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Вступ

Пeдрo Maтoс
професор кафедри імені Джона Ґ. Макфарлейна та професор бізнес-адміністрування, 
директор із наукової роботи Центру управління активами імені Рiчaрда A. Mейo, 
Дарденської школи бізнесу Університету Вірджинії

«ESG-чинники», «відповідальне інвестування» та «стале інвестування» є за-
гальними термінами із широким значенням, їх застосовують на позначення 
екологічних, соціальних та управлінських питань, які враховують інвестори 
при прийнятті рішень1. Інвестори зазвичай оцінюють ESG-чинники на базі не-
фінансових даних щодо кліматичного впливу (наприклад, вуглецеві викиди), 
соціального впливу (тобто ступінь задоволення персоналу) та атрибутів управ-
ління (як-от структура правління). У цьому дослідженні запропоновано вужчі 
визначення, проте загалом відповідальні інвестори мають намагатися діяти так, 
щоб запобігати або зменшувати обсяги інвестицій, які характеризуються висо-
ким рівнем ESG-ризиків, або впливати на компанії з метою зміни практик на 
такі, що враховують ESG-чинники, а отже, будуть створювати більше користі 
для суспільства. У вступі представлено найважливіші питання щодо ESG інвес-
тування, на які прагну дати відповідь у цьому дослідженні.

Інвестиції, що відповідають ESG-принципам, представляють зростаючу 
частку в обсязі інвестицій на ринку капіталу. Важко точно оцінити міру до-
тримання ESG-стратегій в інституційних активах, але деякі опитування оціню-
ють такі активи в управлінні на десятки трильйонів доларів США. Наприклад, 
згідно з даними Глобального альянсу сталого інвестування [Global Sustainable 
Investment Alliance, 2019], 2018 року в усьому світі управління понад 30-ма 
трильйонами доларів США здійснювалося з дотриманням принципів відпо-
відального інвестування. Згідно з актуальними даними, ESG-інвестування в 
Європі є більш поширеним, проте за останні роки таке інвестування у США 
набуло швидкого розвитку. Відповідно до оцінки, наданої в дворічному звіті 
Фонду ФСВІ у США [US SIF Foundation, 2018], 12 трильйонів доларів США 
(що на 38 % більше, ніж 2016 року) інвестовано в активи, які підпорядковані 
ESG-стратегіям. Принципи відповідального інвестування (PRI), що є керівни-
ми для найбільшої глобальної мережі інституційних інвесторів, які зобов’язу-
ються враховувати ESG-аспекти у своїх інвестиційних процесах, наприкінці 
2019 року поширилися на понад 2500 підписантів, які управляють активами 

1 У цьому звіті синонімічно використано такі поняття, як «ESG-чинники», «відповідальне 
інвестування» та «стале інвестування».
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на суму понад 85 трлн дол. США. Проте оцінки є набагато скромнішими, якщо 
сфокусуватися виключно на сталих фондах спільного інвестування та сталих 
біржових індексних фондах (Біржові інвестиційні фонди, ETFs) у США та Єв-
ропі, активи яких оцінювалися нижче за 1 трлн дол. США1. Проте наскільки 
реалістичними є такі цифри? Чи є ESG-інвестування лише однією із вигадок 
Волл-Стрит, чи переломним моментом, який означає структурні зміни в тому, 
як інвестори розподіляють ресурси?

Послідовна програма впровадження ESG-принципів ще не визначена, час-
тково через те, що концепція ESG-інвестування ще формується. В управлін-
ській ділянці, де активне управління активами стикається з конкурентним тис-
ком індексного інвестування, ESG-стратегії стали знаковими для запуску нових 
фондів та генерування грошових потоків [Morningstar, 2019]. У цьому контексті 
виникає дилема щодо потенційної псевдовідповідальності, тобто «зеленого пі-
ару» або «піару у всіх кольорах веселки», — фальшивого або перебільшеного 
представлення того, як добре інвестиції відповідають сталим цілям. Чи ESG- 
інвестори і справді реалізовують «зелені» домовленості?

Структурно одним зі стимулів застосування ESG-принципів є соціальні 
зміни — наприклад, успадкування багатства бейбі-бумерів поколінням «мілені-
алів» та збільшення частки багатіїв, які віддають перевагу в розподілі ресурсів 
більш сталим підходам2. Інституційні інвестори діють від імені індивідуальних 
клієнтів та індивідуальні клієнти можуть вимагати використання капіталу з ме-
тою створення такого багатства, що є більш сталим у довгостроковій перспек-
тиві. Іншим рушієм змін є збільшення регулювання інвестиційної діяльності 
внаслідок глобальної фінансової кризи, як, наприклад, пруденційне регулюван-
ня, що має вплив на власників активів, кодекси поведінки інвестиційних мене-
джерів та на встановлені біржами і регуляторами правила розкриття інформації 
в корпоративних звітах3. Чимало інвестиційних менеджерів підтримують такі 
ініціативи як принципи відповідального інвестування, проте обсяг реального 
застосування цих принципів є невідомим, оскільки більшість менеджерів з 
управління активами чітко не розкривають, які саме ESG-чинники враховують-
ся в їхніх інвестиційних рішеннях. Які рушійні причини стоять за переходом до 
ESG-інвестування у світі?

1 За оцінками «БлекРоку», обсяг таких активів 760 мільярдів доларів («Сталість: майбутнє в 
інвестуванні», «Sustainability: The Future of Investing», February 2019); у звіті «Морнінґстар», 
де застосовується строгіша класифікація сталих фондів для інвесторів у США, за якою ви-
знається лише 351 інвестиційний фонд відкритого типу та біржовий індексний фонд, що на-
прикінці 2018 року здійснювали управління 161 млрд дол. («Звіт про сталі фонди в США» 
(«Sustainable Funds U.S. Landscape Report», Morningstar, February 2019). 
2 U. S. Trust, «U.S. Trust Insights on Wealth and Worth» (2018).
3 База даних PRI щодо відповідального інвестування нараховує понад 500 інтервенцій полі-
тик, починаючи від 2000 року [див. www.unpri.org/sustainable-markets/regulation-map].

http://www.unpri.org/sustainable-markets/regulation-map
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Інвестори можуть бути мотивовані спиратися на ESG-принципи з фінансо-
вих причин, іншими словами, «бути успішним, роблячи добро», очікуючи, що 
ESG-інвестування підвищить дохідність (наприклад, те, що акції з високими 
ESG-показниками матимуть результати, вищі за середні на ринку). За останні 
роки надходження нових даних стало поштовхом у дослідженнях з ESG-інвес-
тування. Є думки, що ESG-чинники можуть підвищувати вартість фірми або, 
можливо, знижувати ризики для фірм у довгостроковій перспективі. Дехто має 
більш скептичні міркування й ставить питання про те, що просування соціаль-
но відповідального бізнесу має, принаймні теоретично, відповідні інвестиційні 
витрати, навіть якщо це не матиме фінансових вигод. 

Чи може ESG-інвестування справді стати взаємовигідним для портфельних 
менеджерів та їхніх клієнтів? Чи можна «бути успішним» та «робити  добро» 
водночас? Такі питання є достатньою причиною для належного аналізу поточ-
них доказів ESG-інвестування та ролі інституційних інвесторів у впливі на кор-
поративні зміни.

У дослідженні також надам нові відповіді на ці питання на основі новітніх 
даних щодо принципів відповідального інвестування. Це дослідження адресо-
ване практикам галузі, зацікавленим у синтезі основних ідей, представлених в 
найновіших наукових працях на ESG-тематику. У книзі я пропоную розглянути 
масштабне запровадження відповідального та ESG-інвестування серед провід-
них інституційних інвесторів, а не здійснити вузький огляд літератури щодо 
результативності спеціалізованих стратегій ESG/SRI (соціально відповідально-
го інвестування) або практик ESG/CSR (корпоративної соціальної відповідаль-
ності). Насамперед моє дослідження зосереджене на впливі ESG-принципів на 
акції, оскільки поточні наукові розвідки акцентують переважно на цьому на-
прямку. Я зосереджую увагу на найновіших дослідженнях і лише узагальнено 
розглядаю попередні докази, що добре висвітлені в давнішій науковій літерату-
рі (для усіх зацікавлених пропоную відсилання до джерел). ESG-інвестування 
є динамічною дослідницькою тематикою, тому складно комплексно відстежу-
вати всі актуальні наукові публікації. Прошу вибачення у тих авторів, поклики 
на чиї праці в цьому дослідженні не подано1. 

Структура дослідження така: розпочинаємо із визначення ESG-чинників 
та фокусування на кліматичних змінах, тобто з того ESG-чинника, що заслуго-
вує на максимальну увагу інституційних інвесторів. При цьому зіставляється 
регуляторна політика Європейського Союзу та США. Історично інституційні 
інвестори приділяли більше уваги питанням управління (G) і лише останнім 
часом почали зосереджуватися на екологічних та соціальних принципах (E&S). 
Далі представлено докази щодо зростання кількості інституційних інвесторів 

1 Див. поклик на РRI Academic ESG Review, що є одним із корисних інструментів пошуку 
нових наукових публікацій: www.unpri.org/academic-research/academic-esg-review/5024.article

http://www.unpri.org/academic-research/academic-esg-review/5024.article
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та їхньої ролі в управлінні (G). Проаналізовано хвилі підвищеної активності ін-
ституційних інвесторів як акціонерів у США, ролі іноземних інституцій в екс-
порті підходів до управління (G) на неамериканські ринки та відкриту дискусію 
щодо зростаючого впливу менеджерів великих індексних фондів. Здійснено де-
тальний аналіз E&S-тематики, проаналізовано економічну теорію та практичні 
докази щодо того, чи справді фірми можуть «робити добро і бути успішни-
ми». Відтак пропоную огляд останніх доказів того, які типи інституційних ін-
весторів зацікавлені в такому підході та мають вплив на E&S-результати фірм. 
Враховуючи обмеженість комплексних доказів застосування ESG-принципів, 
далі розглянуто нові докази на основі принципів відповідального інвестування. 
Також пропоную опис результатів двох відповідних досліджень про те, чи ін-
ституційні інвестори, що підписалися керуватися принципами відповідального 
інвестування, «реально виконують ESG-домовленості» та про успіх корпора-
тивного залучення до Платформи співпраці щодо принципів відповідального 
інвестування (PRI Collaboration Platform). І наприкінці огляду пропоную де-
кілька відкритих питань та певні висновки. 



 11

Що стимулює інвестування за ESG-принципами? 

Основні положення розділу

 y Досі не досягнуто консенсусу щодо актуального переліку ESG-чинників 
та їхньої значущості.

 y ESG-чинники, що заслуговують на найбільшу увагу інституційних 
інвесторів, стосуються кліматичних змін, зокрема вразливості компаній 
у портфелі до ризиків вуглецевого забруднення та «проблемних активів».

 y Інвестори мають бути готовими до посиленого регулювання, враховуючи 
те, що регуляторне середовище є вимогливішим у ЄС, ніж у США.

Попри те, що впродовж останнього століття широко визнаним є вплив рин-
ків капіталу на ефективний розподіл ресурсів та створення багатства, загальна 
вартість цінностей, які корпорації створюють для суспільства завдяки своїм то-
варам та послугам, залежить від вартості активів, що їх спільно створили групи 
залучених сторін, зокрема акціонери, робітники, постачальники та громада, де 
вони працюють. За останні роки зросло усвідомлення того, що певні корпора-
тивні ризики, як-от екологічні, соціальні практики та корпоративне управлін-
ня, можуть суттєво впливати на вартість фірми в довгостроковій перспективі. 
Серед широковідомих прикладів таких ESG-інцидентів пригадаємо, зокрема 
шахрайство бухгалтерів у корпорації «Енрон» («Enron») 2001 року, розлив наф-
ти на нафтовій платформі «Глибоководний горизонт» («Deepwater Horizon») 
2010 року, підробку результатів тестів на викиди компанії «Фольксваґен» 
(«Volkswagen») 2015 року і скандал 2018 року щодо конфіденційності даних у 
«Фейсбуку» («Facebook»).

На думку багатьох економістів, найкращі рішення щодо врегулювання та-
ких наслідків, які спричинила діяльність фірм, мають бути реалізовані у формі 
урядових політик, таких як податкові або субсидії з метою зниження негатив-
ного впливу або стимулювання соціально бажаної корпоративної поведінки. 
Відштовхуючись від екологічних чинників, для прикладу, у США, «зелені» 
промислові політики включають такі закони, як закон про захист повітря від 
забруднення, федеральні податкові пільги для проєктів альтернативної енер-
гетики та державні стандарти щодо відновлюваної енергетики. Проте Дені 
Родрик [Rodrik D., 2014, с. 470] робить висновок, що такі політики є «силь-
ними щодо теорії, але заплутані на практиці». У міжнародному контексті ця 
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проблема поглиблюється викликами координації та впровадження глобальних 
екологічних політик серед національних урядів держав1.

У цьому контексті нова модель має застосовуватися для впливу на приват-
ний капітал для виконання ESG-принципів. 2020 року в листі до генеральних 
директорів найбільших у світі компаній Ларі Фінк (Голова Правління та Гене-
ральний директор інвестиційного фонду «БлекРок» («BlackRock»), що управ-
ляє активами вартістю 7 трлн дол. США) попередив, що «кліматичні зміни є 
особливими. Навіть якщо лише частково прогнозований вплив реалізується, 
буде набагато більша структурна і довгострокова криза. Компанії, інвестори 
та уряди мають підготуватися до значного перерозподілу капіталу»2. У супро-
відному листі до клієнтів фонд «БлекРок» зобов’язався розпочати враховувати 
«ESG-ризики так само скрупульозно, як і традиційні кредитні ризики та ри-
зики ліквідності»3. Варто пригадати ще й інший приклад щодо Державного 
пенсійно- інвестиційного фонду Японії (GPIF), найбільшого у світі пенсійного 
фонду, який переглянув інвестиційні принципи 2017 року з метою включення 
до уваги ESG-чинників, коли головний інвестиційний менеджер зазначив, що 
«як універсальний власник, замість того, щоб переграти ринок, відповідаль-
ність GPIF полягає в тому, щоб зробити ринок більш сталим»4. Останній при-
клад стосується інституційного фонду управління інвестиціями Норвезького 

1 Одним із прикладів тому є Паризька угода 2015 року щодо пом’якшення кліматичних 
змін. Президент США Барак Обама імплементував угоду, видавши відповідний указ у вересні 
2016 року, проте в червні 2017 року його правонаступник Дональд Трамп оголосив, що США 
призупинить свою участь в угоді. Інший приклад стосується Європейської системи торгівлі 
викидами, найбільшої у світі схеми вуглецевих викидів, коли емітенти вуглецю (фірми-вироб-
ники твердого палива або комунальні підприємства) можуть купити дозволи на зарахування 
вуглецевих викидів. Як виробники вуглецю вони одержують стимули щодо або скорочення ви-
кидів, або виплат за дозволами щодо обміну вуглецевими квотами. Проте ринкова ціна тонни 
вуглецю є занадто низькою для того, щоб ефективно врегульовувати викиди. 
2 Ларрі Фiнк «Фундаментальне переформатування фінансів» лист «BlackRock» генеральним 
директорам (Larry Fink. A Fundamental Reshaping of Finance, BlackRock letter to CEOs, 14 jan. 
2020).
3 Ларі Фiнк «Стійкість як новий стандарт інвестування «BlackRock», лист клієнтам 
«BlackRock» («A Fundamental Reshaping of Finance», BlackRock letter to CEOs 14 січня 2020). 
У цьому листі перелічено ініціативи щодо зниження ESG-ризиків, згідно з активними страте-
гіями (наприклад, продаж інвестицій у виробників енергетичного вугілля), збільшення про-
позицій до ESG-дружніх біржових індексних фондів та приєднання до мережі «Дії на захист 
клімату 100+» (групи інвесторів, що співпрацює з компаніями, щоб забезпечити відповідність 
їхньої діяльності Паризькій угоді).
4 PRI, «Фідуціарний обов’язок у ХХІ столітті» («Fiduciary Duty in the 21st Century», 2019). 
За оцінкою GPIF, що є інвестором у довгострокові активи, які передаються від покоління до 
покоління, нездатність врегулювати ESG-ризики може спричинити шкоду при виконанні фі-
дуціарного обов’язку. GPIF розпочали реалізовувати пасивне інвестиційне відстеження еколо-
гічних індексів за акціями та заохочення компаній у портфелі до покращення ефективності та 
розкриття інформації про вуглецеві викиди.
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банку (Norges Bank Investment Management), що здійснює управління фондом 
національного багатства Норвегії, який виступив із оголошенням в листопаді 
2012 року про те, що необхідно переглянути вимоги до корпоративного управ-
ління фірм у портфелі, доповнивши пізніше акцентом на екологічних питаннях 
та продажем інвестицій у вугільній та енергетичній сферах1.

Крім того, інвесторів, які підштовхують компанії до більшої уваги щодо 
ESG-принципів, у деяких випадках корпорації самостійно розпочинають від-
повідні зміни. Наприклад, усе більше публічних компаній оприлюднюють 
щорічні звіти про сталість2. ESG-чинники також з’являються в новинах у 
міру того, як генеральні директори все більше просувають умови діяльності 
для максимізації вартості для повного кола зацікавлених сторін, а не лише 
вартості для акціонерів. Широко популярний меморандум, підготовлений у 
серпні 2019 року в межах круглого столу асоціації головних керівників про-
відних компаній США під назвою «Меморандум про цілі акціонерного то-
вариства», де сказано, що максимізація вартості для акціонерів не є єдиною 
метою акціонерного товариства, проте мета компанії має включати вигоди 
для всіх зацікавлених сторін її діяльності (клієнтів, постачальників, найма-
них працівників та локальних громад)3. Чимало спостерігачів висловлюють 
занепокоєння щодо щирості цих намірів, оскільки положення меморандуму 
часто порушувалися поточними історичними практиками його підписантів4. 

Водночас Рада інституційних інвесторів (Council of Institutional Investors), 
асоціація власників активів США, розкритикувала меморандум за пониження 
важливості акціонерів та за визначення акціонерів просто як постачальників 

1 За оцінками Р. Аґiльєри, В. Beрмeйo, Х. Кaпaпе та В. Кунят [Aguilera R. V., Bermejo V. J., 
Capapé J., Cuñat V., 2019], при перегляді NBIM своїх вимог до корпоративного управління 
(наприклад, ширша підзвітність правління), управління покращилося в компаніях в портфелі 
під управлінням фондом і не спостерігалися відповідні зміни в компаніях, що не належали до 
портфеля фонду.
2 У 2017 році 85 % компаній, які включені до S&P 500 Index, опублікували свої звіти щодо 
стійкості, а це на 11 % більше, ніж 2011 року (Governance & Accountability Institute: «Опе-
ративний звіт: 60 % компаній за версією Russell 1000® публікують свої звіти про стійкість 
відповідно до Пілотного дослідження за 2018» [2018]). Проте ESG-чинники ще не стали по-
ширеним запитанням під час телеконференцій для обговорення з інвесторами результатів за 
період. Згідно із статистикою FactSet, лише 31 із 500 S&P-компаній пригадали ESG-чинники 
протягом телеконференцій за результатами третього кварталу 2019 року.
3 Див.: www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corpora- tion- 
to-promote-an-economy-that-serves-all-americans.
4 Б. Рітгольц «Капіталізм зацікавлених сторін приречено, якщо розмови завершуються роз-
мовами» (B. Ritholtz «Stakeholder Capitalism Will Fail If It’s Just Talk», Bloomberg Opinion, 
21 аugust 2019). Л. Зiнґaлeс, «Не довіряйте генеральним директорам, що засвідчують, ніби їх 
більше не цікавлять вартість акціонерів» (L. Zingales «Don’t Trust CEOs Who Say They Don’t 
Care about Shareholder Value Anymore», Washington Post, 20 aug. 2019).

http://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
http://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
http://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
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капіталу, а не власників бізнесу1. Рада інституційних інвесторів висловила за-
непокоєння про те, що «управління із врахуванням всіх зацікавлених сторін» 
та «стійкість» можуть стати лише «дешевими виправданнями» для слабких 
керівників.

Визначення ESG.	У тaблиці	 1 визначено деякі з основних ESG-питань, 
із якими зазвичай стикаються при пошуку способів довгострокової вартості. 
Щодо точного переліку питань та їхнього змісту на сьогодні не досягнуто кон-
сенсусу, при цьому є побоювання про вплив деяких з них на створення вар-
тості фірми. Такі питання набувають щодалі більшої популярності, оскільки в 
загальних активах фірм нематеріальні активи набувають все більше й більше 
ваги та багато ESG-питань стосується нематеріальних активів, які переважно 
зовсім не відображені у традиційній фінансовій звітності.

Taблиця 1. Основні питання ESG

Eкологічні Соціальні Управлінські

 y кліматичні зміни та вуглецеві 
викиди

 y використання природних 
ресурсів та управління 
енергетичними та водними 
ресурсами

 y забруднення та відходи

 y eкoдизайн та інновації

 y здоров’я працівників  
та безпека, різноманітність  
та розвиток працівників 

 y відповідальність перед 
клієнтами та за якість товарів 

 y відносини із громадою та 
благодійність

 y права акціонерів

 y склад правління (незалежність 
та різноманітність)

 y політика щодо винагород 
менеджменту

 y шахрайство та хабарництво

За допомогою екологічного (E) індексу оцінюють вплив компанії на при-
родну екосистему, що охоплює викиди (наприклад, парникові гази), ефективне 
використання природних ресурсів у виробничому процесі (наприклад, з по-
гляду енергетичних, водних ресурсів або матеріалів), забруднення та відходи 
(наприклад, розливи енергоресурсів) та інноваційні дії щодо eкoдизайну своєї 
продукції.

