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WSTĘP

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym wszystkie zjawiska są wzajemnie ze sobą powiązane. Można przedstawić to za
pomocą znanego obrazu: trzepot skrzydeł motyla w jednej części świata może spowodować huragan na drugim końcu
planety. W dzisiejszej rzeczywistości takimi motylami mogą być proste transakcje finansowe, których efekty dotykają innych
rejonów świata, dokładnie tak, jak miało to miejsce podczas ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Wyobraźmy sobie,
że pan Smith, amerykański urzędnik reprezentujący klasę średnią, zamierza właśnie złożyć swój podpis pod kredytem
hipotecznym typu subprime, aby kupić swój wymarzony dom. Wyobraźmy sobie również przykładowego Johna,
amerykańskiego bezrobotnego, bez przychodu i pracy, kupującego beztrosko dom w schemacie NINJA. Założenia systemu
kredytowego pozwalają im na to, gdyż spekulacje prowadzą do stałego wzrostu wartości nieruchomości, która jest
zabezpieczeniem kredytu. Nie wiedzą oni jednak, że ich podpisy, tak jak podpisy setek tysięcy innych Smithów, spowodują
katastrofę, gdy bańka spekulacyjna pęknie. Wywołają tym samym serię reakcji łańcuchowych na poziomie globalnym, które
doprowadzą do kryzysu nawet te banki i instytucje finansowe, które określane są mianem „zbyt wielkich, by upaść”. Rządy
i całe społeczeństwa odczują katastrofę finansową i gospodarczą, której konsekwencje oraz czas trwania będą trudne do
przewidzenia. Gospodarka zdominowana finansowymi zależnościami wygenerowała skomplikowany system z wieloma
zmiennymi i zbyt małą ilością reguł – oto najbardziej oczywisty przykład teorii chaosu.
W ostatnich latach słyszeliśmy o wielu magicznych środkach i lekarstwach na przezwyciężenie kryzysu: od zastrzyku kapitału
w żyły tych samych organów, które były architektami kryzysu, po europejskie przepisy oszczędnościowe. Wszystkie okazały
się być nieskuteczne. Na szczęście są jeszcze inne pomysły oraz propozycje działań na rzecz odbudowy gospodarki realnej,
a także systemu produkcji i konsumpcji, który można nazwać etycznym, zrównoważonym oraz odpowiedzialnym. Najnowsza
historia pokazała, jak niebezpieczne jest działanie opierające się na naginaniu zasad etycznych do własnych potrzeb, lub
wręcz na całkowitym ich odrzuceniu. Coraz większa część opinii publicznej, świadoma tego zagrożenia, wzywa do
ustanowienia nowych zasad i kryteriów oceny (od produkcji do inwestycji), które będą uwzględniać wpływ zarówno na ludzi,
jak i środowisko.
Celem tego przewodnika jest zwiększenie zasięgu „aktywnego” społeczeństwa, postępującego w sposób świadomy
i odpowiedzialny, a jednocześnie nie rezygnującego z korzyści wynikających z pozytywnych zjawisk zachodzących
w gospodarce i finansach. Wzrost świadomości społeczeństwa w tym zakresie doprowadzi z kolei do przeprowadzenia
procesu potrzebnych zmian oraz wykreowania nowej dynamiki w gospodarce.
Proces ten został wywołany wzrostem dostępności danych na temat przepływu kapitału w bankach etycznych i pomnożeniem
odpowiedzialnych inwestycji. Inwestorzy coraz częściej poszukują zrównoważonego i etycznego procesu rozwoju, jednak
pozostają sfrustrowani brakiem dostępnych informacji na temat etycznego finansowania (EF) oraz możliwości inwestowania
w zrównoważone inicjatywy.
Tematem tego przewodnika jest etyczne finansowanie oraz odpowiedzialne inwestycje. Staramy się w nim przedstawić
wartości, liczby, nazwy, a także uzasadnione wnioski prowadzące do zmiany zachowań oraz sposobu zarządzania swoimi
oszczędnościami i inwestycjami na bardziej odpowiedzialny.
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ROZDZIAŁ 1: CZYM JEST ETYCZNE FINANSOWANIE?
ETYCZNE FINANSOWANIE: DEFINICJA, WARTOŚCI I PRAKTYKI NOWEJ, SOLIDARNEJ GOSPODARKI
Coraz częściej można się spotkać z opiniami, że banki są symbolem kryzysu, spekulacji oraz niesprawiedliwości, a ich
działalność jest główną przyczyną ubóstwa. Jest to jednak bardzo uproszczony pogląd. Musimy uważać, aby nie
generalizować i nie angażować się w fatalistyczne podejście „nic się nie zmieni”. Należy bowiem zawsze odróżniać środki od
celów.
Finanse* nie są ani dobre, ani złe. Są narzędziem służącym do osiągnięcia celu, który może być
zarówno spekulacyjny (powodujący negatywne skutki zewnętrzne) jak i społeczny, służący
ogólnemu dobrobytowi (w tym przypadku będzie on powodował pozytywne efekty zewnętrzne).
Problemem jest to, że finanse tracą obecnie swoją podstawową rolę środka służącego do
wspierania oraz promowania działalności gospodarczej, i zaczynają naruszać sfery społeczne
i demokratyczne.

*FINANSE:
Działalność związana
z wymianą różnych
aktywów kapitałowych
między osobami,
przedsiębiorstwami
lub państwami.

Jedną z odpowiedzi na obecny kryzys jest etyczne finansowanie. Jednak, aby zająć się tym zagadnieniem, powinniśmy
najpierw spróbować odpowiedzieć na następujące pytania:
1.1
1.2
1.3
1.4

Co rozumiemy pod pojęciem etycznego finansowania?
Jakiego rodzaju instytucje zapewniają usługi tego typu?
Jakie wartości promuje etyczne finansowanie?
Czy model biznesowy etycznego finansowania jest zrównoważony?

1.1 CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM ETYCZNEGO FINANSOWANIA?

Etyczne finansowanie (EF) jest to aktywność, która:
- inwestuje pieniądze w ludzi i środowisko, popierając działalność na rzecz społeczeństwa i środowiska, a także rozwój
obszarów zacofanych oraz grup o wysokim ryzyku wykluczenia społecznego;
- dostarcza kredyty nie dyskryminując nikogo ze względu na stan posiadania, płeć, pochodzenie etniczne, a nawet status
migracyjny;
- traktuje pieniądze jako środek, a nie cel sam w sobie.
Czego etyczne finansowanie (EF) nie robi:
-

nie wykorzystuje pieniędzy w celach czysto spekulacyjnych;
nie używa pieniędzy tylko jako narzędzia działalności charytatywnej;
nie ma na celu maksymalizacji zysków (kosztem kogoś lub czegoś innego);
nie wspiera działalności lub organizacji, które nie są zrównoważone pod względem społecznym i/lub środowiskowym.

Możemy więc zdefiniować EF jako alternatywę dla "spekulacyjnego i konwencjonalnego" finansowania, a tym samym jako
narzędzie służące do uzyskania pozytywnych efektów zewnętrznych.

EF ma na celu rozwój bardziej sprawiedliwej i godziwej współpracy pomiędzy ludźmi a środowiskiem,
w ramach gospodarki realnej.

|7

1.2 JAKIEGO RODZAJU INSTYTUCJE ZAPEWNIAJĄ USŁUGI TEGO TYPU?
Możemy wyróżnić trzy rodzaje instytucji:
- Etyczne banki (Ethical Banks)
- Spółdzielnie/konsorcja Etycznego Finansowania (Ethical Finance cooperatives/consortia)
- Spółdzielnie mikrokredytów (Microcredit cooperatives)
Instytucje te oferują różne usługi finansowe dla potencjalnych inwestorów. Poniżej prezentujemy najbardziej
wyróżniające cechy każdej z nich:
Etyczne banki
Etyczny bank to taki, który interesuje się społecznymi i środowiskowymi skutkami swoich inwestycji oraz pożyczek.
Klienci mogą w nim znaleźć większość usług dostępnych w każdym innym banku komercyjnym (konta oszczędnościowe
i rachunki bieżące, karty kredytowe oraz debetowe itd.). Nie należy jednak mylić usług etycznych banków z niektórymi
etycznymi i zrównoważonymi produktami oferowanymi przez niektóre banki komercyjne. W tym drugim przypadku jedynie
niektóre produkty banku są uznawane za etyczne, nie zaś cały bank.
Spółdzielnie / konsorcja Etycznego Finansowania
Spółdzielnia EF jest demokratycznie prowadzoną organizacją, świadczącą usługi mikrofinansowania dla osób o niskich
dochodach i małych, rodzinnych przedsiębiorstw. Usługi te obejmują kredyty, oszczędności, ubezpieczenia, przekazy
pieniężne. Może być ona również zorganizowana jako konsorcjum lub organizacja mikrofinansowania. Spółdzielnie takie
mają zazwyczaj bardziej ograniczony zakres oferowanych usług niż banki.
Spółdzielnie mikrokredytów
Spółdzielnie mikrokredytów udzielają drobnych pożyczek dla ubogich klientów o niskich dochodach. Pożyczki mogą być
oferowane, często bez zabezpieczenia, pojedynczym osobom lub jako pożyczki grupowe. Ten drugi mechanizm pozwala
pewnej liczbie ludzi na zapewnienie zabezpieczenia lub gwarancji kredytu poprzez grupową spłatę zobowiązań. Zachęta do
spłaty opiera się na presji grupy – jeśli jedna osoba nie wywiąże się ze zobowiązań, pozostali członkowie grupy składają się na
wymaganą kwotę płatności.
Chociaż wszystkie instytucje EF są powiązane z jedną z trzech wyżej wymienionych form organizacji, nie działają one
wszędzie w jednakowy sposób. Istnieje wiele praktyk powiązanych z modelami opisanymi powyżej, jednak różniących się
podejściem do tematu w zależności od kulturowych, społecznych i prawnych uwarunkowań obszarów, w których taka
praktyka była rozwijana. W tabeli poniżej przedstawiono różne strategie inwestycyjne zwykle używane przez instytucje EF.

