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Etyczne Finansowanie a Sprawiedliwy Handel

Wstęp
Według definicji zawartej w Karcie Sprawiedliwego Handlu1, Sprawiedliwy Handel to „odpowiedź
na niepowodzenie, jakie konwencjonalny handel ponosi w zakresie zapewnienia ludziom
w najbiedniejszych rejonach świata trwałych środków utrzymania oraz zrównoważonych
możliwości rozwoju”. Jako alternatywa dla tradycyjnego handlu międzynarodowego rozwijał się
on w trakcie ostatniej dekady, również w ciągu ostatnich kilku lat, pomimo trwającego na świecie
kryzysu finansowego i gospodarczego.
Choć w rozwoju Sprawiedliwego Handlu można zauważyć tendencję wzrostową, nie jest ona
jednolita. Wzrost może być różny w zależności od modelu dystrybucji oraz rodzaju produktu
(rękodzieła, produkty spożywcze, kosmetyki itp.). Dzięki ustaleniu aspektów kluczowych dla
systemu Sprawiedliwego Handlu, organizacje zajmujące się nim mogą pozwolić sobie na
rewizję własnych modelów marketingowych i projektów. Stanowi to szansę na znalezienie
krótko- i długoterminowych rozwiązań, które pozwolą na udoskonalenie systemów certyfikacji2.
Za przykład mogą posłużyć dwie największe na świecie organizacje Sprawiedliwego Handlu:
Fairtrade International (FLO) oraz Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (World Fair
Trade Organization, WFTO). Pierwsza z nich, która promuje poszczególne certyfikowane
produkty (głównie w supermarketach oraz wśród dużych sprzedawców detalicznych), odnotowała
wzrost całkowitej liczby producentów zaangażowanych w Sprawiedliwy Handel w latach 20112012 (1149 producentów, co stanowiło wzrost o 16%) oraz około 20% wzrost w sprzedaży
konsumenckiej od 2011 roku3. Model WFTO z kolei posiada w ofercie bardzo różnorodne
produkty, których łańcuch produkcyjny opiera się w całości na zasadach Sprawiedliwego
Handlu. Jest to możliwe dzięki współpracy z organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi
się wyłącznie Sprawiedliwym Handlem. W swoim ostatnim raporcie rocznym WFTO wskazała,
że kryzys finansowy ujawnił największe problemy tradycyjnych łańcuchów produkcyjnych, takie
jak relacja między ceną surowców i sprawiedliwą zapłatą dla producentów, zmniejszenie siły
nabywczej konsumentów Północy oraz problemy z jakimi borykają się na rynku niektóre4 towary.
Niniejszy przewodnik jest skierowany do konsumentów, dorosłych i młodzieży, którzy
pragną w sposób odpowiedzialny dokonywać wyborów konsumenckich oraz gospodarować
swoimi finansami. Skupia się on na wspólnych elementach oraz naturalnej synergii między
Sprawiedliwym Handlem a etycznym finansowaniem. Opisano w nim skutki tych powiązań, a
także niektóre narzędzia, z pomocą których etyczne finansowanie może pomóc w działaniach
na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

1
Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu i Fairtrade Labeling Organizations International (obecnie
Fairtrade International), 2009: www.wfto.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1732&&Itemid=1
2
Fair trade and the economic crisis, [2012]: www.befair.be/en/content/fair-trade-and-economic-crisis
3
Raport roczny 2012-2013 Fairtrade International „Unlocking the Power”. Raport odnosi się do ogólnej liczby producentów w ramach
Sprawiedliwego Handlu, w tym też dużych dystrybutorów detalicznych, których liczba wzrosła od ubiegłego roku średnio o 20% (w tym: Niemcy 33%,
Holandia 26%, Szwecja 28%, Szwajcaria 15% oraz Wielka Brytania 16%): www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012-13_
AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf
4
Dalvai Rudi, „Introduction”, w: Raport roczny WFTO 2012: www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=109
[2012].
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1. Sprawiedliwy Handel a etyczne finansowanie: w jaki
sposób odpowiedzialne decyzje mogą wpływać na rynek
Historia Sprawiedliwego Handlu zaczęła się stosunkowo niedawno. Jego korzenie sięgają
powojennego okresu lat 40. XX wieku, czasów budowy nowego porządku świata oraz początku
neokolonializmu. Wskutek zaistnienia nowych form wyzysku w handlu powstawały organizacje
charytatywne. Starały się one działać na korzyść społeczności w krajach tzw. Trzeciego
Świata, kwestionując niegodziwości, jakich doświadczyły kraje rozwijające się z ręki krajów
rozwiniętych. Dzięki inicjatywie pewnych amerykańskich organizacji pozarządowych zaczął
powstawać alternatywny model, opierający się na idei, że aby pomóc w zwalczaniu nierówności
między Północą a Południem należy zwiększyć potencjał gospodarczy krajów Południa.
Idea wkrótce przekształciła się w alternatywny model biznesu, który skupiał się na drobnych
producentach, jakości życia mieszkańców małych społeczności oraz na dobrowolnych,
solidarnych działaniach organizacji funkcjonujących w krajach Północy. Pod koniec lat 50. XX
wieku Sprawiedliwy Handel dotarł z Ameryki aż do Europy, a w szczególności do Holandii,
gdzie w 1969 roku powstał pierwszy Sklep Trzeciego Świata, będący przodkiem dzisiejszych
Sklepów Świata. W latach 80. ruch Sprawiedliwego Handlu odkrył, że działania marketingowe
oraz system certyfikacji produktów mogą stanowić o jakości i być symbolem uznania jego
produktów. Pierwszy certyfikat Sprawiedliwego Handlu powstał w 1988 roku w Holandii.
Marka odniosła sukces i w kolejnych latach stworzono pierwszy formalny system certyfikacji
produktów, który w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju systemu Sprawiedliwego Handlu
oraz do zaakcentowania roli łańcucha dostaw oraz zawodów wykonywanych w jego obrębie5.
Powyższa prezentacja rysu historycznego miała pokazać, w jaki sposób ruch Sprawiedliwego
Handlu stał się taki, jakim jest obecnie. Mając na uwadze kluczowe założenia, aktorów oraz
sieci powiązań Sprawiedliwego Handlu, w dalszej część przewodnika spróbujemy dojść do
tego czy i w jaki sposób Sprawiedliwy Handel może dziś znaleźć silnego sprzymierzeńca w
etycznych finansach. Omówimy w jaki sposób te dwie idee mogą zostać wykorzystane, aby
przyczynić się do budowania bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego oraz kierującego się
solidarnością świata.
W tym rozdziale postawimy następujące pytania:
1.1 Czym jest Sprawiedliwy Handel dzisiaj?
1.2 Czy Sprawiedliwy Handel jest dla producentów narzędziem walki ze spekulacją cenową?
1.3 W jaki sposób etyczne finansowanie może stać się jego ważnym sprzymierzeńcem?

1.1 Czym jest Sprawiedliwy Handel dzisiaj?
W 1998 roku największe sieci Sprawiedliwego Handlu – FLO (Faitrade Labelling Organization,
obecnie: Fairtrade International), IFAT (International Federation for Alternative Trade, obecnie:
World Fair Trade Organization, Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu), NEWS!
(The Network of European World Shops) oraz EFTA (European Fair Trade Association)
– powołały do życia FINE, której nazwa pochodzi od pierwszych liter ówczesnych nazw
organizacji założycielskich. FINE jest platformą służącą do koordynacji, wykorzystywaną przez
te organizacje do pracy nad wspólnymi strategiami mającymi na celu ułatwienie drobnym
producentom dostępu do rynków zbytu oraz wypracowanie wspólnych działań politycznych i
kulturalnych. FINE sformułowana następującą definicję Sprawiedliwego Handlu:
5
Więcej o historii Sprawiedliwego Handlu: „Sixty Years of Fair Trade”, dostępne na stronie internetowej WFTO: www.wfto.com [dostęp:
30.01.2014]
6
Zasady Sprawiedliwego Handlu: http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/10-standardow-sprawiedliwego-handlu

4|

Etyczne Finansowanie a Sprawiedliwy Handel

Fair Trade
Organization
(FTO, Organizacja
Sprawiedliwego
Handlu),
zwana dawniej
Alternative Trade
Organization (ATO),
uznaje Sprawiedliwy
Handel za jeden z
elementów swojej
misji i jeden z jej
podstawowych celów
działania. Organizacje
Sprawiedliwego
Handlu6 przestrzegają
zasad Sprawiedliwego
Handlu . Aktywnie
angażują się we
wspieranie drobnych
producentów, działają
na rzecz podnoszenia
ich świadomości i
budowy potencjału
wspólnot lokalnych.
Prowadzą działania
rzecznicze w celu
zmiany praktyk handlu
międzynarodowego.

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i
szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się
do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz
ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie
w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez
konsumentów) są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie
świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu
międzynarodowego7.
Co za tym idzie, Sprawiedliwy Handel jest:
•
•
•

modelem gospodarczym bazującym na współpracy i współuczestnictwie, zapewniającym
sprawiedliwy i zrównoważony łańcuch dostaw (począwszy od momentu wytworzenia towaru
aż do działań marketingowych);
ruchem działającym na rzecz odpowiedzialnej gospodarki solidarnościowej, promującej
aktywne zaangażowanie konsumentów oraz oddolne systemy gospodarcze;
Transparentnym podejściem do łańcucha dostaw, proponującym etyczne podejście na
każdym jego etapie, co uwidacznia się m.in. w praktykach organizacji Sprawiedliwego
Handlu, które upubliczniają strukturę swoich cen.

W łańcuchu produkcyjnym Sprawiedliwego Handlu ludzie, przedsiębiorstwa i organizacje,
działają razem, zjednoczone przez wspólne cele i wartości.
Kim są:

Producenci
Producenci to zazwyczaj małe i średnie spółdzielnie pochodzące z krajów globalnego Południa
borykających się z trudnościami gospodarczymi, które stworzyły więzy handlowe zgodne z
zasadami i wartościami Sprawiedliwego Handlu. Aby móc rozpocząć, a potem kontynuować
produkcję (zakup technologii i surowców, sprawiedliwe oraz godne wynagrodzenie dla
pracowników), producenci potrzebują kapitału, a więc nawiązania stałych, stabilnych oraz
sprawiedliwych relacji gospodarczych.

Importerzy
Relacja handlowa łącząca producentów i importerów opiera się na modelu dialogu, konsultacji
oraz wzajemnego uczestnictwa. Importerzy są zobowiązani do wspierania producentów przez:
•
•
•

długoterminowe umowy, będące gwarancją ciągłości produkcji oraz zabezpieczeniem
dla zarobków, które przeznacza się na rzecz rozwoju produktu, działań biznesowe oraz
społeczności;
oferowanie sprawiedliwych cen w zamian za produkty oraz rozbudowanych ofert kredytowych
na zamówienia;
inne działania wchodzące w zakres kompetencji importerów (między innymi transport
produktów oraz ich umiejscowienie w łańcuchu produkcyjnym).

