea durabilã
Existã douã direcþii majore în care se îndreaptã
evaluarea sustenabilitãþii integrate în instituþiile bancare:
n în funcþie de principiile de la Ecuator;
n în funcþie de criteriile de sustenabilitate ale
organizaþiei SAM Group(4).

O companie existã în relaþie cu cei din jur, iar o viziune
comercialã limitatã aduce cu sine riscul de a nu observa
tendinþe pe termen lung în piaþã sau chiar de a cãdea
victima unor crize neaºteptate. Implicarea activã într-o
relaþie strânsã cu toþi stakeholderii relevanþi faciliteazã
companiilor construirea unei baze de creºtere de duratã,
oferã o platformã nu numai pentru creºterea reputaþiei, dar
pentru o mai bunã întelegere a factorilor de dinamicã ºi a
contribuþiei acestora la crearea de valoare.
Abordarea tradiþionalã din sectorul bancar vizavi de
durabilitate a fost de cele mai multe ori reactivã ºi defensivã,
bazatã, în principal, pe ideea cã bãncile ce se angajeazã în
împrumuturi neetice riscã sã afecteze atât reputaþia pentru
stricãciunile colaterale provocate de cãtre cei împrumutaþi
cât ºi capitalul acþionarilor. Recent, câteva bãnci
internaþionale au adoptat starategii inovative, proactive
pentru a capitaliza pe oportunitãþile asociate dezvoltãrii
durabile. Acestea au dezvoltat produse noi ca fonduri etice
sau credite create special pentru afaceri de mediu, pentru a
deþine noi oportunitãþi pe piaþã asociate cu durabilitatea.
Piaþa financiarã a ajuns, într-un final, la concluzia cã

În iunie 2003, zece bãnci au adoptat aceste principii,
iar din aprilie 2006 funcþioneazã 41 de instituþii financiare
care promoveazã proiecte de finanþare elaborate într-un
mod responsabil social ºi cu reflectarea activitãþii complete de management al mediului. Aceste instituþii au
înteles cã adoptarea ºi aderarea la aceste principii oferã
beneficii semnificative bãncii, clienþilor ºi tuturor
stakeholderilor. Aceste principii vor îmbunãtãþi capacitatea
acestor organizaþii de a mãsura ºi a gestiona expunerea la
riscul provenit din domeniile social ºi de mediu, asociate
cu proiectele pe care le finanþeazã. Aceastã capacitate va
permite bãncilor sã se implice activ împreunã cu
stakeholderii în rezolvarea problemelelor de dezvoltare
durabilã. Mai mult decât atât, prin aderarea la aceste principii, bãncile vor avea posibilitatea de a lucra împreunã cu
clienþii lor în managementul politicilor de mediu ºi social,
cu care aceºtia au de a face prin proiectele pe care le
deruleazã în acest domeniu.
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Figura 1. Integrarea relaþiilor cu stakeholderii în planificarea
ºi raportarea afacerii

Clasificarea dupã îndeplinirea principiilor de la
Ecuator
Evaluarea se bazeazã, în principal, pe aspecte ale
activitãþii în domeniul finanþãrii structurate (Project
Finance). În acest domeniu, considerat a fi cu cel mai mare
impact în domeniul bancar, au fost dezvoltate ºi introduse
Principiile Ecuator. Acestea sunt un set de politici ºi
proceduri de a evalua, gestiona ºi monitoriza riscul de
mediu ºi social în împrumurile de Project Finance. Ele
oferã standarde mãsurabile ºi clare pentru activitatea
durabilã exemplarã, cât ºi proceduri pentru evaluãri de
mediu ºi sociale. Principiile Ecuator au fost concepute pe
baza politicilor sociale ºi de mediu ºi a principiilor
Corporaþiei Financiare Internaþionale (International Finance Corporation - IFC, ramura de dezvoltare a sectorului
privat al Bãncii Modiale).

