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Przegląd

O badaniu

Obawy dotyczące zrównoważonego 
rozwoju wzrastają; od walki ze zmianami 
klimatycznymi, do postępu w obszarze 
społecznym, zdrowotnym i technologicznym. 
Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącym 
znaczeniu zrównoważonych inwestycji, 
które oferują ludziom możliwość łączenia 
korzyści z wywieraniem pozytywnego 
wpływu. Rozmawialiśmy z ponad 25.000 osób 
z 32 krajów na świecie o ich podejściu do 
zrównoważonego inwestowania.

W kwietniu 2019 r. firma Schroders zleciła 
przeprowadzenie niezależnego badania 
online wśród ponad 25.000 inwestorów 
z 32 krajów na całym świecie. Państwa, 
biorące udział w badaniu to Australia, 
Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, 
Indie, Włochy, Japonia, Holandia, Hiszpania, 
Wielka Brytania oraz USA. To badanie 
definiuje “inwestorów” jako osoby, które 
będą inwestowały minimum 10.000 € (lub 
równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy 
i którzy na przestrzeni minionych 10 lat 
dokonali zmian w swoim portfelu.

Uwaga: Wartości liczbowe w tym 
dokumencie mogą nie sumować się do 
100% z uwagi na zaokrąglenia lub pytania 
wielokrotnego wyboru.

Wyniki wskazały na szereg przeszkód, 
które stoją na drodze szerszemu 
rozpowszechnieniu zrównoważonego 
inwestowania. Chociaż ludzie postrzegają 
zrównoważony rozwój jako priorytet, to jest 
on często mniej ważny niż bezpośrednie 
motywacje finansowe. W podobny sposób 
ludzie nie odczuwają, aby byli w odpowiedni 
sposób zachęceni do zrównoważonego 
inwestowania. Dlatego też ich finanse 
osobiste nie są wykorzystane w sposób, który 
umożliwiałby przyczynianie się do bardziej 
zrównoważonego świata.
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Nasze wnioski  
w skrócie
Czynniki zrównoważonego rozwoju są 
kluczowymi obszarami branymi pod uwagę 
podczas wyboru inwestycji. 
57% osób zawsze będzie rozważało czynniki 
zrównoważonego rozwoju przy wyborze 
produktu inwestycyjnego, a w przypadku Azji 
odsetek ten wzrasta do 66% osób.

Inwestorzy chcą, aby czynniki 
zrównoważonego rozwoju były 
odzwierciedlone we wszystkich produktach. 
61% osób uważa, że we wszystkich funduszach 
inwestycyjnych powinny być uwzględniane 
czynniki odpowiedzialnego inwestowania; 
nie tylko w tych, które są w szczególności 
zaprojektowane jako “fundusze inwestycyjne 
spójne z ideą zrównoważonego rozwoju”.

Ludzie wierzą, że ich finanse osobiste 
mogą mieć wpływ na szerzej pojmowany 
świat.Prawie dwie trzecie osób (60%) uważa, 
że ich indywidualne decyzje inwestycyjne 
mogą mieć znaczenie w budowaniu bardziej 
zrównoważonego rozwoju na świecie. 

Co interesujące, wygląda to, że generacja X 
jest bardziej zmotywowana zrównoważonym 
rozwojem niż millennialsi. 
61% przedstawicieli generacji X (osób w wieku 
38-50 lat) zawsze będzie rozważało czynniki 
zrównoważonego rozwoju przy wyborze 
produktu inwestycyjnego, w porównaniu z 
59% w przypadku millennialsów (osób w wieku 
18-37 lat). Podobnie u przedstawicieli generacji 
X najwyższe było prawdopodobieństwo 
odczuwania tego, że ich indywidualne 
inwestycje mogą mieć bezpośredni wpływ na 
przyczynianie się do bardziej zrównoważonego 
rozwoju na świecie (64%). Za nimi uplasowali 
się millennialsi (60%) oraz pokolenie baby 
boomers (57%).

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, 
to kwestie środowiskowe są dla ludzi 
największym problemem. 
Chociaż wszystkie cele zrównoważonego 
rozwoju nakreślone przez ONZ były dla ludzi 
ważne, to ochrona planety przed degradacją 
postrzegana była jako najbardziej istotna. 87% 
osób uważa, że zmiany klimatyczne wpływają 
na ich inwestycje.

