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Các Mục tiêu Phát triển Bền vững
Định hướng tăng
trưởng kinh tế dài
hạn

SDGｓ

Thu hút phân bổ vốn
dài hạn

Thay đổi môi
trường và xã
hội

Chính sách và
quy định

Tài chính công,
tư quốc gia và
quốc tế

Tạo ra những giá trị
doanh nghiệp lâu dài

Quản trị rủi
ro MT, XH và
Quản trị

Các cơ hội
kinh doanh
mới

Tác động tích
cực

Thu hút phân bổ vốn dài hạn: thách thức
về môi trường và xã hội

Nguồn: MSCI (https://www.msci.com/esg-investing)
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Thu hút phân bổ vốn dài hạn: các nhà đầu tư tổ chức
2014
(Tỷ USD)

Đầu tư về
MT-XHQuản trị
(ESG) toàn
cầu

2016
(Tỷ USD)

Tỷ lệ tăng
trưởng

Tỷ lệ đầu tư
ESG so với tổng
đầu tư
（2016）

Châu Âu

10,775

12,040

11.7%

52.6%

USA

6,572

8,723

32.7%

21.6%

Canada

729

1,086

49.0%

37.8%

Australia & NZ

148

516

247.5%

50.6%

Châu Á
(trừ Nhật
Bản)

45

52

15.7%

0.8%

Nhật Bản

7

474

6689.6%

3.4%

Toàn cầu

18,276

22,890

25.2%

26.3%

Nguồn: https://www.orixbank.co.jp/personal/investment/learn/esg/02.html

Thu hút phân bổ vốn dài hạn:
Tài chính công & tư quốc gia
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Thu hút phân bổ vốn dài hạn:
Chính sách & Quy định

Source: UNEP Inquiry, Sustainable Finance Progress Report 2018

Việt Nam đặt mục tiêu huy động
2/3 nguồn tài trợ cho các mục
tiêu PTBV từ tài chính tư nhân

Chiến lược ngành ngân hàng của NHNN Việt
Nam
• Phân loại:
Danh mục dự án xanh (2017)
• Ưu đãi chính sách:
Các chương trình tín dụng xanh (2015,
2017)
• Công bố thông tin:
Báo cáo tín dụng xanh (2017)
• Sản phẩm, công cụ, nâng cao năng lực:
Quản trị rủi ro MT – XH (2015)
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Trở thành một ngân hàng bền vững:
Kiến tạo những giá trị doanh nghiệp lâu dài
Các Nguyên tắc
ngân hàng có
trách nhiệm
Hướng dẫn về
Ngân hàng & sự
Bền vững

Quản trị rủi ro
MT-XH-Quản trị

Các cơ hội kinh
doanh mới

Tác động tích cực

Các Nguyên tắc Ngân hàng có trách nhiệm
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Tiến trình
Mốc thời gian
26/11,
2018

22/09,
2019

Tham vấn công khai toàn cầu

•
•

Cách mỗi 6 tuần
Hai phiên- 9:00 AM
CET và 4:00 PM CET
• Sắp diễn ra
• 17/04/2019 và
• 29/05/ 2019

(tới 05/2019)

Ngân hàng & các bên liên quan có thể trở
thành bên Ủng hộ

Dự thảo Bộ nguyên
tắc được công bố
bởi các CEO tại Hội
nghị Bàn tròn UNEP
FI toàn cầu

Hội thảo trực tuyến

Lễ ký kết và công bố
các Mục tiêu tại trụ sở
LHQ tại NY

Thành viên Nhóm Nòng cốt
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Các Ngân hàng đã ủng hộ (tính đến 02/2019)
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Mục đích, tầm nhìn và sứ mệnh
Biến đổi ngành ngân hàng để ngành đóng vai trò đi đầu trong việc đạt được các
mục tiêu xã hội
Một ngành ngân hàng có trách nhiệm là một phần không thể thiếu của xã hội

trong thế kỷ 21 vì nó phục vụ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội bền
vững, công bằng, bảo vệ môi trường tự nhiên

Đóng vai trò lãnh đạo và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và các mối quan hệ để
hỗ trợ và thúc đẩy những thay đổi cơ bản cần thiết của nền kinh tế và lối sống để

đạt được sự thịnh vượng chung cho cả thế hệ hiện tại và tương lai
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Nguyên tắc 1: Tính phù hợp
“Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để phù
hợp và đóng góp cho các nhu cầu cá nhân và các mục tiêu của xã
hội, như được nêu trong các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận Khí hậu
Paris và các khuôn khổ quốc gia và khu vực có liên quan. Chúng tôi sẽ
tập trung nỗ lực của chúng tôi tại các lĩnh vực mà chúng tôi có tác
động đáng kể nhất.”
• Tích hợp mục tiêu xã hội vào chiến lược kinh doanh và các quyết định kinh doanh trọng tâm, bao gồm
các quyết định phân bổ nguồn vốn.
• Xác định các lĩnh vực có ảnh hưởng tích vực và tiêu cực nhất đến xã hội, môi trường và kinh tế.
• Thiết lập và công bố các mục tiêu phù hợp với doanh nghiệp và đảm bảo đóng góp đáng kể của ngân
hàng vào các Mục tiêu PTBV và Thỏa thuận Khí hậu Paris.