Economie teoreticã ºi aplicatã

Rating-ul obþinut de fiecare companie în implementarea principiilor Ecuator
Tabelul 1

Sursa: BankTrack & WWF – raportul “Shaping the future of sustainable finance: moving the banking sector from
promises to performance”/2006.
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Clasificarea dupã criteriile de sustenabilitate create
de SAM Group
Criteriile industriei bancare servesc la selecþia
companiilor ce intrã în compoziþia indicilor bursieri pentru
sustenabilitate - Dow Jones Sustainability Index. Existã
douã tipuri de criterii, fiecare având o pondere predefinitã:
criterii generale, ce contribuie cu 60% la ratingul final al
companiei, ºi criterii specifice industriei bancare ce
contribuie cu 40%.
Criteriile generale de sustenabilitate sunt împãrþite pe
3 dimensiuni majore: economic, social ºi de mediu, fiecare
având mai multe subdimensiuni (conform Tabelului 2).
Tabelul 2
Dimensiuni

Economic

Social

Ecologic

Criterii

Valoare

Corupţie
Guvernanţa companiei (Top management)
Managementul relaţiei cu clienţii
Relaţiile cu investitorii
Managementul riscului şi al crizelor
Rolul civic al corporaţiei/Filantropie/Volum
de investiţii sociale
Angajarea în dialog cu stakeholderii
Indicatori ai practicilor în domeniul
angajaţilor
Dezvoltarea capitalului uman
Raportarea în domeniul social
Atragerea şi retenţia de talent (forţa de
muncă de calitate)
Politici de mediu/managementul mediului
Performanţa în domeniul mediului
(Ecoeficienţa)
Raportarea pe baze de mediu

4,8
4,8
4,2
4,2
4,8
3,0
4,2
4,8
4,8
2,4
4,8
4,8
6,0
2,4

Sursa: www.sustainability-index.com - Corporate
Sustainability Assessment.

La aceste criterii se adaugã cele specifice industriei,
care în cazul domeniului bancar se reduc la aderarea ºi
implementarea principiilor de la Ecuator.