CZTERY RÓŻNE PODEJŚCIA:
1. Alternatywne finansowanie (Alternative and critical Finance) – wykorzystywanie pieniędzy na cele społeczne,
zakładające ekwiwalentną wymianę dóbr na zasadzie wzajemności (wycena wartości dóbr dokonywana jest na podstawie
wydatków poniesionych na ich wyprodukowanie), w celu umieszczenia relacji społecznych na powrót w centrum
działalności gospodarczej. Głównym celem jest w tym przypadku transfer pieniędzy z banków komercyjnych do zasilania
gospodarki funkcjonującej w sposób alternatywny. Ten rodzaj finansowania nie funkcjonuje zazwyczaj w ramach
sformalizowanych struktur (banków), lecz preferuje bardziej nieformalną wymianę, poprzez stowarzyszenia i konsorcja.
2. Finasowanie solidarnościowe (Solidarity Finance) – wykorzystywanie pieniędzy do wspierania projektów na rzecz
promocji społeczności lokalnych i ochrony zasobów środowiska, a także rozwoju obszarów zacofanych, o wysokim ryzyku
wykluczenia społecznego. Jest ono ukierunkowane na rozwój lokalny.
3. Finansowanie odpowiedzialne społecznie (Socially responsible finance) – wykorzystywanie pieniędzy oraz inwestycji na
takie produkty finansowe, które biorą pod uwagę ich wpływ na poziomie społecznym i środowiskowym. Innymi słowy, oznacza
to ocenę oddziaływania inwestycji na społeczeństwo i środowisko, przy udziale zewnętrznych agencji oceniających zarówno
aspekty etyczne, jak i aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju.
4. Finansowanie wspólnotowe (Mutual Finance) – aktywa finansowe zgodne z następującymi zasadami: dostęp do kredytu
bez dyskryminacji ze względu na stan posiadania, płeć czy pochodzenie etniczne; preferencja osobistych form gwarancji,
przejrzystość i partycypacja. Może ono przybierać różne formy, ale generalnie charakteryzuje się silnym poczuciem
wspólnoty, a także dzieleniem ryzyka oraz gwarancji pomiędzy jej członków.
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WPROWADZENIE DO ETYCZNEGO FINANSOWANIA I ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI

EF można więc określić jako koncepcję ekonomiczną, zakładającą wykorzystywanie pieniędzy jako środka, a nie jako
celu, stawiającą na pierwszym miejscu zarówno realizację potencjału pojedynczego człowieka, jak i wspólnego dobra. Ideę tę
dobrze oddaje motto jednego z włoskich Etycznych Banków: „Najważniejszym interesem jest interes wszystkich”1.

PARADYGMATY KULTUROWE
LEŻĄCE U PODSTAW EF
1. Region Śródziemnomorski
2. Region Europy Środkowej
3. Region Frankofoński
4. Region Europy Północnej
5. Region krajów anglosaskich
6. Region krajów postkomunistycznych

W Europie, w zależności od obszaru geograficznego i kontekstu kulturowego, możemy rozróżnić sześć regionów,
charakteryzujących się odmiennym podejściem do koncepcji EF 2:
1. Region Śródziemnomorski, na który wpływ miała kultura katolicka;
2. Region Europy Środkowej, z widocznym wpływem myśli Rudolfa Steinera3 w krajach niemieckojęzycznych;
3. Region Frankofoński, z silniejszą strukturą wspólnotową i spółdzielczą;
4. Region Europy Północnej, z wyraźnym ukierunkowaniem na społeczną i ekologiczną odpowiedzialność;
5. Region krajów anglosaskich, charakteryzujący się rozwojem odpowiedzialnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
6. Region krajów postkomunistycznych (dawnego RWPG), których potrzeby gospodarcze i społeczne po upadku ZSRR nie
doprowadziły jak na razie do znaczącego rozwoju spółdzielczości bankowej.
Europejski ruch EF tworzony jest zatem przez różne typy organizacji, prowadzące zróżnicowane praktyki, bazujące na
odmiennych inspiracjach. EF wprowadza nowe standardy w obszarze czynników ryzyka i zysku. Bierze pod uwagę nie tylko
efektywność finansową inwestycji, ale także pochyla się nad oceną efektów zewnętrznych, tj. nad oceną skutków
ekonomicznych działalności gospodarczej w zakresie ich wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne. Takie parametry
oceny inwestycji dają możliwość zrównoważonego rozwoju, tak by finanse służyły aktywnościom przynoszącym korzyści dla
środowiska i społeczności. Nacisk kładzie się więc przede wszystkim na kapitał społeczny, współpracę międzynarodową,
Sprawiedliwy Handel, rolnictwo ekologiczne, odnawialną energię oraz działalność biznesową przyjazną dla środowiska.
Przykłady organizacji, które współtworzą ruch EF przedstawiamy w Załączniku 2.

1 Banca Popolare Etica, Włochy. Wersja oryginalna w języku włoskim: “L'interesse più alto è l'interesse di tutti”
2 "Atlante Ragionato della Finanza Etica Europea" (Analytic Atlas of Ethical Finance in Europe) to projekt badawczy, którego przeprowadzenie włoski bank
Popolare Etica zlecił Wydziałowi Ekonomii i Biznesu (Marco Fanno "Credit & Finance”) Uniwersytetu w Padwie. Autor: Marco Gallicani. Koordynacja naukowa:
prof. Alberto Lanzavecchia. Dane odnoszą się do sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2012 i dotyczą szeregu instytucji kredytowych w Europie (zob.
więcej na stronie internetowej projektu PRICE: www.thepriceproject.org). Przedstawione dane mają charakter orientacyjny i opierają się na dostępnej
dokumentacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autorem: m.gallicani@gmail.com
3 Rudolf Steiner (1861-1925) był austriackim filozofem, reformatorem społecznym, architektem i ezoterykiem. Na początku XX w. zapoczątkował doktrynę
duchową zwaną antropozofią (anthropos – człowiek, sophia – mądrość). Mieściła się ona w nurcie ezoteryki, sięgającej swoimi korzeniami do filozofii
niemieckiego idealizmu oraz teozofii. Steiner starał się wprowadzić swoje pomysły w życie poprzez pedagogikę steinerowską (Waldorf-Paedagogik),
rolnictwo biodynamiczne (jest ono prekursorem współczesnego rolnictwa ekologicznego) oraz medycynę antropozoficzną (będąca syntezą medycyny
homeopatycznej oraz akademickiej). Zobacz więcej: www.zb.eco.pl/bzb/1/antropo.htm
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1.3 WARTOŚCI PROMOWANE PRZEZ ETYCZNE FINANSOWANIE
Podstawowym dokumentem służącym do identyfikacji instytucji EF jest manifest opracowany
przez FEBEA4 – stowarzyszenie europejskich banków, które finansują sektor non-profit oraz
podmioty nieposiadające zdolności kredytowej*, działające na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Podstawowym podejściem jest rozumienie bankowości jako narzędzia służącego
dobru wspólnemu oraz podniesienie świadomości i promowanie edukacji na temat finansów.
Kryteria EF przyjęte przez FEBEA obejmują:
Pochodzenie pieniędzy: instytucje EF nie akceptują “brudnych” pieniędzy pochodzących
Wszyscy, którzy są
z działalności nielegalnej, spekulacyjnej lub zanieczyszczającej środowisko.
wykluczeni z dostępu
Przeznaczenie pieniędzy: działalność kredytowa instytucji EF zorientowana jest na pozytywny
do usług bankowych
wpływ społeczny, środowiskowy oraz gospodarczy. Dlatego też wspierają one działania mające
ze względu na brak
na celu promowanie słabszych (pod względem socjalnym, jak i ekonomicznym) grup
wystarczających
społecznych, a także najbiedniejsze obszary, promując integrację społeczną i zatrudnienie.
dochodów, lub dlatego,
Kryteria i wartości wykorzystywania pieniędzy: przejrzyste zarządzanie pożyczkami,
że nie są w stanie uzyskać
symetryczność informacji między bankiem a klientami. Stosowany jest tradycyjny model
żadnych gwarancji.
biznesowy, w którym większość gromadzonych oszczędności jest wykorzystywana do
działalności kredytowej (w przeciwieństwie do konwencjonalnych banków stosujących wyrafinowane, oderwane od fizycznej rzeczywistości instrumenty finansowe). Przyznanie osobistych gwarancji finansowych (lub usług
społecznych świadczonych przez sieci lokalne, do których należą kredytobiorcy), idzie w parze z gwarancjami natury
ekonomicznej.
Zarządzanie i cele instytucji EF: instytucje tego typu nie uważają dążenia do zysku za cel sam w sobie. Uczciwy zysk jest
jednak konieczny do zapewnienia wiarygodności i dostępności instytucji. Zyski są reinwestowane w przeważającej części na
cele społeczne banku lub instytucji.
*ang. non bankable

W podrozdziale 1.2 wyodrębniliśmy 3 różne typy instytucji EF. Pierwszym z nich są etyczne banki.
Różnice pomiędzy bankiem etycznym a konwencjonalnym bankiem komercyjnym przedstawiono w tabeli poniżej.
TABELA 1. RÓŻNICE MIĘDZY BANKIEM ETYCZNYM A KONWENCJONALNYM BANKIEM KOMERCYJNYM
BANKI ETYCZNE V.S. BANKI KOMERCYJNE
BANKI ETYCZNE

BANKI KOMERCYJNE

Działalność oparta na przejrzystym zestawie wartości
etycznych, które są znane, akceptowane i szanowane na
wszystkich poziomach hierarchii.