За допомогою соціального (S) індексу визначаються зв’язки компанії з 
працівниками, клієнтами та суспільством. Це включає забезпечення відданості 
працівників (наприклад, якість працевлаштування, охорона здоров’я та безпека, 
підготовка та розвиток), задоволення потреб клієнтів (наприклад, виробництво 
якісної продукції та надання якісних послуг, що гарантують безпеку клієнтів) 
та бути добропорядним членом громади, де працює компанія.

1 CII, «Відповіді Ради інституційних інвесторів на висновок засідання круглого столу діло-
вої спільноти щодо корпоративних цілей» (CII, «Council of Institutional Investors Responds to 
Business Roundtable Statement on Corporate Purpose», 19 аug. 2019).
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За допомогою індексу управління (G) надається оцінка поточних систем 
управління щодо діяльності в найкращих довгострокових інтересах акціоне-
рів, що включає забезпечення прав акціонерів (наприклад, обмеження захисту 
від поглинання), наявність функціонального правління (наприклад, досвідчені, 
різноманітні та незалежні члени), існування добре розробленої політики вина-
город для керівників та запобігання таким нелегальним практикам, як шахрай-
ство та хабарі.

Особливий фокус на кліматичному фінансуванні.	Серед ЕSG-питань, 
що за останні роки отримали найбільше суспільної уваги в частині ризиків ком-
паній через кліматичні зміни, — це глобальне потепління від середини ХХ сто-
ліття. На фоні так званих столітніх штормів, що часто трапляються, та різких 
перепадів температур, що негативно впливають на щоденне життя і бізнес1, не 
дивує, що Оксфордський словник назвав словом 2019 року вислів «кліматична 
надзвичайна ситуація» (climate emergency)2. Крім того, Світовий економічний 
форум (2019) серед пріоритетних визначив такі три ризики, як «надзвичайні 
погодні умови», «неспроможність пом’якшити та адаптуватися до кліматичних 
змін» та «природні катаклізми»3.

Згідно з даними Міжурядової комісії щодо кліматичних змін (Inter-
governmental Panel on Climate Change), середні температури у всьому світі на-
разі коливаються приблизно на рівні 1°C вище, ніж в доіндустріальний період. 
Ця комісія пов’язує зростання середніх температур зі зростанням антропоген-
них викидів парникових газів, що було зафіксовано, починаючи від доіндустрі-
ального періоду через економічне зростання та збільшення кількості населення. 
Глобальні викиди парникових газів продовжують зростати, досягнувши рекорд-
ної позначки серед викидів 2018 року4. За висновками кліматологів, подальше 
зростання викидів, враховуючи історичні дані, можуть призвести до прогрівання 
землі на 1,5°C відносно доіндустріального рівня за період від 2030 до 2052 років 
[IPCC, 2018]. При цьому Міжурядова комісія попереджає, що тривале зростання 
викидів може мати для планети незворотні довгострокові руйнівні наслідки.

1 Програма уряду США щодо дослідження глобальних змін, «Спеціальний звіт щодо кліма-
тології: четвертий національний звіт щодо оцінювання кліматичних змін» (U.S. Global Change 
Research Program «Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment (NCA4), 
Vol. I», 2017).
2 Дженніфер Шюслер «Оксфордські номінації щодо слова року: «кліматична надзвичайна 
ситуація «як слово 2019 року» (Jennifer Schuessler «Oxford Names “Climate Emergencyˮ Its 2019 
Word of the Year», New York Times, 21 nov. 2019). 
3 Згідно з даними «Swiss Re», за останні роки на глобальному рівні збільшилися обсяги стра-
хування ризиків збитків від катастроф.
4 Див. дані Інформаційно-аналітичного центру щодо дослідження ситуації стосовно викидів 
діоксиду вуглецю та Глобального проєкту з мінімізації викидів вуглецю: https://ourworldindata.
org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions.

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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Кліматичні прогнози за своєю суттю характеризуються невизначеністю, 
але цілком ймовірно, що зміни клімату можуть спричинити фізичні та пере-
хідні ризики. Фізичні ризики вже почали реалізовуватися у вигляді екстре-
мальних погодних явищ та збитків від природних катастроф, які означають 
прямі витрати на майно, земельні ділянки чи інфраструктурні об’єкти. Проте 
існують також перехідні ризики, оскільки, за оцінкою Міжурядової комісії 
для досягнення лише 1,5°С максимального цільового підвищення темпера-
тури необхідно, щоб до 2050 року викиди знизилися до «чистого нуля». Такі 
перехідні ризики варіюються від «виснажених активів» (наприклад, запаси 
нафти й газу, які залишаться невикористаними у разі заходів стримування клі-
матичної зміни) до кліматичних фінансових ризиків, які поки ще не знайшли 
відображення в оцінках вартості різних активів вуглецево-інтенсивних біз-
несів (активи, що можуть бути потенційно списаними повністю або сильно 
втратити у вартості). Багато творців політики, включаючи колишнього Голову 
Банку Англії [Carney M., 2015], покликаються на зв’язок між зміною кліма-
ту та ризиком для фінансової стабільності ринків. Окрім ризику потенційно 
проблемних активів, перехід до економіки з низьким обсягом викидів вуг-
лецю несе в собі витрати на коригування. Таке коригування може вимагати 
залучення значних обсягів капіталу для інвестування в боротьбу зі зміною 
клімату та для адаптації за короткий термін. Такі інвестиції включають низь-
ковуглецеві рішення, наприклад, відновлювані джерела енергії (наприклад, 
вітроелектростанції), енергоефективність (наприклад, «зелені» будівлі) та 
екологічний транспорт (наприклад, електромобілі).

Дослідники Гарісон Гон, Ендрю Каролій та Хосе Шейнкман [Hong H. G., 
Karolyi G. A., Scheinkman J., 2020] звертають увагу на те, що лише деякі еко-
номісти в галузі фінансів здійснили дослідження щодо кліматичного фінан-
сування і на сьогодні досить мало з тих досліджень є опублікованими у про-
відних виданнях галузі. Проте нещодавно було підготовлено чимало робочих 
матеріалів щодо вуглецевого ризику та його впливу на ринки. Патрік Болтон 
та Марцін Kaцпeрчик [Bolton P., Kacperczyk M. T., 2019] проаналізували різни-
цю в дохідності акцій публічних компаній США, чия діяльність супроводжу-
ється викидами CO2, та дійшли висновку, що вуглецевий ризик вже враховано 
в ціноутворенні на ринку. За всіма трьома категоріями викидів (тип 1, 2 і 3), 
автори задокументували позитивний та статистично суттєвий вплив на дохід-
ність акцій фірми1. Автори виявили певні докази того, що інституційні інвес-
тори здійснюють скринінг на виключення для викидів типу 1 в декількох про-
відних галузях. Їхні висновки виглядають послідовними відносно вуглецевої 

1 Тип 1 стосується безпосередніх виробничих викидів; тип 2 стосується опосередкованих 
викидів через споживання купленої електроенергії, тепла або пари; тип 3 стосується інших 
посередкованих викидів.



 17

ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі

премії за ризик, яку очікують отримати інвестори для компенсації своєрідного 
ризику, пов’язаного із вуглецевими викидами1. Учені Емірган Ільхан, Цакаріас 
Сотнер та Григорій Вілков [Ilhan E., Sautner Z., Vilkov G., 2020] дослідили, як 
невизначеності кліматичної політики впливають на ринки опціонів. На основі 
відомостей Проєкту щодо розкриття даних про вуглецеві викиди вони виявили, 
що вартість неприбуткових опціонів із правом продажу (що надають захист від 
негативних рідкісних подій) є вищою у тих фірм, які мають вуглецево-інтен-
сивні бізнес-моделі, що знову ж таки підтверджують, що ринки вже врахували 
вуглецеві ризики у своїх оцінках. Інші дослідження фокусуються на вивчен-
ні портфелів із низьким вуглецевим ризиком. Роберт Фрай Енґл та співавтори 
[Engle R. F., Giglio S., Kelly B. T., Lee H., Stroebel J., 2019] показують, як можна 
побудувати динамічну портфельну стратегію для геджування ризиків, які ви-
никають із новин про кліматичні зміни на основі аналізу статей «Волл-стрит 
джорнел» («Wall Street Journal»). І нарешті, Александр Чімa-Фокс, Бріджит Ля-
Пeрлa, Джордж Сeрaфeйм, Девід Tуркінґтон та Г’ю С. Вонг [Cheema-Fox A., 
LaPerla B. R., Serafeim G., Turkington D., Wang H. S., 2019] вивчали, як взає-
мопов’язані інституційні потоки для впровадження низьковуглецевих страте-
гій та дохідність, в міру того, як інвестори почали враховувати кліматичні змі-
ни у своїх інвестиційних процесах. І особливо цікавим є дослідження Філіпа 
Крюґера та колективу авторів [Krueger P., Sautner Z., Starks L. T., 2020], в ході 
якого опитали понад 400 великих інституційних інвесторів про їхнє сприйнят-
тя кліматичних змін та підхід до врахування кліматичних ризиків у своїх ін-
вестиційних рішеннях. Приблизно 40 % респондентів очікують, що глобальні 
температури перевищать до кінця століття цільову позначку в 2°C, зафіксовану 
в Паризькій угоді, а кліматичні ризики, особливо ризики регулювання, уже по-
чали матеріалізуватися2. 

Наприклад, найпоширенішою мотивацією інвесторів, згідно з опитуван-
ням, є захист репутаційних ризиків через переконання про те, що кліматичні 

1 Інші недавні дослідження аналізують, чи ціноутворення ринків врахувало інші суттєві ри-
зики кліматичних змін. Гаррісон Гон, Френк В. Лi тa Янґмін Ксю [Hong H., Li F. W., Xu J., 2019] 
оцінили «ризик засухи» для врожаїв та компаній-виробників продуктів харчування. По-Хсуан 
Хсю та співавтори [Hsu P.-H., Li K., Tsou C.-Y., 2019] виявили «премію на забруднення» в 
аналізі дохідності широкого кола акцій на основі даних Управління охорони довкілля США 
про токсичні хімічні викиди. Асаф Бeрнштайн, Метью Ґустафсон та Раян Льюїс [Bernstein A., 
Gustafson M. T., Lewis R., 2019] здійснили дослідження впливів збільшення рівня моря на 
вартість нерухомості. Джастін Mерфін та Метью Шпігель [Murfin J., Spiegel M., 2020] вияви-
ли обмежені впливи, а згідно із дослідженням Маркуса Бaлдaуфта та співавторів [Baldauf M., 
Garlappi L., Yannelis C., 2019], такі впливи залежать від неоднорідності поглядів щодо глобаль-
ного потепління.
2 Наприклад, стаття 173 Перехідного Закону Франції про енергетику вимагає від інвесторів 
країни розкривати інформацію про виконання ESG-вимог. Уряд Великої Британії також вивчає 
обов’язкові вимоги до пенсійних фондів щодо розкриття інформації про кліматичні ризики.
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ризики мають негативний вплив на ризики і дохідність портфеля. Вочевидь, 
інституційні інвестори наразі перебувають на ранній стадії включення кліма-
тичних ризиків до інвестиційного процесу. Наприклад, багато інвесторів ще й 
досі не впровадили навіть базовий підхід до виявлення, оцінки та управління 
вуглецевим ризиком та ризиками проблемних активів. Хоча й опитані інвесто-
ри вважають, що оцінки вартості капіталу не повністю відображають кліма-
тичні ризики, їхнє сприйняття ступеня недоврахування вуглецевих ризиків є 
відносно невеликим.

У супутніх дослідженнях Е. Ільхан та співавтори [lhan E., Krueger P., 
Sautner Z., Starks L. T., 2019] водночас розглядають тих самих інституційних ін-
весторів, оцінюючи їхні погляди та преференції щодо розкриття інформації про 
кліматичні ризики фірм. Переважна більшість опитаних респондентів у дослі-
дженні засвідчують, що звітність портфельних фірм за кліматичними ризиками 
є важливою при прийнятті інвестиційних рішень та потребує і якісного, і кіль-
кісного покращення. Автори додали до аналізу дослідження свої архівні дані, 
що доводять, ніби більша кількість інституційних інвесторів у володінні фірма-
ми з країн із сильнішим регулюванням екологічних норм переважно пов’язана 
з вищою мотивацією фірм добровільно розкривати дані про свої вуглецеві ви-
киди. Такий висновок відповідає позиції банкіра Марка Карні [Carney M., 2015, 
с. 9], який закликав до більшої кількості заходів із метою «розвитку послідов-
ного, порівнюваного, надійного та чіткого розкриття інформації щодо вуглеце-
вої інтенсивності різних активів».

Регуляторне середовище. Звітність за більшістю ЕSG/CSR-чинників, 
для компаній США є добровільною, а зміст для звітів залишається на роз-
суд компаній. Г. Крістенсен, Л. Гайль та К. Лейц [Christensen H. B., Hail L., 
Leuz C., 2019] запропонували комплексний огляд наукових досліджень про 
бухгалтерський облік та фінанси, де засвідчують існування суттєвої відмін-
ності в розкритті інформації за CSR-чинниками, за якими фірми ведуть облік 
своєї діяльності. Така ситуація може дещо ускладнити об’єктивне порівнян-
ня CSR-практик компаній. Автори розглянули виклики для регулятора сто-
совно створення та впровадження стандартів звітності. Проаналізована літе-
ратура підтверджує, що підвищення якості та кількості CSR-даних принесе 
вигоди ринкам капіталу завдяки збільшенню ліквідності, зниженню вартості 
капіталу та оптимальнішому його розподілу. Попередні дослідження також 
вказують на те, що корпоративне розкриття інформації супроводжується 
додатковими комерційними та судовими витратами. Підготовка обов’язко-
вої CSR-звітності матиме труднощі при впроваджені в частині визначення 
CSR-стандартів, суттєвості розкриття CSR-даних, застосування стандартних 
формулювань у фірмах як інструменту ухилення від суті питання та труд-
нощів примусового виконання. Автори вважають, що успіху можна досягти, 
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поєднуючи добровільне декларування зобов’язань з боку приватного сектора 
та вимоги примусового виконання з боку регуляторів. 

А з іншого боку, показовим є запровадження кодексів поведінки інвести-
ційних менеджерів, де надаються рекомендації інституційним інвесторам щодо 
їхньої відповідальності за врахування ESG-чинників та моніторинг цих питань 
у їхніх інвестиціях [OECD, 2017]. Такі кодекси часто укладають добровільно 
або на основі правила «дотримуйтеся або пояснюйте». Перші кодекси щодо 
управління активами було запроваджено у Великій Британії 2010 року як від-
повідь на надмірне прийняття ризиків серед фінансових фірм, що вплинуло на 
глобальну фінансову кризу. Кодекс щодо управління активами має на меті ство-
рення стимулів для власників інституційних інвесторів у запобіганні надлиш-
кових ризиків. Поміж інших принципів також вимагається, щоб інституційні 
інвестори здійснювали моніторинг проінвестованих компаній для забезпечення 
чіткої політики голосування та публічного розкриття інформації про управлін-
ня активами та голосування1. Створення деяких кодексів ініціюють регулятори 
(наприклад, Рада фінансової звітності Великої Британії), і вони є обов’язко-
вими для виконання, тоді як інші, що запроваджують галузеві організації (на-
приклад, Канадська коаліція належного управління), часто є добровільними. 
Водночас виникає занепокоєння, чи не є кодекси «штучними», такими, що їх 
підписують лише «задля годиться», а не з метою реального впровадження в 
управління активами. 2014 року Рада фінансової звітності висловила своє зане-
покоєння: «Забагато підписантів не змогли виконати взяті на себе зобов’язання 
щодо дотримання такого кодексу»2.

Запровадження ESG-положень у світі в різних регіонах відбувалося з 
різною швидкістю. ЄС на сьогодні керується амбітною регуляторною про-
грамою, реалізація якої має сильну політичну підтримку при переході на 
низьковуглецеву економіку. 2018 року Європейська комісія підготувала План 
дій, а саме — стале фінансове зростання, коли деякі ініціативи щодо поточ-
них політик є націленими на переорієнтацію приватного капіталу на сталі 
проєкти з метою виконання цілей 2030, які визначив ЄС у Паризькій угоді3. 

1 Нова версія Кодексу управління активами набула чинності 1 січня 2020 року та є оновле-
ним варіантом останньої версії 2012 року (див. www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code). 
За Кодексом 2012 року: «Для інвесторів управління активами означає більше, ніж просто 
голосування. Така діяльність може включати моніторинг та залучення до таких питань ком-
паній, як стратегія, результативність діяльності, ризики, структура капіталу та корпоративне 
управління, включаючи культуру та оплату праці. Залучення передбачає цільовий діалог із 
компаніями щодо цих питань, а також щодо питань, які на сьогодні є предметом голосування 
на загальних зборах».
2 Рада фінансової звітності, «Зміни в корпоративному управлінні та менеджменті 2014» 
(2015).
3 «Стале фінансування» (https://ec.europa.eu/info/business-economy- euro/banking-and-finance/
sustainable-finance_en).

http://www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
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За рекомендаціями високоекспертної групи ЄС щодо сталих фінансів, пакет 
включив таксономію для класифікації сталих видів діяльності, стандартів та 
маркування «зелених» фінансових продуктів і передбачає розробку контроль-
них норм сталості. Інші пропозиції охоплюють зобов’язання інституційних 
інвесторів щодо розкриття інформації про інтегрування ESG-принципів при 
інвестуванні та збору інформації про уподобання інвесторів щодо ESG-чин-
ників. Деякі окремі країни-члени ЄС також розробили свої політики, на-
приклад, стаття 173 Закону Франції щодо енергетичних трансформацій для 
зеленого зростання, за вимогами якого менеджери фондів мають розробити 
політики щодо сталості та зниження вуглецю1.

У США регуляторне середовище ще недостатньо сформоване. Наприклад, 
регуляторне середовище для пенсійних планів відображає поточний «ідеоло-
гічний розкол» серед населення країни, що супроводжується активними деба-
тами стосовно врахування ESG-чинників при виконанні фідуціарних обов’яз-
ків щодо відданості та розсудливості. Стандарти «фідуціарних обов’язків» 
вимагають від інституційних інвесторів вкладати кошти своїх бенефіціарів 
належно та якнайкраще для клієнта. Рішення щодо інтегрування ESG-чинни-
ків при виконанні цього обов’язку залежить від того, чи вважають ці чинники 
такими, що мають суттєвий вплив на результативність портфеля (відповідно 
до обов’язку належної турботи) та добробут бенефіціарів (за принципом від-
даності). Починаючи від Закону про соціальний захист пенсіонерів 1974 року 
(ERISA), Міністерство праці США (DOL) зазначало в різних бюлетенях, що 
довірені особи (фідуціарії) не мають жертвувати економічними інтересами 
учасників пенсійного плану для просування ESG-цілей. Від цих положень 
відмовилися за адміністрації Барака Обами 2015 року й замінили на такі, які 
враховують ESG-чинники в межах інвестиційного процесу фідуціарія. Проте 
2018 року, за адміністрації Доналда Трампа, Міністерство праці США визна-
ло, що фідуціарії «мають уникати надмірної уваги до ESG-чинників як еко-
номічно релевантних. Радше, фідуціарії ERISA мають завжди надавати пріо-
ритет економічним інтересам пенсійних планів для забезпечення пенсійних 
виплат»2. 

Також Комісія з цінних паперів і бірж США не визначає чітких регулятор-
них пріоритетів для ESG-питань. Чинний Голова Комісії підкреслює, що 
пріоритетними для інвестиційних радників не можуть бути жодні інтереси, 

1 «Закон Франції про трансформації в енергетиці: глобальний інвестиційний брифінг щодо 
статті 173» («French Energy Transition Law: Global Investor Briefing on Article 173», PRI, 22 April 
2016).
2 «Міністерство праці США випускає бюлетень для роз’яснення питань щодо голосування за 
дорученнями, залучення акціонерів та інвестування, орієнтованого на економічні цілі» («U.S. 
Department of Labor Releases Field Assistance Bulletin Clarifying Issues Regarding Proxy Voting, 
Shareholder Engagement, and Economically Targeted Investments» (DOL, 23 April 2018).
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включаючи й ESG-чинники, окрім інтересів своїх клієнтів1. Підхід SEC ви-
дається обмеженим з погляду покращення розкриття інформації інвесто-
рам з метою поінформованого вибору. Для фондів спільного інвестування з 
ESG-маркуванням є інформація, що у 2019 році Офіс комплаєнс-інспекцій та 
перевірок Комісії (SEC Office of Compliance Inspections and Examinations) від-
силав контрольні  листи-запити фірмам щодо їхніх скорингових ESG-систем, 
інвестиційних рішень та маркетингових матеріалів щодо ESG2. На рівні шта-
тів одним із прикладів є Закон Сенату Штату Каліфорнії 964, що набув чин-
ності 2018 року, за яким два найбільші пенсійні фонди (CalSTRS тa CalPERS) 
зобов’язані проводити оцінювання кліматичних фінансових ризиків біржових 
портфелів, починаючи від 2020 року.

Регуляторні підходи варіюються і в інших регіонах по всьому світу. Напри-
клад, Китай видав «Інструкції щодо заснування “зеленої” фінансової системи» 
в серпні 2016 року, тоді як в Японії передбачено просування добровільного за-
провадження практик щодо розкриття інформації. Проте, з огляду на масштаб 
глобалізації, найамбітніші регуляторні впливи в Європі (враховуючи марку-
вання товарів, корпоративне розкриття інформації та класифікацію), ймовірно, 
матимуть вплив на інвестиційних менеджерів у інших регіонах та стануть най-
важливішим чинником зростання сталого інвестування.

