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ЗА ИНТЕРЕСА НА БАНКИТЕ КЪМ ПАЗАРА
НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ

Ас. Емилия Кирина

Въведение

През последните години пазарът на социално отговорни инвестиции е под-
ложен на значителни трансформации. Интересът на банките към този сегмент
е в унисон с бизнес философията на устойчивото банкиране, която изисква пре-
цизно управление на нефинансовите рискове и прилагане на „най-добри практи-
ки” за утвърждаване на тяхната репутация. Глобалната финансова криза, възник-
нала вследствие на „порочни” инвестиционни практики в големите банкови ин-
ституции и последвалия срив в доверието към банките (и техния мениджмънт)
обуславят необходимостта от предприемане на мерки на стратегическо ниво за
подобряване на имиджа. Актуалност придобиват мерките за демонстриране на
корпоративна социална отговорност и прилагане на принципите за етично бан-
киране. Интересът на банките към пазара на социално отговорни инвестиции
първоначално се заражда като банкова сделка при оферирането на отговорни
продукти, насочена към „по-високи” клиентски сегменти, но бързо придобива
стратегически измерения чрез реализиране на собствени инвестиции в отго-
ворни проекти.

Целта на статията е участие в дискусията за пазара на социалноотговор-
ни инвестиции и оценка на тенденциите, стратегиите и интереса на банковите
институции към него.

1. Пазарът на социално отговорни инвестиции
и оценка на тенденциите му

В икономическата литература все още няма общоприета дефиниция за
„социално отговорни инвестиции”, като при тяхното осъществяване пазарните
участници се ръководят предимно от субективни критерии. Това е мотивът за
избор на този предмет на изследване.

Съществуват различни научни позиции за пазара на социално отговорни
инвестиции. Според някои автори, социално отговорното инвестиране (Socially
Responsible Investing, SRI) е свързано с „нефинансови критерии при избора на
ценни книжа”.1 Други разглеждат социално отговорните инвестиции (СОИ) и
етичните инвестиции като еднозначни понятия. Те изразяват „използването

1 Hudson, R. Ethical investing: Ethical investors and managers. Business Ethics Quarterly, 15, 2005, р. 1.
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на етични и социални критерии при формирането и управлението на инвестици-
онни портфейли, съставени предимно от корпоративни акции”.2 Трети считат, че
етичното инвестиране представлява „инвестиционна философия, която комби-
нира етичните с финансовите цели”.3 Европейският форум за отговорни инвес-
тиции дефинира СОИ като „всеки инвестиционен процес, който комбинира фи-
нансовите цели на инвеститора с отношението му към околната среда, обще-
ството и ръководството” (Environment/Society/Governance; ESG).4

От друга страна, се лансира понятието отговорно инвестиране
(Responsible Investing), което е „инвестиционен подход, който има дългосрочен
характер, приема ESG-факторите като потенциални драйвери на възвръщае-
мост и риск от инвестициите и отчита въздействието от реализирането на инве-
стицията”.5

Инвестициите с въздействие (Impact Investing) представляват „инвес-
тиции, целящи създаване на позитивно въздействие, отвъд рамките на финансо-
вата възвръщаемост”. Те се приемат като следващо ниво на социално отговор-
но инвестиране.6

Може да се обобщи, че във всички случаи инвеститорите се ръководят
от своите етични ценности, поради което включват в портфейла си такива инст-
рументи, чието търгуване има за цел не толкова максимална финансова
възвръщаемост, а нарастващи социални и обществени ползи.

Еволюцията на пазара7 и нарастващият обем и усъвършенстване на този
бизнес улесняват достъпа на повече участници и СОИ-пазарът се превръща от
„нишов” в „масов” пазар.8

В допълнение към трите класически измерения на „магическия триъгъл-
ник” (рентабилност, сигурност и ликвидност) при вземането на инвестиционни
решения социално отговорното инвестиране интегрира и четвърто измерение –
ESG-критериите (фиг. 1).