14

Nguyên tắc 2: Tác động

“Chúng tôi sẽ liên tục tăng cường các tác động tích cực của mình
đồng thời giảm các tác động tiêu cực và quản lý rủi ro đối với con
người và môi trường phát sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch
vụ của chúng tôi.”

• Xác định, đánh giá và minh bạch về các tác động (tiềm năng) tích cực và tiêu cực.
• Xác định KPI để giải quyết, giảm thiểu các tác động tiêu cực đáng kể và mở rộng các tác động tích cực.

• Cam kết các đánh giá hướng tới tương lai về các cơ hội và rủi ro liên quan tới bền vững ở các cấp độ
chiến lược, danh mục và giao dịch.
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Các Nguyên tắc Tài chính có Tác động Tích cực (2017)
Tài chính có Tác động Tích cực nhằm phục vụ
tài trợ Kinh doanh Tác động Tích cực.
1.ĐỊNH NGHĨA

2.KHUNG

3.MINH BẠCH

4.ĐÁNH GIÁ

Các sản phẩm tài chính có tác
động tích cực đang được xây
dựng

Đó là tài chính nhằm đóng góp tích cực cho
một hoặc nhiều hơn trong số 3 trụ cột của
phát triển bền vững.

Các sản phẩm tài chính phù hợp với Tác
động Tích cực của UNEP FI đang bắt đầu
được công bố.

Nhờ đánh giá toàn diện các vấn đề bền vững,
Tài chính có Tác động tích cực thiết lập một
phản hồi trực tiếp đối với thách thức trong
việc tài trợ các Mục tiêu PTBV

• Société General phát hành Trái phiếu có
Tác động Tích cực đầu tiên của ngân
hàng (2015)
• MC-UBS phát hành “”Đầu tư Bất động
sản có tác động tích cực”” đầu tiên trên
thế giới phù hợp với Nguyên tắc Tài
chính có Tác động Tích cực với ý kiến bên
thứ 3 (01/2019)
Các sản phẩm Tài chính có Tác động Tích
cực khác đang trong lộ trình
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Radar Tác động của UNEP FI

Một công cụ nhận dạng tác động, cho phép phân tích tác
động toàn diện xuyên suốt các Mục tiêu PTBV

Mục đích
• Định nghĩa “”Tác động”” thay vì các hành động làm nên
các tác động
• Nắm bắt nhu cầu các khu vực địa lý
Mức độ liên quan
• Liên quan tới tất cả các loại công cụ tài chính và bất kỳ
lĩnh vực hoạt động kinh doanh nào là nền tảng của
chúng

Ứng dụng
• Dự báo tác động – các mô hình dự báo,
thẩm tra, v.v.
• Phân tích dựa trên kết quả - giám sát, đo lường và báo
cáo các tác động đã xác định

Đào tạo trực tuyến của UNEP FI
Phân tích Rủi ro Môi trường & Xã hội
11/03 – 29/03
27/05 – 14/06
9/09 – 27/09
4/11 – 22/11

Phí đào tạo:
• Đại diện các định chế tài chính vừa và lớn (không phải thành viên
UNEP FI) USD 1050
• Đại diện các định chế tài chính nhỏ (không phải thành viên UNEP
FI)
USD 890
• Đại diện của các thành viên UNEP FI
(bao gồm cả hội sở và các công ty con) USD 700

Nhóm chuyên gia của Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) về Công bố
thông tin Tài chính liên quan tới khí hậu (TCFD)
Các khuyến nghị
• FSB công nhận rủi ro môi trường như là rủi
ro tài chính
• Đánh giá mang tính định liệu về rủi ro
• Mở rộng chu kỳ kế hoạch
• Sử dụng phân tích kịch bản(≠ các kịch bản
kiểm tra độ ổn định)
• Đối phó với biến đổi khí hậu tích cực vs.
phản ứng

DỰ ÁN THÍ ĐIỂM CỦA UNEP FI TCFD TRONG NGÂN HÀNG
TIẾP CẬN DỰA TRÊN KỊCH BẢN ĐỂ ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI DANH MỤC CHO VAY
DOANH NGHIỆP
RủI ro chuyển đổi và Cơ hội

Rủi ro thiên tai và Cơ hội

Nguyên tắc 3: Khách hàng

“Chúng tôi sẽ làm việc một cách có trách nhiệm với khách hàng của
mình để khuyến khích các tập quán mang tính bền vững và cho phép
thực hiện các hoạt động kinh tế tạo ra sự thịnh vượng chung cho các
thế hệ hiện tại và tương lai.”
• Hỗ trợ khách hàng một cách hệ thống trong việc áp dụng các công nghệ, mô hình kinh doanh và các
kinh nghiệm mới, khuyến khích và hỗ trợ các lựa chọn hành vi và tiêu dùng bền vững của các khách
hàng bán lẻ.