1 Джей Клейтон «Рекомендації Голови Комісії з цінних паперів і бірж Інвестиційно-дорадчо-
му комітету» (Jay Clayton «SEC Chairman Remarks to the SEC Investor Advisory Committee», 13 
dec. 2018).
2 Джульєт Чунґ тa Дейв Mайклс «ESG-фонди під особливою увагою з боку Комісії з цінних 
паперів і бірж» (Juliet Chung and Dave Michaels «ESG Funds Draw SEC Scrutiny», Wall Street 
Journal, 16 dec. 2019).
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Яку роль можуть відігравати інституційні 
інвестори в корпоративному управлінні?

Основні положення розділу

 y Інституційні інвестори на сьогодні мають в управлінні найбільше  
акцій в публічних компаніях по всьому світу.

 y Найбільшою цінністю для інституційних інвесторів є належне 
корпоративне управління, проте все ще не вщухають суперечки  
щодо розуміння того, що саме вважати «належним».

 y У США перші хвилі активного руху інституційних інвесторів були 
малоуспішними, проте з’явилися вагоміші докази того, що за останнє 
десятиріччя активність геджфондів мала вплив.

 y Поза межами США зростання бізнесу з іноземним капіталом призвело до 
конвергенції практик корпоративного управління фірм у світі в напрямку 
наближення свого бізнесу до моделі центризму акціонерів, як у США.

 y Однією з найгарячіших дискусійних тем є зростання стратегій 
індексного інвестування та збільшення впливу фондових менеджерів 
індексних фондів «Великої трійки».

Бум інституційних інвесторів у світі. Інституційні інвестори поступово 
отримують вирішальну роль при розподілі капіталу на сучасних ринках капіталу. 
Термін «інституційні інвестори» означає «професійні інвестори, що інвестують 
накопичені пули капіталу від імені бенефіціарних власників або індивідуальних 
клієнтів»1.

Останній звіт Організації економічного співробітництва та розвитку 
[OECD, 2019] доводить, що від кінця 2017 року інституційні менеджери (як 
група) контролюють понад 40 % капіталізації ринків акцій у всьому світі2.

1 Інституційні інвестори, зазвичай, класифікуються за шістьома групами: 1) підрозділи 
управління банківськими активами; 2) страхові компанії; 3) інвестиційні компанії (групи фон-
дів спільного інвестування); 4) інвестиційні радники; 5) пенсійні фонди (державні чи приватні, 
фіксовані виплати або фіксовані внески, фонди фінансових пожертв (наукових інституції або 
приватних фундацій) та фонди суверенного багатства; 6) геджфонди й інші.
2 У багатьох країнах інституційні інвестори зобов’язані звітувати про свої портфелі акцій. 
Наприклад, у США інституційні інвестиційні менеджери, що здійснюють управління інвес-
тиціями в обсязі, більшому за 100 мільйонів доларів, мають звітувати про інвестиції в ак-
ції за Формою 13F SEC. Детальнішу інформація про базу даних «FactSet Ownership» див. 
[Ferreira M. A., Matos P., 2008]. 
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На рис.	 1 відображено значення цієї групи інвесторів на різних ринках. 
У США та Великій Британії така група інвесторів має найбільше значення, де 
інституційні інвестори утримують приблизно 72 % та 63 %, відповідно, ак-
цій, що котируються на цих ринках1. На переважній частині континентальної 
Європи та в інших частинах світу інші категорії акціонерів володіють знач-
ними частками акцій компаній, а також дуже помітні дрібні індивідуальні ін-
вестори2. Однією з причин зростання інституційних інвесторів як акціонерів є 

1 Частка інституційних інвесторів у власності активів значно зросла в США, починаючи від 
лише 6 % акцій в обігу 1950 року (Conference Board, «The 2010 Institutional Investment Report: 
Trends in Asset Allocation and Portfolio Composition», 2010). П. Ґoмпeрс тa ін. [Gompers P., Ishii J., 
Metrick A., 2003] підготували дослідження, що є одним із перших, з аналізом Форми 13F щодо 
збільшення «великих» інституційних інвесторів на ринку США протягом 1980–1990-х років.
2 Попри те, що це дослідження фокусується на інституційній формі власності, Організація 
економічного співробітництва та розвитку [OECD, 2019] також визнає, що інший основний 
акціонер є державний сектор, що володіє 14 % капіталізації на глобальних фондових ринках, 
особливо на ринках, що розвиваються, а саме в Китаї, Бразилії, Індії та Росії. По-Хсуан Хсю, 
Хао Лiaнґ тa Педро Maтoс [Hsu P.-H., Liang H., Matos P., 2018] показали, що державні під-
приємства (які назвали «Левіатган Інк.») приділяють екології більше уваги, ніж недержавні 
підприємства.

Рис. 1.  Сегментація ринку капіталу за категоріями інвесторів, грудень 2017

Джерело: статистика [OECD, 2019] ґрунтується на основі бази даних «FactSet Ownership» щодо розподілу 
капіталу в корпоративному секторі за фірмами.
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реформування пенсійних систем від солідарної пенсійної системи до пенсійних 
фондів із накопиченими фіксованими внесками, що почали запроваджувати у 
всьому світі поступово [OECD, 2019]. З огляду на те, що інституційні інвесто-
ри, які наразі сукупно утримують найбільші частки в публічних компаніях у 
всьому світі, саме їхню увагу до ESG-питань варто проаналізувати.

Чи має корпоративне управління значення для вартості компанії? 
Значення букви «G» в абревіатурі «ESG» не є чимось новим. У дослідженні 
корпоративного управління А. Шляйфер та Р. Вішні [Shleifer A., Vishny R. W., 
1997, с. 737] визначають корпоративне управління як «спосіб самозабезпечення 
постачальників фінансів до корпорацій задля отримання доходів за своїми ін-
вестиціями». Автори розглянули фундаментальну проблему взаємин «принци-
пал-агент», що часто називають розділенням функцій власника та контролера, 
принаймні у працях А. Берле та Ґ. Мінса [Berle A. A., Means G. C., 1932], мож-
ливо, також в А. Сміта [Smith A., 1776]1. Коли директори фірми відрізняються 
від бенефіціарних власників, менеджери можуть мати занижену мотивацію для 
максимізації вартості фірми. Це поняття закладено в основу теорії корпоратив-
них фінансів ще від часів принаймні теорії М. Дженсена та В. Меклінга (1976) 
[Jensen M. C., Meckling W. H., 1976] щодо агентських витрат на зовнішній капі-
тал. Класичні приклади включають такі управлінські привілеї, як корпоративні 
літаки [Yermack D., 2006], «будівництво імперії» [Jensen M. C., 1986] або вигоди 
так званого спокійного життя [Bertrand M., Mullainathan S., 2003]. А. Шляйфер 
та Р. Вішні [Shleifer A., Vishny R. W., 1997] представили широкі докази агент-
ських витрат та дані про відмінності в системах корпоративного управління на 
глобальному рівні за ступенем законного захисту прав інвесторів. Як пояснюють 
автори, сконцентрована власність є способом допомоги інвесторам у «повернен-
ні контролю над їхніми коштами», проте такі великі акціонери можуть також 
шукати шляхів перерозподілу багатства на свою користь за рахунок міноритар-
них акціонерів.

Крім того, я звертаю увагу читачів на три інші дослідження щодо комп-
лексного огляду першого покоління досліджень про корпоративне управлін-
ня. По-перше, у дослідженнях Марка Бехта, Патріка Болтона, Айлси Реель 
[Becht M., Bolton P., Röell A., 2003] розкрито глибинний аналіз теоретичних 
моделей та емпіричних доказів щодо альтернативних механізмів корпора-
тивного управління: 1) часткова концентрація власності та контролю в ру-
ках декількох великих інвесторів; 2) ворожі поглинання та голосування за 

1 А. Смітт [Smith A., 1776] у книзі «Багатство націй» критикує акціонерні компанії. «Нема 
очікувань від директорів таких компаній, як менеджерів не свого капіталу, а інших осіб, здійс-
нювати контроль за таким капіталом так само пильно, як приватні партнери, що здійснюють 
контроль над своїм капіталом».
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дорученнями, коли відбувається концентрація власності за інтересами та/або 
тимчасова концентрація голосів; 3) делегування та концентрація контролю 
в руках Правління; 4) зближення інтересів керівників із інтересами інвес-
торів за допомогою контрактів про винагороду за управління; 5) фідуціарні 
обов’язки генеральних директорів та групові позови. По-друге, у досліджен-
нях Діани Деніс та Джона МакКоннела [Denis D. K., McConnell J. J., 2003] 
запропоновано ширший міжнародний огляд, де розкриваються відмінності 
компаній, зареєстрованих не у США, від типових великих корпорацій США, 
враховуючи механізми внутрішнього управління (наприклад, більша концен-
трація власності та відділення функції контролю від прав на грошовий потік), 
разом із зовнішніми механізмами (наприклад, значення правової системи) та 
обговорюється конвергенція систем управління до моделі США. По-третє, у 
дослідженнях [Claessens S., Yurtoglu B. B., 2013] запропоновано конструктив-
ний огляд корпоративного управління на ринках економік, що розвиваються.

У одній зі своїх впливових статей П. Ґомперс та співавтори [Gompers P., 
Ishii J., Metrick A., 2003] розглядають захист прав інвесторів, спочатку оцінив-
ши взаємозв’язок вартості капіталу та корпоративного управління для фірм 
США. Автори поєднали індивідуальні елементи правил розподілу повноважень 
між інвесторами та менеджерами в єдиній метриці або в комплексній оцінці 
корпоративного управління. Такий індекс управління (G-iндекс) розраховуєть-
ся, враховуючи критерії обмеження прав акціонерів (підвищення власне управ-
лінської ваги), та відповідає 24-м критеріям, які відстежує Центр дослідження 
інвестиційної відповідальності (The Investor Responsibility Research Center). 
Такі положення окреслюють тактику відтермінування недружніх пропозицій 
(наприклад, правління з поступовим оновленням складу), права голосування 
(наприклад, кваліфікована більшість), механізми захисту директора / керівни-
ка (наприклад, «золоті парашути»), інші інструменти захисту від поглинань 
(наприклад, «отруйні пігулки») та законодавчі положення (наприклад, закони 
про злиття бізнесу). Дослідження розробило торгову стратегію, яка базувалася 
на корпоративному управлінні, та довело, що фірми із високими показниками 
G-індексу серед S&P 1500 (гіршим корпоративним управлінням) мали нижчі 
середні показники майбутньої дохідності протягом 1990-х років. Автори надалі 
задокументували позитивний зв’язок між дружнім до акціонерів корпоратив-
ним управлінням та оцінками вартості фірми (коефіцієнт Тобіна — q). Поєд-
нання високих показників оцінки вартості та більш високих показників май-
бутньої надмірної дохідності для фірм із сильним корпоративним управлінням 
може означати, що інвестори ще не повністю врахували значення корпоратив-
ного управління.

За межами США, Ріна Аґґарваль та колектив авторів [Aggarwal R., Erel I., 
Stulz R., Williamson R., 2009] запропонували індекс корпоративного управлін-
ня (GOV) на основі 44-х параметрів корпоративного управління для компаній, 
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зареєстрованих не в США, та дійшли висновку, що ці компанії, порівняно 
із компаніями США, загалом мають нижче значення індексу корпоративного 
управління (GOV), пояснюючи це тим, що неамериканські компанії надають 
менше повноважень міноритарним акціонерам. Автори далі стверджують, що 
вартість неамериканських компаній знижується в міру того, як знижується рі-
вень GOV відносно до індексу відповідних компаній США. Обидві наступні 
роботи Р. Аґґарваль та співавторів [Aggarwal R., Erel I., Stulz R., Williamson R., 
2009], П. Ґомперса та інших [Gompers P., Ishii J., Metrick A., 2003] дуже часто 
цитують як доказ того, що ефективне корпоративне управління для акціоне-
рів має високе значення.

Після цих базових досліджень з’явилося чимало зацікавленості в на-
укових колах. Наприклад, Л. Бебчук та колективу [Bebchuk L., Cohen A., 
Ferrell A., 2009] доводять, що результати Пауля Ґомперса та колективу 
[Gompers P., Ishii J., Metrick A., 2003] залежали від 6-ти із 24-х параметрів, 
і вони становлять індекс «укріплення» менеджменту (E-індекс). Л. Бебчук 
та інші [Bebchuk L., Cohen A., Ferrell A., 2009] переконані в тому, що лише 
шість основних положень (рада із поступовою зміною, обмеження щодо вне-
сення змін до корпоративних документів, обмеження щодо внесення змін до 
статутів, кваліфікована більшість для схвалення злиття, золоті парашути та 
«отруйні пігулки») вважали такими, що справді мають суттєве значення для 
вчених-правників та практиків з укладання угод щодо злиття та поглинання 
(M&A)1. Автори також критикують потенційні помилки при вимірюванні, що 
виникають за індексами корпоративного управління, якими можна виміряти 
все, що завгодно, на основі великої кількості характеристик корпоративно-
го управління, що надалі знайшло свій розвиток серед повірених радників 
та фірм з рейтингування корпоративного управління (наприклад, Institutional 
Shareholder Services). Такі рейтинги корпоративного управління використо-
вувалися як вказівки при налагодженні систем корпоративного управління на 
фірмах2. Інституційні інвестори почали користуватися такими рейтингами як 
«червоними прапорцями» на позначення важливої інформації (для визначення 

1 У дослідженні М. Кремерз та А. Феррелл [Cremers M., Ferrell A., 2014] розглянули дані з 
вибірки, які дозволили відстежити обмеження щодо прав акціонерів до 1978 року та задоку-
ментували, що негативний зв’язок між обмеженнями на права акціонерів та q-індексом Тобіна 
з’явилися тільки після виходу Рішення Верховного Суду штату Делавер 1985 року у справі 
«Моран проти Гаузголд» («Moran v. Household»), у межах якої вирішувалися суперечки сто-
совно суттєвих правових невизначеностей щодо захисту від поглинання. 
2 Подальший розвиток цих індексів також може становити тиск на фірми щодо змін у їхньому 
корпоративному управлінні з метою покращення їхньої роботи. Рахункова палата США (GAO) 
підготувала дослідження потенційних конфліктів, де підтримано, що радники та рейтингові фір-
ми з питань корпоративного управління вдалися до відповідних заходів для попередження пра-
вопорушень (GAO, «Report to Congressional Requesters: Corporate Shareholder Meetings; Issues 
Relating to Firms That Advise Institutional Investors on Proxy Voting», jun. 2007). 
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фірм у своєму портфелі, що вимагають особливої уваги через потенційні ри-
зики) та як вхідні дані для біржових індексів (наприклад, FTSE ISS індекс 
корпоративного управління). Проте Роберт М. Дейнс, Іан Ґоу, Девід Ф. Лар-
кер [Daines R. M., Gow I. D., Larcker D. F., 2010] виконали оцінювання широко 
відомих господарських рейтингів корпоративного управління та дійшли вис-
новку, що такі ретроспективні показники мають несуттєве значення у прогно-
зуванні результативності корпоративного управління, зокрема, внесення змін 
до фінансових звітів та судові процеси з акціонерами. 

Емпіричний зв’язок між «G» та доходами акціонерів протягом 1990-х ро-
ків зник упродовж 2000-х років, як запевняють Л. Бебчук та інші [Bebchuk L., 
Cohen A., Wang C., 2013]. Автори надалі пояснили свої висновки тим, що ін-
вестори вчаться належно оцінювати відмінності між фірмами, де корпоративне 
управління є на високому рівні, та фірмами, де навпаки корпоративне управлін-
ня залишається на рівні низькому. Суть у тому, що збільшення наукових праць 
та статей у медіа про корпоративне управління призвело до того, що торгівля на 
основі G-інформації вже не приносить підвищеної дохідності. Автори роблять 
висновки, що індекси корпоративного управління є все одно пов’язаними з вар-
тістю фірм та операційною діяльністю. А результати дослідження вказують на 
те, що інвестори за останні роки навчилися належно оцінювати корпоративне 
управління, винагороджуючи фірми з високими G-показниками високою капі-
талізацією та нижчою вартістю капіталу і тому немає вже сюрпризів із надмір-
ною дохідністю в майбутньому.

Деякі вчені висловлюють свої занепокоєння щодо глобальних «шаблон-
них» стандартів корпоративного управління, коли один і той самий перелік 
критеріїв стає універсальним та може використовуватися для оцінювання рів-
ня корпоративного управління фірм у світі, головним чином, це стосується ін-
дексів захисту прав інвесторів, які описано вище (G-індекс, E-індекс та GOV), 
та застосовуватися у фірмах, що здійснюють рейтингування з корпоративного 
управління. Як засвідчують Л. Бебчук та А. Гамдані [Bebchuk L., Hamdani A., 
2009], багато що залежить від того, чи основний конфлікт відбувається між 
менеджментом та акціонерами (характерно для американських / англосак-
сонських ринків) або між контролюючими та міноритарними акціонерами 
(найбільш відомі на неамериканських ринках). Аналізуючи фірми на ринках, 
що розвиваються, Бернар Блек та співавтори [Black B. S., Carvalho De A. G., 
Gorga É., 2012] доводять, що практики «належного» управління дуже зале-
жать від характеристик країн. Крім того, історія скандалів корпоративного 
управління та глобальна фінансова криза 2008 року викликали занепокоєння, 
що важливість «G»-компонента переоцінена. Анат Рут Адматі [Admati A. R., 
2017] висловив попередження, що «профінансоване» корпоративне управлін-
ня може стимулювати менеджерів до шахрайства або до некоректного роз-
поділу ресурсів через фокусування на короткостроковості або некоректне 
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управління ризиками. Такий сценарій спричиняє особливе занепокоєння се-
ред банків та інших фінансових фірм, тоді як ризик збитків може нашкодити 
акціонерам та економіці загалом. 

Вплив інституційних інвесторів на корпоративне управління. Під-
вищення ролі інституційних інвесторів зруйнувало парадигму моделі розпоро-
шеної власності публічних фірм [Berle A. A., Means G. C., 1932], тепер більшість 
корпорацій мають суттєву частку своїх акцій у руках невеликої кількості акці-
онерів. Інституційні інвестори пропонують можливість акумулювання активів, 
інвестування в масштабні проєкти та зменшують проблеми у взаємодії власни-
ка і контролера, які можуть виникати на фірмах із розпорошеною системою ак-
ціонерів, яка охоплює багато роздрібних інвесторів, кожен із яких є «атомним» 
маленьким акціонером, та коли може виникнути проблема «любителів проїха-
тися за чужий рахунок», про яку писали Санфорд Джей Ґросман та Олівер Гарт 
[Grossman S. J., Hart O. D., 1980]. Також завдяки тому, що активні інвестори не-
суть усі витрати (тоді як вигоди перераховуються на рахунки всіх акціонерів), 
тільки інституційні інвестори, що займають відносно значні позиції, можуть 
одержати достатню дохідність за інвестиціями, щоб виправдати витрати на ак-
тивне володіння [Shleifer A., Vishny R. W., 1986]. Через незадоволення певними 
аспектами управління компанії інституційні інвестори можуть зробити спробу 
внести пропозицію щодо розгляду змін чи за допомогою свого «голосу» (напри-
клад, тиха дипломатія для переконання менеджменту, пряме втручання через го-
лосування за своїми акціями або участь у конфронтаційній боротьбі повірених) 
або через погрози «виходу» (наприклад, продаж та негативний вплив на ціну 
акції, що також відомо як «голосування своїми ногами» або, правило «фінансо-
вої прогулянки Волл-Стрит»). Менеджери в такий спосіб зможуть забезпечити 
собі підтримку в особі надійних акціонерів, якщо інституційні інвестори будуть 
задоволені. 

Наукові дослідження щодо можливої ролі великих акціонерів у корпора-
тивному управлінні (відомих як зовнішні «великі акціонери», які утримують 
великі частки акцій) є численними. Алекс Едманс [Edmans A., 2011] запропо-
нував інформативний звіт про теоретичні моделі щодо великих акціонерів: те-
орії голосування / iнтервенції, вихід / торгівля та потенційні витрати великих 
акціонерів1.

Також розглядаються емпіричні виклики щодо визначення того, які фір-
ми залучають великих акціонерів, та впливу наявності великих акціонерів, 
що можуть заблокувати маневри щодо акцій або дій стосовно результатів фір-
ми. Складним є визначення причинно-наслідкових зв’язків або у разі ізоляції 

1 Для ознайомлення із ширшим дослідженням див. працю [Edmans A., Holderness C. G., 
2017].
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джерела зовнішніх змін у незалежній змінній або через те, що чимало дій за-
звичай залишається невідстежуваними. Вивчення літератури про інституційну 
власність доводить, що однією із застосованих основних змінних є зміни внас-
лідок додавання акцій до біржового індексу S&P 500 (наприклад, [Aghion P., 
Van Reenen J., and Zingales L., 2013]) або до індексу MSCI ACWI (наприклад, 
[Ferreira M. A., Matos P., 2008])1. Одним із рішень проблеми щодо невідстежува-
них дій є опитування великих акціонерів безпосередньо щодо механізмів кор-
поративного управління, якими вони користуються за лаштунками (наприклад, 
як у дослідженні [Becht M., Franks J., Mayer C., Rossi S., 2009] або в інвестицій-
ному опитуванні [McCahery J. A., Sautner Z., Starks L. T., 2016].