Zachęty finansowe wciąż przeważają nad 
zrównoważonym rozwojem. 
Pomimo zainteresowania zrównoważonymi 
inwestycjami ludzie wciąż przyznają wyższą 
notę priorytetom finansowym przy rozważaniu 

nad swoimi decyzjami w tym zakresie. Unikanie 
utraty pieniędzy jest tutaj najbardziej istotne, 
a na kolejnymi miejscu znalazło się osiągnięcie 
oczekiwanego dochodu. 

Ludzie preferują odpowiedzialne  
podejście inwestycyjne. 
Odpowiedzialne podejście, oznaczające 
inwestowanie w spółki, które są najlepsze 
w swojej klasie w kontekście aspektów 
środowiskowych, społecznych lub sposobu 
zarządzania, uznano za najbardziej istotną 
metodę (40%). Na kolejnym miejscu znalazło się 
podejście zintegrowane (39%), koncentrujące 
się na spółkach, które prawdopodobnie będą 
bardziej zyskowne dzięki ich odpowiedzialności 
społecznej. Podejście typu “screened”, 
oznaczające unikanie inwestowania w 
kontrowersyjne spółki, uznano za najmniej 
istotne (21%).

Nie jest wykonywana wystarczająca 
praca, by zachęcić ludzi do inwestowania 
odpowiedzialnego społecznie. 
Osoby zidentyfikowały szereg czynników, które 
mogłyby zmotywować je do inwestowania w 
sposób bardziej zrównoważony. Wskazały na 
zmiany w regulacjach (60%), niezależne ratingi 
dla funduszy (60%) oraz na dostęp do informacji 
ze strony ich doradców finansowych (59%).

Jedna czwarta badanych, którzy deklarują 
wyższą wiedzę na temat inwestycji,  
lokuje obecnie środki w inwestycje 
odpowiedzialne społecznie. 
23% tych, którzy postrzegają siebie jako 
ekspertów/osoby z zaawansowaną wiedzą 
inwestuje już w fundusze działające zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju, a 32% 
wszystkich ludzi chciałoby w nie zainwestować.
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Inwestycje odpowiedzialne 
społecznie są ważne na 
całym świecie
Inwestycje spójne z ideą zrównoważonego 
rozwoju są ważne dla osób na całym świecie, a 
ponad połowa (57%) zawsze rozważa czynniki 
odpowiedzialności społecznej przy wyborze 
produktu inwestycyjnego. Większość ludzi 
(60%) uważa również, że ich indywidualne 
wybory inwestycyjne mogą mieć wpływ na 
budowanie bardziej zrównoważonego rozwoju 
na świecie.

Ogólnie rzecz ujmując ludzie uważają także, 
że we wszystkich funduszach inwestycyjnych 
powinny być uwzględniane czynniki 
odpowiedzialnego inwestowania; nie tylko w 
tych, które są w szczególności zaprojektowane 
jako “fundusze inwestycyjne spójne z ideą 
zrównoważonego rozwoju”. Myśli tak 61% osób.

Co ciekawe, tylko 51% inwestorów z Europy 
zawsze uwzględnia czynniki zrównoważonego 
rozwoju przy inwestowaniu, 55% uważa, 
że ich indywidualne decyzje inwestycyjne 
mogą mieć szerszy wpływ na świat. Jest to w 
pewnym stopniu zaskakujące, zważywszy na 
koncentrację regulacji na zrównoważonym 
rozwoju w UE. Skłonność do każdorazowego 
uwzględniania czynników odpowiedzialnego 
inwestowania jest najniższa w Danii 
(43%) oraz Holandii (45%). Są to kraje, w 
których koncentracja na zrównoważonym 
rozwoju istnieje od dłuższego czasu niż w 
pozostałych częściach świata. Te wyniki 

57%
osób zawsze 
rozważa czynniki 
odpowiedzialności 
społecznej przy wyborze 
produktu inwestycyjnego

Z którym z poniższych stwierdzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju zgadzają się ankietowani?

Zdecydowanie 
się zgadzam

Raczej się zgadzam Ani się nie zgadzam,  
ani się zgadzam

Raczej się nie 
zgadzam

Zdecydowanie 
się nie zgadzam

We wszystkich funduszach inwestycyjnych powinny 
być uwzględniane czynniki odpowiedzialnego 
inwestowania, nie tylko w tych, które są w 
szczególności zaprojektowane jako “fundusze 
inwestycyjne spójne z ideą zrównoważonego rozwoju”

Inwestorzy indywidualni, tacy jak ja, mogą w znaczący 
sposób przyczynić się do bardziej zrównoważonego 
rozwoju na świecie, poprzez wybieranie produktów 
inwestycyjnych odpowiedzialnych społecznie

Przy wyborze produktu inwestycyjnego zawsze biorę 
pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju

23%

23%

21% 36% 26% 12% 5%

37% 25% 10% 5%

38% 25% 9% 5%

badań prawdopodobnie wskazują na to, że 
lokalni inwestorzy nie rozważają czynników 
odpowiedzialnego inwestowania, ponieważ 
jest to domyślny element inwestowania.