• Hãy hành động, ví dụ như phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc các ưu đãi và các điều kiện
hợp đồng liên quan tới bền vững.
• Giúp đảm bảo rằng khách hàng bán lẻ có kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính hiệu quả.
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Kiến tạo các giá trị doanh nghiệp lâu dài:
Các cơ hội kinh doanh mới
Đặc điểm

Đầu tư

Ngân hàng

Mục đích sử dụng vốn

• Nguyên tắc trái phiếu Nguyên tắc cho vay xanh
xanh (ICMA)
(ICMA)
• Nguyên tắc trái phiếu
xã hội(ICMA)

Cơ chế giá gắn với
điểm/hiệu suất bền vững

[các khoản vay gắn với
bền vững]

Tài trợ dự án

• Nguyên tắc Xích đạo
• Nguyên tắc Đầu tư
xanh đối với Vành đai
và Con đường

Phân tích và quản lý tác
động toàn diện
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Nguyên tắc Tài chính có Tác động Tích cực
(UNEP FI)

Bảo hiểm
Hướng dẫn toàn
cầu về Nguyên tắc
Bảo hiểm Bền
vững về việc tích
hợp các rủi ro
MT-XH vào bảo
lãnh phát hành
bảo hiểm
(UNEP FI)

Phát triển các sản phẩm tài chính có tác động tích cực
XÁC ĐỊNH RÕ
TÁC ĐỘNG
Xác định rõ ràng và mô tả các kết quả và tác động
dự kiến
THIẾT LẬP THU
NHẬP BỀN
Đảm bảo cách tiếp cận đáp ứng các quy chuẩn và
VỮNG & THỊ tiêu chuẩn của thị trường trong khi đóng góp hữu
TRƯỜNG
hình cho phát triển bền vững
ĐO LƯỜNG
TÁC ĐỘNG

Có các phương pháp rõ ràng và minh bạch để đo
lường trước và sau khi thực hiện các sản phẩm đầu
ra dự kiến và các kết quả dự định
Kiểm tra tác động/tài chính vượt ra ngoài quỹ đạo
TÍNH BỔ SUNG ‘’kinh doanh như thường lệ’’ hoặc ‘thông lệ tốt
CỦA TÁC
nhất thông thường’’, khi đó chúng mang lại tác
ĐỘNG/TÀI
động và dòng tài chính mà không nhờ vậy sẽ không
CHÍNH
thể đạt được

Nguyên tắc 4: Các bên hữu quan

“Chúng tôi sẽ chủ động và có trách nhiệm tham khảo ý kiến, huy
động và hợp tác với các bên hữu quan để đạt được các mục tiêu xã
hội.”

• Xác định các bên hữu quan chủ chốt, đặc biệt chú trọng tới các bên chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc
gián tiếp bởi các thông lệ kinh doanh và quyết định của ngân hàng.
• Tham gia, lắng nghe và tư vấn các vấn đề quan trọng trong chiến lược và thông lệ kinh doanh của ngân
hàng. Tạo quan hệ đối tác cho phép ngân hàng có thể đạt được nhiều hơn.