Попри те, що інституційні інвестори становлять велику частку загаль-
ного ринку, залишається питання: у якому обсязі вони здійснюють вплив на 
корпоративне управління на користь акціонерів? Активізм акціонерів у своє-
му сучасному розумінні зародився ще в середині 1980-х років зі створення 
Ради інституційних інвесторів (Council of Institutional Investors) (за участі 
відкритих пенсійних фондів, що еволюціонувала в середині 1990-х років) у 
пропозиціях акціонерам від фондів спільного інвестування та залучила ще 
більше основних інвесторів у 2000-х роках. Стюарт Ґіллан та Лаура Т. Старкс 
[Gillan S., Starks L., 2007] здійснили огляд історичної еволюції активізму ак-
ціонерів на ринку США та зв’язку цього ринку із роллю інституційних інвес-
торів, що зростає. Автори розповідають про еволюцію пропозицій акціонерів 
та здійснюють аналіз літератури за цим питанням. Проте деякі дослідження 
доводять позитивні короткострокові ринкові сигнали на прояви деяких видів 
активізму акціонерів, маючи довгострокові докази покращення лише в обме-
женому обсязі. Також важко було встановити причинно-наслідковий зв’язок 
між активізмом акціонерів та такими змінами. Дослідження Девіда Єрмака 
[Yermack D., 2010] щодо голосування акціонерів також довело лише обме-
жений вплив активізму акціонерів. Нещодавно Метью Р. Дінз та співавтори 
[Denes M. R., Karpoff J. M., McWilliams V. B., 2017] синтезували результати 
понад 70-ти досліджень та задокументували, що попри помітні супровідні 
наслідки активізму упродовж 1980–1990-х років, вже протягом 2000-х нова 
хвиля активізму акціонерів на кошти геджфондів вже була пов’язана із підви-
щенням вартості.

1 Стратегія ідентифікації не залишається без критики, оскільки включення до S&P 500 
рейтингів може сигналізувати про наявність позитивної інформації (наприклад, [Denis D. K., 
McConnell J. J., Ovtchinnikov A. V., Yu Y., 2003]). Останні дослідження визначили вплив 
інституційних інвесторів на результати через порівняння фірм за допомогою графіку в системі 
координат Russell 1000 Index / Russell 2000 Index, користуючись регресійними моделями, 
які враховують чинник припинення, проте водночас точаться також активні дискусії щодо 
прийнятності «квазіекспериментів» для виявлення загального впливу інституційної власності 
[Glossner S., 2017; Wei W., Young A., 2019]. 
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Чому може навчити ця нова хвиля активізації геджфондів? Алон Брев та 
колектив [Brav A., Jiang W., Kim H., 2015] здійснили огляд літератури. За оцін-
кою авторів, до середини 2000-х років більше за 150 активних геджфондів були 
активними кожного року, просуваючи зміни в понад 200 публічних компаніях 
США. Автори проаналізували загалом понад 2600 проявів активізму акціонерів 
у США в період від 1994 до 2011 років на основі регуляторних файлів (Доку-
менти з Додатку SEC 13 D, що є обов’язковими при одержанні акціонерами 5 % 
та більше частки публічної компанії) та добірки новин. Автори задокументува-
ли позитивні аномальні результати дохідності внаслідок розкриття даних про 
позицію активних акціонерів, реальних та довгострокових впливів на продук-
тивність фірм. Марко Бехт, Джуліан Френкс, Джеремі Ґрант, Ганнес Ф. Ваґнер 
[Becht M., Franks J., Grant J., Wagner H. F., 2017] розширили доказову базу до 
міжнародного рівня. Результати залучення геджфондів (а саме зміни у складі 
Правління та результати щодо угод про поглинання) варіюються за країнами 
та впливають на активізацію акціонерів. Проте винятком є Японія, маючи ви-
сокі початкові очікування та низькі результати. Автори доводять, що зростання 
частки участі інституцій США в іноземних інвестиціях суттєво вплинуло на 
розширення активізації геджфондів до глобального феномена. 

Також був певний скептицизм щодо потенційної ролі інституційних інвес-
торів у корпоративному управлінні, яку вони можуть насправді відігравати як 
агенти змін. Занепокоєння викликано активізацією інституційних інвесторів 
у збільшенні дистанції між фінансовими донорами та компаніями. Інвести-
ційні менеджери самі по собі страждають від агентських проблем, а Рональд 
Жільсон та Джеффрі Н. Ґордон [Gilson R. J., Gordon J. N., 2013] пригадують 
конфлікти між інтересами фондових менеджерів та інвесторами як «побічні 
агентські наслідки агентського капіталізму». Наприклад, інституції не можуть 
бути найкращими корпоративними наглядовцями, якщо їхні бізнес-моделі пе-
редбачають наявність у ролі клієнтів деяких корпорацій, чиї акції вони утри-
мують у своїх портфелях, наприклад, управління планами соціальних виплат, 
як-от, наприклад, плани 401 (k). Дж. Дейвіс та І. Г. Кім [Davis G. F., Kim E. H., 
2007] стверджують, що групи фондів спільного інвестування із бізнес зв’язка-
ми більш ймовірно будуть голосувати разом із менеджментом фірм клієнтів. 
Л. Бебчук та інші [Bebchuk L., Cohen A., Hirst S., 2017] дискутують про те, чи 
структура заохочень галузі фондового управління може призвести до пасивнос-
ті інституційних інвесторів, про що розкажу детальніше в наступних розділах. 

Особлива роль іноземних інституційних інвесторів. Разом із глобаліза-
цією та після усунення явних бар’єрів транскордонного інвестування рух капі-
талу пожвавився в міжнародному розрізі замість того, щоб зберігатися та бути 
проінвестованим у країні походження. Фонди спільного інвестування, пенсій-
ні фонди та інші типи організацій пропонують шанс домогосподарствам краще 
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диверсифікувати свої портфелі в розрізі ширшого набору ринків, ніж можуть 
зробити роздрібні інвестори самостійно. За останні десятиліття, в міру того, як 
ринки розширювалися глобально, було зафіксовано суттєве зростання частки 
власності іноземних інституційних інвесторів. На рис.	2 показано, яким чином 
частки власності іноземних інституцій варіюються у світі. 

У глобальному вимірі інституційні інвестори США відіграють домінантну 
роль при визначенні сукупної вартості акціонерного капіталу, маючи приблиз-
но дві треті глобального акціонерного капіталу та утримуючи суттєвий відсо-
ток акцій більшості ринків капіталу [OECD, 2019]. На рис.	3 проілюстровано 
розподіл часток участі інституційних власників серед внутрішніх інституцій, 
іноземних інституцій, зареєстрованих у США, та інших інституцій, не зареє-
строваних у США.

У попередньому дослідженні щодо моніторингу інституційних інвесторів 
Стюарт Ґіллан та Лаура Т. Старкс [Gillan S., Starks L., 2003] пояснюють, чи 
потенційно могли іноземні інституції відігравати відносно активнішу роль у 
корпоративному управлінні фірм у світі. Разом із Міґелем Феррейрою та ін-
шими авторами здійснено низку досліджень щодо того, чи іноземні інститу-
ції справді можуть діяти як зовнішні наглядачі та справляти більший вплив на 
формування вартості для акціонерів. Ми користуємося однаковими даними про 

Рис. 2.  Частка ринкової капіталізації, що належить іноземним інституційним 
інвесторам, грудень 2017

Джерело: статистика [OECD, 2019] ґрунтується на основі бази даних «FactSet Ownership» даних про влас-
ників фірм.
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інституційних власників на основі бази даних «FactSet Ownership», яка охоп-
лює статистику Організації економічного співробітництва та розвитку [OECD, 
2019], що представлена на рисунках1.

У першому опублікованому дослідженні було показано, що «колір грошей» 
має значення [див. Ferreira M. A., Matos P., 2008]. Ми здійснили аналіз клієнтів 
інституційних інвесторів за їхнім географічним походженням (наприклад, іно-
земні в порівнянні із внутрішніми) та потенційними бізнес-зв’язками з фірма-
ми, до яких надходять інвестиції (наприклад, «незалежні» менеджери фондів 
спільного інвестування поруч із такими «сірими» інституціями, як банківські 
трасти). Ми встановили, що фірми, які мають більшу участь іноземних власни-
ків (зокрема, із США) та незалежних інституцій мають вищу оцінку вартості 
та відрізнялися кращою операційною діяльністю. Ми дійшли висновку про те, 
що «колір» інвесторів має значення при моніторингу прийняття рішень з боку 
корпоративних менеджерів.

Чи існують докази того, що такий феномен є результатом покращення ста-
ну компанії за показником «G»? У подальшому дослідженні ми переконалися, 
що іноземні інституції мають вплив на глобальних ринках, сприяючи тран-
скордонним операціям щодо злиття й поглинання (M&A) та завдяки створенню 
містків між фірмами в їхньому портфелі. У дослідженнях Міґеля Феррейри, 
Массімо Маси та Педро Матоса [Ferreira M. A., Massa M., Matos P., 2010] йдеть-
ся про позитивний вплив іноземної форми інституційної власності на інтенсив-
ність транскордонних операцій злиття та поглинання у світі. Такий висновок 
випливає з оцінювання портфеля іноземних інвесторів, що є менш обтяженим 
зв’язками з менеджментом, ніж портфелі національних інвесторів, сприяючи 
транскордонним операціям злиття та поглинання завдяки зниженню витрат на 
перемовини та трансакційних витрат. Задокументовано, що іноземні інститу-
ційні власники підвищують імовірність транскордонності та успіху угод злиття.

У попередніх двох дослідженнях мої співавтори підбили підсумки щодо 
того, чи іноземні інституційні інвестори можуть бути ефективними у сприянні 
«експорту» практик корпоративного управління акціонерних товариств, вихо-
дячи з позицій центризму інтересів акціонерів для корпорацій, що зареєстрова-
ні в інших юрисдикціях.

Дослідники розробили індекс корпоративного управління (GOV), зокрема у 
працях Ріни Аґґарваль та інших [Aggarwal R., Erel I., Stulz R., Williamson R., 2009], 
які згадувалися раніше. У дослідженнях Р. Аґґарваль та колективу [Aggarwal R., 
Erel І. M., Ferreira M., Matos P., 2011] встановлено зв’язок між міжнародними 
портфельними інвестиціями та запровадженням кращих практик корпоративного 

1 Доступ до бази даних «FactSet Ownership» надають також іншим дослідникам (після 
передплати) за допомогою «Wharton Research Data Services» (див. http://wrds-web.wharton.
upenn.edu/wrds/ds/ factset/holdingsbyfirmmsci/index.cfm).

http://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ds/factset/holdingsbyfirmmsci/index.cfm
http://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ds/factset/holdingsbyfirmmsci/index.cfm
http://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ds/factset/holdingsbyfirmmsci/index.cfm
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управління, за допомогою яких просувають корпоративну підзвітність, а акціоне-
ри здобувають вплив. Автори зафіксували зміни в інституційній власності, що з 
часом починають справляти позитивний вплив на подальші зміни в корпоратив-
ному управлінні фірм (наприклад, незалежність правлінь, аудиторський комітет, 
уніфікація класів акцій та плани щодо заохочення топменеджменту інструмен-
тами власного капіталу). Ми також надали докази безпосереднього впливу ін-
ституційних власників на припинення повноважень голів правління з низькою 
результативністю. За нашими спостереженнями, ринкові сили спроможні просу-
вати належні практики корпоративного управління в усьому світі.

У дотичному дослідженні я зі співавторами розповіли про таке зближен-
ня, зокрема, щодо виплат винагород топменеджерові у фірмах США та їхніх 
партнерів в інших країнах. Відповідно до однієї із загальноприйнятих традицій, 
розглянутих у поточних дослідженнях, генеральні директори США одержують 
набагато більше за своїх партнерів в інших країнах. Будь-які намагання дослі-
дити масштаб та чинники впливу на премії у винагородах у США наражаєть-
ся на міжнародні відмінності в розкритті інформації про виплати генеральним 
директорам. У дослідженнях Нуно Фернандеса та співавторів [Fernandes N., 
Ferreira M. A., Matos P., Murphy K. J., 2013] представлено комплексне дослі-
дження щодо виплат генеральним директорам фірм у 14-ти країнах, відповідно 

Рис 3.  Частка ринкової капіталізації, що належить іноземним інституційним 
інвесторам США, грудень 2017

Джерело: статистика [OECD, 2019] ґрунтується на основі бази даних «FactSet Ownership» даних про влас-
ників фірм.
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до обов’язкових правил щодо розкриття інформації. Було доведено, що випла-
та премій в США є економічно чесним кроком, враховуючи контроль за від-
мінностями у формах власності та корпоративному управлінні й те, що премії 
відображають компенсації за результатами діяльності, які узгодженні з інсти-
туційними інвесторами та незалежними радами найбільших фірм у США. Та-
кож доведено, що виплати генеральним директорам у неамериканських юрис-
дикціях більш подібні до американських для фірм, що мають зв’язки із США 
через фінансування, товарні ринки та ринки праці. Остаточні дослідження з 
цієї серії вчених Яна Бена, Міґеля Феррейри, Педро Матоса та Педро Піреза 
[Bena J., Ferreira M. A., Matos P., Pires P., 2017] розглядають питання, в якому 
обсязі іноземні інвестори сприяють фірмам у запровадженні короткострокової 
орієнтації за рахунок відмови від довгострокових інвестицій з позитивною до-
хідністю. Бачення авторів не збігається із популярним сприйняттям менеджерів 
міжнародних коштів як «сарани» (такі погляди часто сприйматися як негативні 
для місцевих компаній під впливом медіа та політиків). Натомість було зробле-
но висновок про те, що вища частка участі іноземних інституційних власників 
призводить до залучення більш довгострокових інвестицій в капітальних інвес-
тиціях, науково-дослідницької роботи та людського капіталу. Участь іноземних 
інституційних інвесторів також призводить до суттєвого підвищення популяр-
ності інновацій (зокрема, патентів), а також до підвищення інтернаціоналізації 
рівня операцій та оцінки вартості фірми. Автори доводять, що такі впливи по-
яснюються дисциплінарними та моніторинговими правилами іноземних інсти-
туцій. Такі впливи було визначено через виявлення значного підвищення участі 
іноземних інституційних власників, внаслідок додавання акцій до MSCI ACWI 
індексів (які використовують як контрольні значення іноземні інвестори, але, 
що важливо, не внутрішні інвестори).

У підсумку така група досліджень доводить, що тренд у напрямку глобалі-
зації структури акціонерів фірм, який є результатом підвищення транскордон-
них потоків збоку інституційних інвесторів, свідчить про завершення конвер-
генції практик корпоративного управління в усьому світі, а отже, позитивно 
впливає на довгострокове ефективне формування капіталу. Іноземні інститу-
ційні інвестори можуть бути агентами змін при цьому, відіграючи провідну 
роль активних акціонерів у всьому світі та замінюючи модель концентрованої 
власності, що історично домінує поза межами США.

Збільшення ролі «Великої трійки». У багатьох публічних корпораціях 
суттєва частка акцій належить невеликій кількості інституційних інвесторів. На 
рис.	 4 показано, що найвищий рівень концентрації акцій серед інституційних 
інвесторів було зафіксовано у США. Водночас, три найбільші інституційні інвес-
тори утримували 25 % капіталу публічних компаній, огляд стану яких надано в 
звіті Організації економічного співробітництва та розвитку [OECD, 2019].
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Такий феномен пов’язаний зі збільшенням популярності використання ін-
дексних або пасивних інвестиційних стратегій з боку інвесторів. На індексному 
фондовому ринку домінують три інституційні інвестори («БлекРок», «Венґард» 
та «Стейт стрит» («BlackRock», «Vanguard», «State Street»; іноді їх називають 
«Великою трійкою»), що управляють більшістю індексних фондів. Попит на ін-
дексні фонди пояснюється подальшим визнанням низьких витрат при інститу-
ційному управлінні активами та є доказом того, що індексні стратегії показують 
кращі результати за фонди активного управління [French K. R., 2008]. Такий 
притік капіталу до індексних фондів та біржових індексних фондів активізу-
вався за часів глобальної фінансової кризи. На сьогодні цей феномен є найвід-
чутнішим у США, проте поширюється масштабно у світі1. Згідно з даними 
«БлекРоку» [BlackRock, 2017], індексні інвестиції становлять 17,5 % інвести-
цій у глобальних ринках акціонерного капіталу 2017 року, а, як стверджують 

1 Інститут інвестиційних компаній [Investment Company Institute, 2019] показав, що від 2009 
до 2018 років індексовані пайові фонди інвестицій в акції США та біржові індексні фонди от-
римали притік коштів на 1,6 трлн дол., тоді як активно керовані пайові фонди США відчували 
чистий відтік. Конкурентний тиск з боку індексних фондів та біржових індексних фондів (для 
яких середній коефіцієнт витрат знизився з 0,27 % у 2000 році до 0,08 % у 2018 році) призвів до 
зменшення комісійних також для активно керованих пайових фондів (з 1,06 % до 0,76 % за той 
же період).

Рис. 4.  Частка ринкової капіталізації, що належить трьом найбільшим 
інституційним інвесторам, грудень 2017

Джерело: статистика [OECD, 2019] ґрунтується на основі бази даних «FactSet Ownership» даних про влас-
ників фірм.
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Владислав Сушко та Ґрант Тернер [Sushko V., Turner G., 2018], частка індексних 
фондів акцій в усьому світі становила приблизно 37 % 2017 року, тобто підви-
щившись із 15 % 2007 року.

Якими є наслідки «Великої трійки» для «G»? Сучасна наукова полеміка 
на цю тему є досить пристрасною. Індексні менеджери можуть проявляти своє 
корпоративне волевиявлення завдяки механізму «голосування», про який по-
передньо згадували. Оскільки такі менеджери не можуть «голосувати шляхом 
виходу», а, якщо «ви не маєте можливості продавати активи, ви приречені до-
кладати зусиль для управління ними». Індексні інвестори могли стати поста-
чальниками довгострокового капіталу фірмам і у сприятливі періоди, й у скруті. 
Популярність «Великої трійки» зростає поступово та може потерпати від репу-
таційного та регуляторного тиску щодо належного контролю за капіталом. Під 
час підготовки цього дослідження на обкладинці видання «Блумберґ бізнесвік» 
(«Bloomberg Businessweek», 13 січня 2020 року) був заголовок: «Тотальне домі-
нування у світі: індексні фонди у ваших скарбничках є гарними інвестиціями. 
Але за яку ціну?».

А чи є пасивні інвестори також пасивними власниками або чи є вони 
активними власниками значної частки? Питання залишається відкритим. Як 
доводять Ян Р. Еппел та інші [Appel I. R., Gormley T. A., Keim D. B., 2016], 
підвищення частки власності в управлінні пасивних фондів спільного ін-
вестування асоціюється із перекласифікацією акції з індексу Russell 1000 
на індекс Russell 2000, має позитивні наслідки для якості управління (на-
приклад, більше незалежних директорів, менше захисних заходів від угод 
поглинання, вирівнювання прав голосування). Надалі у своїх дослідженнях 
Ян Р. Еппел та співавтори [Appel I. R., Gormley T. A., Keim D. B., 2016] 
стверджують, що розширення пасивної власності пояснюється більшим 
успіхом серед активістів на підтримку геджфондів щодо одержання прав на 
представлення у правліннях, усунення захисних заходів щодо поглинання 
та сприяння продажу цільової компанії. Проте Корнеліус Шмідт, Рюдіґер 
Фаленбрах [Schmidt C., Fahlenbrach R., 2017] виявили конфліктуючі свід-
чення в тому, що збільшення пасивного володіння асоціюється з меншою 
кількістю призначень нових незалежних директорів. Водночас Девідсон 
Гіт та інші [Heath D., Macciocchi D., Michaely R., Ringgenberg M., 2020] 
зафіксували, що при голосуванні індексні фонди більшою мірою керують-
ся рекомендаціями менеджменту фірми. Крім того, Алон Брев та колектив 
авторів [Brav A., Jiang W., Li T., Pinnington J., 2018] зазначають, що активні 
фонди відрізняються суттєвою опозицією, порівняно пасивними фондами 
щодо підтримки активних акціонерів у боротьбі за голоси акціонерів (при 
голосуванні за пропозиції акціонерам). 

Водночас П. Ілієв, Й. Kaлoдімoс тa М. Лoурі [Iliev P., Kalodimos J., 
Lowry M., 2018] проаналізували дані щодо поглядів інвесторів на інвестиційні 
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звіти компанії SEC EDGAR і дійшли висновків про те, що індексні фонди, по-
рівняно з активними фондами, здійснили значно менше перевірок фірм у сво-
їх портфелях. Останні чотири дослідження доводять, що пасивні інвестори на 
сьогодні відіграють роль також пасивних наглядачів.

Дослідження моніторингу індексних фондів ще тривають, проте виникає 
два протилежні погляди.

1. Компанії «Великої трійки» роблять занадто мало: таке припущення ґрун-
тується на основі теорії про те, що індексні менеджери є «лінивими» па-
сивними власниками та мають незначні стимули для залучення ресурсів 
до моніторингу компаній, оскільки вони конкурують в комісіях, а пріори-
тетною метою є відповідність індексу за низьких витрат. Враховуючи тиск 
витрат, такі інституційні інвестори мають мотивацію обмежити витрати 
на глобальну діяльність з управління активами та можуть навіть наража-
тися на політичні або бізнес конфлікти, якщо будуть занадто залучатися 
в протистояння до корпоративного менеджменту. Л. Бебчук та С. Гірст 
[Bebchuk L., Hirst S., 2019] ознайомилися з аргументами, чому «Велика 
трійка» може недоінвестувати в операції з управління активами та силь-
но відрізнятися від менеджерів портфелів акцій при голосуванні за дору-
ченнями. Надалі вони перевели поточні інвестиції в управління активами 
і дійшли висновків про те, що «Велика трійка» має обмежений управлін-
ській персонал, який залучається до управління лише невеликої частки 
компаній у портфелі, а також демонструє голосування на підтримку ме-
неджменту та залишається на межі реформ управління або судових спорів1. 