Големият ръст на СОИ-пазара се дължи на следните фактори:
• нарасналият интерес на институционалните инвеститори и богатите ча-

стни лица (High Net Worth Individuals) към финансови продукти със со-
циалноотговорни характеристики;

2 Cowton, C. J. The Development of Ethical Investment Products. Published in The ACT Guide to
Ethical Conflicts in Finance, 1994, p. 215.

3 Sparkes, R. Socially Responsible Investment: A Global Revolution, 2002, p. 22.
4 European Sustainable Investment Forum – www.eurosif.org.
5 WestLB Extra-Financial Research. Responsible Investing 2.1 A Top-Down Multi Asset Perspective,

April 2011 – www.sfgeneva.org.
6 Insight at Community Ventures & The Initiative For Responsible Investment, Harvard University,

2011, p. 7 – www.thegiin.org.
7 Счита се, че бизнесът със социалноотговорни инвестиции датира от 20-те години на XX век,

когато в Обединеното Кралство църквата прокламира отбягване на „стоките на греха”. През
1928 г. в САЩ е създаден първият етичен инвестиционен фонд. Вж.: European Fund and Asset
Management Association. EFAMA Report on Responsible Investment, April 2011, p. 10 –
www.efama.org.

8 WestLB Extra-Financial Research, Op.cit.
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Фиг. 1. Четирите измерения на инвестиционното решение9

• мерките за приложение на Принципите на Обединените нации за отго-
ворни инвестиции (приети през 2006 г.)10;

• разширеният продуктов асортимент на финансовите институции и поя-
вата на нови борсовотъргувани фондове (Exchange Traded Funds, ETFs)
и алтернативни инвестиционни фондове (Social Venture Capital, Triple-
Bottom-Line Private Equity, Responsible Property Funds и др.);

• появата на нови екологични инвестиционни продукти, чрез които компа-
ниите подобряват управлението на рисковете и развиват бизнес в бързо-
развиващи се „зелени” сектори;

• клиентският натиск за повече community investing11;

Инвестиционно
решение

Сигурност

Рентабилност

Ликвидност

ESG

Околна среда Общество Ръководство

9 Deutsche Bank Research. Responsible Investments: A new investment trend here to stay, June 24,
2010, p. 2 – www.dbresearch.com.

1 0 Обединените нации приемат шест основни принципа за отговорно инвестиране: 1. Включване на
ESG-критериите в инвестиционния анализ и процеса по вземане на инвестиционни решения. 2.
Активно упражняване на акционерните права. 3. Стремеж към подходящо разкриване на инфор-
мация по ESG-критериите от компаниите, в които инвестираме. 4. Съдействие за приемане и прила-
гане на тези принципи от инвеститорската индустрия. 5. Съвместна работа по увеличаване ефек-
тивността при прилагане на принципите. 6. Докладване за предприетите действия и прогреса при
прилагане на принципите. Вж.: United Nations Principles for Responsible Investment – www.unpri.org.

1 1 Community investing е „СОИ-подход, свързан с осигуряването на капитал на общности, които
нямат достъп до услугите на традиционните финансови институции” (www.ubs.com). „Community
investing представлява директно инвестиране (вместо закупуване на акции) в институция, която
осъществява социално отговорни проекти. Проектите са локални  и обхващат кредитиране с
малки суми на индивиди или местни групи, които имат нужда от капитал, за да развият общността
си по социално отговорен и екологичен начин. Финансовите институции инвестиращи в развитие
на общностите предоставят жилищно кредитиране, кредитиране за създаване на малък бизнес,
развитие на местната социална инфраструктура (болници, училища и др.), защита правата на
жените и малцинствените групи и др.” (www.ussif.org).
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• нарасналото значение на концепцията за устойчивото развитие и произ-
тичащите мерки за подобряване на корпоративното ръководство;

• маркетинговите кампании, промотиращи социалната отговорност на кор-
поративния мениджмънт и концепцията „Добър гражданин” („Good
Citizen”).