• Gắn kết sự tham gia với các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách với mục tiêu của bộ Nguyên
tắc này và ủng hộ các chính sách bền vững.
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Nguyên tắc 5: Quản trị & Thiết lập mục tiêu
“Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết với bộ các Nguyên tắc thông qua
quản trị hiệu quả và văn hóa hoạt động ngân hàng có trách nhiệm,
thể hiện tham vọng và trách nhiệm giải trình bằng cách đặt ra các
mục tiêu công liên quan tới các tác động quan trọng nhất của
chúng tôi.”
• Phân công vai trò và trách nhiệm với đủ vị thế, ảnh hưởng và nguồn lực xuyên suốt các lĩnh vực của
ngân hàng.
• Thiết lập các hệ thống quản lý và chính sách hữu hiệu để tích hợp các mục tiêu bền vững vào quá trình
đưa ra quyết định của ngân hàng.
• Chủ động truyền thông có sự tham gia của các cấp cao nhất và tích hợp hiệu quả hoạt động liên quan
đến các mục tiêu bền vững của ngân hàng và lãnh đạo ngân hàng có trách nhiệm vào các đánh giá
hiệu quả hoạt động, chế độ đãi ngộ và quyết định thăng tiến.
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Tổng quan: một ngân hàng bền vững
sẽ như thế nào
Chương I: Sự lãnh đạo
TRƯỜNG
HƯỚNG
THE
HỢP KINH
DẪN
BUSINESS
Chương III: Rủi ro
DOANH
CASE
STUDIES Làm gì với điều
CASE
Chương IV: Pháp lý
VìCurrent
sao isbền
này?
Why
vững
có of
liên
Chương V: Ngân hàng doanh nghiệp
practice
sustainability
UNEP
FI
quan tới
relevant
for
Chương VI: Ngân hàng bán lẻ
banks
phòng/ban
your
Chương VII: Truyền thông
của bạn?
department?
Chương VIII: Nhân sự
Chương II: Tính bền vững

Trường hợp
thực tế
Thông lệ hiện
tại của các
ngân hàng
thành viên
UNEP FI

Chương IX: Dịch vụ chung
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Trong vòng 12
tháng khi tham gia
ký đặt ra các mục
tiêu:
• Phản ánh quy mô
tác động của
ngân hàng

Thực hiện

Xác định và ưu tiên
các lĩnh vực ngân
hàng có tác động
tích cực và tiêu cực
đáng kể nhất về xã
hội, kinh tế và môi
trường

Kỳ vọng

Mức độ trọng yếu

Các yêu cầu thiết lập mục tiêu
Thiết lập các chỉ số
hoạt động chính
Phân bổ nguồn lực
và trách nhiệm
Thiết lập cơ chế
giám sát và rà soát

• Đáp ứng hoặc
vượt các kỳ vọng
đặt ra trong các
Mục tiêu PTBV,
Thỏa thuận Paris
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Nguyên 6: Tính Minh bạch và Trách nhiệm giải trình

“Chúng tôi sẽ định kỳ rà soát việc thực hiện bộ các Nguyên tắc của cá
nhân và tập thể và sẽ minh bạch, chịu trách nhiệm giải trình về các
tác động tích cực và tiêu cực cũng như đóng góp của chúng tôi cho
các mục tiêu xã hội.”

• Trong vòng 14 tháng đầu tiên kể từ khi tham gia ký cam kết và hàng năm sau đó, công khai báo cáo về
các tác động tích cực và tiêu cực cũng như việc thực hiện bộ các Nguyên tắc.
• Thực hiện quá trình rà soát riêng lẻ hàng năm, trong đó các yêu cầu sẽ khác nhau phụ thuộc vào ‘cấp
độ’ do ngân hàng tự xác định.
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Báo cáo và rà soát
Ngân hàng mới bắt đầu
Tối đa 24 tháng

Ngân hàng cấp trung
Tối đa 24 tháng

Tính minh bạch
UNEP FI cung cấp phản hồi
và khuyến nghị để cải thiện

Tính minh bạch
UNEP FI yêu cầu giải quyết các
thiếu sót nếu các yêu cầu không
đầy đủ
Quy trình thiết lập mục tiêu
Phản hồi và khuyến nghị để cải
thiện cung cấp bởi UNEP FI

Ngân hàng tiên tiến
Tính minh bạch
Bên đảm bảo chất lượng hoặc bên
đánh giá độc lập yêu cầu giải quyết các
điểm thiếu sót nếu các yêu cầu không
được đáp ứng*
Thiết lập mục tiêu
Bên đảm bảo chất lượng hoặc bên đánh giá
độc lập yêu cầu giải quyết các điểm thiếu sót
nếu các yêu cầu không được đáp ứng *

Progress
*Việc liên tục không đáp ứng các yêu cầu này và không thể lý giải được
sẽ dẫn đến việc bị loại ra khỏi danh sách các bên tham gia ký

Bên đảm bảo chất lượng hoặc bên đánh giá
độc lập yêu cầu giải quyết các điểm thiếu
sót.*
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Trở thành bên tham gia ủng hộ
Bằng việc ủng hộ bộ các Nguyên tắc Ngân hàng có trách nhiệm, ngân hàng thể hiện:
– Sự ủng hộ đối với sáng kiến, vì một hệ thống ngân hàng bền vững và một ngành
ngân hàng toàn cầu phù hợp và đóng góp và các mục tiêu xã hội
– Cam kết của ngân hàng sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết các thách
thức cấp thiết môi trường xã hội toàn cầu và địa phương
– Ý định ký và cam kết với bộ các Nguyên tắc Ngân hàng có trách nhiệm khi phát
hành vào tháng 09/2019
Cách thức:
– CEO ký thư ủng hộ
– Ngân hàng công bố sự ủng hộ (với phát biểu trích dẫn của CEO)
– Ngân hàng trở thành thành viên của UNEP FI (nếu chưa là thành viên)
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Tóm tắt
Ý kiến góp ý đối với dự thảo
“Các nguyên tắc hoạt động ngân hàng
có trách nhiệm”
Vụ Tín dụng các ngành kinh tế
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019
1