Sieci sprzedaży
Istnieją dwa kanały dystrybucyjne, dzięki którym produkty Sprawiedliwego Handlu trafiają na
półki sklepowe:
1. Tradycyjny (łańcuch produkcyjny w 100% zgodny z zasadami Sprawiedliwego Handlu). Mówi
się o nim wtedy, kiedy łańcuch produkcyjny jest w całości koordynowany przez organizacje i
przedsiębiorstwa działające wyłącznie w obrębie Sprawiedliwego Handlu.
Dla przykładu Sklepy Świata to sklepy zarządzane zazwyczaj przez organizacje nonprofit, które są utrzymywane w większości dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Obok
działań handlowych, Sklepy Świata odgrywają też kluczową rolę w dostarczaniu informacji,
podnoszeniu świadomości oraz promowaniu działań, przez co sprawiają, że producenci i
ich społeczności są bliżej konsumentów. Działania te odgrywają istotną rolę w budowaniu
solidarności i promowaniu odpowiedzialnych działań konsumpcyjnych.
2. Dystrybucja produktów certyfikowanych. Tradycyjne sieci sprzedaży Sprawiedliwego Handlu
7

Definicja opracowana przez F.I.N.E. [2001]: www.fair-trade-hub.com/support-files/fair-trade-definition.pdf
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rozbudowują się w stronę szerszego rynku sprzedaży detalicznej, czyli supermarketów oraz
podobnych punktów masowej dystrybucji, które są zainteresowane wzbogaceniem swojej
oferty przez wprowadzenie do niej produktów Sprawiedliwego Handlu (marki poniżej).
Oprócz tych dwóch istotnych kanałów dystrybucyjnych, produkty Sprawiedliwego Handlu są
obecnie rozprowadzane na różne inne sposoby, na przykład w internecie, w restauracjach czy
w ramach ofert cateringu dla przedsiębiorstw.

Organizacje certyfikujące
Jednostki te są odpowiedzialne za monitorowanie i weryfikację producentów oraz łańcuchów
dostaw pod kątem ich zgodności z zasadami Sprawiedliwego Handlu.
Dzięki certyfikatom przyznawanym przez tego typu organizacje, konsumenci wiedzą, które
produkty są całkowicie zgodne z zasadami Sprawiedliwego Handlu. Organizacje certyfikujące
są narzędziem ułatwiającym rozbudowywanie sieci dystrybucyjnych poprzez proces kontroli
przedsiębiorstw pod kątem zgodności z zasadami Sprawiedliwego Handlu.

CERTIFIED

Na poziomie międzynarodowym istnieją dwie główne organizacje zajmujące się przyznawaniem
certyfikatów Sprawiedliwego Handlu8:
•

Fairtrade International (dawniej Fairtrade Labelling Organisations). Certyfikat Fairtrade
poświadcza, iż produkt (nie zaś firma czy organizacja) jest zgodny ze standardami
społecznymi, gospodarczymi oraz związanymi z ochroną środowiska, które zostały ustalone
przez tę organizację. Certyfikat jest wydawany przez niezależną jednostkę FLO-CERT9,Organ
ten został założony przez Fairtrade International, aby móc zagwarantować, że działania
producentów, handlowców oraz przetwórców są zgodne z zasadami Sprawiedliwego
Handlu10.

•

WFTO (World Fair Trade Organization, Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu). Fair
Trade Guarantee System11 to system certyfikacji, który umożliwia licencjonowanie wszystkich
działań, począwszy od procesu przetwarzania / produkcji, aż do sprzedaży. Certyfikat jest
przyznawany produktom, których zgodności z kryteriami ustalonymi przez WFTO została
potwierdzona.

Ruch Sprawiedliwego Handlu od początku obrał sobie za cel zwiększenie świadomości
konsumentów na temat problemów, których przyczyną jest tradycyjny handel międzynarodowy.
Sprzedaż produktów w Sklepach Świata stała się drogą przekazu informacji o produktach, a
także producentach oraz warunkach, w jakich żyją.
W ten sposób elementy kulturowe i polityczne ściśle łączą się z celami, jakie stawia sobie
Sprawiedliwy Handel. Na przestrzeni lat, działalność ruchu w dziedzinie upowszechniania
informacji oraz jego aktywność polityczna stały się coraz bardziej skuteczne. Istotnymi
elementami dla tych działań są organizacje należące do sieci Sprawiedliwego Handlu,
zarówno te na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym, a także rzecznicy ruchu. Dzięki
nim międzynarodowe i regionalne agencje rządowe oraz instytucje doceniły wkład ruchu
Sprawiedliwego Handlu w przeciwdziałanie ubóstwu, promowanie zrównoważonego rozwoju
oraz wzrost świadomości konsumentów na temat problemów handlu.
W kolejnej części przedstawimy niektóre narzędzia wykorzystywane przez Sprawiedliwy Handel
w celu promowania etycznych łańcuchów dostaw.

8
Inne certyfikaty to na przykład: Equitable Ecocert – francuski certyfikat wykorzystywany do oznaczania produktów pochodzących z tradycyjnego
łańcucha dostaw Sprawiedliwego Handlu wydawany przez Ecocert, główną organizację certyfikującą we Francji; Fair for Life IMO – program certyfikacyjny
powstały w 2006 r. w Szwajcarii dzięki Bio-Foundation i IMO (Institute for Marketecology), którego celem jest umożliwienie wszystkim wytwórcom i
operatorom korzystanie z zewnętrznego systemu certyfikacji Sprawiedliwego Handlu. Certyfikowane są produkty rolne, kosmetyki, tekstylia, rękodzieło
i zabawki; Naturland Fair Certification, program certyfikacyjny stworzony w Niemczech przez Naturland – Association for Organic Agriculture. Obecnie
Naturland wydaje certyfikat – Naturland Fair Trade certification of product – przyznawany produktom oraz certyfikat zwany corporate Naturland Fair Trade
certification przyznawany przedsiębiorstwom oraz systemom produkcyjnym.
9
FLOCERT: www.flo-cert.net/flo-cert/158.html [dostęp: 30.01.2014]
10
Fairtrade Standards są kryteriami ustalonymi na poziomie międzynarodowym, do których muszą się dostosować wszyscy uczestnicy łańcucha
wartości (producenci, sprzedawcy, przetwórcy). Do chwili obecnej Fairtrade International ustalił standardy dla 140 produktów: www.fairtrade.net/ourstandards.html [dostęp: 30.01.2014]
11
Prezentacja dotycząca WFTO Guarantee System: www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1944&Itemid=389 [dostęp:
30.01.2014].
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Ruch
Sprawiedliwego
Handlu to połączone
siły organizacji,
wolontariuszy i
działaczy oraz firm
promujących zasady
Sprawiedliwego
Handlu. Ma on za
zadanie umocnić
pozycję drobnych
producentów, a także
sprawić, by handel był
bardziej zrównoważony
oraz by mógł
zapewniać im stałe
dochody.

1.2 Sprawiedliwy Handel: narzędzie walki ze spekulacją cenową
Sprawiedliwy Handel jest instrumentem rynkowym mającym na celu rozwiązywanie problemów
typowych dla tradycyjnych transakcji gospodarczych. Pragnie on chronić producentów
przed wahaniami rynku oraz spekulacją cen surowców12, a także zapewnić równomierną
dystrybucję zysków wzdłuż całego łańcucha dostaw. Często sądzi się, że wzrost cen towarów
automatycznie prowadzi do wzrostu przychodów producentów, co niestety nie zawsze jest
prawdą. Ci, którzy najbardziej korzystają na wahaniach cen zazwyczaj nie są bezpośrednio
związani z wytwarzaniem danego towaru. Przeciwnie, wzrost cen towarów żywnościowych
często jest przyczyną ubóstwa i głodu wśród społeczności producentów, których przychody
nie nadążają za wzrostem cen. Dzieje się tak, ponieważ społeczności drobnych rolników,
posiadających niewielkie ilości ziemi uprawnej, zazwyczaj prowadzą uprawy monokulturowe.
Ich siła nabywcza wiąże się z możliwościami sprzedaży płodów rolnych, które w większości
przypadkó w są surowcem przetwarzanym przez kogoś innego. Ceny dostarczanych przez
nich surowców rosną wolniej niż ceny gotowych produktów, które dla własnego zaopatrzenia
nabywają oni u lokalnych sprzedawców.
Duże wahania cenowe uniemożliwiają rolnikom zmianę gatunku upraw, gdyż wymagałoby to
posiadania środków finansowych na zakup nasion i potrzebnych narzędzi rolniczych. Wysokie
koszty związane z tym długotrwałym procesem (od momentu podjęcia decyzji o zmianie do
czasu zebrania plonów mogą upłynąć miesiące a nawet lata) także zmniejsza elastyczność
finansową. W tym czasie działania spekulacyjne mogą doprowadzić do powstania i pęknięcia
bańki cenowej, przez co decyzja podjęta przez rolników o zmianie produkcji może okazać się
niesłuszna. Z tego samego powodu wahania cen sprawiają, że zaciąganie kredytów przez
drobnych rolników jest szczególnie ryzykowne. Banki niechętnie udzielają pożyczek drobnym
producentom.
W jaki sposób Sprawiedliwy Handel pomaga chronić drobnych przedsiębiorców przed nagłymi
zmianami na rynku, spekulacją cen oraz kosztów surowców?
Odpowiedź brzmi: poprzez wprowadzenie porozumień cenowych uwzględniających
bezpośrednie i pośrednie koszty produkcji oraz stanowiących gwarancję jakości życia
poszczególnych osób, wspólnot i całych społeczności.
Cena minimalna Fair Trade13 (Fair Trade / Faitrade Minimum Price, FMP) jest gwarantowaną,
podstawową ceną produktu, zabezpieczającą dostawcę przed spadkiem ceny transakcyjnej,
wynikającej z wahań ceny rynkowej. FMP ustalane są z uwzględnieniem kraju pochodzenia,
rodzaju produktu i jego cech. Ceny są publikowane (np. na fairtrade.net) i stanowią punkt
odniesienia przy transakcjach handlowych.
Sprawiedliwa cena (Fair Price) jest całkowitą ceną płaconą producentowi. Jest ona ustalana z
uwzględnieniem ceny minimalnej FT (nie może być od niej niższa) oraz premii.

Premia na rzecz społeczności lokalnej (Fair Trade/ Fairtrade Premium, FP) jest to dodatkowa kwota płacona producentom, oprócz
standardowej zapłaty za ich produkty. Premia może być wykorzystywana do rozwoju lokalnych społeczności (usług, edukacji, opieki
zdrowotnej itp.) i budowy potencjału ekonomicznego wytwórców.