Sursele de informare
Pentru evaluarea bãncilor, SAM se bazeazã pe 4 surse
principale de informare: chestionare specifice completate
de bancã, documente întocmite de bancã, mass-media ºi
stakeholderi, cât ºi contactul direct al analiºtilor cu
instituþia bancarã. Este important de menþionat cã
informaþia obþinutã prin chestionare este cea mai
importantã în evaluarea SAM, ceea ce într-o anumitã
mãsurã reduce obiectivitatea evaluãrii. Contactul direct
cu compania este folosit în scopul clarificãrii anumitor
puncte sensibile din analiza întocmitã pe baza primelor 3
surse amintite mai sus.
Monitorizarea
Odatã incluse în compoziþia indicilor Dow Jones pentru
sustenabilitate, bãncile sunt continuu monitorizate din
punct de vedere al performanþei în domeniul dezvoltãrii
durabile. Dacã se identificã probleme, bãncile pot fi excluse
din compoziþia indicelui. Dimensiunile principale
monitorizate includ: codul etic (fraude, spãlare de bani,
corupþie etc.), guvernanþa corporativã, managementul
relaþiei cu clienþii (plângeri), managementul riscului ºi al
crizei, managementul mediului, stakeholderi externi
(exploatarea forþei de muncã în þãrile în dezvoltare) etc.
Procesul de monitorizare ºi de luare a deciziei parcurge
urmãtorul traseu: odatã identificatã o anumitã problemã,
se evalueazã impactul pe care aceasta o are asupra bãncii;
ulterior se va analiza modul în care compania reuºeºte sã
gestioneze aparenta crizã (informarea publicã asupra
problemei, asumarea responsabilitãþii, implicarea
stakeholderilor relevanþi pentru probleme în cauzã ºi gãsirea
unei soluþii în consens).
Premiul pentru cea mai sustenabilã bancã
Premiul pentru „Cea mai durabilã bancã” a fost creat în
2005 de cãtre Financial Times în cooperare cu International Finance Corporation (IFC). Prin acest premiu se
urmãreºte recunoaºterea oficialã a progresului înregistrat
de anumite bãnci în integrarea obiectivelor de guvernanþã
socialã, de mediu ºi corporativã, în operaþiunile desfãºurate,
maximizând în acelaºi timp valoarea acþiunilor bãncii.
Accentul este pus pe încurajarea iniþiativelor reuºite: se va
premia progresul fãcut pe calea dezvoltãrii durabile în
funcþie de care cel mai bun câºtigã. Decizia este luatã de
un juriu compus din reprezentanþi de marcã din diferite
tipuri de organizaþii angajate în dezvoltarea durabilã.
În anul acesta (2005) s-au avut în vedere 5 domenii
cheie:
n „Cea mai durabilã bancã a anului”;
n „Cea mai durabilã bancã a anului ce opereazã în
pieþele în dezvoltare”;
n „Cel mai durabil contract al anului”;
n „Cel mai durabil contract al anului, în domeniul
energetic”;
n „Bancherii anului”.
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Prin adoptarea acestor principii bãncile se obligã sã
evalueze cu grijã toate propunerile pentru care clienþii cer
finanþãri structurale ºi sã nu finanþeze direct proiecte unde
cel împrumutat nu va asigura sau nu va avea posibilitatea
sã îndeplineascã politicile ºi procedurile de mediu ºi pe
cele sociale ale bãncii, în concordanþã cu princiipiile de la
Ecuator.
În evaluarea sustenabilitãþii bancare, BankTrack(5)
foloseºte activitatea întreprinsã în domeniul finanþãrii
structurale pe urmãtoarele dimensiuni: drepturile omului,
drepturile de muncã, populaþia indigenã, baraje,
biodiversitate, domeniul forestier, domeniul piscicol, industria extractivã, agricultura durabilã, domeniul chimic,
transparenþa ºi raportarea efectuatã de clienþi, sistemul de
management al mediului ºi social. Clasificarea bãncilor pe
principii de sustenabilitate dupã evaluarea BankTracker
se poate observa în Tabelul 1.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Pentru decizia în privinþa celor mai sustenabile contracte
de afaceri, factorii cheie au fost: inovaþia, impactul în linia
triplã de bazã (triple bottom line „people-planet-profit” –
cadru de mãsurare ºi raportare a performanþei companiei pe
criteriile: social, ecologic ºi economic), rolul specific al
bãncii, cât ºi posibilitatea acþiunilor întreprinse în direcþia
sustenabilitãþii de a fi reproduse.
Pentru „Bancherii anului”, factorii determinaþi au fost
urmãtorii: focusul afacerii pe iniþiativã, nivelul barierelor
peste care au trecut, rezultatele iniþiativei pe linia triplã de
bazã ºi impactul instituþional.
Pentru „Banca anului”, juriul a considerat trei dimensiuni
de bazã: strategia de ansamblu a grupului în ceea ce priveºte
dezvoltarea durabilã, succesul integrãrii strategiei în produse
de bazã ºi stabilitatea sistemului de management.
Chiar din primul an, acest premiu pentru sustenabilitatea
bancarã a atras 90 de solicitãri venite de la 48 de instituþii
financiare din 28 de þãri, ceea ce dã speranþe întregului domeniu.