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Tổng quan
Nhận xét chung
Ý kiến góp ý cụ thể
Kiến nghị, đề xuất
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Tổng quan
Gửi ý
kiến (45)

• 5 Vụ chức năng của NHNN
• 28 NHTM trong nước
• 11 chi nhánh NH nước ngoài
• Hiệp hội Ngân hàng

Nhận ý
kiến (33)

• 5 Vụ chức năng của NHNN
• 19 NHTM trong nước
• 8 chi nhánh NH nước ngoài
• Hiệp hội Ngân hàng
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Nhận xét chung
• Các NH đều ủng hộ bộ Nguyên tắc của UNEP FI
• Bộ Nguyên tắc này là cơ sở và khuôn khổ để xây dựng
chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội tại ngân
hàng.
• Bộ Nguyên tắc gắn kết các ngân hàng với mục tiêu phát
triển bền vững và Thỏa thuận khí hậu Paris
• Bộ Nguyên tắc phù hợp với định hướng phát triển của
hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm đẩy mạnh tăng
trưởng xanh và phát triển bền vững
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Ý kiến góp ý cụ thể
Độ linh hoạt

Nội dung

Mẫu báo cáo

Thách thức

Yêu cầu về
mục tiêu

Vai trò của
thông tin báo
cáo

Sự ủng hộ

Hướng dẫn rõ
ràng
5

1. Về độ linh hoạt của bộ Nguyên tắc
• 50% các NH cho rằng bộ Nguyên tắc đã đề cập đến các mức
độ yêu cầu và lộ trình thực hiện thích hợp cho 3 nhóm đối
tượng “NH mới bắt đầu”, “NH trung cấp” và “NH tiên tiến”
• 50% các NH cho rằng Bộ Nguyên tắc có một số hạn chế:
o Chưa đề cập chi tiết mức độ áp dụng linh hoạt đối với các yếu tố:
môi trường, bối cảnh hoạt động và mô hình kinh doanh (bán lẻ bán buôn)
o Chưa đưa ra định nghĩa hoặc thang xếp loại đối với từng nhóm đối
tượng
o Chưa linh hoạt do môi trường kinh doanh tại các quốc gia khác
nhau, mức độ quan tâm đến vấn đề về môi trường và xã hội ở các
quốc gia khác nhau
o Tạo ra thách thức với các NH có quy mô nhỏ và vừa vì các NH này
vẫn cần theo đuổi mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận trong ngắn hạn,
đôi khi xung đột với các mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.
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2. Những thách thức đối với ngân hàng
áp dụng bộ Nguyên tắc
• 20% các NH cho rằng việc áp dụng bộ Nguyên tắc
không có thách thức với các NH
• 80% các NH cho rằng việc áp dụng bộ Nguyên tắc sẽ
đặt ra những thách thức đối với các NH, cụ thể:
o Thu hẹp đối tượng khách hàng, do NH phải yêu cầu khách hàng
đáp ứng các điều kiện về môi trường và xã hội
o Hạn chế năng lực cạnh tranh của NH do phải lựa chọn danh
mục ngành, lĩnh vực phù hợp với các tiêu chí phát triển bền
vững, quy trình thẩm định tốn nhiều thời gian hơn
o Tăng chi phí đào tạo đối với nhân viên NH vì cần có sự hiểu biết
về các tiêu chuẩn môi trường và xã hội
o Tăng chi phí đầu tư công nghệ vì dữ liệu hiện tại của NH chưa
thể cung cấp thông tin đáp ứng việc thực hiện các Nguyên tắc
vào báo cáo hiện có của NH
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3. Sự ủng hộ của các NH đối với bộ
Nguyên tắc
• 50% các NH sẽ thảo luận việc thông qua ký kết
trong nội bộ và xem xét xem các Nguyên tắc có
phù hợp không
• 50% các NH sẽ quan sát một thời gian và xem
xét trong vòng 01-02 năm liệu việc tham gia ký
cam kết thực hiện các Nguyên tắc có phải là
quyết định đúng cho ngân hàng không
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4. Nội dung của bộ Nguyên tắc
• 40% các NH cho rằng bộ Nguyên tắc đã đưa ra tương
đối đầy đủ các nội dung
• 60% các NH cho rằng cần bổ sung thêm một số nội
dung:
o Có hướng dẫn, giải thích cụ thể về các thuật ngữ được sử dụng trong Bộ
Nguyên tắc
o Có sự so sánh, đánh giá tính phù hợp, tính kế thừa hoặc khả năng áp dụng
tương đương giữa các nguyên tắc/khung chính sách do các tổ chức quốc tế
khác ban hành
o Tính liên kết, trao đổi thông tin giữa các thành viên tham gia cam kết
o Làm rõ/chỉ định bên thứ ba có chức năng xác định/kiểm tra các NH tuân thủ Bộ
Nguyên tắc này
o Có tiêu chí cụ thể riêng cho từng nhóm NH khi tham gia cam kết
o Nên có điều chỉnh nội dung tại bộ chỉ tiêu cho phù hợp với pháp luật, trình độ và
mức độ phát triển kinh tế xã hội của VN (tương tự như Bộ tiêu chuẩn GRI
Standard được VCCI điều chỉnh phù hợp với điều kiện VN)
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5. Yêu cầu về xác định và thiết lập mục tiêu trong
bộ Nguyên tắc đối với việc thực hiện mục tiêu xã
hội