1.3 W jaki sposób etyczne finansowanie może stać się ważnym
sprzymierzeńcem Sprawiedliwego Handlu?
Przyczyną trwającego obecnie kryzysu była zmiana ukierunkowania inwestycji z rzeczywistych
dóbr na rynek instrumentów finansowych. Zyski, które mogły być zainwestowane w aktywa
produkcyjne, zostały wykorzystane do napędzenia finansowych mechanizmów spekulacyjnych.
Innymi słowy, wszystko sprowadza się do „zarabiania na zarabianiu” na korzyść niewielkiej
grupy osób oraz do wyzyskiwania zasobów.
12
A. Baranes „Scommettere sulla fame. Crisi finanziaria e speculazione su cibo e materie prime” [„Zakład o głód. Kryzys finansowy a
spekulowanie cenami żywności i surowców”], w: „Capire la Finanza”, grudzień 2010: www.fcre.it
13
Patrz: Fair Trade Glossary, opracowany przez FLO i WFTO, 2011: www.wfto.com [dostęp: 30.01.2014]. Patrz także: Minimum Price and
Premium Information. Fairtrade International: www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html [dostęp: 30.01.2014]
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Powyższa idea jest antytezą dla wszystkiego, co praktykuje się w sektorze etycznego
finansowania [patrz Projekt PRICE – Przewodnik 1: Wprowadzenie do Etycznego Finansowania
i Odpowiedzialnych Inwestycji] oraz co jest promowane przez ruch Sprawiedliwego Handlu.
Wydaje się, że etyczne finansowanie to silny sprzymierzeniec Sprawiedliwego Handlu,
gdyż oba te ruchy w centrum gospodarki stawiają człowieka, a nie zysk. Oba uznają też
pieniądz nie za cel sam w sobie, a za środek do osiągnięcia celu, którym jest wspólne
dobro, godność i sprawiedliwość społeczna.
Wykorzystanie narzędzi finansowych do ułatwienia uzyskiwanie kredytu jest strategią walki
z ubóstwem i z czynnikami, które je determinują. Mikrofinansowanie stanowi specyficzne
pole działalności etycznych finansów, skupiające się na zwalczaniu przeszkód dla uzyskania
kredytów przez osoby o niskim dochodzie. W obrębie mikrofinansowania wyróżnia się różne
typy działań, począwszy od mikrooszczędzania po mikroubezpieczenia. Przedsięwzięcia te
mają na celu zagwarantowanie poręczenia kredytowego poprzez fakt posiadania przez różne
osoby i instytucje finansowe udziałów w mikrokredytach.
Temat ten zostanie omówiony szerzej w kolejnym rozdziale. Na początek jednak należy
przyjrzeć się „filarom” etycznego finansowania i Sprawiedliwego Handlu. Dzięki temu będzie
można ustalić w jakich aspektach zasady i cele tych dwóch ruchów się pokrywają i wzajemnie
uzupełniają.
Aby dowiedzieć się jakie zasady leżą u podstaw etycznego finansowania i Sprawiedliwego
Handlu oraz by ustalić ich punkty wspólne, należy odnieść się do dwóch dokumentów: Karty
Sprawiedliwego Handlu stworzonej przez Fairtrade International oraz WFTO w 2009 roku14
oraz do manifestu na rzecz etycznych finansów (Manifesto for Ethical Finance) powstałego na
podstawie włoskiego wzorca z 1998 roku15.
Filary Sprawiedliwego Handlu i etycznego finansowania – wspólne wartości i zasady
Sprawiedliwy Handel

Etyczne finansowanie
Integracja
Dostęp do wszystkich form kredytu jest uznawany
za prawo człowieka. Etyczne finansowanie
nie dyskryminuje nikogo ze względu na płeć,
pochodzenie, religię czy status finansowy.
Pod uwagę brane są poręczenia (zarówno te
udzielane przez osoby prywatne jak i przez grupy
osób), a także inne podmioty gospodarcze.

Prowadzi działania mające na celu wprowadzenie
na rynek zmarginalizowanych i wykluczonych
producentów, z poszanowaniem dla ich kultury i
tradycji.

Pod uwagę brane są poręczenia (zarówno te udzielane przez osoby prywatne jak i przez
grupy osób), a także inne podmioty gospodarcze.

14
15
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Próbuje stworzyć sprawiedliwe i zrównoważone
relacje handlowe poprzez promowanie ochrony
środowiska, zrównoważonego zarządzania zasobami
naturalnymi oraz politykę cenową ustalaną na
podstawie wskaźników rozwoju społecznego i
gospodarczego, wykraczając w ten sposób poza
wymiar czysto gospodarczy.

Uważa efektywność za część składową etycznej
odpowiedzialności. Etyczne finansowanie nie
funkcjonuje na zasadzie organizacji charytatywnej, a
wspiera działania na rzecz społeczeństwa w obrębie
zarządzania aktywami oraz inwestycji.

Promuje godne warunki pracy, wolność zrzeszania
się, poszanowanie dla umów zbiorowych, dbałość
o uregulowanie kwestii umów o pracę, integrację i
ochronę osób zagrożonych wykluczeniem.

Uznaje gromadzenie dóbr materialnych opierające
się wyłącznie na posiadaniu i wymianie pieniędzy
za bezprawne. Stopa oprocentowania stanowi
miarę skutecznego wykorzystania oszczędności,
współczynnik odzwierciedlający stosunek między
skutecznością a użytecznością społeczną
finansowanych projektów.

Dba o zrównoważony środowiskowo rozwój:
wszystkie jednostki będące częścią łańcucha
dostaw Sprawiedliwego Handlu współpracują w celu
ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego
wykorzystania zasobów naturalnych.

Uznaje odpowiedzialność społeczną i środowiskową
za wskaźniki istotne dla inwestycji.

Patrz przypis 1
Pełny tekst manifestu dostępny na stronie: www.finansol.it/?page_id=5

Etyczne Finansowanie a Sprawiedliwy Handel

Poręczenie to
zabezpieczenie
finansowe zapewnione
przez osoby trzecie
– organy prywatne
bądź publiczne – w
umowie mikrokredytu,
w której poręczenie
jest wymagane przez
kredytodawcę. Stanowi
ono zabezpieczenie na
wypadek, gdyby osoba
zaciągająca pożyczkę
nie była w stanie jej
spłacić.

Sprawiedliwy Handel

Etyczne finansowanie

Rozpowszechnianie informacji i współuczestnictwo
Działa na rzecz budowania potencjału i pozycji
producentów: Sprawiedliwy Handel promuje
rozwój umiejętności technicznych i kierowniczych
producentów tak, by mogli wykorzystywać swoją siłę
przetargową na rynku dla dobra wspólnoty.
Promuje budowanie świadomości i wsparcia
klientów: sprawiedliwość społeczna oraz szansa na
zmiany są dziedzinami wspólnymi dla producentów i
konsumentów. Działania mające na celu podnoszenie
świadomości oraz budowanie wsparcia są konieczne
dla zmiany zasad handlu międzynarodowego oraz
dla stworzenia sprawiedliwego i zrównoważonego
systemu handlu światowego.

Zakłada, że należy promować powszechne
uczestnictwo w podejmowaniu decyzji przez firmę
nie tylko w odniesieniu do jej udziałowców, ale także
do pracowników i oszczędzających / inwestorów.
W ramach etycznego finansowania preferuje się
pewne sposoby lokowania funduszy oraz popiera
demokratyczne mechanizmy współuczestnictwa w
procesie podejmowania decyzji.

Promuje skuteczne partnerstwo w biznesie w
relacjach z producentami oparte na obustronnym
zaufaniu, takie jak na przykład umowa społeczna.

Wymaga pełnego i konsekwentnego stosowania się.

Przejrzystość
Monitorowanie i ewaluacja uznawane są za kwestie
podstawowe: weryfikacja zgodności łańcuchów
dostaw ze stosownymi zasadami oraz ich wpływ
na gospodarkę i społeczeństwo są kluczowe dla
wzmocnienia relacji zaufania oraz przejrzystości w
obrębie Sprawiedliwego Handlu.

Zapewnia przejrzystość: oszczędzający i inwestorzy
mają prawo wiedzieć o procesach zachodzących w
instytucjach finansowych, decyzjach inwestycyjnych
oraz sposobie, w jaki wykorzystywane są ich
pieniądze.

Informacje zawarte w powyższej tabeli wskazują, że istnieje wiele zasad i wartości wspólnych
dla etycznego finansowania i Sprawiedliwego Handlu. Są nimi: uznanie dostępności kredytów
za warunek konieczny do tworzenia miejsc pracy; uznanie efektywności, przejrzystości i
odpowiedzialności za podstawowe wymagania, jakie należy stawiać w przypadku wszystkich
działań finansowych, handlowych oraz gospodarczych, a także wszystkich relacji z inwestorami,
konsumentami oraz partnerami biznesowymi.
Innym wspólnym aspektem jest aktywne uczestnictwo udziałowców, pracowników,
oszczędzających / konsumentów w procesie podejmowania decyzji przez firmę. Odbywa
się to poprzez zapewnienie dostępu do informacji, bezpośrednie spotkania oraz obecność
pracowników i klientów w życiu gospodarczym danej organizacji (tyczy się to zarówno instytucji
etycznych finansów jak i stowarzyszeń / spółdzielni Sprawiedliwego Handlu). Wprowadzanie
w życie tego demokratycznego modelu jest konieczne w dążeniu do użyteczności społecznej i
sprawiedliwości.
Co więcej, komunikacja, podnoszenie świadomości oraz działalność edukacyjna są istotnymi
aspektami zarówno dla etycznego finansowania jak i dla Sprawiedliwego Handlu.
Powiedzieliśmy już nieco na temat Sprawiedliwego Handlu. Przedstawiliśmy też te wartości
i zasady, które łączą go z dziedziną etycznego finansowania, co pozwala można uznać oba
ruchy za potencjalnych sprzymierzeńców. W kolejnym rozdziale przyjrzymy się instrumentom,
za pomocą których etyczne finansowanie wspiera działania na rynku Sprawiedliwego Handlu w
celu ułatwienia producentom (a także innym podmiotom łańcucha dostaw) dostępu do kredytów.
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2. Narzędzia etycznego finansowania w służbie Sprawiedliwego Handlu
Sukces każdej złożonej strategii walki z ubóstwem zależy od zdolności ludzi do poprawy
własnej sytuacji z myślą o sobie i o przyszłych pokoleniach16. Jest to możliwe jedynie wtedy,
gdy wolność wyboru i możliwość realizacji życiowych celów są sprawą oczywistą.
Niestety, dzisiejszy system finansowy nie ułatwia prób wyjścia z ubóstwa, chyba że stoją za
nimi wiarygodni poręczyciele. W taki sposób odmawia się udzielania kredytów tym, którzy
ich potrzebują. Drobnym producentom trudno uzyskać kredyt w tradycyjnym banku, który
uznaje, że inwestowanie w niezamożnych producentów pierwotnych jest wysoce ryzykowne.
Tradycyjne banki niechętnie udzielają producentom i ich firmom kredytów, gdyż uznają
ich za niekwalifikujących się do korzystania z usług bankowych. Pogłębia to wykluczenie i
marginalizację oraz trwałą biedę wśród wytwórców i producentów, którzy nie mogą wykorzystać
swego potencjału gospodarczego, gdyż nie posiadają wystarczających środków finansowych
by móc współzawodniczyć na tradycyjnym rynku gospodarczym.
Sprawiedliwy Handel wykorzystuje prefinansowanie jako narzędzie do walki z problemami
związanymi z dostępem do środków finansowych koniecznych do produkcji. Prefinansowanie
gwarantuje wypłacanie producentom 50% całości ustalonej ceny już w momencie składania
zamówienia. Mechanizm ten pozwala wytwórcom na zapewnienie środków na produkcję
bez konieczności uciekania się do wysoko oprocentowanych kredytów oraz na rozpoczęcie
procesu produkcji w oparciu o bezpieczne umowy handlowe. Prefinansowanie pozwala także
na pozyskanie funduszy od etycznych banków, spółdzielni i konsorcjów etycznych finansów
oraz spółdzielni zajmujących się mikrokredytami [patrz Projekt PRICE – Przewodnik 1:
Wprowadzenie do Etycznego Finansowania i Odpowiedzialnych Inwestycji].