В началото на 2010 г. инвестираните в СОИ-стратегии активи под професио-
нален мениджмънт в САЩ възлизат на $ 3,07 трлн., което е ръст от 380%, спрямо
1995 г. За същия период общите активи под управление са нараснали на $ 25,2 трлн.
или с 260%. През 2010 г. само в САЩ броят на фондовете, инвестиращи съобразно
ESG-критериите12 нараства с 90% спрямо 2007 г. – от 260 на 493 фонда.13

Въпреки различията с американската реалност, в Европа също е налице
тенденцията за нарастване на активите, инвеститорите и размера на СОИ-па-
зара (фиг. 2).

1 2 ESG-критериите обхващат мерки в следните три направления: околна среда (климатични проме-
ни, опасни отпадъци, ядрена енергия, устойчиво развитие и др.); общество (разнообразие от
служители, човешки права, защита на потребителите, отбягване на „стоките на греха”, филантро-
пия и др.); корпоративно ръководство (управленска структура, мениджърски компенсации и
др.). Срвн. ESG Managers Portfolios – www.esgmanagers.com.

1 3 Social Investment Forum Foundation. 2010 Report on Socially Responsible Investing Trends in the
United States, 2010, pp. 10-11 – www.socialinvest.org.

1 4 Източник: EUROSIF. 2010 European SRI Study, 2010 – www.eurosif.org.

Фиг. 2. Пазарът на социално отговорни инвестиции в Европа14
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По данни на EUROSIF в началото на 2010 г. СОИ-активите под управле-
ние възлизат на € 5 трлн. и, независимо от глобалната криза, пазарът почти се е
удвоил, спрямо 2007 г.

2. Стратегии за социално отговорно инвестиране

Стратегиите за социално отговорно инвестиране варират, според начина
на конструиране на инвестиционния портфейл (табл. 1).

Таблица 1

Стратегии за социално отговорно инвестиране

Стратегия Характеристика Предимства Недостатъци

Изключване на
нежеланите

(Negative
screening)

Компании и сектори,
които не отговарят на
ESG критериите не се
включват в портфейла.

Идентифицира
нежеланите

инвестиции, ниски
разходи за
проучване.

Изключването на
цели сектори води

до отклонения.

Включване на
желаните

(Positive
screening),

в т.ч.:

Инвестира се в
компании и сектори със

социално отговорни
бизнес практики и

продукти.

– –

Най-добър клас
(Best-in-class)

Избират се компании,
които имат най-добри

ESG-показатели, спрямо
конкурентите.

Широка
диверсификация,

нисък риск спрямо
бенчмарка,

подходящо за
инвестиции „ядро”.

Социалната
отговорност не

винаги е осезаема,
не е изключено
инвестирането в

„неетични”
сектори.

Целево
инвестиране

(Thematic
investing)

Инвестиции в конкретна
сфера – водни ресурси,

възобновяеми
енергоизточници и др.

Директно участие в
„модерни” сфери,

потенциал за висока
възвръщаемост.

Голяма
волатилност,
фокусирането

върху компании с
малка пазарна
капитализация,

подходящо
предимно за
„сателитни”
инвестиции.

Ангажимент
(Engagement)

Концепция за по-голям
активизъм на

акционерите чрез
упражняване на

акционерните им права
и диалог с

мениджмънта.

Приложима за
всякакви

портфейли.

Различия в
„качеството” и

фокуса на
ангажимента,

трудно се оценява
от инвеститорите.
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Източници: Deutsche Bank Research, 2010 – www.dbresearch.com; UBS
Wealth Management Research, 2007 – www.ubs.com.

Активите в състава на социално отговорните инвестиции се разделят в две
категории: „ядро” и СОИ в „широк смисъл”. Инвестициите „ядро” формират
инвестиционния портфейл след изключване на нежеланите компании и сектори, според
личните етични ценности на инвеститора и включване на ценни книжа на предпочи-
тани компании и сектори. СОИ в „широк смисъл” обхващат т.нар. просто изключ-
ване (на базата на един или два критерия), ангажимент и интеграция (фиг. 3).

Интеграция
(Integration)

ESG критериите са
категорично

интегрирани в процеса
на вземане на

инвестиционни
решения.