• 80% các NH cho rằng các yêu cầu này
hữu ích cho việc đánh giá thực hiện mục
tiêu xã hội
• 20% các NH cho rằng chưa thể đánh giá
được vai trò các yêu cầu này trong việc
đánh giá thực hiện mục tiêu xã hội
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6. Sự rõ ràng, cụ thể trong hướng dẫn
thực hiện bộ Nguyên tắc
• 40% các NH cho rằng hướng dẫn thực hiện
tương đối rõ ràng
• 60% các NH cho rằng:
o Cần cụ thể hơn nữa các nội dung của phần hướng dẫn thực
hiện
o Cần liệt kê cụ thể các yếu tố trong mục phát triển bền vững,
Thỏa thuận khí hậu Paris tại từng nguyên tắc
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7. Về mẫu báo cáo tại hướng dẫn thực
hiện
• 35% các NH cho rằng mẫu báo cáo đầy
đủ, rõ ràng
• 65% các NH cho rằng:
o Hướng dẫn không có mẫu báo cáo cụ thể
o Thông tin yêu cầu báo cáo chưa rõ ràng, chi tiết
o Cần có tiêu chí định lượng đo lường mức độ hoàn thành cam
kết
o Cân nhắc về tần suất gửi báo cáo
o Cần xây dựng hệ thống báo cáo điện tử để tránh việc báo cáo
thủ công
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8. Vai trò của thông tin báo cáo trong việc
đánh giá kết quả phát triển bền vững của
ngân hàng
• 40% các NH cho rằng thông tin yêu cầu
báo cáo hữu ích trong việc đánh giá kết
quả bền vững của NH
• 60% các NH cho rằng hướng dẫn không
có mẫu báo cáo cụ thể, cần thêm thông tin
định lượng để đánh giá
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Kiến nghị, đề xuất
• Cần có định hướng về lộ trình áp dụng, hướng dẫn cụ thể cách thức
triển khai
• Có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ
ngân hàng
• Tổ chức các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ
đại diện của UNEP FI và/hoặc ngân hàng thành viên
• Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, đề xuất các cơ chế, chính sách
đặc thù mà các NHTM thuộc nhóm cam kết có thể hưởng lợi
• Cần đánh giá sự phù hợp giữa bộ Nguyên tắc và hướng dẫn của
NHNN về hoạt động ngân hàng xanh, tín dụng xanh để các TCTD
thuận lợi trong việc thực hiện
• Cần rà soát các nội dung của bộ Nguyên tắc và các cam kết của VN
tại các công ước quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt
các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA)
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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Tham gia vào hành trình bền vững@CIMB
Phiên chia sẻ về ngân hàng có trách nhiệm
28/03/2019

Together
Luanne Sieh

SỰ BỀN VỮNG LÀ GÌ?
Trong bối cảnh về sự phát triển: trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai

“Phát triển bền vững là sự phát triển
đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà
không ảnh hưởng tới khả năng đáp
ứng nhu cầu bản thân của các thế hệ
tương lai”
LHQ, Ủy ban Brundtland
“Tương lai chung của chúng ta” (1987)
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SỰ BỀN VỮNG LÀ GÌ?
Trong bối cảnh kinh doanh: Trách nhiệm đối với Ba Mục tiêu Tối thượng
Ngoài hiệu quả kinh tế, các công ty phải
tính đến và tập trung vào hiệu quả môi
trường và xã hội để thực sự bền vững.
Nói cách khác, phải quan tâm tới con
người và hành tinh, bên cạnh lợi nhuận.
Ba Mục tiêu Tối thượng;
John Elkington
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BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SẼ CÓ TÁC ĐỘNG LỚN TỚI THẾ GIỚI CHÚNG TA ĐANG SỐNG
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HÃY NHÌN VÀO THẾ GIỚI XUNG QUANH TA
Hiện tại & Tương lai
Dân số thế giới ước tính đạt
9.6 tỷ người tính đến 2050

