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SDG 9. Ipar, innováció és infrastruktúra
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Minőségi, megbízható, fenntartható és rugalmas infrastruktúrafejlesztés, különös tekintettel
a megfizethető és méltányos hozzáférésre mindenki számára
Az inkluzív és fenntartható iparosítás előmozdítása, részesedésének növelése a
foglalkoztatásból és a bruttó hazai termékből
A kisméretű ipari és egyéb vállalkozások elérése a pénzügyi szolgáltatásokhoz,
beleértve a megfizethető hiteleket, valamint az értékláncokhoz és a piacokhoz történő
integrációhoz
Az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, a tiszta és környezetkímélő
technológiák és ipari folyamatok nagyobb mértékű elfogadása, alkalmazása
A tudományos kutatások fejlesztése, az ipari szektorok technológiai képességeinek
fejlesztése
A fejlődő országokban a fenntartható és rugalmas infrastruktúra fejlesztésének
megkönnyítése a fejlődő országok részére nyújtott pénzügyi, technológiai és technikai
támogatás révén
A belföldi technológiafejlesztés, a kutatás és az innováció támogatása a fejlődő
országokban
Jelentősen növelni kell az információs és kommunikációs technológiához való hozzáférést

Hitelintézetek lehetőségei a 9. cél megvalósulása
érdekében
Hajtóerők:
• Lakosság tudás- és tudatosság szintjének növekedése
• Nemzeti és nemzetközi szabályozások és egyezmények létrejötte
Vállalatmenedzsment lépések:
• Környezettudatossági programok (pl. szelektív hulladékgyűjtés, belső tréningek)
• Mérethatékonyság előnyeinek kihasználása révén optimálisabb erőforráskihasználás
Üzletpolitikai lépések:
• Online retail szolgáltatások
• Green banking termékek (retail termékek, pénzügyi alapok)
• Ügyfélkör szűrése környezettudatosság alapján
• Decentralizált döntéshozatal

Gyakorlati megvalósulás
Nagyszámú nemzetközi példa (ESBG, 2006)
SNS REAAL Csoport
• Greener Group Projekt
• Víz Alap – lokális szemlélet, globális térben
• Megújuló Energia Alap KKV-k számára
• Önkéntes munka támogatása
• SNS REAAL Alap – közösségépítés
Magyarország
• Online platformok létrejötte
• Banküzemi működés tudatossága felé elmozdulás
• Zöld banki termékek (egyedi hitelkonstrukciók) inkább csak a támogatási
rendszerekhez igazodva jelentek meg
• A nyugati gyakorlattal összevetve mindenképp csak kezdeti lépésekről beszélhetünk

Összegzés, vélemény
•

Megkerülhetetlen a hitelintézeti szektor a fenntarthatósági célok megvalósítása során,
hisz a beruházások, fejlesztések finanszírozásában részt vesznek

•

Az SDG 17. (Partnerség a célok eléréséért) égisze alatt társadalmi szerepeikkel és
fenntarthatósági szemléletű üzletpolitikájukkal részt vesznek/vehetnek a
környezettudatos nevelés (SDG 4.), az egészséges környezeti elemnek (SDG 3, 6,
11.), az éghajlatváltozás lassításának (SDG 13.), vagy az ipari innovációk és
infrastruktúrafejlesztés (SDG 9.) segítésében és még sok más cél megvalósulásában

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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