Sklepy Świata we Włoszech i gromadzenie oszczędności
Sklepy Świata (World Shops) są pierwszą i najbardziej zintegrowaną siecią łańcuchu dostaw Sprawiedliwego Handlu. Sklepy świata
to nie tylko miejsce sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu, ale także przestrzeń dająca możliwości rozwoju i będąca źródłem
informacji. Są megafonem, przez który przemawiają i dzielą się swym doświadczeniem producenci z krajów Południa. Są to organizacje
komercyjne, które kierują się często niekomercyjnymi założeniami oraz etyką solidarności. We Włoszech, aby móc sprostać prawnym
wymogom ekonomicznym i kulturowym, Sklepy Świata przyjęły równocześnie formę spółdzielni i organizacji wolontariackiej. W
niektórych Sklepach Świata we Włoszech istnieje możliwość gromadzenia oszczędności poprzez książeczki oszczędnościowe, co
pozwala ich posiadaczom na oszczędzanie jak i dopłacanie do pieniędzy zainwestowanych przez członków spółdzielni. Zebrane w ten
sposób środki przeznaczane są na prefinansowanie drobnych producentów oraz na inne cele komercyjne. Mechanizm ten funkcjonuje
zwłaszcza w Sklepach Świata Altromercato Consortium, które w ciągu lat opracowały system solidarnościowego finansowania oraz
prowadzenia kampanii informacyjnych na ten temat17.

Claro Fair Trade
Claro Fair Trade18 jest głównym importerem produktów Sprawiedliwego Handlu w Szwajcarii i posiada własną sieć Sklepów Świata.
Stworzył też własną markę, Claro Fair Trade, wspieraną przez firmę Claro Fair Trade Ltd, która jest organizacją gromadzącą środki
finansowe mające pomóc zaspokoić potrzeby kredytowe producentów w krajach Południa. Firma funkcjonuje dzięki:
1.
2.

darowiznom przekazywanym na Producer Promotion Fund, który wykorzystuje zasoby finansowe do inwestowania w poprawienie
jakości produktów oraz wprowadzanie innowacji w procesie wytwórczym;
udziałom Claro, które mają pomóc w gromadzeniu kapitału społecznego. Udziałowcy Claro stają się członkami Claro Fair Trade.
Udziały są sprzedawane poza giełdą papierów wartościowych i obecnie są w posiadaniu około 2000 udziałowców – osób prywatnych
i instytucji (z czego ponad połowa to prywatni posiadacze niewielkiej liczby udziałów) – w tym organizacji humanitarnych oraz
Sklepów Świata sieci Claro Fair Trade. Claro Fair Trade Ltd oferuje także refinansowanie pożyczek dla producentów z krajów
Południa.

16
A. Baranes, R. Milano, „Guida per i Risparmiatori, come investire per lo sviluppo nei paesi del Sud del Mondo”, 2009, p.16. Publikacja
stworzona w ramach projektu UE „Save for Good: mobilising European actors to build global inclusive financial sectors in developing countries” ONG/
ED/2007/135-827. Ref. 106, finansowanego przez Wspólnotę Europejską. Opublikowana w 2009 r. i dostępna na stronie RITMI. Patrz: www.microfinanzaitalia.org/saveforgood/Guida_Risparmiatori.pdf
17
Narzędzie edukacyjne „Finanza Etica e Solidale” opracowane przez Fondazione Culturale Responsabilità Etica i CTM Altromercato. Publikacja
stworzona w ramach projektu UE„Save for Good: mobilising European actors to build global inclusive financial sectors in developing countries” ONG/
ED/2007/135-827. Ref. 106: www.microfinanza-italia.org/saveforgood/educational_tool_kit/capitolo2/progetti.htm
18
Claro Fair Trade: corporate.claro.ch/Company.8+M5d637b1e38d.0.html (dostęp: 30.01.2014).
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W niektórych przypadkach, Sklepy Świata mogą korzystać ze specjalnych usług świadczonych
przez spółdzielnie etycznego finansowania. Warunkiem jest bycie członkiem tej spółdzielni.
Dla przykładu w Hiszpanii, Coop 5719 zbiera fundusze i finansuje swoich członków, głównie
związki zawodowe, a także niektóre Sklepy Świata (Afoca, Alternative 3, Idea scas, La Ceiba
soc.coop.med, Mundo imaginado, Transformando sca, Xarxa de Consum Solidari), którym
udziela pożyczek o niższym oprocentowaniu. W podobny sposób funkcjonują we Włoszech
MAGi (Samorządne spółdzielnie finansowe).
Banki etyczne i konsorcja finansowe w Europie utworzyły konta, dzięki którym inwestorzy
mogą wspierać sektor Sprawiedliwego Handlu i budować trwałe partnerskie relacje handlowe
z drobnymi producentami, eksporterami i konsumentami działającymi w sieci Sprawiedliwego
Handlu.
Przyjrzyjmy się możliwościom w zakresie:
2.1 oszczędzania
2.2 inwestycji

2.1 Oszczędzanie
Decydując się, by etyczny bank zarządzał Twoimi oszczędnościami, czynisz pierwszy krok do
odpowiedzialnego i trwałego wykorzystania zasobów finansowych oraz pomagasz wspierać
sektor Sprawiedliwego Handlu. Niektóre z banków etycznych uzgodniły z fundacjami i
organizacjami non-profit, że będą przekazywały fundusze na rzecz sektora Sprawiedliwego
Handlu. Banki te oferują swoim klientom produkty dedykowane, takie jak na przykład karty
kredytowe typu affinity. Pewien procent z każdej transakcji dokonanej za pomocą tego typu
karty jest przeznaczany przez bank na rzecz projektu Fair Trade bądź funduszu na rzecz
instrumentów mikrofinansowania, takich jak fundusze gwarancyjne. W ten sposób można
przeznaczyć część bądź całość odsetek zgromadzonych na swoim koncie na rzecz inicjatyw
Sprawiedliwego Handlu.

Konta oszczędnościowe
Angielski oddział banku Triodos oferuje swoim klientom konto oszczędnościowe Triodos
Charity Saver Account. Funkcjonuje ono w ten sposób, że bank przeznacza 0,25% średniego
bilansu rocznego konta oszczędnościowego na Fairtrade Foundation.

Livret Solidaire Association
Oszczędnościowa”)

(Stowarzyszenie

„Solidarnościowa

Książeczka

Od 2009 roku francuska Federacja Stowarzyszeń i Sklepów Świata Artisans du Monde20,
stała się – dzięki porozumieniu z Credit COOPERATIF – beneficjentem Livret Solidaire
Association (Stowarzyszenie „Solidarnościowa Książeczka Oszczędnościowa”). Książeczka
oszczędnościowa jest certyfikowanym produktem finansowym skierowanym do osób prawnych
(stowarzyszeń, przedsiębiorstw itp.) w celu wspierania Sprawiedliwego Handlu oraz działań
Federacji poprzez przekazywanie części (25%, 50%, 75% lub 100%) nagromadzonych co roku
odsetek. Według zasad obowiązujących organizacje non-profit we Francji stopa opodatkowania
takich odsetek jest niższa.

Karta kredytowa
Karta kredytowa typu affinity może być powiązana z organizacją non-profit, projektem
rozwojowym Sprawiedliwego Handlu lub funduszem mikrofinansów. Za pomocą tego narzędzia,
bank płaci odsetki za każdą transakcję dokonaną za pomocą karty kredytowej.
Altromercato Credit Card. Używając tej karty, klienci upoważniają Customers Banca Etica
do przeznaczenia 0,1% całkowitej wartości wszystkich przeprowadzonych transakcji na rzecz
organizacji Altromercato oraz projektów Sprawiedliwego Handlu.
Kolejnym narzędziem jest certyfikat depozytowy (Certificate of Deposit). W tym przypadku, na
życzenie klienta zarobione odsetki są przenoszone na konto depozytowe. Zgromadzone na nim
19
Coop57 Servicios Financieros Éticos y Solidarios - http://www.coop57.coop/
20
Artisans du Monde (Artyści Świata) to francuski importer Fair Trade z siedzibą w Paryżu – sieć 170 stowarzyszeń oraz Sklepów Świata: www.
artisansdumonde.org/epargne-solidaire.html
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środki mogą być przeznaczone na wybrany projekt Sprawiedliwego Handlu lub wykorzystywane
jako zabezpieczenie kredytowe na bieżące działania (import, przedpłaty, operacje finansowe)
prowadzone przez konsorcjum, z którym dany certyfikat depozytowy jest powiązany. Odsetki
są przetrzymywane w depozycie przez wybrany czas (zazwyczaj od 12 do 36 miesięcy) aż
do momentu, kiedy odpowiednio narosną. Wtedy to bank informuje o tym posiadacza, oraz
wysyła zapytanie, czy pragnie on przedłużyć konto czy też wypłacić zgromadzone fundusze.
Certyfikat depozytowy uniemożliwia wcześniejszą wypłatę środków. Certyfikat można uznać za
długoterminowe narzędzie inwestycyjne.
Oto kilka przykładów:
Certyfikat depozytowy Fairtrade Italia – Banca Etica (Włochy): Produkt ten jest
zarezerwowany dla klientów posiadających konto w Banca Etica i ma określony czas wykupu.
Klient podpisujący certyfikat – na czas 12, 24 lub 36 miesięcy – decyduje się na przekazanie
zgromadzonych pod koniec roku odsetek na rzecz Fairtrade Italia celem wsparcia projektów
Sprawiedliwego Handlu realizowanych przez konsorcjum.
Certyfikat depozytowy CTM Altromercato – Banca Etica (Włochy): podpisując ten certyfikat
depozytowy, którego termin zapadalności wynosi 12 bądź 36 miesięcy, klient przekazuje
roczne odsetki na konto depozytowe CTM Altromercato, wspierając w ten sposób projekty
Sprawiedliwego Handlu. W przypadku certyfikatu zakładanego na 24 miesiące, odsetki nie są
przekazywane na projekty Sprawiedliwego Handlu. Klient ma natomiast możliwość wykorzystania
ich w celu udzielenia pożyczki, która wesprze działania CTM promujące korzystne warunki
kredytowe dla zwykłych działań importowych oraz przedpłat.
Certyfikat depozytowy w banku Triodos21 (Hiszpania): posiadacze konta w banku Triodos
mają możliwość otwarcia certyfikatu depozytowego na 6, 12 lub 18 miesięcy lub też na 2 lub 5
lat. Stopa oprocentowania zależy od długości depozytu. Również w tym przypadku klienci mogą
zdecydować się na oddanie części odsetek skumulowanych w ciągu roku na rzecz organizacji
non-profit powiązanej z Triodos Foundation.