Działalność podporządkowana jest osiągnięciu kilku celów
ilościowych, przeważnie takich jak udział w rynku oraz
rentowność.

Dążenie do uzyskania zarówno zysków finansowych, jak
i korzyści społecznych i środowiskowych.

Koncentracja na maksymalizacji zysków finansowych
nawet poprzez inwestycje kontrowersyjne pod względem
społecznym i ekologicznym.

Decyzje dotyczące inwestycji należą, po pierwsze, do
klientów (depozytariuszy, wierzycieli), poprzez możliwość
wyboru etycznych projektów, które będą finansowane.

Strategia inwestycyjna oraz poziom ryzyka ustalane przez
kierownictwo banku.

Regularna publikacja listy wszystkich projektów
inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie.

Brak informacji na temat przeznaczenia pozyskanych
i pożyczonych funduszy.

Finansowanie firm, których projekty pozytywnie wpływają
na społeczeństwo i środowisko.

Przy przyznawaniu finansowania nie jest brane pod uwagę
etyczne zachowanie wnioskodawcy ani wpływ jego działań
na społeczeństwo lub środowisko.

Porównanie to może być oczywiście rozszerzone również na pozostałe rodzaje instytucji EF (spółdzielnie/konsorcja EF,
spółdzielnie mikrokredytów).
4 www.febea.org
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ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE W KONTEKŚCIE PRAW CZŁOWIEKA W KONWENCJONALNYCH
5
INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Kwestie środowiskowe i społeczne często wiążą się dla banków i instytucji finansowych z wymiernym ryzykiem
inwestycyjnym. Jeżeli firma prowadząca inwestycje poniesie straty materialne bądź wizerunkowe – na przykład z powodu
nagłośnienia nadużyć praw człowieka albo wywołania katastrofy ekologicznej – ryzyko to przenosi się również na bank lub
fundusz inwestycyjny, którego aktywa są w taką firmę zaangażowane6.
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ETYCZNYM INWESTOWANIEM W KONWENCJONALNYCH INSTYTUCJACH
FINANSOWYCH:
1. Od 2003 r. rośnie liczba sygnatariuszy Equator Principles (www.equator-principles.com) – w 2013 r. były to 73 banki. Equator
Principles określają zasady odpowiedzialnego inwestowania.7
2. W 2005 r. zostały opublikowane United Nations Principles For Responsible Investment (UN PRI) (www.unpri.org/principles).
Sygnatariuszami PRI (2014 r. - łącznie 1 249 instytucji finansowych) są banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne
i emerytalne. W uproszczeniu stosowanie PRI oznacza zobowiązanie do uwzględniania kryteriów ESG (Environmental Social
Governance - społecznych i środowiskowych) przy budowaniu portfolio inwestycyjnego.8 Wśród sygnatariuszy nie ma bezpośrednio
polskich instytucji. Można jednak oczekiwać, że niektóre z nich stosują się do tych zasad za sprawą ich firm-matek obecnych na
liście (np. Grupa Generali - Bank PKO SA, AXA Group, Alianz SE, Credit Agricole Assurances, Munich Re - Ergo Hestia SA).
3. W 2011 r. opublikowane zostały “Wytyczne ONZ dla Przedsiębiorstw na temat biznesu i praw człowieka” (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights – UNGPB&HR).9 W październiku 2011 r. tzw. Thun Group – banki Barclays, Credit Suisse, UBS
i UniCredit –zobowiązały się do aktywnego wdrażania wyżej wymienionych “Wytycznych”.
4. Wiele instytucji finansowych rezygnuje z inwestowania w kontrowersyjne przedsiębiorstwa. Norweski Państwowy Fundusz
Emerytalny co roku przedstawia listę firm, w które nie będzie inwestował. Znajdują się na niej przedsiębiorstwa z branży
zbrojeniowej produkujące miny i broń nuklearną, firmy branży tytoniowej i inne, których działania wiążą się z łamaniem praw
człowieka lub niszczeniem środowiska naturalnego. Obecnie widnieje na niej ponad 60 podmiotów10. W kwietniu 2012 r. cztery
brytyjskie banki wpisały na czarną listę inwestycji 12 firm produkujących amunicję kasetową.11

5 „Banki i fundusze a standardy odpowiedzialnego inwestowania w krajach rozwijających się. Korporacje wydobywcze w Mozambiku”, Fundacja
CentrumCSR.PL, 2013, Publikacja dostępna na: www.centrumcsr.pl/pliki/Banki_prawa_czlowieka_brief.pdf
6 “Brudny Zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka”, Fundacja CentrumCSR.PL, 2013, Publikacja
dostępna na: http://www.centrumcsr.pl/wp-content/uploads/2013/10/Raport_Brudny-Zysk.pdf
7 W myśl tych zasad banki zobowiązane są do wdrażania kryteriów oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i społeczeństwo (inwestycje powyżej 10
mln $). Equator Principles oparte są na systemie zarządzania ryzykiem przygotowanym przez Międzynarodową Korporację Finansową (IFC – International
Finance Corporation), będącą częścią Grupy Banku Światowego. IFC opracowała Standards of Performance, według których oceniany jest m.in. wpływ
inwestycji na środowisko i lokalne społeczności, kwestie warunków pracy, czy BHP.
8 6 zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ: 1. Włączenie standardów ESG w procesy podejmowania decyzji i dokonywania analiz. 2. Bycie aktywnymi
właścicielami i stosowanie standardów ESG w swojej polityce i działaniach. 3. Dążenie do należytego ujawniania standardów ESG przez firmy, w których
inwestujemy. 4. Promowanie akceptacji i wprowadzania zasad w branży inwestycyjnej. 5. Wspólna praca na rzecz zwiększenia skuteczności we
wprowadzaniu zasad. 6. Każdorazowe raportowanie działań i postępów we wprowadzaniu zasad.
9 Ważną inicjatywą wyznaczającą kierunek zmian był dokument ramowy „Protect, Respect, Remedy” przygotowany pod kierownictwem prof. Johna
Ruggiego – Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w latach 2005–2011. Dokument ten dotyczy odpowiedzialności biznesu za
nadużycia praw człowieka – podkreśla stojący przed przedsiębiorstwami obowiązek ich szanowania oraz zakłada umożliwienie ofiarom nadużyć dostępu do
rekompensaty za poniesione krzywdy. Był on podstawą do przygotowania UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
10 http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/the-government-pension-fund/responsible-investments/companies-excluded-from-theinvestment-u.html?id=447122
11 www.guardian.co.uk/business/2012/apr/09/uk-banks-blacklist-cluster-bomb-manufacturers
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1.4 CZY MODEL BIZNESOWY ETYCZNEGO FINANSOWANIA JEST ZRÓWNOWAŻONY?
Czy cele stawiane przez ruch EF są możliwe do osiągnięcia? Czy taki model biznesowy jest
zrównoważony? Pytanie jest zasadne, a odpowiedź na nie brzmi: tak.
Sprawność i rzetelność, a nawet przewaga instytucji EF zauważona została zwłaszcza w trakcie kryzysu
finansowego rozpoczętego w 2008 r. upadkiem banku Lehman Brothers. Według informacji zebranych
i przeanalizowanych w ciągu trzech cyklów (przed kryzysem – 2003/2007, po przełomie – 2008/2012,
oraz pełny cykl 2003/2012), Etyczne Banki kontynuowały wzrost swej aktywności (w sensie
ilościowym) oraz zachowały stabilność swych aktywów.
Wpływa na to kilka wspólnych cech banków etycznych:
1. Dostarczają niemal dwa razy więcej kredytów w stosunku do aktywów ujętych w sprawozdaniach finansowych
w porównaniu do banków komercyjnych12 .
2. Opierają się w znaczącym stopniu na oszczędnościach gromadzonych przez klientów.
3. Utrzymują wyższy od średniego poziom kapitalizacji (stosunek kapitału do aktywów ogółem).
4. Oferują wyższy zwrot z inwestycji i niższy poziom zmienności niż banki komercyjne.
Biorąc pod uwagę obszar Europy, Etyczne Banki potwierdzają stały wzrost w zakresie gromadzenia i wykorzystania pieniędzy,
a także stabilności i rentowności inwestycji, szczególnie w latach 2008-2012. Porównanie finansów Banków Etycznych
i banków komercyjnych13 przedstawiono w Tabeli 2.

TABELA 2. PORÓWNANIE FINANSÓW BANKÓW ETYCZNYCH I BANKÓW KOMERCYJNYCH W EUROPIE (OKRES 2008-2012)
74,7%

Wartość kredytów do aktywów ogółem14

43,7%
69,6%

Wartość depozytów do aktywów ogółem

Siła kapitału - akcje/aktywa15

32,8%
9,2%
4,4%
BANKI ETYCZNE

16

Zwrot z aktywów

0,53%
0,37%

BANKI KOMERCYJNE

Źródło: Global Alliance for banking on Values “Real Banking for the real economy: Comparing Sustainable Bank Performance with the Largest Banks in the
World” (październik 2013), Appendix II – Financial Comparisons Summaries – European Banks. www.gabv.org

Do tej pory, skupialiśmy się na teoretycznym ujęciu zagadnień związanych z etycznym finansowaniem. W następnym
rozdziale przedstawimy, w jaki sposób każdy z nas może w praktyce uczestniczyć w EF.