Studiu de caz: Evaluãri externe ale sustenabilitãþii
ABN AMRO Bank
Evaluarea ABN AMRO conform Principiilor Ecuator
Conform ultimului raport disponibil publicat de Bank
Track – organizaþia însãrcinatã cu monitorizarea activitãþii
bancare în conformitate cu principiile Ecuator – ABN AMRO
se claseazã pe primul loc dintr-un total de 39 de instituþii
financiare, cu 1,31 puncte ºi calificativ D+, la egalitate de
puncte cu grupul bancar britanic HSBC. Scorul obþinut pe
fiecare dimensiune se pot observa în tabelul Tabelul 1. Sã
analizãm în continuare performanþa pe fiecare dimensiune:
n În cazul Drepturilor Omului, ABN AMRO obþine 3
puncte din 4 (cel mai bun caz practic), deoarece, deºi a
implementat o politicã bancarã pentru sprijinirea
drepturilor omului, nu a inclus în exprimarea acesteia toate
normele definite de ONU.
n Pe direcþia Drepturilor de muncã, banca olandezã
obþine numai 1 punct din maximum 3 acordate pentru cel
mai bun caz practic, deoarece singura mãsurã clarã în aceastã
problemã a fost aderarea la Global Compact (GC) – iniþiativa
pentru dezvoltare durabilã ºi atingerea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului (Milenium Development Goals).
Prin aderarea la GC, respectarea drepturilor de muncã este
impusã doar inten, nu ºi clienþilor bãncii.
n Pentru protejarea Populaþiei indigene, ABN AMRO obþine
doar 1 punct din 3 (maxim pentru cel mai bun caz practic).
Motivaþia pentru acest scor este aceea cã s-au fãcut paºi spre
crearea de politici ºi strategii în aceastã problemã, dar nu
semnificativi: grupul olandez incluzând anumite aspecte de
protejare a populaþiilor indigene în Politica Forestierã.
n La capitolul Climã ºi Energie, deºi ºi-a redus
considerabil emisia directã, cât ºi pe cea indirectã de bioxid
de carbon, a finanþat proiecte de energie alternativã ºi chiar
a luat o pozitie proactivã în domeniu (creând produse
bazate pe reducerea de CO2), ABN AMRO obþine doar un
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punct ºi nu reuºeºte sã se clasifice în top 3, unde gãsim Bank
of America, JPMorganChase, ambele cu câte 3 puncte,
deþinând cele mai bune cazuri practice ºi Citigroup cu 2
puncte. Motivul pentru acest rating scãzut este absenþa unei
politici stricte în acest domeniu. În Raportul de Sustenabilitate
din 2005 al grupului ABN AMRO, se menþioneazã însã
dezvoltarea unei politici în aceastã problemã.
n În ceea ce priveºte Barajele, ABN AMRO obþine doar
2 puncte, deoarece raportul Bank Track este editat înaintea
adoptãrii de cãtre grupul olandez a politicii de reglementare
speciale pe aceastã temã. Scorul de 2 puncte a fost acordat
pentru toate bãncile semnatare ale Principiilor Ecuator, 4
puncte fiind acordate doar grupului HSBC, care a fost
pionierul reglementãrii bancare în domeniu. Pe aceste
considerente putem presupune cã, la o evaluare curentã,
ABN AMRO ar obþine un scor mai ridicat.
n Pe dimensiunea Biodiversitãþii, scorul obþinut este 2
din maximum 3 acordate, deoarece ABN AMRO deþine o
politicã ce include aceste considerente. Banca a stabilit
aºa-numitele „zone-nu” ºi interzice finanþarea operaþiunilor
în aceste arii. De asemenea, ABN AMRO nu finanþeazã
proiecte de minerit ºi, în principiu, de petrol ºi gaze în
Zone de Patrimoniu. Cu toate acestea, deoarece politica
bancarã adoptatã nu reflectã o abordare completã ºi
adecvatã, ignorând probleme ca, de exemplu, specii
invadatoare sau organisme modificate genetic.
n Domeniile Piscicol, agricol ºi chimic sunt ariile în care
banca olandezã nu obþine niciun punct. În douã dintre cazuri
(Pescuit ºi Agricol), recomandãrile Principiilor Ecuator nu
sunt foarte bine specificate ºi nici bãncile nu au cazuri de
bunã practicã ce pot fi luate ca reper (toate bãncile analizate
obþinând 0 puncte). În domeniul chimic maximul este de 2
puncte, obþinut din nou de HSBC, datoritã aprobãrii unei
politici bancare în domeniu. De asemenea, pe coordonata
Managementul mediului ºi social, banca primeºte un punct
(la fel ca toate bãncile analizate), pentru acest domeniu
neexistând la momentul respectiv metode clare de evaluare.
n Toate bãncile evaluate obþin 2 puncte pe dimensiunea
de Transparenþã, datoritã raportãrii potrivite.
n Am lãsat la urmã dimensiunea Forestierã ºi pe cea
Extractivã, domenii în care banca obþine maximul de
puncte oferite. Domeniul Extractiv pare a fi punctul cel
mai fierbinte: ABN AMRO apare ca lider între bãncile
evaluate, fiind singura care obþine 2 puncte datoritã creãrii
unei politici bancare specifice, însoþitã de instrumentele
de diagnostic aferente. Politica nu este însã consideratã
completã ºi, mai mult decât atât, se pare cã existã o diferenþã
puternicã între adoptarea unei politici ºi implementarea
acesteia. Pe parcursul ultimilor ani, banca a fost expusã
unor critici aprige din partea sectorului nonguvernamental
pentru implicarea în finanþarea proiectului petrolier BTC(6)
ºi mai recent prin acceptarea implicãrii în proiectul
Sakhalin II. Pentru aceste fapte Bank Track a publicat un
articol intitulat „ABN AMRO obþine Premiul pentru
Ipocrizie Corporativã“(7).