Tuổi thọ trung bình trên đà tăng

80-100 triệu công việc cần được tạo ra chỉ

Tính đến

tính riêng trong khu vực Trung Đông-Bắc Phi trong 20 năm tới.

tụt hậu đáng kể

và tỷ

lệ tử vong ở trẻ em đã và đang giảm toàn cầu

2050, số lượng người 60 tuổi và hơn trên

thế giới sẽ gấp hơn 2 lần so với số lượng 2 tỷ người
hiện tại

trong giáo dục các cấp

GDP bình quân đầu người vẫn
thấp trong các nước đang phát triển

Các vấn đề về sức khỏe và
xã hội đang xấu đi

Đô thị hóa đang trên đà tăng

Các nước đang phát triển

Source:
1. http://www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-overview/
2. http://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-are-the-wo-biggest-global-challenges
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HÃY XEM XÉT GẦN HƠN
nếu chúng ta tiếp tục sống theo cách hiện tại, mà không đầu tư vào thích ứng

Có đến 18% diện tích Malaysia
có thể chìm trong nước vào
năm 2100

Những trường hợp tử vong liên quan đến
nhiệt ở người cao tuổi sẽ cao hơn 45

lần vào năm 2080
GDP khu vực ĐNA có thể giảm 6.7%
hàng năm tính tới 2100

Năng suất cây trồng trong ASEAN có thể

giảm tới 26% tính tới 2050

San hô dưới biển Malaysia đã giảm xuống
dưới 50% và đang có nguy cơ bị tẩy

trắng hàng loạt nhiều hơn

Sẽ có 1 tỷ người di cư tại Châu Á-TBD
do biến đổi khí hậu tính tới 2100

Source:
1. https://www.worldwildlife.org/
2. Climate Health and Country Profile 2015 – Malaysia, World Health Organisation & UN Framework Convention on Climate Change
3. https://cleanmalaysia.com/tag/climate-change-and-global-warming/
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VÌ SAO CÁC NGÂN HÀNG NÊN TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP
2 Khách hàng
Khách hàng ngày càng xây dựng
một mối liên hệ cảm xúc

1

Chứng minh trong
3 tương lai
Gắn với sự bền vững sẽ bảo vệ và
tạo ra giá trị doanh nghiệp

Làm điều tốt
Đơn giản vì đây là
điều đúng đắn cần
thực hiện

Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư đang ngày càng
mong đợi nó– ~70% AuMs toàn
cầu sử dụng bộ lọc bền vững

4

Nhân viên

Nhân viên (đặc biệt những người trẻ)
muốn làm trong những công ty có ý thức
về môi trường và xã hội
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NGÂN HÀNG THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?
Tính tới 2020, sẽ cần ~USD5.7 nghìn tỷ hàng năm cho Tài chính xanh
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CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH BỀN VỮNG CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO

Sustainability
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Thúc đẩy khách hàng và xã hội
Chứng
minh
tương lai

Đẩy mạnh
tăng trưởng

Customer
Khách
hàng là
Centricity

Technology
Công&nghệ
Data và dữ

Our People

Thực hiện cách tiếp
cận ‘khách hàng
trước tiên’ cho một
trải nghiệm tuyệt vời
hiệu quả

Cho phép một phương
pháp làm việc mới
bằng cách hiện đại hóa
cơ sở hạ tầng công
nghệ và dịch chuyển
hướng tới tự động hóa
và đổi mới

Trở nên nhanh hơn,
phát triển đội ngũ hỗn
hợp tài năng 3D và
tạo ra ADN cho phép
tài năng phát triển
mạnh trong nền kinh
tế số mới

trung tâm

liệu

Con người

Ventures
Liên
và quan
& doanh
Partnerships

hệ đối tác

Xây dựng đề xuất ‘vượt
phạm vi ngân hàng’ để
nắm bắt giá trị tương lai
cho Tập đoàn bằng việc
trở thành đồng thời
người tham gia và/hoặc
người làm chủ Hệ sinh
thái

Sustainability

Tính bền vững
Trở thành một ‘người
định hình’ nổi bật của
các thông lệ bền vững
trong cộng đồng ASEAN
trong việc phân tách
chiến lược và chứng
minh trong tương lai của
Tập đoàn
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VÌ SAO NGÂN HÀNG NÊN XEM XÉT THAM GIA BỘ CÁC NGUYÊN TẮC NGÂN
HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA UNEP FI
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NGUYÊN TẮC NGÂN HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM UNEP FI VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA
CIMB
Ý nghĩa