Използват се Key
Performance
Indicators за
определяне
степента на
социална

отговорност на
компанията.

Високи разходи за
проучване.

Инвестиране в
общността
(Community

investing)

Приоритет на
въздействието върху

обществото (социалното
измерение на ESG).

Най-осезаемият
инвестиционен

актив, ниска
корелация с другите

инвестиции.

Ниска
възвращъемост, в

сравнение с
другите стратегии15

1 5 Въпросът дали community investing трябва да се отчита като СОИ-продукт е дискусионен, тъй
като те не са провокирани от финансови и нефинансови мотиви за инвестиране, а имат предимно
филантропски характер. Поради това community investing, благотворителността, спонсорството
и даренията не са включени при разглеждането на отговорните инвестиции.

1 6 Източник: EUROSIF, 2010. Op.cit. (фиг. 3 и 4).

Фиг. 3. Дял на инвестициите „ядро” и СОИ в „широк смисъл”,
спрямо общите СОИ-активи под управление16

SRI – ядро SRI – в „широк смисъл”
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От общо € 5 трлн. СОИ-активи през 2010 г., € 1.2 трлн. са „ядро” (или 10%
от всички активи под управление в Европа) и € 3,8 трлн. СОИ инвестиции в
„широк смисъл”. Това разпределение варира значително по страни, като в Швей-
цария и Австрия 100% от социално отговорните инвестиции са „ядро”.

Структурата на СОИ-активите се различава и по регионален признак. За
Европейския пазар средно 53% от социално отговорно инвестираните средства
са в облигации, 33% – в акции и 14% – в други активи (фиг. 4).

Фиг. 4. Разпределение на СОИ-активите по видове
(като процент от всички СОИ-активи под управление)

Тенденцията на нарастване дела на инвестициите в облигации е следствие
от поведението на основните инвеститори на СОИ-пазара. 92% от търсещите
СОИ-продукти са институционалните инвеститори (публични и частни пен-
сионни фондове, застрахователни компании и взаимни фондове, университети,
неправителствени организации, фондации и др.). През последните няколко годи-
ни нараства делът на инвестициите от богати частни лица, които считат СОИ-
продуктите за добра инвестиция по време на криза.17

Като самостоятелна стратегия на социално отговорно инвестиране могат
да се разглеждат и инвестициите в Sustainability-индекси. Индексите служат
като бенчмарк за измерване резултативността на отговорните инвестиции и са
база за инвеститорите с пасивни СОИ-стратегии. Сред най-известните от тях са:
DJSI World, DJSI STOXX, Natur-Aktien-Index, DAXglobal Sarasin Sustainability,
UmweltBank-Aktien Index, FTSE4GOOD, DB NASDAQ OMX Clean Tech Index и
др. В състава на индексите влизат компании с най-добри практики („най-добър
клас”), формиращи тенденциите на СОИ-пазара. Например, най-голям дял в Dow

  облигации   акции   други
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1 7 Вж. подр.: Eurosif. High Net Worth Individuals and Sustainable Investment, 2010 – www.eurosif.org.
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Jones Sustainability World Index18 има секторът Банки и финансови институции
(19,34%), следван от Потребителски стоки (13,63%) и Индустрия (12,07%) и пр.

3. Интересът на банковите институции
при социално отговорното инвестиране

Банките проявяват силен интерес към СОИ пазара и проблематиката на
устойчивото развитие. Причината за това е твърде прозаична – те „имат голям
ливъридж при заемните сделки със своите клиенти и поради това са считани за
„пазители на портите”.19

През 2003 г. по инициатива на десет водещи банки20 са приети т.нар. Еква-
ториални принципи (Equator Principles) за управление на екологичните и социал-
ните рискове в проектното финансиране. Кредитните институти предприемат тази
стъпка, за да се „самопредпазят” от негативната публичност и накърняване на
репутацията. „Но много бързо това се превърна от инструмент за предпазване от
критики в управленска система за третиране на допълнителните нефинансови
рискове”.21 Приемането на Екваториалните принципи като правило за поведение
е пример за доброволна частна инициатива на банките. Те разработват единни
стандарти за банковия сектор, които допринасят за подобряване на прозрачност-
та и репортинга към стейкхолдърите. Тази инициатива може да се разглежда
като своеобразен сигнал към останалите пазарни участници за осъзнаване отго-
ворността на банките към устойчивото развитие на финансовата система.