2. Компанії «Великої трійки» є занадто активними: така протилежна 
думка сформована, враховуючи занепокоєння тим, що через розподіл 
коштів індексних фондів поміж різних фірм однієї й тієї галузі, вони 
можуть мати зацікавленість у залученні корпорацій до антиконкурент-
ної поведінки, що дозволить їм отримувати вигоди монопольного поло-
ження. У одному зі своїх перших досліджень Ж. Азар та інші [Azar J., 
Schmalz M. C., Tecu I., 2018] пишуть про те, що «спільна власність» 
(фактично чимало компаній конкурентів належать на правах спільної 
власності незначній кількості великих інституційних інвесторів) спри-
чиняє зростання цін на авіаквитки у США. Автори наводять приклад 
щодо поглинання «Барклайз» («Barclays Global Investors») компанією 
«БлекРок» («BlackRock») з метою впровадити квазізовнішні зміни в 

1 Проте, за даними «Морнінґстар» [Morningstar, 2017], групи найбільш активних фондів 
мають навіть ще менший штат управлінців активами, виконують ще менше приватних угод 
та характеризуються такою поведінкою при голосуванні, що не надто відрізняється від 
поведінки «Великої трійки».
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структурі спільної власності. Автор дослідження [Coates J., 2018] попе-
реджає щодо загрози «проблеми 12-ти», коли найближчим часом 12 ок-
ремих фірм із управління активами можуть взяти гору над переважною 
більшістю публічних компаній США. Тема спільної власності привер-
нула значну увагу медіа та отримала продовження в публічних слухан-
нях у Федеральній торговій комісії США та Організації економічного 
співробітництва та розвитку1. Тривають активні наукові дебати щодо 
відповідності підходу та емпіричних заходів, про які згадується в дослі-
дженнях Ж. Азара та інших [Azar J., Schmalz M. C., Tecu I., 2018] і про 
вагу висновків та їхню роль в інших галузях ([Dennis P. J., Gerardi K., 
Schenone C., 2019; [Gilje E., Gormley T. A., Levit D., 2019]), а також стра-
тегію виявлення [Lewellen K., Lowry M., 2019].

Утім, виникає питання: «Велика трійка» робить замало чи забагато? На-
укового консенсусу на сьогодні не досягнуто, тому будь-які висновки робити 
ще зарано. Отож такі структурні зміни на ринках акціонерного капіталу, коли 
компаній «Великої трійки» витісняють активних менеджерів, обіцяють стати 
предметом ширшої наукової полеміки.

1 «БлекРок» (BlackRock) виявилися найактивнішими та створили вебсайт, на якому опублі-
кували дані про помилкові припущення та проблематичні дані, і надали доступ до копії масиву 
даних, використаних у дослідженні Ж. Азара та інших [Azar J., Schmalz M. C., Tecu I., 2018]: 
www.blackrock.com/common-ownership.

http://www.blackrock.com/common-ownership
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у питаннях E&S/CSR? 

Основні положення розділу

 y Точаться активні теоретичні суперечки щодо значення CSR 
(корпоративної соціальної відповідальності) для фірм.

 y Немає чітких емпіричних доказів того, що фірми «роблячи добро, 
досягають успіхів», усе залежить від контексту.

 y Аналогічно відсутні будь-які належні докази про те, що реалізація 
стратегії SRI (соціально відповідального інвестування) призвела до 
підвищення доходів.

 y Різні типи інституційних інвесторів (залежно від горизонту або 
походження) відрізняються за своїм ставленням до E&S результатів, 
проте зростає попит клієнтів на інституційних інвесторів, які 
проявляють турботу.

Чи мають значення E&S/CSR-чинники? Теорія. Щодо питань враху-
вання екологічних та соціальних чинників у своїй бізнес-діяльності, то під-
ручники із економіки давно вже дотримуються позиції, що вартість акцій є 
основною, оскільки корпорації існують власне для генерування грошових 
потоків для своїх акціонерів1. Така позиція ґрунтується на двох стовпах еко-
номічного мислення: до економічної ефективності призводить відстоювання 
своїх інтересів з боку і клієнтів, і корпорацій [Smith A., 1776] та держава несе 
відповідальність за коригування збоїв на ринку, негативних впливів зовніш-
ніх чинників та нерівність [Pigou A., 1920]. Думка про те, що фірми не мали б 
виконувати CSR-вимог, була найкраще сформульована 1970 року у статті Міл-
тона Фрідмана в журналі «Нью-Йорк таймс» («New York Times Magazine»):

1 Щодо цього принципу виникає певна правова полеміка, проте рішення суду штату Делавер 
засвідчили дію правила пріоритетності інтересів акціонерів. На думку Лео Страйна молодшого, 
відповідно до чинного законодавства штату Делавер (де зареєстровано більшість публічних 
корпорацій США), директори мали бути лояльними до акціонерів компаній, що призначили 
їх на посади. Проте після звільнення Федеральний суддя Верховного суду штату Делавер 
закликав до забезпечення відповідності систем корпоративного управління ESG-викликам 
[Strine L. E., Jr., 2019]. 
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«На будь-якому підприємстві в системі приватної власності менеджер корпоратив-
ного управління є працівником власників бізнесу. Він несе безпосередню відпові-
дальність перед своїми працедавцями. Така відповідальність передбачає ведення 
бізнесу відповідно до їхніх бажань, що зазвичай означає генерування максимально-
го доходу в умовах дотримання базових правил суспільства — і тих, що передбачені 
чинним законодавством, і тих, що закладені в етичній традиціях».

Наприклад, якщо не враховувати податкові вимоги, кошти, витрачені на 
корпоративну філантропію мають сплачувати акціонери за рахунок дивіден-
дів, які акціонери розподіляють серед благодійних організацій на власний роз-
суд, а не безпосередньо розподіляють корпоративні менеджери. Відповідно до 
цієї позиції, CSR є симптоматичними характеристиками агентської проблеми, 
враховуючи конфлікт інтересів між менеджерами та акціонерами, що змушені 
робити свій внесок до благодійних організацій, яким вони, можливо, зовсім не 
симпатизують. 

Натомість чимало з досліджень про менеджмент присвячено тому, що ком-
панія має нести відповідальність не лише перед акціонерами, а також перед 
своєю громадою, працівниками та клієнтами. Таку теорію про акціонерів за-
провадив Р. Едвард Фрімен [Freeman R. E., 1984], її концепція полягає в тому, 
що фірма підтримує відносини з багатьма залученими групами (не лише з ак-
ціонерами), що справляють вплив на фірму та зазнають впливу від дій фірми1. 

Ебіґейл MакВільямс та Доналд Сіґел [McWilliams A., Siegel D., 2001, с. 117] 
характеризують CSR-принпици як «дії, що сприяють просуванню певних со-
ціальних благ, які є поза тим, що передбачають інтереси фірми та вимагає 
законодавство».

Роланд Бенабу й Жан Тіроль [Bénabou R., Tirole J., 2010] запропонували по-
точний аналіз CSR-принципів із економічної перспективи2. Однією із мотивацій 
на підтримку CSR-принципів є відповідь на неспроможність держави (або полі-
тиків) відкоригувати ринкові збої та негативний вплив зовнішніх чинників, що є 
результатом неефективності урядів, лобіювання або через специфіку територі-
альної юрисдикції. А з іншого боку, щодо CSR-практик, можна сказати, що ком-
панії можуть просувати цінності, які необов’язково розділяють політики.  Автори 
перелічують три типи потенційного впливу CSR на вартість для акціонерів:  
1) фірми можуть «бути успішними, роблячи добро», якщо вони можуть подолати 
управлінський короткостроковий фокус та знизити ESG-ризики (наприклад, зни-
ження шкоди на робочому місці); 2) «делегована філантропія» фірм може макси-
мізувати вартість для акціонерів, коли вони дотримуються позитивної соціальної 

1 Огляд еволюції CSR-теорії див.: [Kitzmueller M., Shimshack J., 2012].
2 Я розділяю позиції Р. Бенабу та Ж. Тіроля [Bénabou R., Tirole J., 2010] і О. Гарта та 
Л. Зінґалеса [Hart O., Zingales L., 2017], проте багато інших економістів також займаються 
вивченням CSR. Див., наприклад, праці [Mayer C., 2013; [Magill M., Quinzii M., Rochet J. C., 
2015; Albuquerque R., Koskinen Y., Zhang C., 2019].
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поведінки від імені соціально відповідальних акціонерів (наприклад, клієнти 
сплачують вищу ціну за товари, торгівля якими здійснюється на основі принци-
пів справедливості); 3) проте фірми можуть знизити вартість, коли їх залучають 
до «корпоративної філантропії, яку ініціюють інсайдери» (наприклад, менедже-
ри, що одержують приватні вигоди від використання своїх улюблених благодій-
них організацій при виборі, куди перерахувати корпоративні внески).

Інші економісти надалі розвинули цю ідею. Олівер Гарт та Луїджі Зінґа-
лес [Hart O., Zingales L., 2017] поставили такі питання: якою є найоптимальні-
ша об’єктивна функція фірми? Акціонери мають користуватися правами щодо 
прийняття рішень, оскільки вони є «претендентами на дохід» (наприклад, вони 
одержать виплати тільки після того, як усі вимоги будуть задоволені, а отже, вони 
нестимуть залишковий ризик). Проте автори доводять, що коли акціонери мають 
соціальну орієнтацію та прибуткову діяльність і діяльність, що приносить шко-
ду, є нерозривними, в таких ситуаціях фірми мають прагнути до максимального 
задоволення інтересів акціонерів, а не лише до максимізації ринкової вартості 
фірми. У раніше наведеному прикладі М. Фрідмана [Friedman M., 1970] про кор-
поративну благодійність, корпорація виділила 1 дол., що за своєю вартістю не 
перевищує 1 дол., що його виділили акціонери. Проте у багатьох інших випадках 
компанії мають вдатися до дій, які акціонери не можуть автономно без корпора-
цій собі дозволити. Наприклад, рішення компанії «Волмарт» («Walmart») щодо 
обмежень у продажах потужних штурмових гвинтівок у своїх магазинах може 
стати ефективнішим інструментом просування товарів на ринки з метою одер-
жання бажаних результатів, ніж отримання вигод від результатів продажу зброї 
та виплат акціонерам, що передадуть певні внески на діяльність щодо контролю 
за зброєю (або інше). Отож фірми та менеджери з управління активами мають 
розширювати діапазон своїх цілей щодо максимальних прибутків з метою вклю-
чення до політичних рішень різних цілей та побажань інвесторів. Такі дії відпові-
датимуть правилу М. Фрідмана щодо пріоритетності інтересів акціонерів, проте 
варто також пам’ятати, що акціонери зазвичай піклуються не лише про фінан-
сові результати. Їх хвилюють також етичні й соціальні проблеми (як, наприклад, 
«етичні традиції», за словами М. Фрідмана).

Декілька сучасних наукових напрацювань було включено до цього огля-
ду літератури з метою вивчити, як інвестори можуть щонайкраще інтерпре-
тувати відповідальне інвестування з теоретичної перспективи відповідно до 
ESG-принципів1. Л. Педeрсен та співавтори [Pedersen L. H., Fitzgibbons S., 

1 Попередні теоретичні праці щодо сталого інвестування у стані рівноваги включають працю 
Р. Гайнкеля та співавторів [Heinkel R., Kraus A., Zechner J., 2001]. Вони досліджують, як фір-
ми, яких виключили соціально відповідальні інвестори, страждають від зниження розподілу 
ризиків серед бази інвесторів та мають внаслідок цього вищу вартість капіталу, що має вплив 
на їхню корпоративну поведінку.
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Pomorsk L., 2019] стверджують, що ESG-чинники стали надійним провісни-
ком майбутніх доходів, якщо такі принципи дозволяють розкрити релевантну 
інформацію про базові речі щодо фірм або уподобання відповідних інвесторів. 
Любош Пaстoр, Роберт Ф. Стембо тa Люціан Tейлор [Pastor L., Stambaugh R. F., 
Taylor L. A., 2019] провели оцінювання сталих інвестицій у стані рівноваги та 
дійшли висновку про те, що надання переваг ESG дозволяє збільшити ціни на 
активи та акції «зеленіших фірм» зниженням ex-ante (очікуваних) альфа-показ-
ників CAPM. Проте такі експерти надали визначення «ESG-ризиків», які відо-
бражають уподобання інвестора щодо «зелених» активів.

Якщо ESG-погляди посиляться, «зелені акції» здатні показати кращі ре-
зультати за «коричневі акції» упродовж періоду, поки ринок переходить на 
такий новий комплекс ESG-питань, попри нижчі показники альфа-індексів у 
довгостроковій перспективі. Підсумовуючи, автори стверджують, що стале 
інвестування може мати позитивний соціальний вплив, стимулюючи більший 
притік інвестицій до «зелених» фірм та знижуючи обсяг інвестицій до «ко-
ричневих фірм». 

Чи мають значення E&S/CSR-чинники? Докази. Зростання кількості 
теоретичних досліджень дозволяє пересвідчитися в тому, що компанії, які ін-
вестують в CSR, підвищують свою прибутковість та вартість фірм, цей зв’язок 
називають сутністю підходу «бути успішними, роблячи добро». Теоретичні ма-
теріали, які розглянуто вище, стверджують, що відповідальніші компанії можуть 
принести нижчу (не вищу) дохідність інвесторам. Таким чином, якщо компанія 
є відповідальною, а на ринку про це дізнаються, ринкова ціна відображає цей 
факт (ціна є вищою, ніж вона була б у протилежному випадку). Отже, інвестор 
умовно «платить» за те, що одержує. Відтак, ESG-компанії одержують вигоди 
від зниження вартості капіталу (що означає зниження очікуваної дохідності ка-
піталу інвестора за ESG-проєктами), тоді коли «гріховні акції» карають вищою 
вартістю капіталу, а отже, в інвестора виникають очікування вищої дохідності. 
Певною мірою згода акціонерів на нижчі очікувані доходи, «роблячи добро», є 
способом досягнення впливу через ESG-інвестування на реальний інвестицій-
ній вибір, коли компанії за свою «хорошу» поведінку одержують винагороду у 
вигляді нижчої вартості капіталу. Альтернативно інвестори теж можуть «бути 
успішними, роблячи добро», якщо 1) компанії зі сталішими бізнес-моделями, ге-
нерують більші грошові потоки, ніж очікує від них ринок, 2) коли уподобання 
інвесторів із часом зміщуються в напрямку ESG-дружніх компаній через нефі-
нансові причини і таке зміщення позначатиметься на цих компаніях у формі ви-
щої дохідності протягом перехідних років.

На сьогодні було виконано декілька CSR/ESG-метааналізів, проте лише 
деякі з цих досліджень, про які згадано в оглядах, було опубліковано в журна-
лах, що вважаються провідними у фінансовій та економічній науковій галузі.  
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У дослідженні, яке, зазвичай, цитують в принципах відповідального інвес-
тування (PRI) та інших фінансових галузях, Ґ. Фріде та співавтори [Friede G., 
Busch T., Bassen A., 2015] виконали метааналіз 60-ти досліджень, які поєднали 
понад 2200 унікальних первинних досліджень. Автори зафіксували, що 90 % 
наукових досліджень визнають відсутність негативного зв’язку між ESG-чин-
никами та фінансовими результатами, серед них 48 % досліджень із результа-
тами голосування та 63 % досліджень із метааналізом засвідчили позитивну 
кореляцію. Такі джерела, на жаль, викликають низку питань: які аспекти CSR/
ESG вимірювалися, який горизонт часу вивчався, оцінювання якої країни здій-
снювали, які методи порівняння застосовувалися тощо. А також які причин-
но-наслідкові зв’язки? Чи, радше, йдеться про те, як «досягти помірних резуль-
татів, роблячи дуже добрі справи», ніж про «досягати успіху, роблячи добро». 
Причинно-наслідковий зв’язок може бути таким, що ESG-чинники роблять 
компанії прибутковими, прибуткові компанії можуть мати достатньо ресурсів 
для інвестування за напрямками, що мають значення для ESG-питань.

Отож постає питання щодо наявності доказів ефективності підходу, коли 
можна також «мати помірні результати замість бути успішним»? У процитова-
ному дослідженні Гаррісон Гонґ та Марцін Kaцпeрчик [Hong H., Kacperczyk M., 
2009] зазначають, що «гріховні акції» (тютюнові компанії, виробники алкоголь-
них напоїв та гральні фірми)1 характеризуються вищою очікуваною дохідністю, 
мають менше покриття увагою інвестиційних аналітиків та спостерігається 
менша частка від інвесторів із певними обмеженнями на прийнятність (напри-
клад, пенсійні фонди). Такі результати цілком відповідають існуванню соці-
альних норм, що заперечують можливість фінансування «гріховних» активів. 
Як зазначалося попередньо, інтуїція підказує, наче зниження попиту внаслідок 
діяльності інвесторів, що не можуть утримувати компанії з низькими ESG-по-
казниками, призводить до зниження цін на акції сьогодні та вищих показни-
ків дохідності від акцій в майбутньому2. Р. Масуліс та С. Реза [Masulis R. W., 
Reza S. W., 2015] протестували погляди М. Фрідмана [Friedman M., 1970] на 
такому явищі, як корпоративна філантропія. Було проведено квазіексперимент 

1  Ф. Фабоцці та співавтори [Fabozzi F. J., Ma K. C., Oliphant B. J., 2008] надають подібні 
докази. При перегляді аномалій щодо «гріховних акцій» протягом десятиліття, проте у праці 
2017 року Д. Бліц та Ф. Фабоцці [Blitz D., Fabozzi F. J., 2017] роблять висновки, що таку 
аномалію можна пояснити двома новими чинниками якості (дохідність та інвестиції) за 
нещодавно розробленою моделлю п’яти чинників [Fama E. F., French K. R., 2015]. Дж. Данн 
та співавтори [Dunn J., Fitzgibbons S., Pomorski L., 2018] застосували модель управління 
ризиками Барра та дійшли висновку про те, що фірми з вищими ESG-показниками мають 
нижчі ризики. 
2 М. Статман та Д. Ґлушков [Statman M., Glushkov D., 2009] доходять висновку про те, що до-
поки інвестори не відмовляються від «гріховних акцій», вони можуть заробити вищу дохідність, 
поступово зміщуючи увагу на акції компаній із вищими рейтинговими показниками соціальної 
відповідальності.
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(на основі зменшення податку на дивіденди у США 2003 року) та підбито під-
сумки про те, що корпоративні витрати на благодійність мають позитивний 
зв’язок із уподобаннями генеральних директорів щодо благодійних організа-
цій, проте існує негативний зв’язок із володінням акціями компанії з боку ге-
неральних директорів та якістю корпоративного управління. Згідно з такими 
висновками, коли корпоративні витрати збігаються з інтересами генеральних 
директорів, відбуваються перевитрати, що не є вигідним для акціонерів1.

Що є лакмусом можливості для «робити добрі справи, будучи успішним»? 
Заробити таким чином можна, якщо інвестори послідовно недооцінюють ви-
годи соціальної відповідальності (або переоцінюють витрати). Досліджен-
ня Алекса Едманса [Edmans A., 2011] щодо задоволення потреб працівників 
та дохідності акцій є гідною ілюстрацією цієї ситуації. За висновками автора, 
компанії, що увійшли до рейтингу «100 найкращих працедавців США», по-
казали вищі результати дохідності, ніж подібні їм компанії, що не увійшли до 
рейтингу. Складається враження, що ринки капіталу, недооцінюють значення 
задоволеності потреб працівників, попри те, що така позитивна інформація є 
публічно доступною. Квартальні прибутки таких найкращих компаній систем-
но руйнують очікування аналітиків. Задоволення потреб працівників підвищує 
продуктивність, проте ринок ігнорує таку динаміку2. 

Нещодавні дослідження проілюстрували те, що відповіддю на питання, 
чи фірми, які «роблять добро, є успішними», є «все залежить…», що є ха-
рактерним для питань в економіці загалом. Контекст має значення, оскільки 
існує декілька вимірів. По-перше, ринки потребують певний час для вивчен-
ня й адаптації. А. Борджерс та співавтори [Borgers A., Derwall J., Koedijk K., 
Ter Horst J., 2013] зазначають, що акції з високими CSR-показниками ма-
ють кращу дохідність за акції з низькими CSR-показниками протягом 1992–
2004 років. Проте автори не змогли знайти докази суттєвих результатів за 
2004–2009 роках. Інший вимір дозволяє дізнатися, як інвестори реагують на 
CSR-новини. Філіп Крюґер ([Krüger P., 2015] стверджує, що інвестори ха-
рактеризуються сильною негативною реакцією на негативні CSR-новини, 
але, що дуже цікаво, інвестори реагують слабкими негативними реакціями 
на хороші CSR-новини (допоки хороші новини не починають домінувати над 
поганими новинами). По-третє, результати залежать від того, як саме вимірю-
ються CSR. Мозафар Хан та співавтори [Khan M., Serafeim G., Yoon A., 2016] 
проаналізували CSR-керівництво щодо виміру суттєвості, яке підготувала 

1 Дослідження [Cheng I. H., Hong H., Shue K., 2013] також робить подібні висновки.
2 А. Едманс та співавтори [Edmans A., Li L., Zhang C., 2017] розробляють свої дослідження 
на основі глобальної шкали вимірювання задоволення потреб працівників та дохідності акцій. 
«Найкращих 100 працедавців» у 14-ти країнах перевищили цільові показники довгострокової 
дохідності та майбутньої дохідності на гнучких ринках (таких, як США та Велика Британія), 
але не на ринках із жорсткими правилами ринку праці (таких, як Німеччина).
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Рада зі стандартів звітності сталого розвитку (SASB) для CSR-рейтингів, та 
дійшли висновку, що фірми з високими показниками CSR-суттєвості випе-
реджають фірми з низькими показниками CSR-суттєвості. Фірми, що мають 
високі результати за несуттєвими CSR-аспектами, несуттєво переграють фір-
ми з невисокими рейтингами за такими самими аспектами. Останній приклад 
стосується можливості того, що діяльність CSR-компаній може значно від-
різнятися за хороших часів і за складніших обставин. Карл Лінс та співавто-
ри [Lins K. V., Servaes H., Tamayo A., 2017] доводять, що фірми з високими 
CSR-показниками мали більш високі доходи, ніж фірми з низькими CSR-по-
казниками протягом 2008/2009 фінансового року, що забезпечує захист від 
збитків на волатильних ринках.

