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Sürdürülebilirlik Gündeminin Gerçekleştirilmesi İçin Likidite ve Verimlilik Engelleri Ele Alınmalıdır
Özet

2021 yılında Roma'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi, Glasgow'da gerçekleştirilen COP26 ve daha yakın
zamanda, 2022 yılında Almanya başkanlığında düzenlenen G7 Zirvesi, sürdürülebilirlik için acil
küresel eylemde bulunması gerektiğini ve bu alanda daha fazla ilerleme kaydetmek için kapsamlı
finansmana ihtiyaç bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur. B20 tarafından öne sürüldüğü gibi,
‘’Sürdürülebilir yatırımlar, küresel acil durumlarla düzgün bir şekilde mücadele etmek için kapsamlı aksiyonları içermektedir” [B20, 2021]. Ancak firmalar yüksek düzenleme ve işlem maliyetleri, uzun vadeli
yapısal riskler ve parçalanmış ekosistemler nedeniyle fonlara erişimde zorluklarla karşılaşırsa, bu
kaynaklar tek başına yeterli olmayacaktır; bu zorluklar en çok da Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükte
İşletmeler (MKOBİ) için aşikardır. Bu nedenle,küresel veri standartlarının kullanılması, iş dünyasında
maliyetlerin ve sınırlar ötesi parçalı yaklaşımların azaltılmasını sağlayabileceği ve gelecekte risk yönetimi
verilerinin iyileştirilmesi için zemin hazırlamaya yardımcı olabileceği için öenmlidir.
COVID-19 pandemisinin olağanüstü etkisi, sistemlerimizin kırılganlığını vurgulayan eşi benzeri
görülmemiş bir uyanış yaratmıştır. Aynı zamanda pandemi, özellikle aşı örneğine bakıldığında, bu tür bir
kırılganlığa karşı koymak için ancak koordineli çabaların başarılı olabileceğini göstermiştir. OECD’nin
2020’de belirttiği gibi, “Küresel sistemlerin derin bağlantıları ve karşılıklı bağımlılığı, herhangi bir yerel
krizin hızla büyüyerek dünya çapında çevresel, sosyal, ekonomik ve politik krizlere sebep olabileceğini
göstermektedir.’’¹
Pandemi, küresel krizleri azaltmak için sürdürülebilir çözümlere ilişkin politika zorluklarının yanı sıra, bu
tür politikaları küresel düzeyde koordineli ve işbirlikçi bir şekilde uygulamanın kritik bir ihtiyaç
olduğunu göstermiştir. Sınır ötesi ve politikalar arası uyum olmadan, yatırımların tam potansiyellerine
ulaşamayacağı görülmüştür.
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Pandemi, Küresel Değer Zincirlerinin (Global Value Chains - GVCs), dünya ekonomilerdeki asıl
kolaylaştırıcılar/destekçiler

olduğunu

göstermiştir.

Verimli

küresel

değer

zincirleri,

olduğunu göstermiştir. Verimli küresel değer zincirleri, zamanında ödeme/nakit akışlarını sağlar, alıcı
tarafında işletme sermayesinin optimizasyonunu destekler ve tedarikçi tarafında kısa dönem nakit akışını
oluşturur. Buna karşılık, önemli finansman açıklarıyla karşı karşıya kalan orta gelirli ekonomiler için kritik
öneme sahip olan yerel ticari faaliyete olanak tanır ve yerel işletmelere iş sermayesi sağlar.

Hedeﬂer
Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) , sürdürülebilirlik odağında hem şirketlerin yatırım kararlarında
hem de kamu politikası inkübatörlerinin geliştirilmesinde ivme kazanmaya devam etmektedir. Örnek olarak,
2021 yılı sonlarında International Financial Reporting Standards (IFRS) – Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları, yatırımcıların veri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek kaliteli sürdürülebilirlik
standartlarından oluşan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (Sustainability Standards

Uluslararası ve iç ticaret hacmini artıracak, daha fazla sürdürülebilirlik yatırımı ve daha güçlü ekonomik
büyüme hedeflenmelidir. Böyle bir çalışma ortamı, sürdürülebilir ve uluslararası düzeyde kapsayıcı bir küresel
ekonomiye geçişi kolaylaştırmanın anahtarıdır. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar, yenilikçi fikirleri test
etmek adına ideal bir fırsat olmakla birlikte küresel değer zincirlerini daha verimli hale getirmekte, bu da
istihdamı ve bilgi birikimini sağlayarak sosyal sürdürülebilirliğe yardımcı olmaktadır.