2.2 Produkty inwestycyjne
Wiele banków etycznych oraz innych etycznych operatorów finansowych gromadzi fundusze na
cele Sprawiedliwego Handlu i inwestuje je w małe oraz średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie
producentów, a także organizacje zajmujące się mikrofinansami działające na terenie krajów
globalnego Południa.
Merkur Development Loans Ltd22 jest firmą założoną w 2009 roku dzięki współpracy między
Danish Merkur Cooperative Bank oraz Danish State Industrialisation Fund for Developing
Countries (IFU). Specjalizuje się we wspieraniu państwowych przedsiębiorstw, które pragną
inwestować w rynki wschodzące. Średnia kwota pożyczki waha się między 200 a 400 tys. €.
Wysokość odsetek ustalana jest indywidualnie, zazwyczaj na podstawie długości spłaty pożyczki
i wynosi 8-16%. Merkur Development Loans Ltd. inwestuje i udziela pożyczek drobnym i średnim
przedsiębiorstwom oraz spółdzielniom z krajów rozwijających się, które stosują zrównoważone
metody produkcji oraz posiadają certyfikat (lub przechodzą proces certyfikacyjny) jednej z
następujących marek lub organizacji: WFTO (Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu),
FLO (Fairtrade International), FSC (Forest Stewardship Council – zrównoważona gospodarka
leśna), IFOAM (rolnictwo ekologiczne) lub Demeter (rolnictwo biodynamiczne). Pożyczki są
przeznaczane na rozwój firmy bądź zakup produktów związanych z technologią, transportem lub
magazynowaniem produktów. Mogą być też potraktowane jako kapitał obrotowy i wykorzystane
na ostatnich etapach procesu certyfikacji w celu wprowadzenia strategii związanych z energią
odnawialną.
Charakterystyka najpopularniejszych instrumentów wykorzystywanych w dziedzinie etycznych
finansów:
Obligacje to forma lokaty terminowej, która ma na celu gromadzenie oszczędności dla
pozyskania zasobów finansowych koniecznych do finansowania średnio- i długoterminowych
21
22

12 |

Dokument zawierający informacje nt certyfikatów depozytowych banku Triodos: www.triodos.es/media/40764/fip-depositos.pdf
Credit for Sustainable Trade Merkur Development Loans, Cuaderno - http://www.merkurdevelopmentloans.dk/file/40/pdf
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Obligacje są
to tytuły dłużne
emitowane przez
firmy oraz jednostki
publiczne, które
po upływie danego
czasu gwarantują ich
posiadaczom wypłatę
równowartości ich
wartości powiększoną
o odpowiedni procent
obliczany na podstawie
zainwestowanej kwoty.

projektów. Narzędzie to jest powszechnie wykorzystywane do finansowania Sprawiedliwego
Handlu. Możliwość pozyskania środków kredytowych za pomocą obligacji jest skierowana do
dwóch grup: instytucji zajmujących się mikrofinansami, które – jeśli mają lepszy dostęp do
zasobów finansowych – są w stanie zwiększyć zasięg swej działalności, oraz bezpośrednio do
stowarzyszeń i spółdzielni producentów, które dzięki pożyczkom mogą inwestować w sprzęt
wykorzystywany w procesie produkcyjnym.
Obligacje emitowane przez Cresud SpA (Włochy)23: To system zbierania oszczędności
za pomocą emisji obligacji. Dzięki temu instytucje i stowarzyszenia producentów zajmujące
się mikrofinansami, spółdzielnie, sieci Sprawiedliwego Handlu oraz organizacje pozarządowe
w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji mogą zaciągać zobowiązania w celu rozwoju portfolio
pożyczkowego dla zwiększenia liczby klientów. Kwota pożyczki waha się od 50 do 250
tys. €, jest udzielana na okres 48 miesięcy z oprocentowaniem 9%. Warunki pożyczki są
zatwierdzone po bezpośrednich negocjacjach i uzgodnieniu dodatkowych zabezpieczeń
finansowych24.
Inwestorzy instytucjonalni często oferują działania typu private equity i łączą je z operacjami
przejmowania kapitału spółek poprzez wykup udziałów lub inwestowanie nowego kapitału
i emisję nowych udziałów. Tego typu aktywami zarządzają fundusze private equity (Private
Equity Funds, PEF), które są rodzajem długoterminowych inwestycji rozgrywających się poza
giełda papierów wartościowych.
Istnieją różne rodzaje PEF. Niektóre z nich specjalizują się w inwestowaniu w projekty
początkowe (zalążkowe) – są one przeznaczone dla istniejących już firm, które charakteryzują
się ujemnym przepływem pieniężnym i dużym potencjałem rozwoju (potrzebują środków na
wprowadzenie nowych produktów lub na rozwój rynku). Istnieją także fundusze inwestujące w
szybko rozwijające się firmy, których przepływ gotówkowy jest dodatni, potrzebujące wsparcia
finansowego na rozwijanie rynku zbytu. Fundusze zarządzają także udziałami menedżerów
firm.
Private equity jest bardzo ważnym narzędziem w inwestowaniu długoterminowym, które
odpowiada na potrzeby Sprawiedliwego Handlu by wypracować „cierpliwy” kapitał (będący
logicznym przeciwieństwem strategii „hit and run” w finansowaniu spekulacyjnym). Działania
private equity mają na celu wzmocnienie kapitału instytucji i spółdzielni zajmujących się
mikrofinansami w krajach globalnego Południa. Przeprowadzane są poprzez partycypację w
kapitale udziałowym, funduszach początkowych oraz inwestycjach na rzecz renowacji i rozwoju
firm.
Oikocredit25 (Holandia). Dzięki sieci agencji regionalnych w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej
i Europie Wschodniej, Oikocredit oferuje dwa narzędzia finansowe wspierające rozwój na
trzech polach: mikrofinansów, Sprawiedliwego Handlu oraz rolnictwa. Dla swoich partnerów:
spółdzielni, instytucji finansowych a także małych i średnich przedsiębiorstw, Oikocredit
proponuje krótko- i średnioterminowe pożyczki z elastyczną umową kredytową, a także
średnio- i długoterminowe finansowanie za pośrednictwem inwestycji kapitałowych26, w
których ma miejsce podział długoterminowego ryzyka. W większości przypadków Oikocredit
inwestuje 10-25% kapitału udziałowego partnerów, co wystarcza, by mieć wpływ na firmę, w
którą się inwestuje.
W krajach, w których nie ma agencji regionalnych27, można dokonywać inwestycji za
pośrednictwem Oikocredit International Share Foundation. W tym przypadku nie oferuje
się zakupu udziałów (zyskanie statusu członka), a wydanie certyfikatów depozytowych
udziałów Oikocredit. Według danych zawartych w raporcie Oikocredit wydanym we wrześniu
23
Cresud SpA jest włoskim przedsiębiorstwem oferującym dostęp do zasobów finansowych dla organizacji zajmujących się mikrokredytami,
producentów i sieci Sprawiedliwego Handlu oraz trwałych spółdzielni, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych w Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz
Azji. Więcej informacji na stronie internetowej: www.cresud.it
24
Poręczenia kredytów są negocjowane z klientami, a poręczenia własności, dostęp do międzynarodowych funduszy gwarancyjnych (50%),
pokrycie lokalnych systemów bankowych (50%) są konieczne. Fundusze gwarancyjne gromadzą środki na poręczenia/ gwarancje dla pożyczkodawców,
by mogli skorzystać ze specjalnych warunków przy udzielaniu pożyczek. Z punktu widzenia mikrofinansów jest to bardzo istotne narzędzie, które
pozwala zwiększyć dostępność kredytów. W badaniu przeprowadzonym przez S. Grillo w ramach projektu PRICE, „Fair Trade and Ethical Finance:
the Possible Synergy”, autor mówi o funduszu gwarancyjnym stworzonym w 1999 r. przez holenderską organizację pozarządową ICCO, oferującą
firmom potrzebujących kredytu na część inwestycji gwarancję na dzielenie strat w przypadku kredytów. Fundusze gwarancyjne są także, patrząc przez
pryzmat kapitału, głównym motorem mikrokredytów. Pomagają także w tworzeniu związków opartych na zaufaniu i pewności. Fundusz stworzony przez
ICCO współpracuje z lokalnymi bankami oraz inwestorami społecznymi, takimi jak Triodos Sustainable Trade Fund oraz Oikocredit, pozwalając na
zagwarantowanie częściowego zabezpieczenia finansowego.
25
Oikocredit International, holenderska spółdzielnia non-profit powstała w 1975 r. Pomysł na jej założenie zrodził się w trakcie trwania sesji
Światowej Rady Kościołów (1968) w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla osób w trudnej sytuacji finansowej, którzy nie mają szansy na uzyskanie
kredytu w banku komercyjnym. Obecnie jest jedną z największych prywatnych organizacji zajmujących się finansowaniem w sektorze finansowania
rozwoju, działającą w 70 krajach, posiadającą 38 przedstawicieli regionalnych oraz sieć lokalnych partnerów: www.oikocredit.coop
26
Inwestycje, zespół, kryteria oraz portfolio Oikocredit Equity: http://www.oikocredit.coop/equity-investments
27
Biura regionalne Oikocredit w Europie, USA i innych krajach: www.oikocredit.coop/select-your-country
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2013, całkowita wartość jego aktywów wyniosła 763 mln € (30.06.2013), a całość kapitału
obrotowego 56 mln €. Obecnie Oikocredit ma 849 partnerów i 48 000 inwestorów28.
Wróćmy do kwestii etycznego finansowania i przyjrzyjmy się bliżej instrumentom finansowym, by
móc przedstawić inwestowanie odpowiedzialne społecznie oraz inwestowanie zaangażowane
społecznie – dwie strategie inwestycyjne szczególnie wykorzystywane jako dźwignia rozwoju
Sprawiedliwego Handlu.