Банките изграждат своя бизнес философия по отношение на устойчивото
банкиране (sustainable banking22), която зависи от стратегическите им цели и
тенденциите на пазарите, на които оперират. Освен, че предлагат СОИ-продукти
на своите клиенти, те финансират социално отговорни проекти „от свое име”, с
което демонстрират своята корпоративната социална отговорност.23 Банковите
институции постепенно преминават от „защитно” към устойчиво банкиране. Раз-
ликата между двата „стила” е съществена. В първия случай управлението на
социалното въздействие се према като допълнителен разход, а във втория – то се
разглежда като конкурентно предимство и възможност за растеж.24

1 8 www.sustainability-index.com.
1 9 Цит. по Scott, M. The Equator Principles: The importance of an ethical approach to project finance,

2007 – http://www.ft.com/intl/cms/s/1/349bc456-12b1-11dc-a475-000b5df10621.html.
2 0 Това са: ABN AMRO Bank N.V., Barclays plc., Citi, Crйdit Lyonnais, Credit Suisse First Boston,

HVB Group, Rabobank Group, The Royal Bank of Scotland, WestLB AG и Westpac Banking
Corporation. Вж. www.equator-principles.com.

2 1 Scott, M. Op. cit.
2 2 Sustainable banking „решение на банките да предлагат продукти и услуги само на тези клиенти,

които вземат под внимание въздействието на дейността им върху околната среда и обществото”.
Bouma, J., M. Jeucken, L. Klinkers. Sustainable banking: the greening of finance, 2001, p. 101.

2 3 За стратегическите измерения на социално отговорните дейности на банките вж. подр.: Werther, W.,
D. Chandler. Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment, 2010.

2 4 International Finance Corporation. Banking on Sustainability: Financing Environmental and Social
Opportunities in Emerging Markets, 2007 – www.ifc.org.
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Социално отговорните инвестиции участват в банковия продуктов асор-
тимент под няколко основни форми: микрофинансиране, проектно финансира-
не, управление на активи, услуги в сферата на частното и инвестиционното бан-
киране и др.25

Въпреки, че основните участници на пазара за микрофинансиране са
неправителствени организации (37%), небанкови посредници (36%) и банки (8%),
последните притежават 46% от общите активи (общо $ 58 млрд. към края на
2009 г.) и обслужват около една трета от заемополучателите в световен ма-
щаб.26 Става дума за микрофинансиране за най-бедните хора по света, които
нямат достъп до банкови услуги (unbanked). Международните банки имат най-
голям потенциал и ноу-хау при предоставянето на проектно финансиране.

През 2010 г. Екваториалните принципи са приети от 68 банки, които пред-
ставляват 75% от пазара на проектно финансиране „на едро” ($ 53 млрд. инве-
стирани през 2008 г.).27

В сферата на Asset Management-а банките предлагат на своите институ-
ционални и частни клиенти възможности за инвестиране в различни СОИ-акти-
ви и участие в етични взаимни фондове. За едно десетилетие (2000-2010 г.)
активите под управление на европейските СОИ-фондове са нараснали над шест
пъти. Дори в условията на финансова криза (2009-2010 г.) броят на ритейл СОИ-
фондовете в Европа се е увеличил с 29% до 879, а общите активи под управле-
ние са нараснали с 41% – до € 75 млрд. (фиг. 5). Най-голям дял от активите
(76%) са във Франция, Швейцария, Германия и Белгия.

Наблюдава се тенденция на консолидиране на СОИ-пазара, вследствие на
което активите под управление се концентрират в няколко по-големи asset manager-
и (табл. 2). Най-големият фонд се управлява от компания Amundi, която е соб-
ственост на две банки – Crédit Agricole S.A. и Société Générale. Шест от топ-
десетте фонда се управляват от дъщерни компании на банкови организации.