Küresel ekonominin üçlü sacayağı üzerinde durduğunu farz edersek, bunlar ekonomik sistemin üç ayağı olan
istikrar, ekonomik büyüme ve verimliliği temsil etmektedir. Aksiyonlar, üç eksenin her biriyle ilgili olabilir,
ancak gerçek faydayı sağlayan bu eksenlerin birleşimidir. Bu sebeple, yalnızca dengeli bir yaklaşım gerçekten
sürdürülebilir bir büyüme sunabilir. Hem sürdürülebilir hem de kapsayıcı ekonomik büyüme ve istihdam
sağlayan bir “çark” etkisi yaratmak, ancak sürdürülebilirlik gündemini hedefleyen bir girişimi destekleyen
politika ve aksiyonları uygulamaya koyarak başarılabilir.
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Şekil 1: Sürdürülebilir Büyüme Çarkı
1 Confronting Planetary Emergencies - Solving Human Problems”, OECD, 2020.
Raporda, “Sürdürülebilir Büyüme Çarkı” olarak tanımlanan bu vizyon, tüm şirketlere yöneliktir ancak
kaynaklarına oranla hem daha yüksek kümülatif düzenleyici ve idari yük ile uğraşan hem de daha zorlayıcı
bir borçlanma ortamı ile karşı karşıya kalan MKOBİ’lere özellikle daha büyük fayda sağlayabilir.
Sürdürülebilirlik yatırımları ile değer zincirleri üstünden şirketlerin üretkenliğini artırmak, tam bir
kazan-kazan fırsatı olarak sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemeyi desteklerken ekonomik
toparlanmaya hizmet eden somut politika müdahalelerine mükemmel bir örnek teşkil etmektedir.
Ancak raporda, ESG kurallarının, şirketlerin finansmana erişimde ve değer zincirlerinde verimli bir şekilde
faaliyet göstermede karşılaştıkları engelleri artırma riski de ortaya konmaktadır. G20 İtalya ve COP26, özel
sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak üzere benzeri görülmemiş taahhütlerine sahne olmuştur.
Sanayinin aktif katılımı bu süreçte oldukça önemlidir. İhtiyaç duyulan kaynağın, gelişmekte olan ülkelere
sağlanması ve bu finansmana her büyüklükteki şirketin kolayca ulaşılabilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla,
raporda sürdürülebilirlik yatırımlarına erişimin sağlanması ve kolaylaştırılması gerekliliği ele alınmıştır.
Şirketlerin karşılaştıkları zorluklar, ESG’nin ve sürdürülebilirlik sistemlerinin hala gelişmekte olan, oldukça
akışkan ve dinamik doğasından kaynaklanmaktadır. Etkin bir düzenleyici ortam, etkili sözleşmelerin
uygulanması ve düzgün adalet sisteminin yanı sıra kamu sektöründe şeffaflık; MKOBİ’lerin ve girişimcilerin
açık, dijitalleştirilmiş ve kapsayıcı bir ekonomiye katkıda bulunmalarını, büyümelerini ve başarılı
olmalarını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Raporda, büyümenin sadece kendisinin değil, türü ve
kalitesinin de önemli olduğu vurgulanmaktadır.
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Şirketler hem yatırımlarını hem de performanslarını ESG kriterleri bazında değerlendirmeye daha fazla
odaklanmaktadır. Olumlu bir ESG notu şirketlere güvenilirlik vermektedir. Dünyanın dört bir yanındaki
düzenleyiciler ve standart belirleyen kuruluşlar, “ESG bağlantılı”, “sürdürülebilir” veya “yeşil” olarak
nitelendirilmek için karşılanması gereken ESG standartları ile kamuyu aydınlatma yükümlülükleri
konusunda değerlendirmeler yapmaktadır.