Останнє питання стосується того, які ж саме фірми мають кращі перспек-
тиви «робити добро». Актуальні дослідження вказують на декілька параметрів, 
завдяки яким компанії набувають більшої соціальної відповідальності. По- 
перше, Хао Лінґ та Люк Реннебуґ [Liang H., Renneboog L., 2017], у контексті 
глобальної перспективи, дійшли висновку, що правове походження має значен-
ня: фірми, зареєстровані в країнах, що працюють у юрисдикціях загального 
права, мають нижчі CSR-показники за аналогічні фірми, що підпорядковані ци-
вільному праву, де інтереси акціонерів є більш домінантними. Характеристики 
менеджменту також здаються важливими, як наприклад, політичні погляди [Di 
Giuli A., Kostovetsky L., 2014] або наявність доньок у генерального директора 
[Cronqvist H., Yu F., 2017].

Чи окупаються ESG/SRI-принципи для інвесторів?	Одночасно із ана-
лізом CSR на рівні фірм, відбувається активна дискусія щодо успішності діяль-
ності фондів, сфокусованих на SRI/ESG-інвестуванні. Якщо ESG-інвестування 
створює обов’язкове обмеження щодо оптимізації портфелів, тоді очікують-
ся втрати за такою діяльністю. Природно, що ESG-консультанти та фірми, що 
пропонують сталі фінансові продукти, іноді засвідчують, що ESG-інвестуван-
ня може призвести до зростання дохідності через недооцінювання ринкових 
CSR-даних. У попередньому дослідженні щодо SRI-результатів Л. Реннебуг та 
колектив авторів [Renneboog L., Ter Horst J., Zhang C., 2008a] дійшли висновку 
про несуттєві докази того, що середні результати SRI-фондів у США та Велико-
британії відрізняються суттєво від традиційних фондів, зазначаючи, що в Європі, 
Азії та Тихоокеанському регіоні результати є незадовільними. Більшість із таких 
досліджень відрізняються незначним обсягом вибірок для аналізу, що часто ха-
рактеризуються покриттям лише одного ринку та обмеженим періодом часу. 

У супутньому CSR-дослідженні [Renneboog L., Ter Horst J., Zhang C., 
2008в] зібрано ширшу глобальну вибірку SRI-фондів та дійшли узагальнень, 
що SRI-фонди мають негативні альфа-показники, проте незадовільні результа-
ти таких фондів подібні до результатів традиційних фондів. До цього питання 
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я повернуся пізніше, щоб запропонувати деякі нові докази, оскільки зростання 
SRI-показників було переважно характерним для періоду після названого до-
слідження. При цьому ESG-інтегрування не обмежується лише нішею спеці-
алізованих SRI-фондів, а наразі є характерним для широкого кола основних 
інституційних інвесторів.

Як інституційні інвестори впливають на результати дії E&S-чинників? 
Яку роль відіграють інституційні інвестори при імплементації CSR/ESG-прин-
ципів у компаніях своїх портфелів? Такий напрямок заслужив на активне до-
слідження. Аналогічно до мого огляду доказів ролі різних типів інституційних 
інвесторів в активізації за принципами «G», неоднорідність інвесторів може на-
бути значення для E&S практик, проте за своїм проявом може відрізнятися.

Перший інвестиційний параметр, який може мати значення для E&S 
практик, є інвестиційний горизонт. Довгострокові інвестори можуть бути 
більше орієнтованими на ESG-інвестування, оскільки ESG-практики мо-
жуть мати виключно довгострокові фінансові вигоди. Т. Старкс та співавтори 
[Starks L.T., Venkat P., Zhu Q., 2018] провели аналіз цього питання для фірм 
США та дійшли висновку, що інституції, для яких характерні довші інвес-
тиційні горизонти, тяжіють до активнішого інвестування у фірми з вищими 
ESG-результатами та поводять себе більш лояльно стосовно фірм, що мають 
вищі ESG-результати. Аналогічно Р. Ґібсон та співавтори [Gibson R., Krueger 
Ph., 2018] вважають, ніби інвестор, що працює з довшими інвестиційними 
горизонтами, має кращі результати за ESG-портфелями (кращі результати 
сталості). Автори висновують, що інвестори з вищими ESG-результатами, 
особливо за екологічними параметрами, мають вищі показники дохідності з 
врахуванням ризиків1.

Країна походження інвестора може також мати значення. А. Дик та колек-
тив авторів [Dyck A., Lins K. V., Roth L., Wagner H. F., 2019] ознайомилися з 
міжнародною вибіркою та узагальнили, що фірми із кращими показниками 
інституційної власності мають ліпші E&S результати. Цікаво, що впливи є 
сильнішими тоді, коли інституційні інвестори походять з країн із сильнішим 
соціальним та екологічним законодавством, наприклад, інвестори ЄС порівня-
но до інституційних інвесторів США) та є підписантами принципів відпові-
дального інвестування (PRI). Автори описали розлив нафти на глибинних го-
ризонтах 2010 року як квазіексперимент у напрямку сприяння встановленню 
причинно-наслідкових зв’язків. Після розливу нафти нафтовидобувні фірми, 
де інституційні інвестори сконцентрували у своїх руках більшу частку акцій, 

1 За висновком С. Ґлоснера [Glossner S., 2019], довгострокові інституції забезпечують, через 
моніторинг, щоб менеджмент не наосліп підвищував CSR, а дотримувався CSR-стратегії, що 
знизить ризик високовитратних інцидентів.
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суттєвіше покращили свої політичні рішення щодо екології та безпеки праці за 
фірми з нижчою концентрацією акцій серед інституційних інвесторів. Тоді як 
високі показники «G» можуть залежати від інституцій, зареєстрованих у США, 
які інвестують по всьому світу, інвестори ЄС можуть «експортувати» належні 
практики з екології та безпеки праці до фірм в інших регіонах.

В новітніх дослідженнях проведено оцінювання інвестиційної «ідеоло-
гії» фондових менеджерів. Патрік Болтон, Тао Лі, Енрієтта Равіна та Говард 
Розенталь [Bolton P., Li T., Ravina E., Rosenthal H. L., 2019] провели дослі-
дження статистики голосування1 за дорученням з метою оцінювання пре-
ференцій інституційних інвесторів та розмістили інституції на політичному 
спектрі зліва направо. Вони дійшли висновку, що, наприклад, державні пен-
сійні фонди та інвестори зліва надають підтримку соціальній та екологічній 
орієнтації фірми. Другий параметр стосується тих аргументів, що можуть 
бути взяті на озброєння проти менеджменту. Р. Бабб та Е. Катан [Bubb R., 
Catan E., 2019] також запропонували політичний підхід при оцінюванні голо-
сування за дорученнями.

1 Щодо інших досліджень про голосування акціонерів пропонують ознайомитися, напри-
клад, із дослідженням Кароліни Фламмер [Flammer С., 2015], яка порівняла результати E&S 
пропозицій акціонерів, що приймають або які відкидають через низьку дохідність, та робить 
висновки про те, що успішні CSR пропозиції призводять до оголошення позитивних резуль-
татів та кращих довгострокових фінансових результатів. Дослідження [He Y., Kahraman B., 
Lowry M., 2019] доводить, що підтримка з боку фондів спільного інвестування E&S пропо-
зицій підвищилася, проте декілька таких пропозицій було прийнято попри той факт, що E&S 
пропозиції за умови кращої підтримки інвесторів є вагомим передвісником майбутніх нега-
тивних результатів за акціями та такі реальні події, як негативні E&S інциденти.
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ESG-чинників із принципів відповідального 
інвестування (PRI)

Основні положення розділу

 y Європейські інституційні інвестори очолюють список PRI-підписантів.
 y За результатами ESG-опитування велика частка PRI-підписантів 

звітують про високі рівні залучення, ESG-інтегрування та негативний 
скринінг.

 y Інституції, що є PRI-підписантами, виконують ESG-домовленості  
з огляду на частки участі у портфелі, проте внутрішні підписанти  
з США виконують менше за інших підписантів.

 y Залучення до Платформи співпраці PRI покращує результативність 
цільових компаній.

Для кращого розуміння ESG-імплементації з боку інституційних інвесто-
рів надалі буде проаналізовано актуальні дані щодо Принципів відповідального 
інвестування (PRI). Після того, як 2006 року деякі з найбільших інституційних 
інвесторів світу за підтримки Організації Об’єднаних Націй імплементували 
PRI-платформу з метою забезпечення сталості на ринках капіталу, наприкінці 
2019 року по всьому світу вже налічувалося 2500 підписантів1.

У всьому світі визнано, що найвпливовіші організації є відданими просу-
ванню ESG-інвестування глобально2. Назвемо шість PRI-принципів. 

1. При виконанні інвестиційного аналізу та при прийнятті рішень підписанти 
зобов’язуються враховувати ESG-чинники.

2. Підписанти є активними власниками та включають ESG-питання до своїх 
політик про володіння та практичної діяльності.

3. Підписанти шукатимуть способів належного ESG-розкриття суб’єктами, в 
які вони інвестують.

1  Див. www.unpri.org/about-the-pri. 
2  Greenwich Associates, «ESG Investing: The Global Phenomenon» (2018).

http://www.unpri.org/about-the-pri
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4. Підписанти просуватимуть прийняття та імплементацію Принципів у 
межах інвестиційної галузі.

5. Підписанти працюватимуть разом із метою підвищення своєї ефективності 
при імплементації Принципів.

6. Кожен із підписантів звітуватиме щодо здійснюваної діяльності та 
просуватиметься в напрямку імплементації цих Принципів.
Такі принципи можуть бути підписані з боку трьох типів інституцій: влас-

ників активів, інвестиційних менеджерів та провайдерів послуг. «Власники 
активів» охоплюють пенсійні фонди, суверенні фонди багатства, інші фонди, 
спілки та страхові компанії, що можуть бути зацікавленими в ESG-питаннях, 
що справляють негативний вплив на здатність відповідати своїм обов’язкам 
перед бенефіціарами. «Інвестиційними менеджерами» називають інвестицій-
ні фонди та радників, що відрізняються здатністю інтегрувати ESG-питання в 
міру того, як вони намагаються максимізувати вартість інвестицій своїх клієн-
тів. «Провайдери послуг» не здійснюють управління активами, а отже, їх ви-
ключаємо із подальшого аналізу. Через набуття статусу підписантів PRI-члени 
беруть на себе зобов’язання щодо щорічного публічного звітування за вимога-
ми щодо відповідального інвестування та прийняття рішень (принцип 6).

Як інституційні інвестори застосовують ESG-принципи? Огляд  Звіту 
оцінювання за PRI-принципами 2019 року. PRI-підписанти відповідають за 
більше ніж 80 трлн дол. США активів, якими управляли інституційні інвестори 
2019 року1. На рис.	5 подано основні дані за PRI-звітністю2. За секцією А, інвес-
тори ЄС виступають як лідери за кількістю підписантів, проте підписанти США 
та Великої Британії мають більше за активами під їхнім управлінням. 

У секції Б представлений розподіл за класами власників активів (які управ-
ляють своїм капіталом безпосередньо) в порівнянні до інвестиційних менедже-
рів (які управляють активами від імені своїх клієнтів)3. За секцією В помітно, 
що більшість великих інституційних інвесторів наразі є підписантами, які вка-
зують на те, що PRI-членство є на сьогодні важливою вимогою до інвестицій-
них менеджерів для одержання інвестиційного мандату від клієнтів. Секція Г 

1 Звітні дані про підписантів розміщені у відкритому доступі на PRI-вебсайті, включаючи 
звіти про прозорість за кожним із підписантів. PRI передбачає можливість обміну даними з 
науковцями та аналітичними центрами для некомерційних цілей після підписання відповідних 
умов. Див. www.unpri.org/signatories/how-to-access-reported-data.
2 Звітні періоди щорічно охоплюють періоди між січнем та березнем, а відповіді відображають 
дані за попередній календарний рік (наприклад, звіт 2019 розкриває дані про діяльність 2018 
року).	
3 Цей аналіз ігнорує постачальників послуг (наприклад, рейтингові або консалтингові фірми 
ESG), оскільки вони безпосередньо не мають активів під управлінням.

http://www.unpri.org/signatories/how-to-access-reported-data
http://www.unpri.org/signatories/how-to-access-reported-data
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Рис. 5. Статистика щодо PRI–підписантів, які звітують у 2019 році:  
AUM та кількість підписантів

(Продовження)
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Рис. 5. Статистика щодо PRI–підписантів, які звітують у 2019 році:  
AUM та кількість підписантів

надає можливість ознайомитися зі звітними даними про обсяги активів під 
управлінням відповідно до класів активів. Переважна більшість активів підпи-
сантів сконцентрована у акціях та боргові інструменти тому решта статистики 
буде присвячена саме цим класам активів1.

1 PRI-звітність також включає й інші класи активів (приватний капітал, нерухомість, інфра-
структура, геджфонди та інклюзивні фінанси), які не є предметом такого аналізу.
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У тaбл.	2	проілюстровано тезу, що топ PRI-підписанти представлені дея-
кими світовими найбільшими інституційними інвесторами в Європі, Північній 
Америці та решті світу.

Оскільки офіційна таксономія відсутня, у табл.	3	подано підсумок за різ-
ними типами стратегій відповідального інвестування, згідно з PRI-стандарта-
ми звітності, що були прийняті після напрацювань CFA Institute (2015) та які, 
поміж інших, використано в Глобальному альянсі сталого інвестування [Global 
Sustainable Investment Alliance, 2019]. Про аналогічні стратегії було згадано в 
опитуванні [Amel-Zadeh A., Serafeim G., 2018] щодо того, чому та як інститу-
ційні інвестори користуються ESG-даними.

Taблиця 2.  Тoп PRI-підписанти за регіонами (станом на 2019 рік)

Регіон Назва інвестора
Рік  

підписання Tип*

Загальний обсяг  
активів  

під управлінням  
(у дол. США, млрд)

Європа «Амунді» («Amundi») 2006 IM 1626

«Акса ґруп» (AXA Group) 2012 ВА 1625

«Кредіт Свісс» («Credit Suisse Group AG») 2014 IM 1354
«Ліґал енд дженерал»  

(«Legal & General Inv. Mgmt.) 2010 IM 1201

Норвезький банк  
інвестиційного менеджменту  

(Norges Bank Investment Management)
2006 ВА 976

Північна 
Америка «БлекРок» («BlackRock») 2008 IM 5976

«Венгард ґруп»  
(«The Vanguard Group, Inc.») 2014 IM 4867

«Стейт стріт ґлобал едвайзорз»  
(«State Street Global Advisors») 2012 IM 2511

«Фіделіті інвестментс»  
(«Fidelity Investments») 2017 IM 2420

 «Кепітал ґруп» («Capital Group») 2010 IM 1677

Решта світу Державний пенсійний інвестиційний  
фонд Японії (GPIF) 2015 ВА 1377

«Японське страхування»  
(«Japan Post Insurance Co.») 2017 ВА 660

Національна пенсійна служба Кореї  
(Korea National Pension Service) 2009 ВА 569

«Сумітомо міцуї траст ессет»  
(Sumitomo Mitsui Trust Asset Mgmt.) 2006 IM 554

«Ніппон лайф іншуренс»  
(«Nippon Life Insurance Co.») 2017 ВА 529

*IM означає «інвестиційні менеджери»; ВА означає «власник активу».
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Taблиця 3.  Tипи стратегій відповідального інвестування

Купувати?																		 Продавати?

Скринінг:
Негативний	скринінг:
 y виключення з портфелю певних 

секторів, компаній або практик 
за окремими ESG-критеріями

	y Позитивний	скринінг/
топклас	скринінг: інвестиції 
до компаній, відібраних завдяки 
своїм позитивним результатам  
на фоні інших гравців ринку.

	y Скринінг	за	нормативами:  
скринінг інвестицій згідно 
з мінімальними стандартами 
ведення бізнесу на основі 
міжнародних норм.

Розподіл	за	темами
Інвестування в активи 
безпосередньо належать до сталих 
(наприклад, чиста енергетика, 
«зелені» технології або стале 
сільське господарство).

Інтегрування:
системне та 
явне врахування 
ESG-
чинників при 
фінансовому 
аналізі.

Залучення:

	y Індивідуальне: внутрішній штат 
інвестора, що передбачає використання 
повноважень акціонерів щодо здійснення 
впливу на корпоративну поведінку, 
включаючи через пряме корпоративне 
залучення (наприклад, передача 
комунікації старшому менеджменту 
та правлінню компанії) та надання 
пропозицій акціонерів.

	y У	співпраці: виконання корпоративних 
домовленостей, за визначенням вище, 
проте залучення інвестиційних інвесторів 
здійснюється разом із іншими інвесторами.

	y При	внутрішньому	голосуванні: 
застосування голосування за дорученнями, 
відповідно до ESG-критеріїв, коли 
рішення щодо голосування приймаються 
внутрішньо та не передаються іншим 
зовнішнім провайдерам послуг.

Перший тип стратегій стосується рішень щодо ідентифікації компаній, 
в які інвестують. Найбільш тривала стратегія передбачає негативний скри-
нінг, що на базі моральних, нормотворчих або етичних принципів передба-
чає вилучення акцій з гіршими ESG-характеристиками з портфеля [Hong H., 
Kacperczyk M., 2009]. Зокрема, це є виключення за географією (наприклад, 
компанії з Південної Африки у 1970-х роках у режимі апартеїду) або в пев-
них галузях, або за окремими видами діяльності (наприклад, тютюнова га-
лузь через вплив товарів компанії на здоров’я) через етичні причини або для 
запобігання репутаційної шкоди. Фільтрування інвестиційного середовища з 
метою виключення компаній з конфліктуючими практиками або характерис-
тиками пропонує, можливо, максимально прямий спосіб досягнення ESG-ці-
лей. Замість того, щоб обійти компанії, які здатні піти на певні ESG-ризики, 
інший підхід передбачає узгодження розподілу капіталу і бажаних сталих 
результатів. Такі дії призведуть до використання методів позитивного скри-
нінгу (інвестування в топкомпанії ESG-класу) або нормотворчого скринінгу 
(наприклад, використання принципів відповідального інвестування Глобаль-
ного договору ООН (UN Global Compact Principles). Тематичне інвестування 
передбачає використання відповідних інвестиційних інструментів, які спри-
яють розподілу капіталу безпосередньо за секторами, що мають дозволити 
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одержати вигоди ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування 
у світі за різними ESG-напрямками (наприклад, відновлювана енергетика) та 
боргових інструментів такі як «зелені» облігації (які фінансують екологічні 
проєкти) та соціальних облігацій (для соціальних проєктів).

Другий тип стратегій передбачає залучення корпоративного менеджмен-
ту та застосовується після інвестування. Як і зазначалося попередньо, нега-
тивний скринінг може обмежити вплив інвестора на реалізацію ESG-змін, 
оскільки без прав на акції компанії, інвестор не може голосувати. Натомість, 
через залучення (що є також відомим як активна форма власності або управ-
ління активами) інвестори можуть скористатися своєю позицією як часткові 
власники компаній для покращення управління компаніями або розкриття 
ESG-даних. Залучення передбачає обговорення ESG-питань із менеджментом 
(через приватні зустрічі або листи та діалог під час телеконференцій або ви-
їзних презентацій) або формальне висловлення схвалення або неузгодження 
шляхом голосування на основі прав на акції. Інвесторів можна залучати ін-
дивідуально, у співпраці з іншими інвесторами або шляхом аутсорсингового 
залучення провайдера послуг.

Третьою стратегією (та можливо найбільш комплексною) передбачається 
інтегрування, що визначає зміни в традиційних інвестиційних процесах, із ме-
тою включення ESG-даних та ESG аналізу до комплексного оцінювання інвес-
тицій. Відповідно до цього підходу, інвестиційні команди застосовують дані 
про сталість для створення більш комплексного бачення інвестиційних ризиків 
та можливостей, коли й не має значення ступінь сталості інвестиційного фонду. 
Такий підхід передбачає обробку ESG-даних на етапах дослідження, оцінюван-
ня забезпечення або структури портфелів, або пізніше, або під час моніторингу 
та управління ризиками. 

Зараз пропонуємо розглянути дані, підготовлені за PRI-вимогами1. У	рис.	6	
розглянута частота, із якою PRI-підписанти звітують про застосування стра-
тегій відповідального інвестування (що економісти називають «екстенсивною 

1 Було здійснено перевірку лише включення ESG-питань до стратегій активного управлін-
ня акціонерним капіталом та борговими інструментами (Модулі Реєстрації акцій, прямих 
прав власності на акції та боргових інструментів). Я не перевіряв пасивних стратегій, проте 
вони також можуть включати ESG-питання до уваги. За індексним інвестуванням, включення 
ESG-питань, зазвичай, здійснюється при розрахунку індексів, за якими відображаються інвес-
тиції, розроблених для сталих інвесторів із метою відстеження та стандартизації їхньої діяль-
ності згідно з контрольними рівнями. ESG-iндекси є поки відносно молодими та були розрахо-
вані на основі ESG-рейтингів, що зазвичай є вибіркою компонент або відмінних в порівнянні 
з широкими ринковими індексами. Індекси базуються на основі ретроспективних даних, а 
деякі з них прагнуть обмежити помилки відстежування в порівнянні з широкими ринковими 
індексами, за якими ESG-показники покращилися. Для ілюстрації див. [P. Matos, M. M. Frank, 
and A. Fernstrom, «Just Capital», Darden Case No. UVA-F-1844 (17 aug. 2019). https://papers.ssrn. 
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331358.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331358
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маржею»). Такі стратегії не виключають одна одну, а більшість підписантів за-
стосовують множинні стратегії, які можуть накладатися одна на одну. Щодо 
концентрації власності публічних акцій, домінантними стратегіями, якими 
користуються PRI-підписанти, є залучення, ESG-інтегрування та негативний 
скринінг. Тематичні стратегії досі є характерними для нішевого ринку. Подібні 
спостереження також стосуються інвестицій у боргові інструменти, для яких 
популярними стратегіями є скринінг (щодо потенційного обмеження ризику 
падіння) та ESG-інтегрування1.