În concluzie, performanþa ABN AMRO în conformitate
cu principiile Ecuator este una foarte bunã în ciuda
plângerilor pentru depunctãri. Aceasta situaþie aratã însã
cât de complexã este problema dezvoltãrii durabile ºi a
responsabilitãþii coorporative.
Tabelul 3
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3
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15

4

9

2

6

2

4

0

3

0

2

1

43

11

27

5

Aprobate

Refuzate
0

În Tabelul 3 se poate observa situaþia evaluãrilor conform principiilor Ecuator întreprinse de ABN AMRO în
cursul anului 2005:
Evaluarea ABN AMRO conform cu criteriile de
sustenabilitate ale SAM Group
În ultima evaluare a companiilor incluse în grupul de
indicatori DJSI, SAM Group a stabilit ABN ABRO ca lider

„Performanþa sustenabilitãþii grupului ABN AMRO a
dovedit din nou poziþia sa de lider la scarã europeanã.
Acest rezultat îmbunãtãþit reflectã identificarea ºi
integrarea cu succes a elementelor economice, sociale ºi
de mediu. Cadrul de guvernanþã corporativã cât ºi
gestiunea excelentã a riscului ºi a crizei încurajeazã o
culturã organizaþionalã bazatã pe integritate, cu furnizarea
de produse financiare ce satisfac nevoile consumatorilor.”
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Petrol şi
gaze
Minerit şi
metale
Energie
electrică şi
utilităţi
Construcţii şi
materiale de
construcţii
Sectorul
public
Total

Aprobate
cu condiţii
9

Număr de
evaluări
13

de piaþã în DJSI STOXX (indicele european). Grupul
olandez ºi-a îmbunãtãþit performanþa pe fiecare din cele 3
dimensiuni: economic (de la 74 la 85), mediu (de la 58 la
64) ºi social (de la 72 la 83). Graficele de mai jos aratã
performanþa pe fiecare dimensiune ºi subdimensiune
selectate.
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Sursa: Raportul SAM Group 2006.
http://www.sustainability-index.com/htmle/indexes/djsistoxx_supersectorleaders.html