12 Global Systemically Important Financial Institutions
13

Jako Banki Etyczne w zestawieniu ujęto wszystkich członków Global Alliance for Banking on Values (stan na 31 marca 2013 r.): Alternative Bank

Schweiz, Banca Popolare Etica, Group Crédit Coopératif, Cultura Bank, Ecological Building Society, GLS Bank, Merkur Cooperative Bank, Triodos Bank.
Przedstawione dane dotyczą uśrednionych wskaźników z następujących banków komercyjnych: Banque Populaire CdE, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit
Suisse, Deutsche Bank, Group Crédit Agricole, ING Bank, Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander, Société Générale, UBS, Unicredit Group.
14 Wskazuje przeciętny % kredytów w stosunku do sumy aktywów
15 Wskazuje przeciętny % kapitału w stosunku do sumy aktywów
16 Wskazuje przeciętny % zysku z zainwestowanego kapitału
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ROZDZIAŁ 2: JAK ZOSTAĆ ETYCZNYM INWESTOREM?

Istnieje wiele możliwości, aby stać się etycznym inwestorem – można zainwestować
swoje środki w etycznych bankach, spółdzielniach etycznego finansowania, czy
spółdzielnie mikrokredytów. Można też rozdzielić swoje inwestycje pomiędzy tymi
instytucjami.
Odpowiedzialny inwestor uzyska szereg propozycji, niezależnie od tego, czy chce
zdeponować oszczędności, czy też zainwestować w aktywa finansowe (rachunki
oszczędnościowe, rachunki bieżące, lokaty lub obligacje itp.). W niektórych przypadkach
możliwe jest również wybranie obszaru, w którym fundusze zostaną wykorzystane:
ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, Sprawiedliwy Handel*, kultura,
działalność społeczna, mikrokredyty itd.

*SPRAWIEDLIWY HANDEL
(ang. FAIR TRADE)
to partnerstwo handlowe, oparte
na dialogu, przejrzystości
i szacunku,
które dąży do większej równości
w handlu międzynarodowym.
Przyczynia się do
zrównoważonego

Konsumenci i inwestorzy są coraz bardziej świadomi własnej mocy, jaką daje
możliwość dokonywania wyborów uwzględniających społeczne i środowiskowe skutki ich
inwestycji.

rozwoju przez oferowanie
lepszych warunków handlowych
oraz ochronę
praw marginalizowanych

Odpowiedzialne inwestowanie, w sposób podobny do odpowiedzialnej konsumpcji,
jest narzędziem zmiany systemu ekonomicznego, służącym do uruchomienia
alternatywnych mechanizmów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju
i sprawiedliwości społecznej.

producentów i pracowników
najemnych, szczególnie
w krajach Południa.
(definicja FINE 2009)

KAŻDY, KTO CHCIAŁBY ZOSTAĆ ODPOWIEDZIALNYM INWESTOREM, POWINIEN WIEDZIEĆ:
2.1 Do jakiej instytucji się udać?
2.2 Jakie istnieją narzędzia finansowe dla odpowiedzialnych inwestorów?

2.1 DO JAKIEJ INSTYTUCJI SIĘ UDAĆ?
Dla odpowiedzialnego inwestora naprawdę ma znaczenie to, gdzie lokuje swoje pieniądze.
Poniżej pokazujemy kilka kroków, które można wykonać w celu podjęcia właściwej decyzji.
KROK 1: ZGROMADZENIE INFORMACJI
- Dobrze jest poświęcić czas na zebranie informacji przed wyborem pośrednika finansowego lub instytucji. W załącznikach
tego przewodnika można znaleźć wiele przykładów takich instytucji i punktów, od których można zacząć poszukiwanie
informacji.
- Należy zadać sobie pytanie, które aspekty etyczne są dla nas najważniejsze (prawa człowieka, ochrona środowiska,
przejrzyste zasady lobbingu politycznego, przeciwdziałanie ucieczkom firm do rajów podatkowych, różnica w płacy pomiędzy
kadrą zarządzającą a pozostałymi pracownikami itd.), a następnie poszukać takich organizacji, które je uwzględniają
w swojej polityce. Znalezienie organizacji, która jednocześnie uwzględnia wszystkie te aspekty, może być trudne.
- Warto sprawdzić różne źródła informacji – oprócz analiz i wiadomości gospodarczych, pomocne mogą być także roczne
sprawozdania spółek. Niektóre z nich publikują również raporty społeczne i / lub środowiskowe.
- Obecnie wzrasta liczba stron internetowych, które przedstawiają wyniki głównych banków i instytucji finansowych,
np. brytyjska kampania Move Your Money (moveyourmoney.org.uk), holenderski Banksecrets.eu, belgijski Fairfin.be lub
włoski Nonconimieisoldi.org. (Więcej informacji w Załączniku 3).
- Można również zapoznać się z publikacjami, materiałami reklamowymi, a także stronami internetowymi instytucji EF, aby
sprawdzić poziom dostępności informacji na temat działalności danej instytucji.
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KROK 2: ZWRÓCENIE SIĘ BEZPOŚREDNIO DO INSTYTUCJI
W tym celu można skorzystać z pięciu pytań przygotowanych przez Kampanię “Not with my money”, które mogą być bardzo
przydatne w odnalezieniu etycznej drogi w gąszczu instytucji finansowych.

*BANKOWOŚĆ CIENIA
(ang. SHADOW BANKING):
Szara strefa systemu
bankowego, obejmująca
działalność podmiotów
i/lub praktyki finansowe
odbywające się poza
zasięgiem krajowych
instytucji regulacyjnych.

Wybranej instytucji można zadać poniższe pytania:
1. W jaki sposób oszczędności zostaną wykorzystane?
2. Co instytucja finansowa zrobi z naszymi pieniędzmi?
3. Czy instytucja finansowa bierze udział w systemie spekulacyjnym?
4. Czy instytucja finansowa posiada oddział w którymś z rajów podatkowych?
5. W jaki sposób i w jakim stopniu zyski pochodzą z tradycyjnej działalności kredytowej (która
obsługuje realną gospodarkę oraz tworzenie miejsc pracy), a w jakim z instrumentów
pochodnych i produktów strukturyzowanych oraz innych instrumentów bankowości cienia*?
Jeśli pracownicy są dobrze poinformowani i gotowi, by udzielić odpowiedzi na powyższe
pytania, oznacza to, że prawdopodobnie jesteśmy na dobrej drodze...

KROK 3: WYBÓR BANKU LUB SPÓŁDZIELNI
- Wybierzmy te, które dają gwarancję przejrzystości, silny związek z lokalnym terytorium oraz ujawniają swoje sektory
inwestycyjne.
- Warto upewnić się, że uzyskamy od nich wszystkie odpowiedzi i potrzebne informacje.
- W odpowiednim czasie należy rozważyć również członkostwo w wybranej organizacji EF (oczywiście jeśli jest to możliwe).
Jeśli wszyscy zaczniemy ukierunkowywać swoje oszczędności i inwestycje tam, gdzie mogą wywrzeć pozytywny wpływ
na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze, wówczas razem możemy coś zmienić.
CO ZROBIĆ, JEŚLI W KRAJU W KTÓRYM ŻYJEMY, NIE ISTNIEJĄ ŻADNE INSTYTUCJE EF?
Taka sytuacja była kiedyś problemem również w tych krajach, które mają obecnie jedną lub więcej instytucji EF. Po prostu
ktoś, w pewnym momencie, postanowił ją utworzyć. Można pójść w ich ślady! Można również:
- Zapoznać się z zasadami norm podatkowych swojego kraju dotyczącymi działalności bankowej oraz z ofertami produktów
i usług finansowych.
- Zajrzeć na strony dużych sieci, m.in. FEBEA (Europejska Federacja Banków Alternatywnych i Etycznych, www.febea.org),
które monitorują wybrane kraje i utrzymują kontakty z organizacjami lokalnymi zaangażowanymi w Etyczne Finansowanie.
Dotyczy to w szczególności organizacji, które pracują na rzecz tworzenia instrumentów etycznego finansowania (w zależności
od kontekstu i aktualnych potrzeb, są to nie tylko banki, ale także fundusze, spółki finansowe, fundacje itp.). Na stronie
FEBEA dostępna jest lista banków członkowskich, poprzez które można znaleźć informacje o istniejących umowach
z bankami w swoim otoczeniu (np. ze spółdzielczymi kasami kredytowymi, bankami oszczędnościowymi, wiejskimi bankami
kredytowymi). Polskim członkiem FEBEA jest TISE SA (www.tise.pl).
- Również w Internecie istnieje wiele bardzo ciekawych narzędzi inwestycyjnych wspierających ekonomię społeczną
i solidarnościową, takich jak mikrofinansowanie online oraz udzielanie pożyczek społecznych online. Więcej informacji
można znaleźć na str. 16 (punkt C).