Raporda, finansmana erişimi kolaylaştırmak için basit bir sistem sunulmakta ve bu sistemin küresel olarak
ekonomi ve istihdam üzerinde sahip olabileceği daha geniş etkiler gösterilmektedir. Sürdürülebilir
büyümenin ancak stratejik bir vizyon geliştirerek mümkün olduğunun altı çizilmektedir. Bu vizyon,
yalnızca iklim hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda bir bütün olarak ekonominin yapısını
etkilemek, becerileri ve yenilikçiliği geliştirmek, kurumları ve istihdam hedeflerini desteklemek ile yenilikçi
sosyal politikayı harekete geçirmek için bir fırsat olarak görmektedir.

Raporda, sürdürülebilirlik yatırımları için bir sistem uygulamaya koymak üzere pragmatik eylemler de
önerilmektedir. Doğru politikaların, sürdürülebilirlik gündemine ve yatırımlarına yönelik doğru koşulların
oluşturulmasında ve şirketlerin özellikle MKOBİ’lerin, küresel değer zincirlerine entegrasyonunu
desteklemede kilit bir rolü vardır. Sürdürülebilirlik düzenlemelerinden fayda sağlarken şirketler üzerindeki
düzenleyici yükten kaçınmak için politikalar arası tutarlı bir sisteme ve mekanizmalara da ihtiyaç vardır.

G20’ye Öneriler
Sürdürülebilirlik odaklı yatırımların, ilgili küresel değer zincirleri arasında işletme sermayesi ve nakit
akışlarını iyileştirmek için nasıl kullanım senaryosu olabileceğine odaklanılarak 2020 yılı G20 Zirvesi’nde
[B20-BIAC, 2020] “Küresel Değer Zinciri (GVC) Pasaportu” konsepti geliştirilmiş ve süreçte uçtan uca
yararlanılan bir mekanizma tasarlanmıştır.
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Sürdürülebilirlik odaklı yatırımların, ilgili küresel değer zincirleri arasında işletme sermayesi ve nakit akışlarını
iyileştirmek için nasıl kullanım senaryosu olabileceğine odaklanılarak 2020 yılı G20 Zirvesi’nde [B20-BIAC,
2020] “Küresel Değer Zinciri (GVC) Pasaportu” konsepti geliştirilmiş ve süreçte uçtan uca yararlanılan
bir mekanizma tasarlanmıştır:

a) Hükümetler, şirketlerin küresel değer zincirleri genelinde kümülatif düzenleyici yüklerini
değerlendirmelidir – ESG kuralları ve düzenlemeleri sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek için
uygulandığından, istenmeyen sonuçlardan kaçınmak çok önemlidir. Şirketlerin üretkenliği, istenmeyen
düzenleyici engellerle kısıtlanmamalıdır. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve ihtiyaç duyulan ilgili yatırım
altyapısını sağlamak için istikrarlı, tutarlı ve kapsayıcı düzenleyici ortam bir “zorunluluktur”.
b) Hükümetler elektronik veri doğrulama uyumluluğu ve belgelerin dijitalleştirilmesini sağlamalı –
Sürdürülebilirlik raporlama gereklilikleri ve düzenlemeleri, kuralları uyumlaştırarak şirketlerin üretkenliğini
artırırken, veri kullanımı ve bilgi paylaşımı önündeki katı formalite kaynaklı engelleri kaldırır nitelikte
olmalıdır.
c) Hem hükümetlerin hem de şirketlerin dijital platformların kullanımının kolaylaştırılması – Dijital
veri ve platform teknolojileri, tüm değer zinciri tarafından kullanılan güvenilir standartlaştırılmış bilgi
kaynakları yaratma hedefine ulaşmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu platformlar, çok zengin veri
kümeleri içerebildiğinden, dijital olarak birbirine bağlı ticaret ortakları arasında daha güvenli, sorunsuz ve
daha verimli bir akış sağlamak için temel altyapı olarak kullanılabilirler. Bununla birlikte, bu platformların
güvenilir olmalarını standartlara ve şifreleme mekanizmalarına ihtiyaç vardır.
d) Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının önündeki engeller kaldırılarak üretkenlikleri
desteklemelidir – Bu şekilde, şirketlerin, tedarikçilerinin ve kamu idarelerinin verimliliklerinde artış
sağlanacaktır: ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve böylece şirketlerin işletme sermayesini
artırmak, küresel konomi ve istihdam üzerinde katkılar sağlayacaktır.

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.
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