Na poziomie krajowym dwa państwa w Azji 
wyróżniły się, jeśli chodzi o wiarę w to, że 
prywatne zachowania inwestycyjne mogą 
wywierać szerszy wpływ: Indie (87%) i Tajlandia 
(80%). Japonia znalazła się na drugim końcu 
skali, gdzie zaledwie 33% osób uważa, że ich 
inwestycje mogą pomóc w przyczynieniu 
się do bardziej zrównoważonego rozwoju 
na świecie. Prawie 9 na 10 (87%) osób z 
Indii zawsze uwzględnia przy inwestowaniu 
czynniki zrównoważonego rozwoju. Kolejne w 
zestawieniu są Chiny (80%).
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 Kraj We wszystkich funduszach 
inwestycyjnych powinny być 
uwzględniane czynniki odpowied-
zialnego inwestowania, nie tylko 
w tych, które są w szczególności 
zaprojektowane jako “fundusze 
inwestycyjne spójne z ideą  
zrównoważonego rozwoju”

Inwestorzy indywidualni, tacy 
jak ja, mogą w znaczący sposób 
przyczynić się do bardziej  
zrównoważonego rozwoju na 
świecie, poprzez wybieranie 
produktów inwestycyjnych  
odpowiedzialnych społecznie

Przy wyborze produktu  
inwestycyjnego zawsze  
biorę pod uwagę czynniki  
zrównoważonego rozwoju

Argentyna 59% 62% 55%

Azja 66% 63% 66%

Australia 64% 62% 53%

Austria 49% 50% 43%

Belgia 48% 48% 45%

Brazylia 73% 76% 72%

Kanada 51% 49% 40%

Chile 61% 62% 59%

Chiny 78% 70% 80%

Dania 50% 43% 40%

Francja 58% 55% 52%

Niemcy 64% 60% 57%

Hongkong 56% 52% 53%

Indie 88% 87% 87%

Indonezja 74% 73% 76%

Włochy 60% 58% 54%

Japonia 37% 33% 42%

Meksyk 71% 73% 68%

Holandia 47% 45% 41%

Inne 65% 64% 57%

Polska 63% 62% 63%

Portugalia 62% 63% 55%

Rosja 69% 59% 63%

Singapur 66% 64% 61%

RPA 68% 69% 61%

Korea Południowa 50% 55% 55%

Hiszpania 62% 61% 54%

Szwecja 53% 47% 44%

Szwajcaria 51% 48% 48%

Tajwan 63% 60% 59%

Tajlandia 79% 80% 77%

ZEA 64% 66% 62%

Wlk. Brytania 60% 61% 52%

USA 61% 62% 51%

Z którym z poniższych stwierdzeń zgadzają się ankietowani?
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Generacja X  
przewodzi stawce
Przy przyglądaniu się podejściu do 
zrównoważonego rozwoju według przedziałów 
wiekowych nie istnieje bezpośrednia 
korelacja z datą urodzenia.  Wygląda na to, że 
generacja X jest najbardziej zainteresowana 
inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie, 
w największym stopniu zgadzając się z tym, 
że we wszystkich funduszach powinny być 
uwzględniane kryteria zrównoważonego 
rozwoju (65%). Następne w zestawieniu było 
pokolenie baby boomers (62%), a dopiero 
potem pokolenie millennialsów (60%).

Ten trend jest nieco zaskakujący, gdyż 
millennialsi są często przytaczani jako 
grupa najbardziej zaangażowana w kwestie 
zrównoważonego rozwoju. Jednakże 

67%
osób z Japonii nie wierzy, 
że ich inwestycje mogą 
pomóc w przyczynieniu 
się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju 
na świecie

Generacja X 
wydaje się być 
najbardziej 
zainteresowana 
inwestowaniem 
odpowiedzialnym 
społecznie 

Definicje przedziałów wiekowych: Z którym z poniższych stwierdzeń zgadzają się ankietowani?