Din graficele precedente se observã cã, pentru toate
dimensiunile, ABN AMRO este peste media sectorialã. În
termeni absoluþi, grupul olandez pare sã puncteze cel mai
bine în domeniul economic (85 de puncte), iar în termeni
relativi, comparativ cu cea mai bunã performanþã bancarã
la dimensiunea socialã, ABN AMRO este foarte apropiatã
de liderul sectorului, cu 82% vs 85%.
Alte rezultate notabile înregistrate de ABN AMRO:
n poziþia de lider cu 100% în riscul afacerii (Proiecte
Structurate), în gestiunea riscului ºi în dezvoltarea
capitalului uman prin implementarea principiilor Ecuator,
prin crearea de filtre ºi instrumente de diagnostic pentru
clienþi ºi prin proiecte, prin strategia de resurse umane;
n existã un alt subdomeniu, cel de oportunitãþi de
afaceri pe dimensiunea ecologicã, în care, de asemenea,
gãsim grupul olandez ca lider de sector, cu doar 70%.
Domeniul în care se pare cã ABN AMRO are încã de
îmbunãtãþit semnificativ este Eco- eficienþa (Performanþa
Ecologicã), subdimensiune în care obþine doar 50%
comparativ cu 100 puncte procentuale obþinute de liderul
subdomeniului.
În concluzie, ºi dupã criteriile SAM Group, ABN
AMRO este unul din liderii în domeniul dezvoltãrii
durabile.
Premiile pentru Dezvoltare Durabilã
ABN AMRO a ratat de data aceasta premiul cel mare
pentru „Cea mai durabilã bancã”, în favoarea grupului
britanic HSBC. Cu toate acestea grupul olandez nu a plecat
fãrã premii: divizia brazilianã a bãncii a obþinut premiul
pentru „Cea mai durabilã bancã a anului ce opereazã pe
pieþele în dezvoltare”. Banco ABN AMRO Real a lansat
noi produse ºi servicii, a creat programe de microcredit, a
lansat Fondul Etic, a adoptat mãsuri pentru recunoaºterea
diversitãþii, a creat un program de Ecoeficienþã, ºi a început
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sã foloseascã pe scarã largã hârtie reciclabilã, cât ºi un nou
model de gestiune a relaþiei cu clienþii. De asemenea, banca
a fost recunoscutã ºi la capitolele „Excelenþa Globalã în
Sisteme de Gestiunea Mediului ºi a Riscului de Naturã
Socialã”, cât ºi pentru „Afacerea anului” pentru tranzacþiile
privind intermedierea creditelor de carbon între pãrþi
aparþinând sectorului privat.
Alte premii
Ca recunoaºtere a eforturilor fãcute în direcþia dezvoltãrii
durabile de cãtre Banco ABN AMRO Real, unitatea de afaceri
brazilianã a grupului a primit premii printre care se numãrã:
„Cele mai sustenabile 100 de corporaþii din lume” la
Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveþia,
„Medalia de aur pentru Inovaþie Internaþionalã în Afaceri
pentru Dezvoltare Durabilã”, oferit de ONU împreunã cu
Camera de Comerþ Internaþionalã. Tot ABN AMRO mai
primit o serie de premii pentru transparenþã în raportarea pe
problemele de sustenabilitate, pentru iniþiativa luatã în
implementarea Principiilor Ecuator º.a.m.d.
„Câºtigãtorii premiilor pentru sustenabilitate oferite de
Financial Times au creat repere în felul în care bãncile se
pot adapta în a îndeplini obiectivele sociale, ecologice ºi
financiare. Mai este mult de realizat în domeniu ºi sper cã
acest premiu sã primeascã un rãspuns semnificativ din
domeniul bancar care sã încurajeze inovaþia ºi transparenþa
în domeniu.”
Lionel Barber, editor Financial Time, Financial Times:
www.ft.com/businesslife/bankingawards
Avantajele activitãþii bancare pentru dezvoltare
durabilã
Faptul cã domeniul bancar poate contribui într-o
mãsurã importantã la dezvoltarea durabilã este clar, la fel
sunt ºi avantajele pe termen lung pe care societatea ºi