Udzielanie pożyczek i inwestowanie (on-line) w Sprawiedliwy Handel
Shared Interest jest spółdzielnią kredytową powstałą w latach 90. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Udziela ona kredytów i świadczy usługi
finansowe dla producentów, importerów i eksporterów produktów Sprawiedliwego Handlu.
Shared Interest29 gromadzi kapitał od inwestorów z Wielkiej Brytanii i wykorzystuje go, by zapewnić kapitał obrotowy tym producentom i
innym podmiotom zaangażowanym w łańcuch dostaw Sprawiedliwego Handlu, którzy w normalnych warunkach nie mieliby możliwości
zaciągnięcia pożyczki w banku. Ma na celu zapewnić długotrwałe inwestowanie w procesy związane z produkcją i sprzedażą, począwszy
od zasiewu, zbiorów, przetwarzania, kończąc na zakupie i eksporcie. Inwestorzy są informowani o rodzaju inwestycji oraz o ryzyku
poniesienia straty lub uzyskania niskich zysków finansowych związanym z charakterystyką gospodarek wschodzących, jakimi są na
przykład wahania cen i kosztów produkcji.
Aby zainwestować w Shared Interest, należy posiadać konto Shared Account, dostępne dla klientów indywidualnych (powyżej 16.
roku życia), rodzin, szkół oraz firm, a także wspólnot i grup wyznaniowych, na które należy wpłacić kwotę z przedziału 100-20 000
funtów. Pieniądze są gromadzone na rzecz funduszu, z którego korzysta ponad 460 grup producentów z 66 krajów. Fundusze te są
wykorzystywane, by zapewnić skuteczność inwestycji, a ofiarodawca może monitorować postęp inwestycji i aktualnie narastające odsetki
za pośrednictwem strony internetowej i regularnie otrzymywanych informacji. Shared Interest zabezpiecza się przed ryzykiem operacji
mających na celu pranie brudnych pieniędzy wykorzystując do tego proces potwierdzania tożsamości inwestorów.
Dwie duże organizacje Sprawiedliwego Handlu, Fairtrade International (FLO) i Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO),
poświadczają wiarygodność i skuteczność Shared Interest.

28
29
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A. Baranes „Finanza per indignati” [„Finanse dla oburzonych”], Wyd. Ponte alle Grazie, 2012.
Więcej informacji nt Shared Interest: www.shared-interest.com oraz: www.shared-interest.com/media/39964/si_share_account5.pdf.
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3. Inwestowanie w wartości
“Inwestowanie
odpowiedzialne
społecznie (Socially
Responsible
Investment, SRI)
to praktyka, dzięki
której wprowadza
się zagadnienia
dotyczące środowiska,
społeczeństwa i
etyki do procesu
podejmowania decyzji
dotyczących wyboru
bądź kontynuowania
inwestycji, a także
do ustalania praw
własności papierów
wartościowych.30”

Co w przypadku, gdy chcesz zrobić coś więcej niż tylko zarządzać swoimi oszczędnościami
i chciałbyś działać skutecznie, nie rezygnując równocześnie z wyznawanych przez siebie
wartości? Istnieją produkty finansowe, które pozwalają pogodzić chęć inwestowania z
wartościami etycznymi. Mowa tu o etycznym inwestowaniu lub inwestowaniu odpowiedzialnym
społecznie (Socially Responsible Investment, SRI).
Ogólnie rzecz biorąc SRI może być zdefiniowane jako instrumenty inwestycyjne służące
do finansowania przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska,
zrównoważonego rozwoju, usług społecznych, kultury oraz współpracy międzynarodowej.
Przedsiębiorstwa te muszą przejść proces weryfikacji pod względem określonych kryteriów
etycznych31, przeprowadzany przez agencje ratingowe oraz organy wydające certyfikacje
etyczne.

Kryteria kontroli SRI
Kryteria pozytywne i negatywne są dwoma najczęściej stosowanymi modelami analizy działalności emitentów papierów wartościowych,
które mogą być potencjalnie włączone do portfolio inwestycyjnego32.
Kryteria negatywne (wyłączające): Uwzględniają weryfikację warunków wykluczających przedsiębiorstwo z pakietu inwestycji
na podstawie podejmowanych przez nie działań. Warunki te mogą być związane z sektorem działań przedsiębiorstwa (na przykład
inwestowanie w przemysł zbrojeniowy, tytoniowy, produkcję alkoholu, hazard, pornografię). Często uwzględniane są także kwestie
społeczne, takie jak łamanie praw człowieka, nieprzestrzeganie prawa pracy i zasad ładu korporacyjnego, korupcja czy układy z
despotycznymi władzami. Innym kryterium wyłączenia są kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak wysoka emisja zanieczyszczeń,
deforestacja, nieefektywne korzystanie z energii i zasobów naturalnych.
Kryteria pozytywne (włączające): W tym wypadku wyboru dokonuje się poprzez ocenę odpowiedzialnych społecznie działań
przedsiębiorstwa. Pod uwagę brane są aspekty związane z oddziaływaniem na środowisko, społeczeństwo oraz z zarządzaniem (kryteria
ESG: environmental, social responsibility, corporate governance).

Zgodność z powyższymi kryteriami, jakość (wypłacalność) oraz ryzyko inwestycyjne odnoszącą
się do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility, CRS)33. Etyczne
agencje ratingowe takie jak StandardEthics34, Eiris35 czy Vigeo36 zajmują się obliczaniem „ocen
etycznych”. Są one wyrażone przy pomocy liter – maksymalna ocena to potrójne E (EEE),
najniższa zaś E-.

Zasady odpowiedzialnego inwestowania
W 2005 roku ONZ stworzyła listę Podstawowych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI, Principles for Responsible Investment),
do których inwestorzy mogą się dobrowolnie stosować. Obecnie stosuje się do nich 1205 organizacji na całym świecie. Więcej informacji
na stronie: www.unpri.org

Obecnie podejście SRI ma ogromne znaczenie dla wielu przedsiębiorstw oraz dla całej
gospodarki, gdyż odnosi się zarazem do sprawiedliwości społecznej jak i do konkurencyjności
rynkowej. Te kwestie stały się jeszcze bardziej istotne od czasu wybuchu kryzysu finansowego
30
Definicja opracowana przez UK Social Investment Forum: uksif.org
31
R. Milano „La Finanza Etica”, opublikowane przez Fondazione Culturale Responsabilità Etica, wydanie nr 3, marzec 2010: www.fcre.it
32
Wśród tych produktów finansowych można wyliczyć: fundusze powiernicze, fundusze emerytalne, polisy ubezpieczeniowe, fundusze zamknięte
private equity, konta zamknięte oraz obligacje i certyfikaty depozytowe omówione we wcześniejszym rozdziale dotyczącym produktów inwestycyjnych
oferowanych przez banki. Zarządzają nimi pośrednicy finansowi (tacy jak firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami, banki, firmy ubezpieczeniowe) i
można wyróżnić wśród nich dwie grupy: produkty skierowane do inwestorów prywatnych oraz te skierowane do inwestorów instytucjonalnych (publicznych
bądź prywatnych podmiotów gospodarczych zarządzających własnymi lub powierzonymi im aktywami inwestując je w sposób systematyczny w celu
kumulowania kapitału).
33
Definicja ta została podana przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze „Voluntary integration of social and environmental concerns in
their business operations and in their interaction with their stakeholders” z 2001 r. CRS nie jest tu uznawana za prawny obowiązek, lecz za przyjęcie
odpowiedzialności za kwestie zewnętrzne związane z aktywami finansowymi oraz z dbałością o interesy udziałowców.
34
Standard Ethics była pierwszą agencją, która wprowadziła „instytucjonalne” podejście do systemów oceny Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu (CRS) w 2001 r.: www.standardethics.eu
35
Eiris, niezależna agencja monitorująca 2800 przedsiębiorstw oraz dokonująca oceny działań pod względem etycznym z uwzględnieniem
kryteriów ESG: www.eiris.org
36
Vigeo Rating jest europejską agencją specjalizującą się w dziedzinie odpowiedzialnych finansów. Ocenia ona działania i ryzyko podejmowane
przedsiębiorstw pod względem względem kryteriów odpowiedzialności społecznej: www.vigeo.com
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w 2008 roku, którego przyczyną były nieodpowiedzialne i spekulacyjne działania rynkowe. Na
szczęście konsumenci są coraz bardziej świadomi swojego wpływ na politykę przedsiębiorstw.
W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na produkty odpowiedzialne społecznie i
przyjazne dla środowiska. W dziedzinie inwestycji natomiast, produkty SRI wypadły korzystnie
pod względem przynoszonych zysków w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami. Jeśli chodzi
o inwestycje średnio- i długoterminowe, SRI faktycznie zmniejsza ryzyko poniesienia straty
i przynosi większe zyski. Firmy, które przykładają największą wagę do odpowiedzialności
społecznej okazują się być przedsiębiorstwami zarządzanymi w najlepszy sposób, a co za tym
idzie, tymi, które przynoszą największe zyski37.
Na poziomie europejskim, aktywa ulokowane w funduszach SRI wynosiły 95 mld € w 2012
roku i wzrosły do 108 mld € w 2013 roku, wzmacniając jeszcze tendencję wzrostową (+14%)
obserwowaną w poprzednich latach38. Potwierdza to siłę tej części branży zarządzania aktywami,
która okazała się być zdolna do utrzymania dodatnich wyników netto, nawet w okresie bardzo
zmiennych warunków rynkowych.
Według raportu rocznego Vigeo z 2013 roku, Francja jest krajem o najwyższej liczbie funduszy
SRI39.