Millennials (18-37) Generation X (38-50) Baby Boomers (51-70) Silent Generation (71+)

60
%

65
%

62
%

56
%

60
%

64
%

57
%

50
%

59
% 61

%

50
%

4
0

%

We wszystkich funduszach 
inwestycyjnych powinny 

być uwzględniane czynniki 
odpowiedzialnego 

inwestowania, nie tylko w 
tych, które są w szczególności 

zaprojektowane jako “fundusze 
inwestycyjne spójne z ideą 
zrównoważonego rozwoju”

Inwestorzy indywidualni, tacy 
jak ja, mogą w znaczący sposób 

przyczynić się do bardziej 
zrównoważonego rozwoju na 
świecie, poprzez wybieranie 
produktów inwestycyjnych 

odpowiedzialnych społecznie

Przy wyborze produktu 
inwestycyjnego zawsze 

biorę pod uwagę czynniki 
zrównoważonego rozwoju

Millennialsi 

18–37

Generacja X 

38–50

Pokolenie Baby Boomers 

51–70

Cicha Generacja 

71+

w ostatnich latach to uczniowie szkół 
są najbardziej słyszalni w kontekście 
odpowiedzialności społecznej; strajkując 
przeciwko szkole i demonstrując w 
miastach na całym świecie. Biorąc to pod 
uwagę, Generacja X posiada potencjalnie 
większą z tym styczność. Większe jest 
prawdopodobieństwo, że posiada dzieci w 
tym wieku, niż ma to miejsce w przypadku 
pozostałych grup wiekowych.

Podobnie 64% generacji X uważało, że ich 
indywidualne decyzje inwestycyjne mogą mieć 
bezpośredni wpływ na przyczynianie się do 
bardziej zrównoważonego rozwoju na świecie. 
Za nimi znaleźli się millennialsi (60%), a dalej 
pokolenie baby boomers (57%).
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Ludzie traktują  
planetę priorytetowo
W Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 
2030 Organizacja Narodów Zjednoczonych 
zidentyfikowała 17 Celów, by osiągnąć dla 
wszystkich bardziej zrównoważony i prężny 
świat.  Kiedy zadano im pytanie, inwestorzy 
na całym świecie odczuwali, że obawy 
środowiskowe są szczególnie ważne dla 
zarządzających funduszami, by zaangażowali 
się oni w spółki i wywierali na nie wpływ. 
Ankietowani stwierdzili, że ochrona planety 
i zapewnienie dobrobytu powinno być 
nieznacznie wyżej na ich liście priorytetów 
niż położenie kresu ubóstwu i wspieranie 
pokoju. Ten trend znalazł odzwierciedlenie w 
większości regionów.

Więź pomiędzy ludźmi i planetą nie jest 
zaskakująca, kiedy weźmiemy pod uwagę 
ich postawę wobec zmian klimatu. 71% ludzi 
uważa, że   zmiany klimatu wywołane przez 
człowieka to prawdziwe zjawisko, które ma 
wpływ na świat 40% tych osób wierzy, że ten 
wpływ będzie “znaczący”.

W kontekście kontynentu, Europejczycy z 
największym prawdopodobieństwem albo 
wierzą, że nie ma to wpływu, albo w ogóle nie 
wierzą w to zjawisko (30%). Pomimo większej 
liczby potencjalnych wątpliwości, odsetek 
tych Europejczyków, którzy uważali, że wpływ 
był znaczący, nadal był na średnim poziomie 
(39% w porównaniu do 40% średniej), ale 
jednocześnie wyższym niż w Azji (34%).

Które z poniższych Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ludzie uważają za najbardziej istotne dla 
zarządzających funduszami, by zaangażować się w działanie spółek i 
wywierać na nie wpływ? (ocena od 1-4, na podstawie odpowiedzi osób 
rozdzielających 100 punków pomiędzy kategorie, by wskazać jak istotne 
są poszczególne z nich)

Planeta: Ochrona planety przed degradacją, w tym 
poprzez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, 
zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz podejmowanie natychmiastowych 
działań w sprawie zmiany klimatu

Dobrobyt: Zapewnienie, że każdy może 
cieszyć się dostatnim i satysfakcjonującym 
życiem, a postęp gospodarczy, społeczny i 
technologiczny odbywa się w zgodzie z naturą

Społeczeństwo: Ograniczenie ubóstwa i głodu, 
zapewnienie, że każdy może w pełni wykorzystać 
swój potencjał z godnością, równością i w 
zdrowym otoczeniu

Pokój: Wspieranie pokojowych, sprawiedliwych 
i zintegrowanych społeczeństw wolnych od 
strachu i przemocy 

Globalnie

Europa

Azja

Ameryka Północna 
i Południowa

Inne

4321

Problemy środowiskowe były dla 
ludzi najważniejszym czynnikiem 
zrównoważonego rozwoju dla 
poziomie światowym
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Jaki wpływ zdaniem inwestorów 
mają lub będą miały zmiany 
klimatu na ich inwestycje?