mediul le vor avea ca rezultat al acestor acþiuni. Privind
însã dintr-un punct de vedere pragmatic, avantajele ºi
oportunitãþile pe care activitatea bancarã în domeniul
dezvoltãrii durabile le poate aduce bãncii sunt:
n Din ce în ce mai mulþi investitori percep progresul
bãncilor în domeniul dezvoltãrii durabile ca dovadã a unui
management de calitate ºi prin aceasta un factor critic de
succes, iar ca rezultat investitorii îºi diversificã portofoliile
investind în companii lider în sustenabilitate.
n S-a demonstrat, de asemenea, cã o gestionare adecvatã
a resurselor umane ºi o culturã organizaþionalã sãnãtoasã
aduc cu sine creºterea venitului prin creºterea productivitãþii,
ceea ce se concretizeazã într-o reducere directã a costurilor.
n Reducerea riscului prin angajarea în dialog cu
stakeholderii, prin înþelegerea temerilor pe care grupurile
cu care organizaþia interacþioneazã le au vizavi de modul
în care acesta îºi desfãºoarã activitatea. Prin aceastã
iniþiativã, bãncile pot fi în contact permanent ºi direct cu
mediul social ºi pot previziona mult mai corect reacþiile pe
care acþiunile lor le vor produce. Problemele sociale sau de
mediu pot avea un impact serios asupra performanþelor
financiare ale oricãrei afaceri ºi prin aceasta pot afecta
capacitatea de rambursare a creditelor acordate de bancã.
n O reputaþie mai bunã/Evitarea publicitãþii negative –
bãncile sunt considerate responsabile de impactul pe care
proiectele finanþate îl au din punct de vedere social ºi ecologic. De asemenea, bãncile sunt responsabile pentru
selecþia clienþilor. O bazã sãnãtoasã a clienþilor bãncii,
transparenþa în ceea ce priveºte baza de date a clienþilor,
proiecte durabile finanþate de instituþia financiarã, procese
interne clare ºi în avantajul angajaþilor aduc cu sine o
creºtere a popularitãþii bãncii atât în cadrul comunitãþii,
cât ºi la bursã.
n Crearea unui avantaj competitiv prin intrarea pe noi
niºe de afacere, conectate cu dezvoltarea durabilã: crearea
de noi servicii (de exemplu, Consultanþa pentru creºterea
sustenabilitãþii investiþiei sau a afacerii în general), crearea
de noi produse bancare pentru grupuri din piaþã ignorate
de marea majoritate a comunitãþii de afaceri (de exemplu,
Microcreditele acordare afacerilor mici sau chiar direct
familiilor sãrace) etc.

n Angajarea în dialog cu stakeholderii ºi crearea de
parteneriate multisectoriale;
n RSC (Responsabilitatea Socialã Corporativã), Branding ºi Leadership – bãncile lider în domeniu – fac eforturi
susþinute pentru a crea imaginea unei companii implicate
social prin rapoarte ºi discursuri, participare în diverse
forumuri sub umbrela dezvoltãrii durabile etc.;
n Educarea ºi informarea în domeniul dezvoltãrii
durabile – instituþiile bancare lider alocã resurse însemnate
pentru informarea ºi educarea în domeniul dezvoltãrii
durabile a grupurilor target (angajaþi, clienþi), cât ºi a
publicului larg;
n Produse pentru dezvoltare durabilã – se fac din ce în
ce mai multe investiþii în inovare, pentru a extinde gama
produselor pentru dezvoltare durabilã, cât ºi pentru crearea
unei pieþe în domeniu;
n Investiþii strategice pentru caritate – alocarea de
fonduri de caritate nu este una din cele mai dorite acþiuni
în domeniu, dar totuºi unul din domeniile care, privite ca
parte integratã în strategia de durabilitate a instituþiei, poate
aduce cu sine avantaje importante, cât ºi o intensificare,
prin efect sinergic, a impactului pozitiv al bãncii.

Dupã ce am privit în domeniul bancar mondial, sã
privim acum ºi în „curtea noastrã”. În raportul de RSC
(editat în fiecare an de PriceWaterhouseCoopers), la
capitolul România descoperim urmãtoarea afirmaþie: „În
România, RSC este încã «în faºã» ºi prima provocare este
sã se asigure cã þara va îndeplini cerinþele Uniunii Europene.
Raportarea performanþelor în domeniul RSC nu este
obligatorie, nici mãcar verificarea acesteia nu este
practicatã. Câteva companii au încercat crearea unor
programe de RSC, dar în limitele legii române pentru
sponsorizare ºi în principal cu obiectiv clar de marketing
ºi publicitate.”
Prin prisma acestei realitãþi din þara noastrã ºi în
contextul unei dezvoltãri accelerate a activitãþii bancare
în domeniul dezvoltãrii durabile, considerãm cã cel puþin
un prim pas de educare ºi informare în domeniu este
obligatoriu.