Tại

1

Gắn kết chiến lược kinh doanh với các
mục tiêu xã hội như được nêu trong
các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận Khí
hậu Paris và các khung liên quan khác

‘Cách tiếp cận gắn kết ba lần sàng lọc’ gắn kết các chiến

Liên tục tăng cường các tác động tích
cực đồng thời giảm tác động tiêu cực

Nhóm bền vững và nhóm Chính sách Tài trợ Bền vững xác
định mục tiêu của chúng tôi để đạt được tác động tích cực
và thúc đẩy các thông lệ thực hành bền vững

Làm việc với khách hàng để tạo ra sự
thịnh vượng chung cho các thế hệ
hiện tại và tương lai

Lộ trình 2023 của Tập đoàn CIMB được vạch ra với khách
hàng và cộng đồng là trọng tâm trong những nỗ lực của
chúng tôi

lược kinh doanh của CIMB với các mục tiêu PTBV và các ưu
tiên chính của quốc gia
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NGUYÊN TẮC NGÂN HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM UNEP FI VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA
CIMB
Ý nghĩa

Tại

4

Chủ động và có trách nhiệm tham
khảo, tham gia và hợp tác với các bên
liên quan để đạt được các mục tiêu xã
hội

Vận động các Bên hữu quan là một trong 5 lĩnh vực trọng
tâm trong lộ trình của CIMB. Chúng tôi sẽ tham gia cùng họ
để xác định và giải quyết những vấn đề trọng yếu nhất
của họ và khuyến khích các hoạt động bền vững

Thực hiện các cam kết thông qua các
quá trình quản trị hiệu quả và thiết lập
mục tiêu cho những tác động đáng kể
nhất

Đưa ra các chính sách để thúc đẩy chương trình nghị sự
bền vững một cách có chiến lược, với việc kiểm soát và
giám sát phù hợp, giám sát của hội đồng và sự tham gia
của các bên liên quan

Cam kết minh bạch và trách nhiệm đối
với các tác động tích cực và tiêu cực,
và đóng góp vào các mục tiêu xã hội

Tham gia với sự minh bạch, giao tiếp với sự liêm chính, và
phục vụ chương trình nghị sự bền vững có trách nhiệm
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TRỌNG TÂM BỀN VỮNG CỦA CIMB TRONG 5 NĂM TIẾP THEO

TẬP ĐOÀN

KHÁCH HÀNG

XÃ HỘI

Hành động bền vững

Kinh doanh bền vững

Làm cách nào để chúng
tôi có thể gắn các nguyên
tắc bền vững vào toàn bộ
quy trình và hoạt động
kinh doanh để giảm tác
động tiêu cực, vd như
dấu chân cacbon và tạo ra
các tác động tích cực
thông qua các hoạt động
kinh doanh

Làm cách nào để chúng
tôi tạo ra lợi nhuận một
cách có trách nhiệm, tạo
ra tác động ròng tích cực
thông qua các sản phẩm
dịch vụ chúng tôi cung
cấp, và bằng cách giúp đỡ
và khuyến khích khách
hàng trên hành trình bền
vững của riêng họ

Trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp*
Làm cách nào để chúng
tôi sử dụng một phần lợi
nhuận để tăng cường và
đóng góp vào các tác
động tích cực bền vững
dài hạn trong cộng đồng
xung quanh

Quản trị và rủi ro
Chúng tôi quản trị và báo cáo các rủi ro bền
vững ở CIMB như thế nào, bao gồm việc thiết
lập mục tiêu và mức độ cho phép, và cách
chúng tôi tổ chức và huy động bản thân để có
kết quả tốt nhất

Sự tham gia và vận động các bên
liên quan
Làm thế nào để chúng tôi có thể đạt được,
xây dựng và tăng cường năng lực, nâng
cao nhận thức và thúc đẩy tham gia vì sự
bền vững, cả nội bộ và bên ngoài

* Corporate Responsibility
Team and CIMB Foundation

14

Các bước tiếp theo
1

Thành viên ABM:
Gửi mẫu phản hồi cho ABM trước 05/04/2019

2

Tham vấn công khai toàn cầu về bộ các Nguyên tắc ngân hàng có trách nhiệm
www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/have-your-say/
Gửi phản hồi trước 31/05/2019

3

Hội thảo trực tuyến tiếp theo của UNEP FI: 17/04/2019
Để đăng ký, xin liên hệ: oualid.rokneddine@un.org

4

Bàn tròn UNEP FI khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Thượng Hải, 05-06/06/2019
Để biết thêm thông tin: unepfi.org/apacrrt
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Xin cảm ơn
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