Щодо суми активів в управлінні за кожним із підходів (рис.	7 та рис.	8, 
«інтенсивна маржа»), підписанти звітують про те, що понад три чверті та-
ких активів підпорядковуються стратегіям інтегрування після застосування 

1 Оскільки власники облігацій не є власниками компаній, залучення не є звітною стратегією 
одержання фіксованого доходу.

Рис. 6. Включення ESG-принципів — екстенсивна  маржа: частка  
PRI-підписантів за запропонованим підходом



56  

ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі

Рис. 6. Рис 6. Включення ESG-принципів — екстенсивна маржа:  
процент PRI-підписантів за запропонованим підходом (продовження)

Примітка. Надані показники розраховані на основі відповідей, наданих PRI-звітом за Модулями щодо 
прямої реєстрації біржових акцій (Питання LEI 04.1), прав прямої активної власності на біржові акції 
(LEA 02.1 тa LEA 12.1) та прямого фіксованого доходу (FI 04.1). У цьому випадку беруть до уваги рівноз-
важені середні показники за всіма типами боргових зобов’язань, включаючи суверенні, фінансові, корпо-
ративні та забезпечені зобов’язання).
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Рис. 7. Включення ESG-принципів — інтенсивна маржа: частка біржових 
акцій у AUM-портфелі за запропонованим підходом

скринінгових стратегій (приблизно половина активів в управлінні). Стратегії 
тематичного розподілу є поки що нішевими (тільки незначно більше за одну 
десяту всієї сукупності активів). Наразі спостерігається суттєва неоднорідність, 
з огляду на те, як адаптування певних стратегій відрізняється за регіонами, ти-
пами та розміром інвесторів. Серед PRI-підписантів в Європі та власників ак-
тивів найбільш популярним є скринінг. 
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Рис. 7. Включення ESG-принципів — інтенсивна маржа: частка біржових 
акцій у AUM-портфелі за запропонованим підходом (продовження)

Примітка: надані показники розраховані автором на основі відповідей, наданих PRI-звітом за Модулем 
щодо прямого фіксованого доходу (Питання LEI 01.1).



 59

ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі

Продаж активів зазвичай вважають останнім із можливих рішень. Згідно 
з деякими дослідженнями, виникають значні фінансові втрати, наприклад, при 
продажу активів твердого палива [Bessembinder H., 2016], проте деякі великі 
інституційні інвестори, продають ті активи, які вважають несталими1. Напри-
клад, одним із рішень щодо управління активами такої організації, як NBIM, 

1 Arabella Investments «The Global Fossil Fuel Divestment and Clean Energy Investment 
Movement: 2018 Report» (2019). Для ознайомлення з дослідженням див. [Chambers D., 
Dimson T., and Quigley J. M.].

Рис. 8. Включення ESG-принципів — інтенсивна маржа: частка біржових 
цінних паперів у портфелі з фіксованим доходом AUM, для яких 
характерним є ESG-підхід



60  

ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі

Рис. 8. Включення ESG-принципів — інтенсивна маржа: частка біржових 
цінних паперів у портфелі з фіксованим доходом AUM, для яких 
характерним є ESG-підхід

Примітка: надані показники розраховані на основі відповідей, наданих PRI-звітом за Модулем щодо пря-
мого фіксованого доходу (Питання LEI 01.1). Середньозважений показник вартості у процентах за всіма 
типами боргу розраховано за суверенними, фінансовими, корпоративними та забезпеченими зобов’язан-
нями.
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яка є відповідальною за управління фонду суверенного багатства Норвегії, було 
продати активи вугільної промисловості та, нещодавно, комплексу нафтогазо-
вих компаній1. На думку інших, якщо інституційні інвестори продають свої ак-
ції, з’являться покупці, готові їх купити, що знизить «голос» (тобто значення) 
та вплив відповідальних інституційних інвесторів2. 

Висновки щодо дослідження 1: Р. Ґібсон, С. Ґлоснер, Ф. Крюґер, 
П. Матос [Gibson R., Glossner S., Krueger Ph., Matos P., Steffen T., 2019]. 
У нещодавньому дослідженні я та мої співавтори поєднали дані PRI-звітності, 
які були згадані попередньо разом із даними про частки інституційних інвесторів 
у портфелях акцій, на основі даних системи «FactSet Ownership» (про яку раніше 
згадували у цій праці та що використовувалася в попередніх дослідженнях щодо 
інституційної власності). У дослідженнях Райни Ґібсон та співавторів [Gibson R., 
Glossner S., Krueger Ph., Matos P., Steffen T., 2019] розглянуто суттєве нарощен-
ня активів за кількістю та обсягами акцій в управлінні інституційних інвесторів 
PRI-підписантів від початку 2006 року, коли станом на кінець періоду вибірки 
(2017) до інституційного капіталу належало понад 1 дол. з кожних 2 дол. Авто-
ри дійшли висновку, що так було досягнуто суттєвої неоднорідності інвесторів, 
коли більші інвестори, а також інвестори з ЄС були більше схильні прийняти 
зобов’язання з відповідального інвестування, аніж інші.

Із метою перевірки, чи PRI-підписанти «реалізують ESG-домовленості», 
дослідження [Gibson R., Glossner S., Krueger Ph., Matos P., Steffen T., 2019] 
ще більше доповнили дані щодо ESG-показників за акціями з допомогою да-
них трьох рейтингових провайдерів (Thomson Reuters ASSET4, MSCI IVA тa 
Sustainalytics) та розрахували «ESG-індекс» за кожним інституційним інвес-
тором (середньозважені стандартизовані ESG-показники за портфелем акцій 
аналогічно до [Gibson R., Krueger P., 2018]). Таким чином, доходимо виснов-
ку, що інституційні інвестори, які долучилися до PRI-ініціативи, показують 
кращі результати на рівні ESG-портфеля, проте ця різниця не є дуже великою. 
Рис.	9 засвідчує, що позитивні різниці за ESG-показниками також існують для 
неамериканських інвесторів, проте для внутрішніх інвесторів США різниці є 
негативними (хоча статистично і несуттєві) між PRI-підписантами та іншими 
інституціями. Такі спостереження можуть стати результатом безлічі інтерпре-
тацій щодо фідуціарних обов’язків у США. Наприклад, настанови Міністер-
ства праці США (DOL) щодо пенсійних планів підкреслюють, що фідуціарії не 

1 Див. [Atta-Darkua V., 2019].
2 Ендрю Eджeклiффe-Джoнсн та Бiллі Нaумaн «Вилучення твердих палив з інвестиційних 
проєктів щодо енергоносіїв має “нульовий вплив” на клімат, на думку Білла Ґейтса» (Andrew 
Edgecliffe-Johnson and Billy Nauman «Fossil Fuel Divestment Has “Zero” Climate Impact», Says 
Bill Gates (Financial Times, 17 sept. 2019).



62  

ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі

можуть в пріоритеті перед фінансовими результатами мати ESG-цілі, як обго-
ворювалося попередньо.

Надалі ми проаналізували імплементації ESG-стратегій детальніше, кори-
стуючись звітними даними PRI-стратегій, що викладені вище. Так оцінки впли-
ву діяльності за кожною стратегією відповідального інвестування і не виявили 
переконливих доказів кращих результатів діяльності для жодної із ESG-страте-
гій, визначених у секторах А та В рис. 6 та секторах A–Г рис. 7.

І, нарешті, було проаналізовано вигоди та витрати відповідального інвес-
тування. Як і обговорювали попередньо, тривають активні дебати щодо того, 
чи є ESG-інвестування є ефективними способом покращити очікувану дохід-
ність. Дослідники [Gibson R., Glossner S., Krueger Ph., Matos P., Steffen T., 2019] 
наводять деякі докази про те, що PRI-підписанти, як виявляється, мають нижчу 
дохідність за портфелями за відповідними стратегіями управління капіталом, 
порівняно з тими, хто не підписав PRI. При аналізі стратегій PRI-підписантів 
було наведено докази, що деякі ESG-стратегії знижують рівень ризиків портфе-
лів1. Таким чином, відповідальне інвестування є радше інструментом управлін-
ня ризиками, ніж способом покращення дохідності. 

1 Дж. Данн та співавтори [Dunn J., Fitzgibbons S., Pomorski L., 2018] вважають, що фірми з 
вищими ESG-рейтингами мають нижчі ризики.

Рис. 9.  Принципи ESG-портфеля PRI-підписантів проти непідписантів: 
відмінності в балах ESG-портфелів між PRI-підписантів  
та непідписантів

Примітка: результати мають оновлюватися; рекомендується звертатися до джерел.  
Джeрело: GGKMS (2019).
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Висновки щодо дослідження 2: Е. Дімсон, О. Kaрaкaс та К. Лі 
[Dimson E., Karakas O., Li X., 2015].	Нещодавнє дослідження Елроя Дімсона, 
Оґузхана Kaрaкaса та Ксі Лі [Dimson E., Karakas O., Li X., 2019] надає детальну 
оцінку однієї з ESG-субстратегій: скоординовані домовленості (одна з форм до-
мовленостей за сектором В рис. 6). При пошуку способів підвищення колектив-
ного впливу на ESG-чинники, PRI-підписанти можуть об’єднати свої ресурси на 
Платформі співпраці PRI. Такий підхід до об’єднання може згладити проблему 
«любителів проїхатися за чужий рахунок», що визнається як основна причина 
ухилення від активного прояву прав власності.

Е. Дімсон та співавтори [Dimson E., Karakas O., Li X., 2019] дослідили 31 про-
єкт із координованими діями щодо PRI-питань, що були ініційовані в період між 
2007 та 2015 роками. Це дослідження визначило, що домовленості передбачають 
послідовність взаємодій між інвестором та компанією щодо певних питань. Такі 
приклади розкривають інформацію про вуглецеві питання, антикорупційні захо-
ди та транспарентність і забезпечення того, щоб ланцюги постачання не вклю-
чали конфліктні зони. Досліджувана вибірка охоплює разом 1671 послідовність 
домовленостей, що включають 964 унікальні публічні компанії, які розташовані 
в 63-х країнах, активами яких управляли 224 унікальних інвестиційних фонди у 
24-х країнах. Успіх визначали PRI-спеціалісти на основі комплексу параметрів та 
за шкалою оцінювання, яка встановлювалася на початку кожного проєкту.

Е. Дімсон, О. Kaрaкaс та К. Лі [Dimson E., Karakas O., Li X., 2019] ви-
знають, що успішні об’єднані домовленості призводять до кращих фінансових 
результатів цільових компаній, кращої дохідності для акціонерів та посилю-
ють взаємини між інвесторами та компаніями. Автори дійшли висновку, що 
результативність є вищою, якщо є основний інвестор, зареєстрований у країні 
цільової компанії та є відносно великим за обсягами активів в управлінні та 
розмірі частки власності. Підтримка основними інституційними інвесторами 
також має позитивну роль. Успішні домовленості про взаємодію є вигідними 
для акціонерів, якщо протягом трьох років після залучення акціонера акції ма-
ють позитивну дохідність, вищу від норми. Докази також вказують на нижчий 
ризик (що вимірюється нижчими коливаннями в доходах) та кращими фінансо-
вими результатами після залучення акціонера. 

Таке дослідження базується на попередньому висновку щодо ESG-домов-
леностей у США, що опублікували Е. Дімсон, О. Kaрaкaс та К. Лі [Dimson E., 
Karakas O., Li X., 2015], де подано оцінювання понад 2000 приватних домов-
леностей між публічними компаніями США та одним великим інституцій-
ним інвестором. Взаємодія серед активних інвесторів відіграє основну роль 
при підвищенні шансів на успіх домовленостей. А. Гепнер і колектив авторів 
[Hoepner A., Oikonomou I., Sautner Z., Starks L., Zhou X., 2019] провели оціню-
вання подібних даних та довели, що ESG-домовленості також знижують ризи-
ки негативних подій.
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Основні положення розділу

 y Дослідження виявляє чимало питань щодо якості даних та фокусується 
на дисперсії рейтингів ESG з-поміж провайдерів даних.

 y Занепокоєння щодо збільшення впливу консалтингових фірм зростають.
 y Інші класи активів (крім акцій) потребують більше досліджень.
 y На сьогодні кількість досліджень є дуже обмеженою щодо того, як 

ESG-інвестування впливає на реальні результати, скільки клієнти готові 
пожертвувати своїми доходами, та про імпакт-інвестування (тобто 
того, що здійснює вплив).

ESG-рейтинги та якість даних? ESG-дані стали основою відповідально-
го інвестування з метою дослідити інформацію, яка не є доступною в межах 
стандартної фінансової звітності, проте відрізняється суттєвістю з погляду 
ESG-перспективи. Попри те, що незалежні провайдери ESG-даних обслуго-
вували від початку незначну базу клієнтів серед інституційних інвесторів, у 
відповідь на попит інвесторів та збільшення доступності, такі дані на сьогодні 
стали широко доступними, включаючи дані, які можна одержати з допомогою 
«Блумберґу» («Bloomberg») та на різних вебсайтах1. Ці дані відображають ко-
рисний зріз інформації щодо діяльності компанії за багатьма ESG-параметрами2.

Проте динамічне зростання доступності ESG-даних викликає занепокоєн-
ня щодо якості даних. За своїм походженням, ESG-дані зазвичай взяті із розпо-
рошених корпоративних фінансових звітів, проте на сьогодні публічні компанії 
все більше публікують щорічні звіти про сталість3. Таке зростання є частково 

1 Наприклад, звіти MSCI щодо ESG-відповідності для MSCI ACWI компаній (одні з провай-
дерів ESG-даних) зросли із 34 % у 2009 році дo 58 % у 2017 році за своєю кількістю (BlackRock, 
«Sustainability: The Future of Investing» (Feb. 2019). Компанії з нижчою капіталізацією, що ма-
ють меншу інвестиційну базу, досі представлені менше.
2 Для швидкого ознайомлення з провайдерами ESG-даних, методологією та використанням 
ESG-даних рекомендую ознайомитися з публікацією «ESG Reports and Ratings: What They Are, 
Why They Matter», Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation 
(27 jul. 2017).
3 2017 року 85 % компаній за рейтингами Індексу S&P 500 опублікували свої звіти про ста-
лість, починаючи з 11 % у 2011 році (Governance & Accountability Institute, «Flash Report: 60 % 
of Russell 1000® Are Publishing Sustainability Reports, G&A Institute’s 2018 Inaugural Benchmark 
Study Shows» [2018]).
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результатом того, що все більше вимог висувається з боку регуляторів цінних 
паперів або з боку бірж щодо включення питання сталості до кола регулярної 
звітності. Проте метрики та показники за такими типами розкриття інформації 
відрізняються заангажованістю та можуть стати предметом «зеленого» піару 
[Yang R., 2019], їх важко порівнювати та вони часто відрізняються між компанія-
ми1. Також існують серйозні виклики щодо ESG-питань для невеликих компаній 
та для певних регіонів (наприклад, розкриття є менш доступним для ринків, що 
розвиваються). Крім того, відсутні дані представляють велику проблему в підго-
товці надійного історичного аналізу. Провайдери ESG-даних також одержують 
дані з таких відкритих джерел, як регуляторні або урядові документи, звіти не-
прибуткових організацій та друковані видання. Також додано й альтернативну 
інформацію з онлайн-ресурсів (наприклад, рейтинги щодо задоволення потреб 
працівників з вебсайту Glassdoor.com). При цьому занепокоєння викликає й те, 
що такі підходи до пошуку даних можуть викрити тільки екстремальні прояви та 
потрапити під соціальний вплив, а не бути інструментом об’єктивнішої метрики. 

ESG-рейтинги, вочевидь, набувають більшого значення, проте наступне 
занепокоєння стосується значних розбіжностей в метриці та методології, яки-
ми користуються провайдери ESG-даних. ESG-рейтинги мають надати кількіс-
не оцінювання ESG-діяльності фірми та допомагати інвесторам у порівнянні 
та ранжуванні компаній серед гравців галузі. Рейтинги можуть бути додані до 
моделей оцінювання портфелів (згідно з [Gibson R., Glossner S., Krueger Ph., 
Matos P., Steffen T., 2019]) та використовуватися для скринінгу, порівняльного 
оцінювання за контрольними показниками або для випуску інвестиційних про-
дуктів. Найтрадиційніші ESG-параметри є очікуваннями (ex ante) або розкрива-
ють рейтинги за результатами діяльності [Krueger P., 2019], за якими реалізуєть-
ся намагання розкрити, наскільки компанія може бути вразлива до ESG-ризиків 
та здатність управляти такими ризиками2. Це означає, що ESG-рейтинги дозво-
ляють розкрити ситуацію за безліччю показників (наприклад, еквівалент вики-
дів CO2, охорона праці та диверсифікованість складу правлінь).

Немає вичерпного переліку погоджених ESG-параметрів, проте навіть якщо 
б вони існували, застосовувані метрики було б важко і недоцільно об’єднувати 

1 Наприклад, Директива 2014/95/ЄС ЄС зобов’язує розкриття нефінансової інформації та ди-
версифікованих даних. Ініціатива ООН щодо сталості бірж (SSE) також працювала з біржами 
щодо просування вдосконалених звітних ESG-інструментів. Кількість звітних інструментів 
щодо сталості у всьому світі зросла, де приблизно дві треті визначалися як обов’язкові (KPMG 
International, GRI, United Nations Environment Programme, and Centre for Corporate Governance 
in Africa, «Carrots & Sticks: Global Trends in Sustainability Reporting Regulation and Policy», 
2016). Була проведена кампанія щодо стандартизації, за якою було залучено Правління щодо 
стандартів із сталої звітності, Глобальну ініціативу зі звітування та Робочу групу із розкриття 
фінансової інформації, проте жодна з цих звітних схем не була визнана універсальною.
2 Також існують інші рейтинги, які будуються на фактичних інцидентах або на основі про-
дуктів можливості. Див. [Krueger P., 2019].

https://glassdoor.com/
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кількісно. Хоча деякі такі критерії, як вуглецеві викиди, можуть бути виміряні 
об’єктивно, чимало ESG-чинників вимагають від оцінювачів суб’єктивних рі-
шень, як-от проставити «галочки». Наприклад, екологічна шкода за певними 
енергетичними джерелами може бути розумно заперечена. Наприклад, еколо-
гічний вплив електричних приладів залежить від того, як виміряні вхідні па-
раметри (енергетика та рідкісноземельні мінерали) використовуються на ви-
робництві та при експлуатації приладу відносно результатів (нульові викиди 
від автомобілів)1. Так само соціальні чинники можуть залежати від соціальних 
норм. Проте вплив корпоративного управління як чинник можна також вважа-
ти неоднозначним (наприклад, серед науковців широко обговорюється питання 
щодо того, позитивно чи негативно впливає на вартість тип правління із по-
ступовою заміною). ESG-рейтинги варіюються за кількістю ESG-показників та 
вагою кожного з чинників при генеруванні загальних ESG-балів. ESG-шкала в 
рейтингах також варіюється за провайдерами даних. 

Практики надалі згадують потенційну заангажованість при укладанні 
ESG-рейтингів: 1) обсяг (більші компанії можуть одержати кращі ESG-звіти, 
оскільки вони можуть виділити більше ресурсів на підготовку та публікацію 
ESG-звітів та контролювати репутаційні ризики); 2) географія (вищі ESG-по-
казники для компаній, зареєстрованих у регіонах з вищими вимогами до звіт-
ності); 3) заангажованість за галуззю (нормалізація ESG-показників за галуззю 
може занадто спростити їх). І останнє: ESG-рейтинги можуть ще й мати ре-
троспективне значення та бути неспроможними пояснити, як компанія може 
своєю чесною поведінкою покращити свої сталі результати. «Конфліктні акції» 
сьогодні можуть завтра вже не бути «конфліктними акціями». 

Наприклад, топоператори в енергетиці можуть інтенсивно використовува-
ти тверде паливо, проте щонайкраще позиціонуватися з метою дослідження 
альтернативних енергетичних джерел у майбутньому. 

І, як доводять Р. Ґібсон та співавтори [Gibson R., Krueger P., Riand N., 
Schmidt P. S., 2019], ситуація ускладнюється тим, що ESG-рейтинги відрізня-
ються широким діапазоном значень. Такий висновок базується на значеннях 
ESG-параметрів, даних, які надали шість провайдів (Thomson Reuters, MSCI, 
Sustainalytics, KLD, Bloomberg та Inrate) для фірм, кваліфікованих за рейтин-
гом S&P 500, за період від 2013 до 2017 років. Для забезпечення порівняння 
ESG-балів за різними провайдерами даних автори нормалізовували значення 
ESG-параметрів серед провайдерів даних у діапазоні від 0 до 1 щомісяця на 

1 James Mackintosh «Is Tesla or Exxon More Sustainable? It Depends Whom You Ask» (Wall 
Street Journal, 17 sept. 2018). Як приклад, у цій статті надається опис того, як «Тесла», що ви-
знається MSCI топлідером галузі, була визнана найгіршим виробником автівок у всьому світі, 
згідно з ESG-вимогами, тоді як, за даними «Sustainalytics», цього виробника визначають як 
середнього гравця.
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рівні фірм. При цьому автори дійшли висновку про те, що середня кореля-
ція між сукупними ESG-показниками шести провайдерів виявилася нижче за 
50 %1. Дивно, що середня кореляція була максимальною з погляду екології та 
мінімальною за корпоративним управлінням. 