La finalul acestui studiu, concluzia evidentã este aceea
cã sectorul bancar are un rol major de jucat în evoluþia
situaþiei globale, datoritã poziþiei pe care acesta o deþine pe
scena economicã. Corporaþiile au ajuns sã aibã o putere de
influenþã nebãnuitã cu ani în urmã; acestea au cãpãtat din ce
în ce mai multe drepturi ºi guverneazã într-o anumitã mãsurã
vieþile a miliarde de oameni, cât ºi a planetei în general. Cu
fiecare drept vine însã ºi responsabilitatea conservãrii ºi
dezvoltãrii situaþiei mediului în care acþioneazã. Pânã mai
recent, aceste reponsabilitãþi au fost neglijate. În prezent,
însã, existã dovezi clare cã responsabilitatea socialã nu numai
cã ajutã la crearea unei dezvoltãri durabile pe ansamblu, dar

31

Activitatea bancarã pentru dezvoltare durabilã

Concluzii
Caracteristicile activitãþii de succes în domeniul
bancar pentru dezvoltare durabilã
Conform unui studiu efectuat de Strandberg Consulting
(o companie de consultanþã canadianã) (Strandberg, 2005,
p. 7), care a analizat 11 lideri financiari în domeniul
dezvoltãrii durabile, principalele caracteristici ale acestor
exemple de urmat sunt:
n Încorporarea criteriilor de durabilitate în esenþa
afacerii ºi considerarea acesteia ca strategie de bazã a bãncii
(încorporarea sustenabilitãþii în misiunea ºi valorile
companiei, crearea de departamente specializate, includerea
unor poziþii conectate dezvoltãrii durabile în structura de
guvernare a organizaþiei º.a.m.d.);
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poate fi o sursã generatoare de profit atât pe termen lung, cât
ºi pe termen scurt. Câteva grupuri bancare importante au
înþeles ºi au fãcut paºi importanþi în acest domeniu.
Studiul de caz pe grupul bancar olandez ABN AMRO
demonstreazã complexitatea introducerii sustenabilitãþii
în esenþa afacerii financiare. Implementarea nu este nici
simplã, nici cu costuri mici; mai mult decât atât, nu se
poate realiza fãrã implicarea sincerã a întregii conduceri a
bãncii. Implementarea dezvoltãrii durabile implicã
schimbãri esenþiale în felul în care banca este condusã, în
felul în care îºi defineºte politicile de finanþare, în felul în
care îºi alege clienþii, angajaþii, furnizorii etc. Dezvoltatã
într-un mod eficient, activitatea bancarã pentru dezvoltare
durabilã va implica inovaþie, creativitate ºi, implicit, noi
beneficii, prin crearea de noi produse, prin dezvoltarea de
noi pieþe. Atât timp cât corporaþiile se vor lovi din ce în ce
mai des de dificultãþi în a derula afaceri nesustenabile,
comunitatea de afaceri internaþionalã va ajunge sã înþeleagã
cã existã un singur mod în care aceastã lume în care trãim
poate continua sã existe, implicit ºi propriile afaceri, ºi
acest mod este cu siguranþã unul bazat pe dezvoltare

durabilã, pe considerente ecologice, sociale ºi etice.
Cu siguranþã, drumul cãtre sustenabilitate este la
început, paºii sunt timizi în diverse sectoare, dar cu fiecare
acþiune, fiecare bancã creeazã un exemplu, un reper în industria financiarã. Aceste exemple pot ºi trebuie sã
serveascã drept inspiraþie pentru afaceri viitoare.
Provocarea cea mai mare în îndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare durabilã în bãnci o reprezintã:
n Pe de-o parte, înþelegerea conceptului în conexiune
cu domeniul de afaceri; a înceta practic sã catalogãm
sustenabilitatea în responsabilitãþile doar ale ONG-urilor
ºi ale guvernelor, sã înþelegem cã responsabilitatea bancarã
nu înseamnã doar acþiuni filantropice ºi sponsorizãri, ci cã
este mult mai mult decât atât;
n Gestionarea eficientã a conflictelor de interese; trãim
într-o lume complexã, cu probleme complexe, în care
soluþiile nu sunt uºor de gãsit, în special în contextul
respectãrii intereselor diverselor pãrþi.
Cu toate acestea, comunitatea bancarã internaþionalã a
demonstrat prin exemplele de urmat cã înþelege importanþa,
necesitatea, cât ºi viabilitatea dezvoltãrii durabile.
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