През последните няколко години продуктовият асортимент на отговорните
инвестиции се разширява извън посочените „класически” СОИ-продукти. Вслед-
ствие промените в инвестиционното поведение на клиентите, участието на изцяло
филантропски мотивирани инвеститори и прилагането на концепцията Impact
investing, се появяват отговорни инвестиции в нови класове активи (табл. 3).

2 5 Fung, H., Sh. Law, J. Yau. Socially Responsible Investment in a Global Environment, 2010, p. 156.
2 6 Conning, J., J. Morduch. Microfinance and Social Investment, 2011, p. 8 – www.dyson.cornell.edu.
2 7 International Institute for Environment and Development. Investing for Sustainable development? A

review of investment principles – trends and impacts, 2011, p. 16 – www.iied.org.
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Фиг. 5. Активи под управление на европейските
СОИ-фондове за периода 1999-2010 г. (млн. €)28

2 8 Vigeo. Green, Social and Ethical Funds in Europe. 2010 Review, 2010, pp. 7-22 – www.vigeo.com.

№
2010 Asset Manager Име на фонда Държава Активи

(млн. €)
1 Amundi Amundi Treso ISR FR 6,756
2 Friends Provident Pensions Stewardship Pension Fund UK 1,325
3 OFI Asset Management Ofi Tresor ISR FR 1,230
4 Swiss & Global AM SAM Sustainable Water CH 1,134
5 Natixis AM Natixis Impact Aggregate Euro FR 1,081
6 Allianz Global Investors Allianz Valeurs Durables FR 998
7 Macif Gestion Macif Court terme ISR FR 964
8 Pioneer AM SA Pioneer Funds – Global Ecology IT 921
9 AXA Investment Managers AXA Tresor court terme FR 792

10 Société Générale Gestion SG Monetaire ISR FR 722

Таблица 2

Топ 10 Социално отговорни фондове в Европа

Източник:  Green, Social and Ethical Funds in Europe, 2010 –
www.vigeo.com
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Като СОИ-продукти се разглеждат и някои банкови кеш депозити29, кои-
то се класифицират в две групи – „зелени” и „свързани” („linked”). Първоначал-
но те се оферират от community-банки и кредитни съюзи. С течение на времето
все повече търговски банки осъществяват чрез тях community investing, предо-
ставят заеми за екологични проекти и пр. Чрез своите депозити инвеститорите
могат да изискват от обслужващата ги банка да оповестява публично програ-
мите си за социално отговорни инвестиции.

В сферата на инвестиционното банкиране се предлагат: „зелени” обли-
гации, ноти, акции на „зелени” отрасли, участие в инвестиционни, взаимни и
хедж-фондове, инвестиции в недвижимости, стоки и др.

В зависимост от направлението, в което са насочени инвестициите, фондо-
вете биват: Sustainability funds, Eco-friendly funds, Ethical funds и Ethical-ecological
funds30.

Пазарът на социално отговорни финансови продукти е най-силно развит в
англо-саксонските, скандинавските и централно-европейските страни. СОИ-
продуктите постепенно навлизат и в асортимента на банките в Източна Евро-
па. Поради профила на обслужваните сегменти (ритейл и корпоративни клиен-
ти), те обхващат предимно три продуктови групи: „спестовни продукти (раз-
плащателни сметки, спестовни депозити, структурирани депозити); инвести-
ционни продукти (схеми за колективно инвестиране); инструменти за кре-
дитно финансиране и механизми за финансова подкрепа (микрокредити,
револвиращи фондове, взаимни гаранционни фондове, фондове за рисков капи-
тал)”.31

Първата банка в България, която публикува отчет за корпоративната со-
циална отговорност и обособява в своята организационна структура специали-
зирано звено за проектно финансиране, е Банка ДСК.32 С предлагането на „со-
циално отговорни продукти” на българския пазар тя цели: изграждане на финан-
сова грамотност и познания у индивидуалните и корпоративните клиенти (дава-
не на достъп на младежите до банковите услуги; спестовни пакети; студентско
кредитиране); опазване на околната среда (кредити за енергийна ефективност,
финансиране на проекти за възобновяеми източници на енергия); ползване на
инвестиционни кредити и усвояване на държавни и ЕС фондове.