Istotny jest jednak nie tylko wybór instytucji, która najlepiej odpowiada
naszym potrzebom, ale również wybór konkretnej usługi i instrumentów
finansowych, które uznajemy za etyczne.
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2.2 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA ODPOWIEDZIALNYCH INWESTORÓW
Wyżej opisaliśmy, w jaki sposób wybrać instytucję EF. Teraz nadszedł czas, aby przejść do zagadnień związanych
z zarządzaniem oszczędnościami i inwestycjami w etyczne działania. Poniżej przedstawiamy zakres produktów i usług
dostępnych na rynku.
Zasadniczo, możemy rozważyć cztery podstawowe narzędzia finansowe:
a) etyczne oszczędności
b) udostępnianie kapitału
c) mikrofinansowanie online oraz udzielanie pożyczek społecznych online
d) społecznie odpowiedzialne inwestowanie
a) ETYCZNE OSZCZĘDNOŚCI
Oprócz standardowych usług bankowych (takich jak konta oszczędnościowe, lokaty i rachunki bieżące), Etyczne Banki
zwykle oferują swoim klientom produkty dedykowane do wspierania projektów i/lub organizacji non-profit,
działających w dziedzinie solidarności społecznej, współpracy międzynarodowej, ochrony środowiska, praw człowieka
i Sprawiedliwego Handlu.
Mogą one przyjmować różne formy, na przykład:
- Świadectwo depozytowe: instrument inwestycyjny wystawiany dla oszczędności terminowej, który pozwala bankowi na
finansowe wsparcie projektów w krótkim i średnim okresie. Zaletą jest możliwość wskazania sektora finansów, na który
chcemy przeznaczyć swoje oszczędności, pośród tych zazwyczaj obsługiwanych przez bank.
- Certyfikat dedykowanego depozytu: zwykle odnosi się do organizacji pozarządowych (tzw. trzeci sektor) i ma na celu
ukierunkowane wspieranie ich działalności.
- Karta kredytowa Affinity: ten typ karty pozwala na wspieranie projektów i/lub organizacji non-profit. Poprzez dokonywanie
transakcji bez dodatkowych kosztów dla klienta, bank emisyjny przekazuje procent organizacji, z którą powiązana jest ta
karta.
PONIŻEJ KILKA PRZYKŁADÓW:
Banca Etica (Włochy) www.bancaetica.it: wśród wszystkich swoich produktów oferuje ponad 12 certyfikatów depozytowych, połączonych
z wybranymi organizacjami non-profit, które działają w takich dziedzinach jak ekonomia społeczna, ochrona środowiska, kultura
i społeczeństwo obywatelskie, Sprawiedliwy Handel oraz współpraca międzynarodowa. Jeśli chodzi o karty kredytowe, Banca Etica oferuje
karty Affinity służące wspieraniu niektórych włoskich i międzynarodowych organizacji, w tym Mani Tese, Intersos, Agesci, Amnesty
International, Friends of the Children, Economy of Communion oraz organizacji Sprawiedliwego Handlu CTM Altromercato.
Credit Cooperatif (Francja) www.credit-cooperatif.coop: oferuje możliwość wspierania ze swoich oszczędności trzech sektorów non-profit
i solidarnej gospodarki: Agir pour la planete (działania na rzecz planety: odnawialne źródła energii, promowanie oszczędzania energii,
ochrona środowiska); Agir pour une société plusa juste (działania na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa: pomocy społecznej
oraz prawa do ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i integracji społecznej); Agir pour entreprendre autrement (działania na rzecz
alternatywnej działalności gospodarczej – przedsiębiorstwa i spółdzielnie socjalne, Sprawiedliwy Handel). Wszystkie te obszary wspierają
19 organizacji beneficjentów, których nazwy dostępne są na stronie internetowej. Każda z nich powiązana jest z rachunkiem bieżącym oraz
z kartą kredytową. Agir Solidaires Ensemble pozwala klientowi dodawać własne mikrodarowizny do każdej swej transakcji.
Triodos Bank (Hiszpania) www.triodos.es: oferuje konto oszczędnościowe w Triodos Bank i sklepach Triodos, w ramach którego można
podarować część lub całość naliczonych odsetek na rzecz jednej z 23 organizacji działających w obszarze społecznym, kulturalnym lub
środowiskowym.
Shared Interest (Wielka Brytania) www.shared-interest.com: spółdzielnia finansowa, która oferuje pomoc finansową dla Sprawiedliwego
Handlu. Założona w Wielkiej Brytanii w 1990 r., gromadzi oszczędności brytyjskich inwestorów w celu świadczenia usług finansowych
i kredytowych dla producentów, sprzedawców, importerów oraz eksporterów z całego świata, działających w ramach Sprawiedliwego
Handlu. Spółdzielnia udziela pożyczek ponad 350 przedsiębiorcom w 53 krajach. Shared Interest współpracuje z UK Co-operative Bank,
który oferuje kredyt zarówno dla producentów z Południa, którzy dzięki temu uzyskują „przedpłatę” na dostarczane towary, jak i dla
importerów działających w ramach Sprawiedliwego Handlu, którzy przetwarzają i dystrybuują towary. Prowadzi to do poprawy warunków
życia drobnych producentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, za pomocą świadczeń takich jak dostęp do rynków i godziwa
zapłata, a także zapewnienie ciągłości relacji handlowych.
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b) UDOSTĘPNIANIE KAPITAŁU
Innymi możliwościami uzyskania zwrotu z inwestycji, przy równoczesnym wspieraniu rozwoju działań i aktywności
solidarnościowych, są rozwiązania oparte na kapitałowym udziale w przedsiębiorstwie EF. Oznacza to zakup udziałów lub
akcji spółdzielni bądź banków EF.
Kiedy stajemy się udziałowcami, zyskujemy prawo właścicielskie do oceny procesów gospodarczych spółdzielni i wpływ na
podnoszenie jej efektywności. Uczestnictwo w ryzyku biznesowym podnosi świadomość oraz zaangażowanie – stajemy
się udziałowcami, którzy powinni być pewni tego, że społeczne cele zostaną osiągnięte.
Powszechna dystrybucja akcji to forma inwestowania w kapitał akcyjny firmy, która czyni inwestora udziałowcem, a zatem
także uczestnikiem strategii działań firmy. Istnieje wiele form współdzielenia, zależnie od wielkość firmy lub sektora,
w którym działa.
Zgromadzone zasoby wykorzystywane są do finansowania działań przedsiębiorstwa (zwykle spółdzielni), takich jak
finansowanie solidarnościowe inicjatyw bądź przedsięwzięć ekonomii społecznej.
Jednym z najbardziej udanych przykładów takiego finansowania jest Oikocredit International (Oikocredit Ecumenical
Development Cooperative Society U.A.) założony w 1975 r. Siedziba firmy znajduje się w Holandii, a jej filie na całym świecie.
Oikocredit jest spółdzielnią, która oferuje pożyczki lub kapitał inwestycyjny dla instytucji mikrofinansowych, spółdzielni,
a także małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się (w tym również przedsiębiorstw działających w ramach
Sprawiedliwego Handlu). Obecnie Oikocredit International jest jednym z największych na świecie prywatnych źródeł
finansowania w sektorze mikrokredytów. W ramach prywatnych inwestycji dostępne są akcje Oikocredit International Share
Foundation (OISF), która z kolei inwestuje je dalej poprzez Oikocredit International Cooperative. Od 1989 r. Oikocredit
International płaci dywidendę w wysokości 2%. Instytucja sfinansowała już 849 partnerów w 69 krajach.
Innym przykładem uczestnictwa finansowego jest rozwiązanie działające w systemie Sprawiedliwego Handlu (promowane
przez działające w systemie Fair Trade „Sklepy Świata”17 ). Gromadzą one oszczędności swych członków w celu wspierania
organizowanych przez nie przedsięwzięć i finansowania przedpłat za produkty Fair Trade.
POWIERZANIE OSZCZĘDNOŚCI SKLEPOM ŚWIATA
Wiele zrzeszeń i spółdzielni Sklepów Świata daje możliwość inwestowania poprzez nabywanie ich udziałów, obligacji lub
bonów oszczędnościowych. Członkowie spółdzielni / zrzeszeń Sklepów Świata deponują swoje oszczędności, a spółdzielnia
może używać tych “oszczędności społecznych” m.in. do:
- finansowania ich podstawowych aktywności oraz rozwoju;
- finansowania międzynarodowych projektów realizowanych bezpośrednio lub przez organizacje rozwijające mikrokredyty dla
przedsięwzięć Sprawiedliwego Handlu;
- finansowania importu produktów SH oraz dokonywania przedpłat dla producentów z Południa.
W wielu krajach Europy istnieją zrzeszenia Sklepów Świata, które określają standardy, jakie muszą spełniać członkowie
funkcjonujący w ramach modelu Sprawiedliwego Handlu. Do największych zrzeszeń należą: British Association For Fair Trade
Shops (BAFTS), Dutch Association of World Shops (DAWS), Weltläden (Niemcy, Austria), Oxfam-Magasins du monde (Francja,
Belgia) oraz włoska Ctm Altromercato (zrzeszająca ponad 900 sklepów).