Mając na uwadze kwestię zmian klimatu spowodowanej przez człowieka, 
z którym z poniższych stwierdzeń ludzie zgadzają się najbardziej?

Odsetek osób, które nie wierzą w zmiany 
klimatu spowodowane przez człowieka

To prawdziwe zjawisko, które 
ma lub będzie miało znaczący 
wpływ na świat

Nie jestem pewien/na, 
czy jest to prawdziwe 

zjawisko

Nie jest to prawdziwe 
zjawisko 

Nie jestem świadomy/ma 
koncepcji zmian klimatu 

spowodowanych  
przez człowiekaw

To prawdziwe 
zjawisko, które 
może mieć pewien 
wpływ na świat 

Znaczący / pewien wpływ

63%

33%

4%

Bardzo mały / Nie ma 
wpływu

Nie wiem

Odsetek osób, które uważają, że zmiany klimatu 
spowodowane przez człowieka są rzeczywiste, 
ale nie będą miały wpływu

0%

5%

10%

15%

20%

Europa

4%

14%

31%

14%

9%

40%

Ameryka Północna  
i Południowa

13%

4%

Inne

12%

4%

Azja

16%

2%

2%

3%

To prawdziwe zjawisko, 
ale nie ma wpływu  

na świat 

Na poziomie kraju, największy odsetek osób 
posiadających wątpliwości odnotowano w USA, 
przy czym 7% osób twierdzi, że nie wierzy w 
zmiany klimatu wywołane przez człowieka. Na 
kolejnym miejscu znalazła się Holandia (6%).

Ogólna świadomość w kontekście zmian 
klimatycznych wyraźnie wpływa na to, 
jak ludzie zarządzają swoimi finansami 
osobistymi. Zdecydowana większość osób 
(63%) uważa, że   zmiany klimatu mają znaczący 
lub niewielki wpływ na ich inwestycje. Jedna 
czwarta (24%) osób jest zdania, że   wpływ ten 
będzie znaczący.

Zdecydowana większość osób uważa, że 
zmiany klimatu mają znaczący lub niewielki 
wpływ na ich inwestycje
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Zachęty finansowe mają 
wyższy priorytet niż 
zrównoważony rozwój
 Unikanie strat w inwestycjach było 
priorytetem numer jeden, jeśli chodzi 
o inwestowanie. Osiąganie założonej 
całkowitej stopy zwrotu oraz generowanie 
oczekiwanego poziomu dochodu znalazły 
się na drugim i trzecim miejscu pośród 
pięciu kluczowych czynników.   Fakt, że 
pieniądze są inwestowane w sposób 
zrównoważony, pojawiło się dopiero jako 
piąty najważniejszy czynnik. Wydaje się, 
że sugeruje to, że chociaż zrównoważony 
rozwój jest najważniejszy dla inwestorów, 
nadal priorytetem są stopy zwrotu.

Millennialsi najczęściej uznają fakt, że 
ich pieniądze są inwestowane w sposób 
zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju za 
pierwszy lub drugi najważniejszy czynnik 
(27%), w porównaniu z innymi grupami 
wiekowymi. Tendencja ta była bezpośrednio 
skorelowana z wiekiem, przy czym tzw. 
„cicha generacja” najrzadziej deklarowała, 
że jest to istotne (14%).

Najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas rozważania inwestycji 

%

%%%

Chociaż inwestorzy dbają  
o zrównoważony rozwój,  
nadal priorytetowe  
znaczenie mają wyniki

Jeśli chodzi o znaczenie, jakie przywiązuje 
się do kwestii zrównoważonego rozwoju, to 
patrząc pod kątem kraju, Tajlandia i Indonezja 
znalazły się na pierwszym miejscu, przy 
czym jedna trzecia osób w każdym z tych 
państw uznała to za swój priorytet numer 
jeden lub dwa. Po raz kolejny Japończycy w 
najmniejszym stopniu zwracali uwagę na 
kwestie zrównoważonego rozwoju - tylko 7% 
osób w Japonii wskazało, że jest to czynnik 
pierwszo- lub drugorzędny.