2 9 Boston College Center for Corporate Citizenship. Institute for Responsible Investment. Handbook on
Responsible Investment Across Asset Classes, 2007, pp. 6-17 – www.bcccc.net.

3 0 Вж.: Deutsche Bank Research. op.cit.
3 1 Pinto, C. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социално отго-

ворни финансови продукти”, Официален вестник на Европейския съюз, 21.1.2011 г., с. 21-33 –
http://eur-lex.europa.eu.

3 2 Банка ДСК. Отчет за корпоративна социална отговорност за 2008 г., 2009, с. 16-20 –
www.dskbank.bg.



7 7
Статии

Заключение

На основата на направените анализи могат да се формират следните обоб-
щения и изводи:

1. Наблюдава се нарастване на социално отговорните инвестиции в САЩ,
които през 2010 г. възлизат на $ 3,07 трлн., т.е. ръст от 380% спрямо 1995 г.
Аналогична тенденция се наблюдава и в Европа, където през 2010 г. СОИ дос-
тигат € 5 трлн.

2. На съвременния етап на развитие на пазара участват по-широк кръг
инвеститори, като техните субективни критерии за инвестиране все повече се
комбинират с разработените на международно ниво препоръчителни надзорни
регламенти и „добри практики”.

3. Разширява се продуктовият асортимент на финансовите институции,
които предлагат нови социалноотговорни продукти („зелени” депозити, проект-
но финансиране, етични инвестиционни фондове и пр.) на своите корпоративни и
богати частни клиенти.

4. Големите банки се утвърждават като основни „доставчици” на СОИ-
продукти, водещи asset manager-и и търсени консултанти. Техният интерес към
тази проблематика (зародил се на ниво „банкова сделка” с клиенти) се „мате-
риализира” в стратегическа концепция за корпоративната социална отговор-
ност, реализирана посредством инвестиции в СОИ-дейности от свое име и за
своя сметка.

В обозрима перспектива развитието на СОИ-пазара ще продължава по
възходящ тренд, най-малко, защото той остана незасегнат от глобалната криза.
Въпреки, това обаче, е наложително да се разрешат основните проблеми по
унифициране дефиницията на СОИ, разработване на по-усъвършенствани инди-
катори за измерване на резултативността от отговорните инвестиции и за уед-
наквяване на надзорните репортингови регламенти.

ON  THE  INTEREST  OF  BANKS  IN  THE  MARKET
OF  SOCIALLY  RESPONSIBLE  INVESTMENTS

Assist.  Prof.  Emilia  Kirina

Abstract

In the article there are discussed controversial questions with respect to the market of
socially responsible investments. Following a study of the trends on the market, there can be
drawn the conclusion that there is considerable increase in the assets invested in socially
responsible strategies, as in 2010 those reached $ 3.07 trln in the USA and € 5 trln in Europe.
Banks enter this market by offering responsible products (project funding, ethical investment
funds, etc.) to their corporate and wealthy customers, as this type of banking transactions are
gradually turning into a full-scale strategy for corporate social responsibility of the banks.
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О ИНТЕРЕСЕ  БАНКОВ  К  РЫНКУ
СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ

Асс. Емилия Кирина

Резюме

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся рынка социально
ответственных инвестиций. После исследования тенденций рынка можно обобщить, что
наблюдается значительный рост активов, инвестированных в социально ответственные
стратегии, причем в 2010 году они достигли $ 3,07 трлн. в США и € 5 трлн. в Европе. Банки
выходят на этот рынок, предлагая ответственные продукты (проектное финансирование,
этичные инвестиционные фонды и пр.) своим корпоративным и богатым клиентам, при-
чем этот тип банковских сделок постепенно перерастает в целостную стратегию корпора-
тивной социальной ответственности банков.