c) MIKROFINANSOWANIE I POŻYCZKI SPOŁECZNE ONLINE
Niestety, w niektórych krajach nie istnieją jeszcze wyżej omówione formy EF. Jeśli mieszkasz w jednym z nich, dobrym
rozwiązaniem mogą być instrumenty finansowe EF dostępne online.
W internecie można znaleźć więcej wskazówek na temat finansowania projektów mających pozytywny wpływ społeczny
i ekonomiczny.
17 Sklepy Świata (ang. World Shops, niem. Weltladen) to punkty handlowe oferujące wyłącznie produkty Fair Trade. Sklepy Świata są więc sklepami
Sprawiedliwego Handlu. Od samego początku, czyli od lat 60. XX w., znaczący udział w prowadzeniu Sklepów Świata mają wolontariusze, a zyski przeznacza
się na działania edukacyjne i promocyjne oraz rozwijanie samego handlu. Pierwszy w Polsce sklep typu World Shop został otwarty w Poznaniu w 2011 r.
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Proponowane są dwa rozwiązania:
I. Mikrofinansowanie online
II. Peer to Peer
I. MIKROFINANSOWANIE ONLINE
Zestaw narzędzi, który pozwala pożyczkodawcy wybrać, gdzie jego środki zostaną ulokowane. Taki
system pozwala finansować projekty małych przedsiębiorstw na całym świecie, przy niewielkim
oprocentowaniu dla pożyczkobiorcy. Pożyczki są niewielkie i rozłożone na długi okres. W systemie nie
funkcjonują pośrednicy, co pozwala na uzyskanie rat na bardzo niskim poziomie. Metoda ta może być
odpowiednia dla inwestorów, którym zależy na przejrzystości ich inwestycji.
Istnieją różne możliwości, m.in. programy tworzone przy współpracy z lokalnymi organizacjami mikrofinansowania, które
pomagają drobnym przedsiębiorcom w spłacie rat pożyczki.
PRZYKŁADY:
Kiva.org jest planem non-profit, inspirowanym doświadczeniem systemu mikrokredytów Mohammeda Yunusa
(Bangladesz). Jego początki sięgają 2005 r. Celem systemu jest walka z biedą poprzez stworzenie możliwości pobierania
niewielkich pożyczek na wsparcie małych biznesów właścicieli, którzy dotąd byli wykluczeni z rynku. Kiva korzysta z narzędzi
udostępnionych w internecie w ramach międzynarodowej sieci instytucji mikrofinansowania. Pożyczki zaczynają się od 25 $.
Od 2005 roku dzięki działalności Kiva liczba pożyczkodawców wzrosła do 1 007 121, udzielono pożyczek na kwotę
488 196 900 $, z czego 99,03% zostało spłacone.
Duński Myc4.com działa od 2007 r. Jest nastawiony na małe i średnie przedsiębiorstwa afrykańskie.
Francuski Finansol (do 2009 r. działający jako Babylon.org) sam siebie nazywa “Pierwszą europejską platformą
mikropożyczek”. Funkcjonuje na zasadach zbliżonych do Kiva.

II. PEER-TO-PEER LUB POŻYCZKI SPOŁECZNE
Znany również jako model P2P. Jest to przykład społecznego kredytowania (social lending), realizowanego bezpośrednio
pomiędzy indywidualnymi osobami. Innymi słowy, pożyczki społeczne udzielane są bezpośrednio między osobami
fizycznymi, najczęściej funkcjonującymi w obrębie danego kraju, za pośrednictwem specjalnych stron internetowych, na
których popyt i podaż są ze sobą zestawiane, a oprocentowanie i raty są ustalane przez obie strony.
Inwestor może wybrać, w który projekt zaangażuje środki, a także otrzymywać aktualne informacje oraz mieć kontakt
z pożyczkobiorcą. Jednocześnie określona jest kwota maksymalna, która może zostać zainwestowana (zazwyczaj niewielka),
w celu redukcji ryzyka.
Narzędzie peer-to-peer jest stosunkowo nowe, jednak jego rozwój może przynieść wielkie korzyści, jeśli zachowane zostaną
społeczne i etyczne wytyczne finansowe.
PRZYKŁADY:
Zopa.com została założona w 2005 r. w Wielkiej Brytanii (Zopa Ltd). W ciągu kilku lat rozwinęła się na dużą skalę i obecnie
działa jako alternatywny model finansowy. Zopa funkcjonuje jako pośrednik online pomiędzy pożyczkobiorcami
a indywidualnymi pożyczkodawcami. Zopa działa także w USA oraz Włoszech (jako Smartika www.smartika.it) i współpracuje
w ramach upoważnienia udzielonego przez Bank of Italy, co umożliwia ochronę inwestorów.
FundingCircle.com oraz FundingKnight.com promują zbiorowe pożyczki (crowd lending) pomiędzy osobami fizycznymi
(dawcy) i małymi przedsiębiorstwami (biorcy). Sposób ich funkcjonowania jest podobny do Zopa, jednak ich klient jest inny.
To narzędzie P2P może być odpowiednie dla modelu pożyczek społecznych funkcjonujących w ramach Sprawiedliwego
Handlu.
Interesującym, jakkolwiek nieco odrębnym zagadnieniem od poruszonej tematyki, jest zjawisko crowdfundingu, czyli
finansowania społecznościowego. Polega on na zbieraniu funduszy na dokładnie opisany cel z określonym budżetem.18

18 Więcej o crowdfundingu w Polsce: polakpotrafi.pl/, crowdfunding.pl/crowdfunding-w-polsce
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d) SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE (SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING - SRI)
I. PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE
SRI jest to strategia zarządzania przedsiębiorstwem w taki sposób, aby zainwestowane przez udziałowców lub instytucje
finansowe środki w równym stopniu służyły maksymalizacji zysków, jak i dobru społecznemu. Społecznie odpowiedzialne,
zrównoważone firmy w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniają pozafinansowe aspekty działalności związane ze
środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG - Environment, Social, Governance) i zobowiązują się do
raportowania w tych obszarach. W relacjach biznesowych starają się poszukiwać przedsiębiorstw, które praktykują takie
zasady jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa człowieka itp.19 Weryfikacja
następuje w oparciu o normy ISO 26000.
W notowaniach giełdowych spółki raportujące w ramach ESG są wyróżniane osobnym indeksem. Do najbardziej znanych
należą FTSE4 Good (www.ftse.com/index.jsp) oraz The Calvert Social Index (www.calvert.com/sri-index.html). W 2009 r. na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powstał RESPECT Index - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks
spółek odpowiedzialnych20.
II. ETYCZNE PRODUKTY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni mogą pomnażać swój kapitał poprzez etyczne produkty oferowane przez
fundusze inwestycyjne. Oznacza to, że aktywa tych funduszy nie są inwestowane w podmioty, których działalność może
powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego lub negatywne skutki społeczne. Na świecie oferta tych produktów
jest dość szeroka. Analizy oceny ryzyka prowadzone są w oparciu o wymienione już Equator Principles i UNGPB&HR.
W Polsce ofertę funduszy etycznych produktów posiada m.in. TFI SKOK S.A21 oraz towarzystwo emerytalne Pocztylion-Arka
PTE22 .

PODSUMOWANIE
W przewodniku tym przedstawiliśmy ogólne zasady i metody działania EF w Europie. Pokazaliśmy kilka przykładów z nadzieją,
że wiedza ta będzie przydatna dla tych, którzy zechcą wykorzystać swoje oszczędności na rzecz działań zaangażowanych
społecznie. Globalny kryzys finansowy i jego negatywne konsekwencje społeczne skłaniają do refleksji na temat konieczności
przeprowadzenia regulacji systemów finansowych i stworzenia nowych systemów ekonomicznych, opartych na wartościach
etycznych.
Potrzeba taka ujawnia się w coraz bardziej rozpowszechnionym systemie EF, który w ostatnich latach udowodnił słuszność oraz
praktyczność odpowiedzialnego i etycznego inwestowania. EF umożliwia inwestycje w nowe sektory, zapewnia wyższy poziom
kontroli i przejrzystości dla inwestorów oraz odpowiada na problemy grup ludności i przedsiębiorstw wyłączonych
z tradycyjnego systemu bankowego. Najnowsze statystyki pokazują, że EF oraz odpowiedzialne inwestycje idą ze sobą w parze.
Coraz większa część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z zalet banków etycznych, instytucji i spółdzielni mikrokredytów.
Odpowiedzi na trudne pytania dotyczące rentowności i stabilności EF zaczynają się klarować – wzrasta liczba danych
wspierających EF jako efektywną i właściwą metodę wspierania gospodarki realnej. Może to stanowić bazę dla nowej ekonomii
opartej na zaangażowaniu ludzi, prawdziwej odpowiedzialności biznesowej oraz innowacyjności.
W przewodniku przedstawiliśmy podstawowe narzędzia stosowane przez EF wraz z konkretnymi przykładami.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TEJ WIEDZY!

19 www.odpowiedzialni.gpw.pl/odpowiedzialne_inwestowanie
20 www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu
21 www.tfiskok.pl/produkty/wycena-funduszy/subfundusz-skok-etyczny-2-pfund-5.html
22 www.ofezapisy.info/fundusz_emerytalny/pocztylion-ofe/