Rozmieszczenie funduszy odpowiedzialnych społecznie w Europie

Rozmieszczenie funduszy odpowiedzialnych społecznie w Europie. Źródło: www.eticasgr.it. Dane pochodzą z „Green Social and Ethical Funds in Europe”, 2013 –
dokumentu dotyczącego funduszy odpowiedzialnych społecznie w Europie, przygotowanego przez VIGEO

Pośród SRI istnieje grupa inwestycji często wykorzystywana w finansowaniu Sprawiedliwego
Handlu, mikrofinansów i rozwoju terenów wiejskich w celu pozytywnego wpływania na
społeczeństwo a równocześnie przynoszenia zysków finansowych – mowa tu o inwestowaniu
zaangażowanym (Impact investment)40 Inwestowanie zaangażowane to inwestowanie w
„projekty”. Rożni się ono od filantropii pod tym względem, że inwestorzy pozostają właścicielami
aktywów i oczekują zysków finansowych. Inwestycje są ukierunkowane na przedsiębiorstwa,
organizacje oraz fundusze, które mają na celu nie tylko uzyskiwanie korzyści finansowych i
utrzymanie stabilności finansowej, ale także wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo
i środowisko.
Do kategorii tej można zaliczyć fundusze ukierunkowane na rynki wschodzące, fundusze na
37
Cf „Quando il salvadanaio diventa consapevole”, Andrea Di Turi, w: „Risparmio responsabile. Investimenti ed etica. Un’esperienza vincente”,
wydanie specjalne miesięcznika Valori wydany przez Etica sgr, marzec 2011: www.eticasgr.it/cms/?plid=0&pid=5&ppid=0
38
Ethical Funds Market, Etica sgr, źródło: Raport Vigeo 2013: www.eticasgr.it/cms/?plid=5&pid=32&ppid=5
39
Green, Social and Ethical Funds in Europe 2013, Vigeo: www.vigeo.com
40
Oprócz inwestowania zaangażowanego istnieją inne rodzaje (bądź strategie) inwestowania. European SRI Study z 2012 stworzony przez
Eurosif klasyfikuje je następująco: a) strategia selekcjonowania inwestycji Best-in-Class, b) badanie na podstawie norm, c) zasada wykluczenia inwestycji,
d) włączenie czynników ESG do analiz finansowych, e) zaangażowanie i rzecznictwo interesariuszy w kwestiach związanych ze zrównoważonym
rozwojem: www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri-study-2012
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opiekę zdrowotną i na pożyczki strukturyzowane, a także fundusze na inwestycje kapitałowe dla
przedsiębiorstw społecznych oraz fundusze powiernicze inwestujące w energię odnawialną41.
Niektóre fundusze silnie angażują się w działalność największych organizacji Sprawiedliwego
Handlu. Są to na przykład:
Fair Trade Access Fund42. Założony w 2012 roku przez belgijskie przedsiębiorstwo Incofin
Investment Management43 zajmujące się zarządzaniem finansami i sponsorowany przez
Incofin cvso (spółdzielnia) i Fairtrade International (FLO), za pośrednictwem Fairtrade
International’s Global Producer Finance Unit (GPFU). GPFU rozwija usługi finansowe
(takie jak pożyczki, fundusze gwarancyjne czy Fairtrade Access Fund) dla certyfikowanych
producentów FLO.
Fundusz rozpoczął swoją działalność od inwestycji o wartości 6 mln $, jednak przewiduje
się, że jego obroty sięgną 25 mln $44. Obecnie korzystają z niego producenci z Ameryki
Łacińskiej, jednak planuje się, że wkrótce będzie dostępny także w Afryce i Azji.
SICAV – SIF
(société
d’investissement
à capital variable
– specialized
investment fund) to
przedsiębiorstwo
publiczne oferujące
wyspecjalizowane
fundusze
inwestycyjne o
zmiennym kapitale,
utworzone po
raz pierwszy w
Luksemburgu.
Fundusze
te posiadają
elastyczny
systemem
oprocentowania
oraz mechanizmy
prawne dla
inwestorów
instytucjonalnych.

Funduszem zarządza Incofin Investment Management z siedzibą w Luksemburgu,
posiadający status Sicav-Sif (krajowy fundusz inwestycyjny). Gwarantuje on inwestorom
coroczny podział zysków z dywidend. Jest funduszem otwartym, a co za tym idzie daje im
możliwość wykupu akcji w dowolnym momencie. Środki inwestowane są w dolarach. Do
funduszu można się włączyć przy minimalnej kwocie inwestycji początkowej równej 125 tys.
€.
Opes Impact Fund45, założony w 2013 roku, jest pierwszym włoskim funduszem non-profit
zaangażowanym społecznie, który nie wypłaca odsetek inwestorom, gdyż każdy inwestor
jest jednocześnie ofiarodawcą. Zarobione odsetki są na nowo inwestowane w pożyczki.
Organem zarządzającym Opes Impact Fund (OIF) jest Opes Foundation, wspierana przez
Acra CCS Foundation, Fem S3, Altromercato Consortium, Maria Enrica Foundation oraz
Microventures. OIF inwestuje w przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie w kluczowych
dziedzinach, takich jak zdrowie, dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych, oraz
w dziedzinach związanych z energią, żywnością, wodą, edukacją oraz Sprawiedliwym
Handlem.
Responsability Fair Fund46 – fundusz inwestycyjny założony w 2012 roku w wyniku bliskiej
współpracy przedsiębiorstwa zajmującego się zarządzaniem finansami ResponsAbility
Investments AG ze spółką zarządzającą Credit Suisse Funds AG47. Rządowy regulator
rynków finansowych FINMA wyraził zgodę na jego rozpowszechnienie w Szwajcarii. Fundusz
inwestuje w rosnący potencjał Sprawiedliwego Handlu, zapewniając w ten sposób dostęp
do finansów dla certyfikowanych producentów oraz dla tych, które starają się o uzyskanie
certyfikatu.
Fefisol jest funduszem stworzonym przez francuską firmę SIDI (Solidarité Internationale
pour le Developpement et l’Investissement), belgijski Alterfin48 oraz włoskie konsorcjum
Etimos, a zarządza nim luksemburska firma Oppenheim Asset Management Service S.a.r.l
(spółka z o.o.). Fundusz jest w całości poświęcony Afryce, a w szczególności terenom
subsaharyjskim. Został ukierunkowany na tworzenie spółek finansowych jako narzędzia
umożliwiającego pomoc organizacjom zaangażowanym we wsparcie i świadczenie usług
na terenach wiejskich. Fundusz jest skierowany w szczególności do instytucji zajmujących
się mikrofinansami, organizacji producentów oraz firm marketingowych zajmujących się
sprzedażą produktów, w tym produktów Sprawiedliwego Handlu, na rynkach krajowych i
zagranicznych.
Fefisol prowadzi inwestycje długoterminowe. Dywidendy, wraz z zainwestowanymi
środkami, są zazwyczaj wypłacane w chwili likwidacji danej spółki, dzięki czemu przychody
41
Raport European SRI Study 2012, op. cit., str. 10 i 21.
42
Fairtrade Access Fund: www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/news/F_A_Fund/FAF_Leaflet_2013-04-29_press-final-EN.pdf
43
Incofin Investment Management: www.incofin.com/en/home
44
Fairtrade International „Access to Finance”: www.fairtrade.net/access-to-finance.html; Incofin „Incofin establishes Fairtrade Access Fund
with Fairtrade International and Grameen Foundation”: www.incofin.com/en/news/incofin-establishes-fairtrade-access-fund-fairtrade-international-andgrameen-foundation
45
Opes Impact Fund: www.opesfund.eu/en
46
ResponsAbility Fair Trade „First global Fair Trade fund launched”: www.responsability.com/investing/en/750/First-global-Fair-Trade-fundlaunched.htm?Article=19907
47
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Credit Suisse: www.credit-suisse.com/ch/asset_management/en/fund_information.jsp
48
Alterfin to firma prowadząca inwestycje zaangażowane społecznie, która od 1994 r. pozyskuje kapitał w Belgii i inwestuje go na terenie krajów
rozwijających się, działając za pośrednictwem instytucji zajmujących się mikrofinansami oraz stowarzyszeń producentów Sprawiedliwego Handlu.
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są ponownie inwestowane49.
Także fundacja Grameen50 posiada ofertę skierowaną do producentów Sprawiedliwego Handlu.
Kredyt mogą zaciągnąć ci, którzy potrzebują jednak dofinansowania na rozwój i udoskonalenie
swojej działalności.
Więcej przykładów inwestowania zaangażowanego społecznie można znaleźć w Załączniku.
Jak podaje Eurosif51, firmy decydują się na inwestowanie w tym obszarze, aby:
• przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,
• mieć swój wkład w rozwój lokalnych wspólnot,
• uzyskiwać stabilne, długoterminowe dochody,
• zagwarantować zarządzanie ryzykiem.
Dane pochodzące z raportu rocznego Eurosif z 2012 roku wskazują na rosnące zainteresowanie
tego typu inwestycjami (których udział w rynku wynosi 8 750 mln €) wśród decydentów i
inwestorów. Jest to prognozą znacznego wzrostu sektora w najbliższych latach. Oznacza to, iż
kadra kierownicza tych funduszy będzie musiała dążyć do osiągania wyższej jakości i większej
przejrzystości swoich działań w zakresie analiz i wyboru przedsięwzięć52.