01
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08

Unikanie straty kapitału

Moje pieniądze są inwestowane 
w sposób zgodny z ideą 
zrównoważonego rozwoju

Spełnienie oczekiwań dotyczących 
całkowitej stopy zwrotu z inwestycji,  
np. dochodów i wzrostu kapitału.

Poczucie, że mój portfel inwestycyjny 
został zbudowany według ustalonych 
przeze mnie parametrów

Generowanie oczekiwanego przeze 
mnie poziomu dochodów

Dostęp online do rachunku 
inwestycyjnego

Rozsądne opłaty

Indywidualna obsługa  
świadczona przez dostawcę  
usług inwestycyjnych
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Kontynent Kraj Odsetek osób, które uznały lokowanie pi-
eniędzy w inwestycje zgodne z ideą zrówn-
oważonego rozwoju za priorytet pierwszego 
lub drugiego rzędu

Ameryka Północna  
i Południowa

Argentyna 31%

Meksyk 31%

Chile 29%

Brazylia 23%

USA 23%

Kanada 22%

Azja Indonezja 33%

Tajlandia 33%

Indie 30%

Singapur 28%

Chiny 27%

Hongkong 24%

Tajwan 24%

Korea Południowa 18%

Japonia 7%

Europa Rosja 26%

Portugalia 25%

Francja 24%

Polska 24%

Hiszpania 24%

Szwecja 24%

Wlk. Brytania 24%

Dania 23%

Szwajcaria 23%

Belgia 22%

Holandia 22%

Austria 21%

Niemcy 20%

Włochy 19%

Inne RPA 29%

ZEA 28%

Australia 22%

Odsetek osób, które uznały inwestowanie pieniędzy w sposób zgodny  
z ideą zrównoważonego rozwoju za pierwszy lub drugi priorytet

Millennialsi (18-37)

Generacja X (38-50)

Pokolenie baby  
boomers (51-70):

Cicha Generacja (71+)

27%

23%

19%

14%
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Unikanie akcji  
‘grzesznych spółek’  
nie jest już postrzegane  
jako wystarczające

Przy rozważaniu, jaki sposób podjęcia 
zrównoważonego inwestowania cieszyłby 
się największym zainteresowaniem 
za najważniejsze uznano podejście 
odpowiedzialne (40%), a następnie 
podejście zintegrowane (39%). Podejście 
typu „screened” (które pozwala uniknąć 
kontrowersyjnych spółek działających w takich 
sektorach jak produkcja alkoholu, tytoniu, 
hazard i produkcja broni - lub tzw. akcji 
‘grzesznych spółek’) jest najmniej popularnym 
podejściem - 21%.

{u1}Podejście zintegrowane, definiowane 
jako inwestowanie w przedsiębiorstwa, 
które prawdopodobnie będą bardziej 

Które z poniższych podejść do inwestowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju jest najważniejsze dla ludzi?

rentowne dzięki swojemu stosunkowi do 
zrównoważonego rozwoju, było niemal 
równie ważne jak najczęstszy wybór. Nie jest 
to zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę 
fakt, że zachęty finansowe były dla ludzi 
najważniejszymi priorytetami dla ich inwestycji.

Respondenci z Azji znacznie częściej uważali, że 
najlepszą metodą jest podejście zintegrowane 
- prawie połowa osób z tego regionu wybrała 
ją jako najlepszą dla inwestycji zgodnych z ideą 
zrównoważonego rozwoju (47%). Jeśli chodzi 
o poziom krajowy, na szczycie znalazły się trzy 
państwa azjatyckie: Tajlandia (63%), Chiny 
(56%) i Japonia (51%).

Odpowiedzialne podejście: Fundusz inwestujący w 
spółki, które są najlepsze się w swojej klasie, jeśli 
chodzi o kwestie środowiskowe, społeczne lub 
sposób zarządzania

Zintegrowane podejście: 53% postrzega je jako 
inwestowanie w spółki, które prawdopodobnie 
będą bardziej zyskowne, gdyż wykazują 
proaktywne podejście w dostosowywaniu do 
zmian środowiskowych i społecznych

Podejście typu „screened”: Inwestowanie, 
które pozwala uniknąć kontrowersyjnych 
przedsiębiorstw, takich jak przedsiębiorstwa 
produkujące alkohol, tytoń czy broń

Globalnie

Europa

Azja

Ameryka Północna  
i Południowa

Inne

39%

36%

47%

38%

38%

40%

40%

36%

42%

41%

21%

24%

17%

20%

22%
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Eksperci dążą do  
osiągnięcia zysku ze 
zrównoważonego rozwoju

Obiecującym wnioskiem jest to, że prawie jedna 
czwarta tych, którzy twierdzą, że posiadają 
wyższy poziom wiedzy inwestycyjnej, obecnie 
deklaruje, że wybiera inwestycje zgodne z ideą 
zrównoważonego rozwoju (23%). Wskazuje 
to, że pomimo skupienia się przede wszystkim 
na korzyściach finansowych, zysk i pozytywny 
wpływ nie wykluczają się wzajemnie.