18 |

WPROWADZENIE DO ETYCZNEGO FINANSOWANIA I ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1

INSTYTUCJE ETYCZNEGO FINANSOWANIA W EUROPIE
Poniżej przedstawiono wybrane przykłady reprezentatywnych instytucji z różnych krajów. Pełna lista znajduje się na stronie
internetowej projektu PRICE – www.thepriceproject.org.
Nazwa: BANCA POPOLARE ETICA
Kraj: Włochy
Początki: Banca Etica to pierwszy włoski bank oferujący oszczędności etyczne. Bank rozpoczął swoją działalność w 1999 r. Jego
utworzenie było rezultatem inicjatywy tysięcy mieszkańców i organizacji, którzy postanowili stworzyć instytucję kredytową
inspirowaną ideą EF.
Kryteria: Banca Etica finansuje przedsięwzięcia przyjazne dla środowiska oraz projekty rozwojowe w krajach Trzeciego Świata.
Działalność prowadzona jest zgodnie z zasadami EF i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Członkowie: Obecnie ponad 37 tys. członków posiada akcje Banku. 6 tys. z nich to organizacje pożytku publicznego oraz spółdzielnie.
Strona internetowa: www.bancaetica.org
Nazwa: TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH TISE SA
Kraj: Polska
Początki: TISE SA zostało utworzone w 1991 r. przez Bank BISE, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i francuski fundusz
inwestycyjny SIDI. Dziś jego właścicielem jest francuski bank Credit Cooperatif, który od ponad 120 lat finansuje potrzeby podmiotów
ekonomii społecznej. W 2002 r. TISE zostało członkiem Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych FEBEA, i jest do
dziś jedynym polskim przedstawicielem tej organizacji. Od 2006 r. TISE administruje europejskim funduszem kapitałowym
wspierającym podmioty Ekonomii Społecznej – Coopest.
Kryteria: Od roku 2008 TISE aktywnie udziela pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz mikro, małych i średnich firm. Fundusze
na ten cel pochodzą ze środków własnych, a od 2012 r. także ze środków powierzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach realizacji umów z Unią Europejską – Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz inicjatywy Jeremie. TISE jest
także partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w pilotażowym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie Inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. W ramach programu
został powołany ES Fundusz dysponujący środkami przeznaczonymi na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
o preferencyjnym oprocentowaniu. Klientami TISE są spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne,
organizacje pozarządowe, spółki non-profit i kościelne osoby prawne.
Strona internetowa: www.tise.pl
Nazwa: COOP57
Kraj: Hiszpania
Początki: Historia COOP57 rozpoczęła się w momencie, kiedy grupa pracowników katalońskiego wydawnictwa postanowiła
zawalczyć o odebrane im miejsca pracy. Kiedy firma została ostatecznie zlikwidowana, kilku byłych pracowników za własne pieniądze
założyło fundację, aby wspierać projekty mające na celu tworzenie godnych miejsc pracy. W ten sposób COOP57 rozpoczął swoją
działalność w 1996 r.
Kryteria: COOP57 zapewnia pożyczki jedynie swoim członkom. Projekty przez nich wspierane mają cele społeczne, charakter lokalny,
demokratyczny sposób zarządzania, gwarantują stałe zatrudnienie, równą dystrybucję przychodów, przy jednoczesnym zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju.
Członkowie: Do COOP57 należy 257 członków z dziedzin takich jak środowisko, rozwój, edukacja, ruchy społeczne itp.
Strona internetowa: www.coop57.coop
Nazwa: FIARE
Kraj: Hiszpania
Początki: FIARE jest wyłącznym przedstawicielem włoskiego Banca Popolare Etica, S. Coop. Umożliwia Hiszpanom decydowanie
o tym, gdzie zostaną zainwestowane ich oszczędności. Celem jest budowa takiej gospodarki i społeczeństwa, w których najważniejsi
są ludzie, a pieniądze są jedynie środkiem.
Kryteria: FIARE wspiera projekty mające pozytywny wpływ na społeczeństwo. Każdy z nich jest oceniany indywidualnie pod kątem
zgodności z wartościami FIARE i jego członków.
Członkowie: Obecnie FIARE zrzesza prawie 5 000 członków – zarówno podmioty prawne, jak i osoby fizyczne.
Strona internetowa: www.proyectofiare.com
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Nazwa: CRÉDIT COOPÉRATIF ORAZ LA NEF
Kraj: Francja
Początki: Crédit Coopératif jest instytucją finansową, której korzenie sięgają spółdzielni związanych z gildiami rzemieślniczymi
z czasów Komuny Paryskiej.
Kryteria: Oprócz działalności własnej Crédit Coopératif wspiera również La NEF – bank spółdzielczy (funkcjonujący w oparciu o idee
steinerowskie), który działa w licznych inicjatywach solidarnościowych (również w mikrokredytach) oraz wspiera wiele małych grup
inwestorów.
Strony internetowe: www.credit-cooperatif.coop, www.lanef.com
Nazwa: CLUB CIGALE (CLUB OF INVESTISSEURS POUR UNE ALTERNATIVE MANAGEMENT LOCAL ET DE L'EPARGNE)
Kraj: Francja
Początki: Club Cigale zrzesza lokalne instytucje zarządzające alternatywnymi instytucjami inwestycyjnymi i lokalnymi instytucjami
pożyczkowymi. Został założony w 1983 r. i działa w obszarze kapitału inwestycyjnego wysokiego ryzyka oraz na rzecz solidarności
lokalnej.
Kryteria: Club Cigale wspiera obszary odznaczające się niedoborem kapitału, twórców projektów nieposiadających gwarancji
bankowych, a także projekty o charakterze społecznym.
Strona internetowa: www.cigales.asso.fr
Nazwa: MAG (MUTUAL SELF-MANAGEMENT ORGANISATION)
Kraj: Włochy
Początki: MAG tworzony jest przez małe organizacje opierające się na wartościach takich jak solidarność i demokratyczne
zarządzanie pieniędzmi. Powstał w latach 70-tych, aby pomóc przedsiębiorcom i działaczom indywidualnym, którzy nie byli wówczas
uznawani za potencjalnych klientów banków komercyjnych. Zgodnie z poprawką do Skonsolidowanego Prawa Bankowego (1991 r.),
instytucje świadczące usługi bankowe muszą mieć wysoki poziom minimalnego kapitału oraz zorganizowaną strukturę, więc
organizacje tworzące MAG musiały dostosować się do poprawki. W ten sposób, pod koniec l. 90, powstała Banca Popolare Etica23 .
Kryteria: Wszystkie organizacje należące do MAG podpisały Manifest “Mutual Finance”, zatwierdzony w Turynie w 2010 r.
Czonkowie: Mag Mutua e Mag Servizi (Werona), Mag 2 Finance (Milan), Mag 4 Piemonte (Torino), Mag 6 (Reggio Emilia), Mag
Venezia, Mag Firenze, Mag Roma.
Strona internetowa: www.finanzaetica.net
NAZWA: JAK MEDLEMSBANK
Kraj: Szwedzki spółdzielczy Bank Etyczny, który nie stosuje oprocentowania pożyczek ani depozytów.
Początki: Nazwa JAK (szw.: Jord Arbete Kapital, ang: Labour Earth Capital, czyli Praca Ziemia Kapitał) wskazuje, że zasoby naturalne,
ludzka praca oraz infrastruktura stworzona przez człowieka to trzy główne podstawy gospodarki realnej, pozwalające zwiększać
efektywność.
Kryteria: JAK jest bankiem, który rzeczywiście jest własnością jego członków – każdy z nich jest w posiadaniu jego akcji i ma równy
głos w podejmowaniu decyzji. JAK ma krytyczne podejście do współczesnej gospodarki opartej w dużej mierze na oprocentowaniu
i spekulacjach. Zasady działania JAK oparte są na idei ekonomii bezodsetkowej.
Członkowie: 35 000 członków w Szwecji udziela sobie nawzajem pożyczek, omijając tradycyjny system bankowy.
Strona internetowa: www.jak.se
Więcej w języku polskim: zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial7.pdf

23 What is Ethical Finance”, Riccardo Milano, w: “Understanding Finance”– przewodnik wydany
przez Fondazione Culturale Responsabilità Etica i miesięcznik Valori.
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SIECI ETYCZNEGO FINANSOWANIA W EUROPIE
Stały wzrost instytucji działających w ramach EF pozwolił im na stworzenie strategicznych sieci współpracujących na rzecz rozwoju
poszczególnych sektorów. Poniżej przedstawiamy przykłady niektórych z nich.
Nazwa: SEFEA (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCE ET ETHIQUE ALTERNATIVE)
Kraj: Belgia
Początki: Spółdzielnia założona w 2002 r. przez 10 członków FEBEA.
Kryteria: SEFEA wspiera i promuje ekonomię solidarnościową oraz EF w Europie. Zapewnia wsparcie finansowe i porady – zarówno
dla już istniejących etycznych instytucji, jak i tych dopiero tworzących się – poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi finansowych
dla wsparcia głównych graczy Sprawiedliwego Handlu lub producentów organicznych.
Członkowie: 29 europejskich członków (łączny kapitał 4 177 000 euro)
Strona internetowa: www.ethicalbankingeurope.com/content/sefea-european-ethical-and-alternative-financing-company

Nazwa: FEBEA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES BANQUES ET ETHIQUES ALTERNATIVES)
Kraj: Belgia
Początki: Organizacja non-profit założona w Belgii w 2001 r. przez Credit Cooperative (Francja), Caisse Solidaire du Nord – Pas de
Calais (Francja), Crédal (Belgia), Hefboom (Belgia), Banca Etica (Włochy) oraz TISE (Polska).
Kryteria: FEBEA jest przestrzenią wymiany narzędzi finansowych oraz platformą umożliwiającą wkład w rozwój istniejących inicjatyw
EF, jak i tworzenie nowych projektów .
Członkowie: 23 członków, działających w 10 krajach UE oraz dwóch spoza UE (Szwajcaria i Norwegia). Obecnie w skład FEBEA
wchodzą 23 banki, 5 spółdzielni oszczędnościowych, 4 firmy inwestycyjne i 1 fundacja o charakterze bankowym.
Strona internetowa: www.ethicalbankingeurope.com

Nazwa: I.N.A.I.S.E. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INVESTORS IN THE SOCIAL ECONOMY
Kraj: Hiszpania
Początki: I.N.A.I.S.E. działa w Europie od 1989 r. i ma najbardziej znaczące doświadczenia w dziedzinie alternatywnych kredytów.
Organizacja została założona w Barcelonie przez siedem organizacji.
Kryteria: I.N.A.I.S.E. promuje oraz wpływa na rozwój organizacji i działalności gospodarczych w następujących obszarach:
1) środowisko, zrównoważony rozwój, energia odnawialna; 2) ekonomia społeczna; 3) zdrowie i opieka społeczna; 4) Sprawiedliwy
Handel oraz mikrokredyty 5) edukacja, kultura.
Członkowie: I.N.A.I.S.E. tworzy 46 członków z 18 krajów. Członkami są m.in. banki, instytucje finansowe, spółdzielnie, organizacje
non-profit, fundacje, fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital) oraz fundusze gwarancyjne. Lista ta świadczy o dużej
różnorodności w strukturach organizacyjnych, jej rozmiarach, stosowanej polityce i instrumentach finansowych. Na stronie
internetowej dostępna jest pełna lista członków. Wielu inwestorów z całego świata dzięki I.N.A.I.S.E. przekonało się, że pieniądze
mogą być zainwestowane w taki sposób, by przyczyniały się do pozytywnych zmian, zarówno społecznych, jak i środowiskowych.
Strona internetowa: www.inaise.org