Колектив авторів [Chatterji A. K., Durand R., Levine D. I., Touboul S., 2016] 
пояснили свої спостереження щодо розбіжних значень ESG-показників недо-
статнім розумінням значення соціальної відповідальності для фірми й також 
недостатніми домовленостями щодо застосованої метрики для відповідних ви-
мірювань. Р. Ґібсон та співавтори [Gibson R., Krueger P., Riand N., Schmidt P. S., 
2019] сфокусувалися на правовому походженні фірм, які було кваліфіковано 
за ESG-рейтингами, та дійшли висновку про те, що провайдери ESG-даниx, 
згідно з чинним цивільним законодавством, розділяють сильні погляди щодо 
охорони праці та соціального захисту, тоді як провайдери ESG-даних, відпо-
відно до загального права, наголошують на захисті інвесторів та сильнішому 
захисті прав акціонерів, як і на посиленому захисті інших аспектів корпора-
тивного управління. Автори показують, що неузгодженість зменшується після 
врахування чинника правового походження. С. Котсантоніс та Дж. Серафейм 
[Kotsantonis S., Serafeim G., 2019] підкреслюють неузгодженості щодо відобра-
ження даних у звітності компаній-провайдерів даних, визначення груп вибірки 
та в підставленні ESG-даних, яких бракує.

Ф. Берґ та співавтори [Berg F., Koelbel J. F., Rigobon R., 2019] вивчили від-
мінності в розбивці ESG-даних за обсягом, виміром та вагою. За визначенням 
авторів, розбіжності в метриці пояснюють більше за 50 % сукупних розбіжно-
стей та визначають радше їхній вплив (вимірювання виконується під впливом 
оцінювання аналізованої компанії рейтинговим агентством).

Усі ці причини вказують на потенційні ризики у зв’язку з використанням 
фінальних значень ESG-показників при прийнятті інвестиційних рішень. Отже, 
при оцінюванні ESG-ризиків та можливостей інвестори можуть підготувати 
незалежне оцінювання на основі своєї перевірки (проте, звісно, ресурси зали-
шаються обмеженими в багатьох інвестиційних організаціях щодо персона-
лу або бюджетів на дані). Також виникають занепокоєння з того приводу, що 
ESG-рейтинги можуть у певний час за масштабом зрости та досягти схожого 
з кредитними рейтингами впливу. Оскільки чимало інвесторів покладаються 
на дані кредитних агентств з метою визначити, у які активи потрібно інвесту-
вати (із певними проявами викривлень, як довела глобальна фінансова криза), 
ESG-рейтинги мають також у майбутньому стати достатньо впливовими при 
розподілі ресурсів серед інвесторів.

1 Така кількість є нижчою, ніж загалом спостерігається за кредитними рейтингами Moody’s 
та Standard & Poor’s, та сягає 90 % або вищої кореляції [Berg F., Koelbel J. F., Rigobon R., 2019]. 
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Чому не можна надто довіряти консалтинговим фірмам? Дві найбіль-
ші консалтингові фірми ISS (Institutional Shareholder Services) тa «Ґлес Левіс» 
(«Glass Lewis»), відіграють важливу роль в інституційній інвестиційній еко-
системі завдяки консультуванню інституційних інвесторів щодо голосування в 
корпоративних виборах та відстоюванні потреби в покращенні корпоративного 
управління. Декілька наукових досліджень довели вплив таких двох повірених 
консалтингових фірм. Джі Кей та співавтори [Cai J., Garner J. L., Walkling R. A., 
2009] проаналізували вибори директора та дійшли висновку про те, що ISS 
справляє сильний вплив на голосування, особливо, коли рекомендується, щоб 
акціонери проголосували проти конкретного директора. Сінді Александер та спі-
вавтори [Alexander C. R., Chen M. A., Seppi D. J., Spatt C. S., 2010] фіксують, що 
ISS-рекомендації в корпоративних перегонах є передбачуваними щодо резуль-
татів перегонів та інформативними щодо здатності опонентів додавати вартість. 
Надя Маленко та Яо Шен [Malenko N., Shen Y., 2016] засвідчили, що негативна 
рекомендація ISS призводила зменшення позитивних голосів на 25 %. Девід Лар-
кер та співавтори [Larcker D. F., McCall A. L., Ormazabal G., 2015] висловлюють 
занепокоєння щодо «аутсорсингу» голосів акціонерів. Попри їхній вплив варто 
визнати, що повірені радники мають обмежені ресурси та мінімально необхід-
ний штат для роботи з тими компаніями, які вони консультують за допомогою 
рекомендацій.

Вплив повірених радників призвів до того, Комісія з цінних паперів і бірж 
(SEC) розробила нові правила для голосування за дорученнями. Такі прави-
ла визнають нові вимоги до радників акціонерів щодо видачі компаніям попе-
редніх копій своїх рекомендацій перед тим, як надати їх інвесторам1. ISS подали 
позов проти SEC у відповідь, що супроводжувалося екстенсивним лобіюван-
ням як інституційних інвесторів, так і корпоративного менеджменту2. Такий 
напрямок представляє собою поле, що можна вважати достатньо дозрілим для 
поглиблення наукових досліджень найближчими роками.

Поза межами акцій: інші класи активів. Ще на початку я зазначив, що фо-
кус цього дослідження є на врахуванні ESG-чинників у публічних компаніях (на-
прямок, за яким було проведено достатньо широкі дослідження). Проте важливо 
також підкреслити значення деяких перших наукових досліджень щодо інших 
класів активів. Врахування ESG-чинників у функціонуванні ринків боргів може 
мати більший потенціал, оскільки нове боргове фінансування або відмова від 

1 Kaдгiм Шуббeр, «SEC США просуває пропозиції щодо жорсткіших правил про голосу-
вання за дорученнями» (Kadhim Shubber «US SEC Moves Forward with Tougher Proxy Rule 
Proposals», Financial Times, 5 nov. 2019).
2 Aттрaктa Mуні, Пaтрік Teмпл-Вeст «Турнір королів: SEC вступає в боротьбу з інвесторами 
щодо повірених консультантів» (Attracta Mooney and Patrick Temple-West, «Battle Royale: SEC 
Locks Horns with Investors over Proxy Advisers», Financial Times, 9 dec. 2019).
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рефінансування справлятиме більший вплив на діяльність фірм та ESG-рішення, 
ніж рішення інвесторів покупки або продажу акції на вторинному ринку. Раніше 
я покликався на деякі PRI-дані щодо ESG-інклюзії для боргових інструментів.

Судхір Чава [Chava S., 2014] та А. Гепнер і колектив авторів [Hoepner A., 
Oikonomou I., Scholtens B., Schröder M., 2016] дійшли висновку, що фірми з 
вищими екологічними та соціальними чинниками стикаються з вищими про-
центними ставками за банківськими кредитами. Інші нові наукові пошуки зо-
середжуються на «маркованих» облігаціях (перш за все, «зелені» облігації, над-
ходження за якими інвестуються до проєктів, що генерують екологічні вигоди)1. 
Кароліна Фламмер [Flammer C., 2015] досліджувала «бум зелених облігацій» 
протягом останніх років та дійшла висновку про суттєве розширення еколо-
гічної діяльності після оголошення про випуск корпоративних «зелених облі-
гацій», що пройшли незалежну сертифікацію. Олівер Д. Зербіб [Zerbib O. D., 
2019] виявив незначні відмінності в дохідності, стверджуючи, що інвестиції з 
позитивними ESG-результатами, за очікуваннями, приносили дещо нижчу до-
хідність. Щодо муніципальних облігацій США Малколм Бейкер та колектив 
авторів [Baker M., Bergstresser D., Serafeim G., Wurgler J., 2018] підсумовують, 
що при ціноутворенні на «зелені облігації» премія є низькою. Проте Девід Лар-
кер та Едвард Воттс [Larcker D. F., Watts E., 2019] так і не змогли підтвердити 
такий «ґрініум»2 у порівнянні до вибірки зелених муніципальних облігацій із 
подібною до неї, але не зеленої вибірки муніципальних облігацій.  

Щодо класів інших активів цікавий приклад стосується нерухомості, а 
саме коли фонди інвестицій в нерухомість (REIT) мають у портфелі об’єк-
ти з екологічною сертифікацією. Піт Ейхгольц, Нілс Кок, Джон М. Кві-
ґлі [Eichholtz P., Kok N., Quigley J. M., 2010, 2013] вивчали оцінки вартості 
та дохідність «зелених» будівель. Піт Ейхгольц, Нілс Кок, Еркан Йондер 
[Eichholtz P., Kok N., Yonder E., 2012] дійшли висновку, що суттєвих взаємо-
зв’язків між «зеленими» портфелями активів REIT та аномальною дохідністю 
за акціями не було. Такі, як і інші класи активів, включаючи фінансування 
інфраструктури, приватний акціонерний капітал та геджфонди ще досі вима-
гають подальших досліджень.

1 Інґо Фендер та колектив [Fender I., McMorrow M., Sahakyan V., Zulaica O., 2019] провели 
оцінювання, яким підтвердили зростання обсягів «зелених облігацій» з менше ніж 50 млрд 
дол. у 2014 році до приблизно 230 млрд дол. у 2018 році. Діють певні стандарти щодо «зелених 
облігацій» (наприклад, Схема сертифікації облігацій за Ініціативою екологічних облігацій), 
що допомагають захистити інвесторів від «зеленого піару». Проте на сьогодні Європейська 
комісія працює над виробленням чіткіших визначень щодо класів активів. Також є низка 
планів щодо обговорень лібералізації вимог до капіталу за «зеленими інвестиціями» в банках.
2 Прим. пер.: «ґрініум» — похідне від слова «ґрін» (у перекладі «зелений») та від слова 
«преміум» (в перекладі «премія»), що разом означає «кліматичну премію»). 
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Що підвищує зацікавленість інвесторів та скільки інвестори готові 
пожертвувати в дохідності для просування ESG-принципів? Що стимулює 
інституційних інвесторів приймати до уваги E&S-чинники? Нещодавні дослі-
дження були присвячені вивченню ролі попиту клієнтів (кінцевих інвесторів). 
Семюель Гартцмарк та Ебіґейл Суссман [Hartzmark S. M., Sussman A. B., 2019] 
провели дослідження щодо опублікованих 2016 року в «Морнінґстар» («The 
Morningstar») «глобальних» рейтингів сталості фондів спільного інвестування, 
щоб довести значення критеріїв сталості для інвесторів. Після запровадження 
цих ESG-рейтингів від «Морнінґстар», фонди США з низькими ESG-рейтингами 
мали відтік інвесторів, тоді, як фонди з високими ESG-рейтингами мали чистий 
притік. У своєму дослідженні щодо цього Марко Чеккареллі, Стефано Рамеллі та 
Александр Ваґнер [Ceccarelli M., Ramelli S., Wagner A. F., 2019] здійснили пере-
вірку притоку інвесторів фондів спільного інвестування до фондів із нещодавно 
запровадженими екомаркуваннями низьких рівнів вуглецю від «Морнінґстар» 
для фондів США та Європі. На думку авторів, фондові менеджери тяжіють до 
змін у своєму портфелі на користь екологічних акцій для утримання інвесторів. 
За іншими дослідженнями, надаються унікальні докази на рівні інвесторів. Арно 
Рідл та Пол Смітс [Riedl A., Smeets P., 2017] використовують адміністративні дані 
і дані опитувань щодо впливів індивідуальних інвесторів на соціальну відпові-
дальність фондів спільного інвестування. За висновками авторів, соціальні пре-
ференції мають значення, проте фінансові мотиви є менш важливими для рішень 
індивідуальних інвесторів обрати соціально відповідальний фонди спільного ін-
вестування. Роб Бауер та колектив авторів [Bauer R., Ruof T., Smeets P., 2020] про-
вели польовий експеримент із бенефіціарами нідерландського пенсійного фонду 
з метою вивчення, до якого рівня індивідуальні бенефіціари у пенсійній системі 
готові використовувати свої пенсійні заощадження для просування сталості. На 
думку авторів, 68 % учасників віддали перевагу підходу, за яким передбачається 
стале інвестування пенсійних заощаджень (навіть за нижчої дохідності). Проте 
така готовність «платити» є набагато ширшою ареною для досліджень. 

Що приховує ESG-метрика: як виміряти реальні впливи? Виникають 
певні занепокоєння щодо того, чи призвело ESG-інвестування та корпоративна 
соціальна відповідальність на фірмах до реальних корпоративних змін. Враху-
вання ESG-питань може бути елементарною вправою, коли проставляють «га-
лочки», і це може принести низькі реальні результати за бажаними ESG-цілями. 
За цим сценарієм ситуація може розвиватися, якщо ESG-інвестування стає спра-
вою спеціалістів з управління грошима та не має негативного впливу на рішен-
ня за інвестиційними портфелями. Компанії самі по собі можуть також вносити 
косметичні корективи до своїх ESG-заходів, не змінюючи свої інвестиційні та 
операційні рішення. Питання загалом у тому, чи ESG-інвестування справді допо-
може досягти соціальних цілей. Окрім кліматичних змін, цілі сталого розвитку 
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ООН (SDGs; ЦСР) охоплюють комплекс із 17-ти економічних, соціальних та еко-
логічних цілей, що мають бути інтегровані з метою підвищення рівня сталості 
до 2030 року1. Вони охоплюють мікс таких ESG-аспектів, як усунення бідності 
(Ціль 1), гендерна рівність (Ціль 5) та кліматичні зміни (Ціль 13), що всі ра-
зом вимагають мобілізації приватного капіталу. Віллем Шрамаде [Schramade W., 
2017] перелічив декілька потенційних інвестиційних можливостей, проте не 
всі ЦСР можуть бути рівноправно проінвестовані, а звітування за ЦСР-параме-
трами є, на жаль, занадто скудним для ефективних результатів. Джордж Сера-
фейм [Serafeim G., 2018] вивчає деякі ЦСР, проте наукові публікації щодо того, 
як ESG-інвестування може посприяти досягненню цілей сталого розвитку ООН 
майже відсутні в топових наукових виданнях. 

Роб Бауер та інші [Bauer R., Ruof T., Smeets P., 2020] у своєму експерименті 
доводять, що більшість учасників пенсійних планів підтримують збільшення 
інвестицій на основі ЦСР. Попри те, що інвестиційні менеджери сьогодні, за-
звичай, враховують ступінь схильності клієнтів до ризику, більшість ігнорує 
соціальні уподобання в межах свого оцінювання. Проте, з погляду перспективи, 
градус такого занепокоєння можна знизити, принаймні для інвесторів із ЄС, 
оскільки Європейська комісія має намір в найближчому майбутньому ввести 
формальну вимогу про те, що «інвестиційні фірми мають спитати у роздрібних 
інвесторів щодо їхніх уподобань стосовно сталих інвестицій2.

Інвестиції для здійснення впливу: інвестування чи філантропія? Один 
із напрямків, який я не взяв до уваги в цьому дослідженні (оскільки він перебу-
ває поза відкритими ринками капіталу), стосується інвестицій для здійснення 
впливу, теми, яка привернула значну увагу в останні роки.

Основна думка щодо такого інвестування стосується інструментів підпри-
ємницького фінансування з метою надання підтримки соціальним підприєм-
ствам. Не існує загально узгодженого визначення, власне, тому така концепція 
може охоплювати багато таких видів діяльності, як мікрофінансування, доступ-
не житло, водовідведення та каналізація, охорона здоров’я. Інвестування для 
здійснення впливу можуть застосовувати менеджери з управління активами в 
діапазоні від венчурних фінансових інституцій та інституцій фінансування роз-
витку до сімейних фірм або фондів, які можуть використовувати інвестування 
для здійснення впливу, одночасно із традиційними грантами, спрямованими 
на досягнення своїх програмних цілей. Шон Коул та колектив авторів [Cole S., 
Gandhi V., Brumme C. L. R., 2018] запропонували своє бачення цього. Інвесту-
вання для здійснення впливу поволі зростає за своєю популярністю. За оцін-
кою Глобальної мережі інвестування для здійснення впливу (2019), організації 

1 Див. www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html.
2 Див. ec.europa.eu/info/sites/info/files/180524-sustainable-finance-factsheet_en.pdf.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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такого інвестування управляють понад 500 млрд дол., що перевищує 428 млрд 
дол., суму, що за оцінкою «Ґівін» [Giving USA, 2019], яку американський народ 
передав на філантропію, включно з переданими коштами від спадщини, фондів 
та корпорацій.

Бред Барбер, Адейр Морзе та Аяко Ясуда [Barber B. M., Morse A., Yasuda A., 
2019] оцінили інвестування для здійснення зміни фондів приватного капіталу, 
що мало подвійну мету генерування і фінансових, і соціальних вигід. За їхнім 
висновком, такі венчурні фонди, заробили нижчі доходи, ніж традиційні фонди. 
На думку авторів, інвестори одержали негрошові вигоди від інвестування до 
фондів із подвійними цілями. Цікаво, що експериментальні дослідження, які 
сегментуються за регіонами, вказують на те, що інвестори з Європи доміну-
ють у попиті на фонди для здійснення впливу. Крістофер Ґечі та співавтори 
[Geczy C., Jeffers J., Musto D. K., Tucker A. M., 2019] провели глибинне дослі-
дження контрактів для таких фондів. Інші дослідники, зокрема Бгаґван Чоу-
дрі та співавтори [Chowdhry B., Davies S. W., Waters B., 2019], Мартін Оехмке, 
Маркус М. Опп [Oehmke M., Opp M. M., 2019] вивчили теоретичну базу цього 
питання, проте тема все ж потребує подальшого глибшого дослідження. 
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У межах написання цієї праці було відстежено еволюцію досліджень щодо ін-
вестування, починаючи від корпоративного управління та зростання ролі ін-
ституційних інвесторів на біржових ринках світу. Було задокументовано деякі 
прояви впливу активізації інституційних інвесторів у США та роль інозем-
них інституцій у наближенні ринків поза США до стандартів корпоративного 
управління США. Залишається відкритою дискусія, що буде далі в міру того, 
як інвестори щоразу більше реалізовуватимуть свої індексні стратегії, внаслі-
док чого відбувається подальша концентрація індексованих активів у руках ін-
дексних менеджерів «Великої трійки». Із екологічної та соціальної перспектив 
варто сфокусуватися на кліматичних змінах, в цій сфері європейські інвесто-
ри та регулятори є лідерами в пошуку способів найкращого врегулювання цих 
питань. Також у праці представлені деякі спостереження щодо інституцій, які 
підписали принципи відповідального інвестування (PRI), проте будь-які до-
слідницькі висновки є попередніми у відповідях на питання щодо того, у якому 
обсязі інституції реально «реалізують “зелені” домовленості» та якими є кінце-
вий вплив на поведінку компаній у портфелі.

Попри те, що в останньому розділі розглянуто деякі відкриті питання до-
слідження, без сумніву, не всі важливі ESG-питання були враховані. В еколо-
гічному вимірі один із таких прикладів доводить, що потрібно здійснити ще 
чимало дослідницької роботи для висвітлення ролі центральних банків у про-
суванні сталої фінансової системи. У новому звіті П. Болтон та колектив авторів 
[Bolton P., Despres M., Awazu Pereira da Silva L., Samama F., Svartzman R., 2020] 
попереджають про потенційний ризик «зеленого лебедя», що є результатом клі-
матичних змін із потенційними значними фінансовими революційними наслід-
ками. Щодо соціальних питань, то досі недостатньо досліджень сфокусовано 
на способах сталого фінансування соціальних проблем у зв’язку із нерівністю в 
розподілі багатства. Сподіваюся, що ці та інші напрямки будуть краще вивчені 
в майбутніх дослідженнях.

У читачів може залишитися враження, що запропоноване дослідження про 
вплив ESG-інвестування є досить скептичним. Хотілося б охарактеризувати су-
часні дослідження як такі, що є носіями «здорового скептицизму», проте, як і 
зазначалося вище, чимало питань потребує подальшого вивчення. При цьому є 
сподівання, що після прочитання читач обміркує викладене у книзі. Думаю, що 
для практиків галузі, інвестиційна галузь має мати на меті досягнення позитив-
них соціальних цілей. CFA Institute надає виняткову можливість ознайомитися 
з низкою публікацій із серії «Майбутнє фінансів» («Future of Finance») (www.
cfainstitute.org/research/future-finance), спрямованих на задоволення очікувань 
клієнтів у майбутніх роках, коли фірми зобов’язані будуть виділяти додаткові 

http://www.cfainstitute.org/research/future-finance
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ресурси на врахування ESG-питань [CFA Institute, 2018]. Наукова спільнота от-
римала пропозицію щодо виконання дослідницької роботи за певними проб-
лемними соціальними цілями. Як зазначав Президент Американської фінан-
сової асоціації Луїджі Зінґалес [Zingales L., 2015] у своєму зверненні як під 
назвою «Чи фінансова галузь створює вигоди для суспільства?», існує зв’язок 
між сприйняттям важливості фінансової галузі з боку науковців та соціуму, 
 зокрема, в роки після глобальної фінансової кризи. Хотілося б, щоб читач за-
вершив читання цього дослідження з оптимізмом та переконанням у тому, що 
практики та науковці будуть спроможні спільно працювати над визначенням 
сутнісних підходів до кращого застосування сили глобальних фінансових рин-
ків для врахування ESG-питань, з якими зіштовхнулося суспільство сьогодні та 
від яких страждатиме й надалі.
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