Na poziomie globalnym tylko 16% ludzi 
zdecydowało się już na zrównoważone 
inwestycje, ale kolejne 32% jest 
zainteresowanych zrównoważonym rozwojem 
i chce w niego inwestować. Dalsze 25% ludzi 
jest zainteresowanych zrównoważonym 
rozwojem, ale nie chce inwestować.

Europejczycy byli najmniej zainteresowani 
zrównoważonymi inwestycjami, przy czym 
ponad połowa (55%) osób była wyrażała 
mniejsze zainteresowanie lub nie była chętna, 

Mimo że główny nacisk kładzie 
się na korzyści finansowe, 
zysk i pozytywny wpływ nie 
wykluczają się wzajemnie

16%
osób na świecie inwestuje 
w sposób zrównoważony

32%
osób na świecie jest 
zainteresowanych 
zrównoważonym 
rozwojem i chce w ten 
sposób inwestować

Osoby wybierające inwestycje zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

Ekspercki / Zaawansowany

Średniozaawansowany

Początkujący /  
Elementarny

23%

11%

8%

by inwestować. Na poziomie krajowym 
najmniej prawdopodobne jest, że Japończycy 
inwestują już w zrównoważony rozwój lub 
chcą rozpocząć inwestycje (26%). Wyraźnie 
kontrastuje to z Indiami, gdzie prawie 3/4 osób 
(73%) inwestuje w sposób zrównoważony lub 
chce rozpocząć inwestowanie.
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Kontynent Kraj Już inwestują / Chcą inwestować  
w zrównoważony rozwój

Ameryka Północna  
i Południowa

Brazylia 62%

Meksyk 53%

Chile 48%

USA 46%

Argentyna 44%

Kanada 36%

Azja Indie 73%

Chiny 66%

Indonezja 62%

Tajlandia 60%

Singapur 51%

Korea Południowa 45%

Tajwan 45%

Hongkong 42%

Japonia 26%

Europa Niemcy 53%

Hiszpania 50%

Szwajcaria 49%

Wlk. Brytania 48%

Belgia 47%

Austria 47%

Portugalia 46%

Szwecja 46%

Holandia 44%

Dania 44%

Włochy 41%

Francja 40%

Rosja 39%

Polska 36%

Inne RPA 53%

ZEA 52%

Australia 45%
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Czy ludzie są zachęcani  
do inwestowania 
zgodnego z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju?  
Odsetek osób, które są zadania, że czynniki te prawdopodobnie zachęciłyby ich do alokacji  
większej ilości środków w fundusze realizujące cele zrównoważonego rozwoju 

Istnieje kilka czynników zewnętrznych, 
które mogłyby zachęcić ludzi do alokowanie 
większej części swojego portfela 
inwestycyjnego w fundusze inwestycyjne 
realizujące cele zrównoważonego rozwoju. 
Dotyczą one wprowadzenia zmian w branżach 
oraz dostępu do informacji. Wszystkie 
czynniki zostały zidentyfikowane przez 
większość osób, jako mające duży potencjalny 
wpływ, zachęcając ich do większych 
inwestycji w fundusze zgodne z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju.

Zmiany w przepisach i niezależne ratingi 
zostały sklasyfikowane łącznie jako czynnik 
numer jeden (60%), a następnie osoby mające 
dostęp do łatwych do zrozumienia informacji 
od doradcy finansowego (59%).