Nazwa: GABV – THE GLOBAL ALLIANCE FOR BANKING ON VALUES
Kraj: Holandia
Początki: Organizacja została założona w 2009 r. przez wiodące banki z Azji, Australii, Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy,
pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Kryteria: Wszyscy członkowie muszą przestrzegać zasad „zrównoważonej” bankowości oraz wnosić wkład w szukanie rozwiązań dla
problemów globalnych, a także w promowanie pozytywnych, alternatywnych systemów finansowych. Organizacje te wierzą, że
możliwa jest poprawa jakości życia ludzi na całym świecie, m.in. przez wzrastającą świadomość tego, że jesteśmy współzależni
ekonomicznie i odpowiedzialni za obecne oraz przyszłe pokolenia. Członkowie GABV muszą spełniać trzy warunki: 1) niezależny,
licencjonowany bank, skupiający się na klientach detalicznych; 2) suma aktywów minimum 50 mln dolarów; 3) zaangażowanie
w bankowość społeczną i nastawienie na rezultaty w trzech obszarach: ludzi, planety i korzyści.
Członkowie: Wśród członków są m.in. banki mikrokredytów na rynkach wschodzących, unie kredytowe, banki wspólnotowe, banki
wspierające zrównoważony rozwój, finansujące przedsięwzięcia kulturalne, społeczne lub ekologiczne.
Strona internetowa: www.gabv.org
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Nazwa: FETS – FINANCIACIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA
Kraj: Hiszpania
Początki: FETS powstało w 1999 r. Jest to stowarzyszenie zrzeszające jednostki sektora pozarządowego i ekonomii społecznej.
Promuje ono etykę biznesową w Hiszpanii.
Kryteria: Celem FETS jest podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie informacji w zakresie odpowiedzialnego używania
pieniędzy. Oferuje produkty i usługi dla etycznego biznesu, a także wspiera akcje społeczne.
Członkowie: FIARE, COOP 57, Oikocredit, Triodos Bank
Strona internetowa: www.fets.org
Nazwa: FINANSOL
Kraj: Francja
Początki: Stowarzyszenie promujące zrównoważone inwestycje. W 1997 r. powstała marka Finansol, która pozwala odróżnić
solidarnościowe produkty finansowe od pozostałych. Oznaczenie służy do wyróżniania produktów finansowych, nie zaś tworzących je
instytucji.
Kryteria: Wymagania dla stosowania oznaczeń to: uwzględnienie godziwej zapłaty za wykonaną pracę, uwzględnienie aspektów
społecznych i środowiskowych, międzynarodowa solidarność. Produkty certyfikowane to: kontrakty na ubezpieczenia na życie,
fundusze inwestycyjne (FCP, SICAV, fundusze typu venture capital itp.), fundusze oszczędnościowe dla pracowników, akcje
przedsiębiorstw społecznych poza obrotem giełdowym, bieżące rachunki dedykowane, obligacje, mikropożyczki solidarnościowe,
depozyty, firmy inwestycyjne. Obecnie Finansol zrzesza niemal wszystkich francuskich działaczy EF i certyfikuje ponad 120
produktów.
Strona internetowa: www.finansol.org
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KAMPANIE
Poniżej przykłady najbardziej udanych kampanii, którym warto przyjrzeć się bliżej:
MOVE YOUR MONEY (www.moveyourmoneyproject.org)
Kampania rozpoczęta w 2009 r., miała za zadanie zachęcić osoby prywatne oraz instytucje do odpowiedzialnego traktowania sprawy
pieniędzy i przeniesienia swoich oszczędności do małych, lokalnych banków i unii kredytowych. Od 2009 r. ok. 9,6 mln. ludzi
przyłączyło się do Move your Money przenosząc swoje oszczędności. Kampania ta miała swój oddźwięk w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii oraz Francji.
BANXODUS (www.banxodus.org)
Portal, który pomaga inwestorom znaleźć etyczne unie kredytowe i banki, których działalność jest transparentna. Używając
crowdsourcingu, zapewnia bardziej szczegółowe informacje wszystkim tym, którzy chcą zmienić bank. Banxodus stworzył bazę ponad
7 500 banków.
NOT WITH MY MONEY (www.nonconimieisoldi.it)
Kampania promowana przez Cultural Foundation for Ethical Responsibility oraz Banca Popolare Etica. Ma ona za zadanie pobudzać
do refleksji na temat przyczyn kryzysu finansowego oraz roli obywateli i ich oszczędności podczas obecnego kryzysu. Kampania
zachęca do stawania się odpowiedzialnym oszczędzającym, który przyczyni się do zatrzymania „finansowego kasyna spekulacji
i zakładów”. Kampania pomaga inwestorom zrozumieć, że współdzielą oni odpowiedzialność za karmienie “potwora finansowych
spekulacji”, który urzeka interesującymi stopami procentowymi, ale jednocześnie ukrywa koszty i konsekwencje nieświadomych
wyborów. Zachęca do dzielenia się informacją i faktami z ludźmi nieświadomymi, do sprawdzania dokąd rzeczywiście kierowane są
ich pieniądze oraz do świadomego decydowania o tym, na co będą przeznaczane.
ERROR104.IT SYSTEM ERROR: WILL THE SYSTEM CHANGE YOU OR YOU CHANGE IT? (www.microfinanza-italia.org/saveforgood)

Międzynarodowa kampania informacyjna zapoczątkowana w Hiszpanii wiosną 2008 r., obecnie prowadzona także we Włoszech
i innych krajach. Kampania zachęca osoby prywatne, przedsiębiorstwa i władze lokalne do zapoznania się z tematyką (a następnie
również do promowania) EF, mikrokredytów oraz mikrofinansowania. Celem jest zachęcenie do używania zasobów ekonomicznych
jako narzędzia służącego rozwojowi lokalnemu, a nie akumulacji środków.
FINANZAS ÉTICAS (www.finanzaseticas.org)
Kampania prowadzona przez hiszpańską NGO SETEM. Ma na celu demaskowanie nieetycznych przedsięwzięć banków
komercyjnych. Kampania wskazuje również alternatywne rozwiązania, takie jak etyczna bankowość czy odpowiedzialna konsumpcja.
BANK SECRETS (www.banksecrets.eu)
Międzynarodowa kampania informacyjna o bankach, promowana w 2009 r. przez BankTrack, Campaign to Reform the World Bank
(obecnie Re: Recommon, Włochy), Platform (Wielka Brytania), Urgewald (Niemcy), Les Amis de la Terre (Francja), SETEM (Hiszpania),
Netwerk Vlaanderen (Belgia). Banksecrets.eu jest wciąż powiększającą się bazą danych, w której gromadzone są informacje
o europejskich bankach prywatnych: informacje ogólne, plany działań i rodzaje inwestycji. Przy pomocy strony internetowej, na której
zamieszczone są odpowiednie aplikacje, możliwe jest napisanie do swojego banku listu z konkretnymi pytaniami, uzyskanie listy
etycznych banków działających w Europie lub też instrukcji na temat tego, jak stworzyć punkt informacyjny w swojej miejscowości.
FAIRFIN (Fairfin.be)
Jest to strona internetowa Netwerk Vlaanderen, belgijskiej organizacji działającej od lat 80-tych na rzecz zrównoważonego rozwoju
oraz odpowiedzialnego używania pieniędzy. Organizacja ta przeprowadziła liczne kampanie, np. Banks and Weapons, Banks and
Environment. Jest to część międzynarodowej kampanii Banksecrets.eu.
FACING FINANCE (facing-finance.org)
Kampania Facing Finance zwraca uwagę na związki pomiędzy funkcjonowaniem instytucji finansowych i kontrowersyjnymi
inwestycjami. Ma na celu przekonanie inwestorów do nie inwestowania w spółki zarabiające na łamaniu praw człowieka, niszczeniu
środowiska naturalnego, korupcji lub produkcji kontrowersyjnej broni.
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PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

POLSKA
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu – www.sprawiedliwyhandel.pl, www.facebook.com/FairTrade.100.PSSH
Fundacja CentrumCSR.PL – www.centrumcsr.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA – www.tise.pl
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – fairtrade.org.pl
Kampania „Miasta przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” – www.miasta.fairtrade.org.pl
WŁOCHY
Banca Popolare Etica – www.bancaetica.com
Vizi Capitali – www.vizicapitali.it
Non Con I Miei Soldi – www.nonconimieisoldi.it
Save for good – www.microfinanza-italia.org/saveforgood/index.php
HISZPANIA
Finanza Eticas – www.finanzaseticas.org
Banca Limpia – www.bancalimpia.com
GAP – www.gap.org.es
Banca Ética Información y difusión – www.infobancaetica.wordpress.com
REAS – www.economiasolidaria.org
Triodos Bank – www.triodos.es
FIARE – www.proyectofiare.com
BELGIA
FairFin – www.fairfin.be/en
HOLANDIA
Global Alliance for Banking on Values – www.gabv.org
WIELKA BRYTANIA
Move your money – www.moveyourmoney.org.uk
Banxodus – www.banxodus.org
Robin Hood Tax – www.robinhoodtax.org
UNIA EUROPEJSKA
Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives – www.febea.org
Kampania „Facing Finance” – www.facing-finance.org
BankTrack – www.banktrack.org
Control arms – www.controlarms.org
It's not our debt – www.debtireland.org/news/2013/09/26/its-not-our-debt-photo-campaign-for-international
Bank Transfer Day – www.facebook.com/Nov.Fifth
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