49
Norwegian Microfinance Initiatives nt. funduszu Fefisol: www.nmimicro.no/investments/nmi-frontier-fund/fonds-europ%C3%A9en-definancement-solidaire-pour-lafrique-fefisol. Innymi inwestorami są: Europejski Bank Inwestycyjny, Proparco, Credit Cooperatif, SEFEA, Dévelopement
international Desjardins (Kanada), Fondation Caritas France, Banca Popolare Etica, Nef, Norwegian Microfinance Initiatives, Cushman Foundation (USA).
50
Fundacja Grameen, założona w 1997 r. z inspiracji laureata Nagrody Nobla Muhammada Yunusa, założyciela Grameen Bank, umożliwiającego
zaciąganie niewielkich kredytów oraz oferuje inne usługi finansowe mające na celu pomóc ubogim wyjść z biedy: grameenfoundation.org/about/
faqs#started.
51
W Europie punktem odniesienia jest grupa ekspertów oraz organizacji badawczych Eurosif założona w 2001 r. przez National Forum on
Responsible Investment (Social Investment Forum). Eurosif powstał w celu promowania i rozwijania idei SRI: www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/
sri-study-2012
52
Raport European SRI Study 2012, op. cit., str. 24.
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Konkluzje
Celem niniejszego przewodnika była pomoc w zrozumieniu zależności pomiędzy Sprawiedliwym
Handelm i etycznym finansowaniem. Autorzy próbują wskazać na konieczność znalezienia
partnerów, z którymi będzie możliwy dialog oraz wypracowanie strategicznego podejścia do
kwestii rozwijania, rozpowszechniania i umocnienie wspólnych wartości oraz dobrych praktyk.
Taka konieczność wydaje się być oczywista w kontekście rozwijania się rynku Sprawiedliwego
Handlu oraz tego jak wpłynął nań światowy kryzys finansowy. Skutki kryzysu są odczuwalne w
krajach globalnej Północy – sklepy Sprawiedliwego Handlu cierpią z powodu spadku obrotów
w skutek spadku konsumpcji oraz z powodu trudności w uzyskaniu kredytów na działalność
operacyjną. To tylko niektóre powody, dla których strategia etycznego łańcucha dostaw powinna
być wzmacniana, aby móc odpowiedzieć na nowo powstałe potrzeby oraz wykorzystać nowe
możliwości rozwoju.
Naturalnym sprzymierzeńcem Sprawiedliwego Handlu jest etyczne finansowanie, które
jest aktorem gospodarczym i finansowym wyznającym te same podstawowe wartości, co
Sprawiedliwy Handel. Obie te idee pragną stworzyć grupę odpowiedzialnych konsumentów,
którzy będą prowadzić dialog z instytucjami gospodarczymi i finansowymi oraz będą podejmować
działania na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Są to mocne argumenty przemawiające
za stworzeniem nowych oraz umocnieniem istniejących już więzi współpracy Sprawiedliwego
Handlu i etycznych finansów. Taka koalicja może skupić się na tworzeniu spójnej wizji trwałej i
sprawiedliwej gospodarki.
W kontekście Europy, kontynentu o bardzo różnych doświadczeniach i podejściach do etycznych
finansów, a jednak zorientowanego na wspólne wartości, należy myśleć o dobrych praktykach
„dla każdego”, a nie o dobrym rozwiązaniu „dla wszystkich”. Niniejszy przewodnik ukazuje
w skrócie, w jaki sposób instytucje etycznych finansów odpowiadają na działalność ruchu
Sprawiedliwego Handlu swoją ofertą produktów finansowych oraz linii kredytowych,. Niestety,
nie wszystkie części Europy są w to zaangażowane i wciąż pozostaje dużo do zrobienia. Można
zwrócić uwagę na niektóre formy współpracy, dobre praktyki i ugruntowane know-how, w taki
sposób, by stanowiły przykład oraz były źródłem inspiracji dla rozwoju modeli gospodarczych
uwzględniających społeczną, kulturalną i ekonomiczną charakterystykę danego regionu.
Jest to obustronna wymiana między sektorem etycznego finansowania a Sprawiedliwym
Handlem. W miarę jak etyczne finansowanie staje się integralną częścią praktyk i narzędzi
wykorzystywanych w Sprawiedliwym Handlu, ten z kolei staje się motorem i narzędziem
pozwalającym na wprowadzanie zasad etycznego finansowania do kampanii podnoszących
świadomość społeczną.
Jednym z ostatnich przykładów współpracy między etycznym finansowaniem a Sprawiedliwym
Handlem jest porozumienie pomiędzy Fiare Banking Ethics a Coordinadora Estatal de
Comercio Justo w Hiszpanii53.Potwierdzono, że w centrum modelu ekonomicznego, opartego
na wartościach etycznych, postawieni zostaną ludzie, a nie pieniądze. Porozumienie omawia
wspólne działania wspierające inicjatywy rzecznicze, mobilizację społeczeństwa, kampanie
informacyjne oraz wzajemne wsparcie. Dzięki takiemu sojuszowi, propozycja zrównoważonej
ekonomii staje się bardziej spójna. Zwiększa to szanse na dotarcie do szerszego grona
konsumentów i inwestorów oraz umacnia pozycję obu inicjatyw w dziedzinie polityki oraz
dialogu z innymi instytucjami, władzami politycznymi oraz organami decyzyjnymi.
„Istnieje naturalne zrozumienie między światem etycznych finansów a światem Sprawiedliwego
Handlu, jednak współpraca, jakiej byśmy oczekiwali, przejawia się jedynie w pojedynczych
działaniach” – mówi Eric Lavillunière, główny koordynator RIPESS Europe54, w wywiadzie
dla projektu PRICE. „W dzisiejszych czasach zmagamy się z kryzysem oraz nieudolnością
systemu, które silnie wpływają na społeczeństwo i gospodarkę. Jest to prawdziwe wyzwanie dla
53
Fiare Banking Ethics oraz Krajowa Koordynacja Sprawiedliwego Handlu łączyły swe siły w celu budowania modelu gospodarczego
nakierowanego bardziej na wartości humanitarne [23.10.2013]: comerciojusto.org/fiare-banca-etica-y-la-coordinadora-estatal-de-comercio-justo-sumanfuerzas-afavor-de-un-modelo-economico-mas-humano-2/ [dostęp: 30.01.2014]
54
RIPESS Europe to europejska sieć, której celem jest zebranie wszystkich europejskich inicjatyw na rzecz solidarnej gospodarki działających
na różnych poziomach, począwszy od tych prowadzących działalność lokalną / regionalną aż do organizacji krajowych, a także do różnych inicjatyw
łączących różne sektory gospodarki. Istotnym elementem jest dla niej współpraca z innymi sieciami oraz ruchami społecznymi (takimi jak Sprawiedliwy
Handel, etyczne finanse, inicjatywa de-growth town oraz transition towns, powszechne akcje edukacyjne oraz kampanie na rzecz sprawiedliwych
podatków i przeciwko działaniom spekulacyjnym, postępowe działania gospodarcze, inicjatywy na rzecz suwerenności żywnościowej oraz pogłębiania
demokracji) prowadzącymi działalność na terenie Europy: www.ripesseu.net
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ekonomii solidarnej i zaangażowanej społecznie, w której kluczową rolę odgrywają Sprawiedliwy
Handel oraz etyczne finansowanie. Musimy zmienić naszą perspektywę i wprowadzić zasady
Sprawiedliwego Handlu także we wzajemne stosunki między krajami Północy a nie tylko w
relacje między krajami Południa i Północy czy samego Południa. Musimy także znaleźć sposoby
na to, by odzyskać suwerenność gospodarek oraz uniezależnić się od spekulacji finansowych.
Nie wystarczy bardziej przejrzysta, odpowiedzialna gospodarka: należy wprowadzać zmiany,
by promować i wprowadzać w życie coraz to nowe, alternatywne sieci powiązań i formy działań
gospodarczych i finansowych”.
Można sobie również wyobrazić pozytywny wpływ na propagowanie wiedzy oraz praktyk w
zakresie etycznego finansowania, gdyby było to jednym z kryteriów lub treści przekazywanych
w kampaniach Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu55. Warto przypomnieć, że
inicjatywa ta, będąca efektem działań ruchu obywatelskiego, który zrodził się w Wielkiej Brytanii
i rozprzestrzenił nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, objęła już prawie 1500 miast w
24 krajach. Dzięki tej inicjatywie obywatele nawiązują współpracę z władzami lokalnymi i
tworzą wspólnoty, w obrębie których ludzie oraz organizacje, bazując na podejmowanych na
co dzień decyzjach, są przestrzenią szerzenia informacji na temat Sprawiedliwego Handlu oraz
dystrybucji jego produktów. Gdyby połączyć tę inicjatywę z etycznym finansowaniem, można by
umocnić te wartości i wizję, które dzielą one ze Sprawiedliwym Handlem.
Niniejszy przewodnik przedstawił historie i doświadczenia stowarzyszeń, ruchów, obywateli
oraz instytucji w Europie. Jego autorzy mają nadzieję, że staną się one przykładem tego, jak
promować etyczne wartości oraz zrównoważone działania gospodarcze w innych miejscach i
społecznościach, prowadząc do powstania nowych synergii między Sprawiedliwym Handlem a
etycznym finansowaniem.

55
Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, np.: http://www.fairtradetowns.org/ , http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/miastasprawiedliwego-handlu
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Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale – AGICES (IT)
www.equogarantito.org
Associazione Botteghe del Mondo (IT) www.assobdm.it
BAFTS (UK) www.bafts.org.uk
Claro fair trade AG (CH) www.claro.ch
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (ES) www.comerciojusto.org
CTM Altromercato (IT) www.altromercato.it
Ecocert France (FR) www.ecocert.fr/equitable
European Fair Trade Association – EFTA (BE) www.european-fair-trade-association.org
EZA Fairer Handel GMBH (AU) www.eza.cc
Fair For Life Imo (CH) www.fairforlife.org
Fairtrade Ibérica (ES-PT) www.sellocomerciojusto.org
Fairtrade International – FLO www.fairtrade.ne
The Fairtrade Foundation (UK) www.fairtrade.org.uk
Fairtrade Towns (UK) www.fairtradetowns.org
Fédération Artisans du Monde (FR) www.artisansdumonde.org
Fundacion COPADE España (ES) www.copade.es
GEPA Fair Trade Company www.gepa.de
Max Havelaar www.maxhavelaar.be/nl
Naturland (DE) www.naturland.de
Plate-Forme pour le Commerce Equitable (FR) www.commercequitable.org
Solidar’Monde (FR) www.solidarmonde.fr
Védegylet – Protect the Future (HU) www.vedegylet.hu
World Fair Trade Organization (WFTO) www.wfto.com
Intermón Oxfam (ES) www.intermonoxfam.org
Initiativas de Economia Alternativa y Solidaria – IDEAS (ES)
www.ideas.coop/contacto.html
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu www.sprawiedliwyhandel.pl
Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” fairtrade.org.pl
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Banca Popolare Etica (IT) www.bancaetica.com
Club Cigale (FR) www.cigales.asso.fr
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) (FR)
www.ccfd-terresolidaire.org
Credit Cooperatif (FR) www.credit-cooperatif.coop
Cultura Bank (NO) www.cultura.no
Eiris www.eiris.org
Eurosif www.eurosif.org
Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives – Febea (BE)
www.febea.org
FETS – Financiación Ética y Solidaria (ES) www.fets.org/es-es
Fiare (ES) www.proyectofiare.com
Finansol (FR) www.finansol.org
Global Alliance for Banking on Values (NL) www.gabv.org
GLS Bank, GLS Gemeinschaftsbank (DE) www.gls.de
I.N.A.I.S.E. International Association of Social Finance Organisations (BE)
www.inaise.org
JAK Medlemsbank (SE) jak.se
La Nef (FR) www.lanef.com
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Merkur Cooperative Bank (DK) www.merkur.dk
OikoCredit (NL) www.oikocredit.coop
Shared Interest (UK) www.shared-interest.com
Social Investment Forum (UK) uksif.org
Standard Ethics (UK) www.standardethics.eu
Triodos Bank (DE) www.triodos.com
Vigeo (UK) www.vigeo.com
TISE (PL) tise.pl
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Załącznik 1 - Przykładowe fundusze inwestycyjne w 		
		
sektorze Sprawiedliwego Handlu

»» Blue Orchard Microcredit fund www.blueorchard.com
»» Fair Trade Access Fund incofin.com/en/fund/fairtrade-access-fund
»» Fefisol Etimos Fund www.sidi.fr/fefisol.php
»» Inconfin rural Impulse Fund incofin.com
»» Opes FUND www.opesfund.eu/it
»» ResponsAbility Fair Fund www.responsability.com/site/index.cfm/id_art/94193
»» ResponsAbility
art/94193

Global

Microfinance

Fund

www.responsability.com/site/index.cfm/id_

»» Triodos Bank Fair Trade Fund www.triodos.com/en/investment-management/impactinvestment/our-sectors/emerging-markets
»» Triodos Bank Sustainable Trade Fund www.triodos.com/en/investment-management/ourfunds/overview-all-products/sustainable-trade-fund/about-the-fund
»» Vision Microfinance dual return fund www.visionmicrofinance.com/en/dual-return-fund/youradvantages
»» Vision Microfinance dual return local currency fund www.visionmicrofinance.com/en/dualreturn-fund/overview
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