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ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Останні десятиліття підприємства своєю моделлю розвитку обирають концепцію сталого розвитку. 

Її сутність -отримання рівноваги між інтересами суспільства та майбутніми потребами, визначальним 

фактором якої є відповідальність кожного суб’єкта господарювання за результати своєї діяльності. На 

рівні підприємства мова йде про соціальну відповідальність. 

Соціально-відповідальне інвестування (СЕІ) включає екологічні, соціальні, етичні та управлінські 

фактори в процесі розміщення капіталу. Все більше число інвесторів при прийнятті інвестиційних рішень 

бере до уваги ці фактори, більш відомі як ЕСУ (екологічні, соціальні та управлінські). Дослідження, 

проведене Fortis, свідчить про стабільний розвиток ринку СЕІ, який в найближчі роки буде представляти 

20% від загального ринку інвестиційних продуктів. На сучасних ринках інвестори можуть обрати 

соціально-відповідальні інвестиції, в т.ч. екологічні, практично в усіх категоріях, включаючи фонди, 

акціонерний капітал, боргові зобов’язання, нерухомість і вкладення в приватний акціонерний капітал[2]. 

Існує одна причина, чому інвестори звертають увагу на ЕСУ-фактори - це такі цінності як соціальна 

відповідальність і захист навколишнього середовища. Інвестори усвідомлюють, що довгострокова 

реалізація СЕІ приносить ідентичні або навіть більш істотні результати в порівнянні з традиційним 

інвестуванням. При цьому інвестиційна відповідальність на поточний момент є частиною більш 

масштабного і серйозного підходу до інтересів всіх акціонерів та зацікавлених осіб. Великі корпоративні 

інвестори, такі як пенсійні і цільові фонди, часто зобов’язані включати соціальні та економічні чинники 

до своїх інвестиційних цілей. 

Відповідальне інвестування направлене на інвестиційні плани та стратегії, які розроблені 

підприємствами, що сприяють практиці ділових відносин і продуктам, які націлені на захист 

навколишнього середовища, використовують принципи і методи, які не шкодять життю тварин або 

людей. СЕІ не вкладаються в компанії та проекти, пов’язані з виробництвом продуктів, таких як цигарки, 

алкоголь, казино, виробництво зброї або будь-який вид діяльності, що наражає на небезпеку робітників, 

тварин і навколишнє середовище. 

Відповідальні інвестиції часто розцінюються як зелені інвестиції через подібність принципів. 

Екологічні інвестиції вкладаються в компанії, пріоритети яких включають захист навколишнього 

середовища і розвиток продуктів, які зменшать ефекти глобального потепління.  

У США, наприклад, вважається, що активи компаній, які розцінені як соціально відповідальні, 

збільшилися на трильйони. Європейський ринок також відмічає зростання соціально відповідальних 

інвестицій. Соціально відповідальні компанії розташовані по всьому світу і включають деякі з 

найбільших компанії в світі, готелі і ресторани. Створення соціально відповідальних інвестицій гарантує 

гарні умови праці для робітників, особливо в бідніших країнах, де в минулих величезних корпораціях 

використовували в своїх інтересах робочу сили, не враховуючи умови праці та їх права. 

На сьогоднішній день 65 країн перейшли до зеленої економіки і відповідних стратегій, 48 з них 

розробляють національні централізовані екологічні плани. Екологічні інвестиції все частіше 

використовуються і досягли $ 66 млрд США станом на  червень 2015 року [1]. Вони як і раніше мають 

значний потенціал для зростання. 

Додатковою проблемою для переорієнтації фінансової системи підприємств на реальний сектор 

економіки буде повага планетарних меж і необхідність переходу нинішньої економіки, заснованої на 

викопному паливі і використання сировиних матеріалах,до більш ефективного використання 

невідновлюваних ресурсів і отримання з копалин на основі енергії в цілому в перспективі 2050 року.  

Сталий розвиток вимагає змін щодо розширення та відносної вартості фінансових активів та їх 

відношення до створення, стратегічного управління і продуктивності реального багатства. Тому стійка 

фінансова система є сталою системою, яка створює цінності та здійснює операції фінансових активів 

таким чином, щоб формувати реальне багатство з метою задоволення довгострокових потреб всеосяжної 

екологічно стійкої економіки. 
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