Gdyby nastąpiły zmiany w przepisach 
zachęcające ich do większych 
inwestycji w fundusze realizujące cele 
zrównoważonego rozwoju

Jeśli fundusze inwestycyjne 
otrzymałyby niezależny rating od 
niezależnego organu, potwierdzający, 
że fundusz rzeczywiście stosuje 
zrównoważone podejście

Jeśli doradca finansowy dostarczyłby 
więcej prostych do zrozumienia 
informacji na temat inwestowania 
odpowiedzialnego społecznie

Gdyby doradca finansowy skłonił ich do 
zainwestowania większej ilości pieniędzy 
w inwestycje odpowiedzialne społecznie

Gdyby zarządzający portfelem 
mógł potwierdzić na podstawie 
wewnętrznych ratingów, że fundusz 
rzeczywiście inwestuje zgodnie z 
koncepcją zrównoważonego rozwoju

Globalnie Millennialsi (18-37) Generacja X (37-50) Pokolenie baby boomers (51-70) Cicha Generacja (71+)

60%

60%

59%

59%
55%

59%

60%
57%

62%

62%
64%

64%
62%

62%

65%
52%

53%

50%

37%

31%

36%

39%

42%

47%

44%

Istnieje kilka czynników 
zewnętrznych, które mogłyby 
zachęcić ludzi do przeznaczenia 
większej części swoich 
portfeli inwestycyjnych na 
fundusze zgodne z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju
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Większość osób w Polsce jest zdania, że 
zmiany przepisów mogłyby zachęcić ich do 
większych inwestycji w zrównoważony rozwój. 
Ten udział zwiększył się to wśród tych, którzy 
uważali, że mają wyższy poziom wiedzy 
inwestycyjnej; osiągając maksimum 69% 
dla tych, którzy uważają się za ekspertów / 
zaawansowanych inwestorów. 

Generalnie wyniki badania wskazują, że zmiany 
w całej branży zachęciłyby więcej inwestorów 
do inwestowania w sposób odpowiedzialny 
społecznie. Inwestorzy z całego świata byli 
zdania, że wszystkie fundusze inwestycyjne 
powinny brać pod uwagę czynniki związane 
ze zrównoważonym rozwojem, a nie tylko 
te, które zostały specjalnie zaprojektowane 
jako „fundusze realizujące koncepcję 
zrównoważonego rozwoju”, przy czym 61% 
ludzi tak właśnie odczuwa. 

W ostatnich latach podjęto kilka globalnych 
inicjatyw, które wydają się być odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie. W ostatnim czasie, 

Zmiany w przepisach mogłyby zachęcić inwestorów do  
alokacji większej części portfela inwestycyjnego w  
fundusze realizujące cele zrównoważonego rozwoju

Ekspercki / Zaawansowany

Średniozaawansowany

Początkujący / 
 Elementarny

69%

56%

45%

plan działania UE na rzecz zrównoważonego 
finansowania zawiera wytyczne dotyczące 
inwestowania zgodnego z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju, aby zachęcić do 
dwustronnej rozmowy między inwestorami a 
firmami poszukującymi inwestorów.

Dostęp do informacji był kolejnym czynnikiem, 
który zdaniem inwestorów mógłby być siłą 
napędową zmian w kontekście sposobu 
podejmowania przez nich inwestycji 
odpowiedzialnych społecznie.  Ponad 
połowa osób (59%) uważa, że   jeśli ich 
doradca finansowy dostarczy im więcej 
łatwych do zrozumienia informacji na temat 
zrównoważonych inwestycji, w ten sposób 
przeznaczy więcej swojego portfela. 

Generacja X była ponownie najbardziej otwarta 
na inwestowanie odpowiedzialne społecznie, 
ponieważ z dużym prawdopodobieństwem 
kilka czynników zachęciło ich do przeznaczenia 
większej ilości swoich inwestycji na fundusze 
realizujące cele zrównoważonego rozwoju. 

60%
osób jest zdania, że zmiany 
w przepisach i niezależne 
ratingi mogą zachęcić 
je do inwestowania 
większej ilości środków w 
fundusze realizujące cele 
zrównoważonego rozwoju
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Przyczynianie się do 
zrównoważonego świata 
poprzez finanse osobiste
W ciągu ostatniej dekady zrównoważony 
rozwój stał się coraz ważniejszym aspektem 
inwestowania. Odpowiedzialność społeczna 
wzrosła w globalnej świadomości wbrew 
coraz bardziej wymagających uwarunkowań 
społecznych i środowiskowych.  

Rezultaty dotyczące Globalnego Badania 
Inwestorów 2019 pokazują, że ludzie dbają o 
zrównoważony rozwój. Jednak zachęty finansowe 
są nadal traktowane priorytetowo w stosunku 
do celów zrównoważonego rozwoju. Niemniej 
jednak potencjalny zysk oraz pozytywny wpływ 
nie wykluczają się wzajemnie. Osoby, które 
uznały swój poziom wiedzy inwestycyjnej za 
wyższy wydają się to rozumieć w większym 
stopniu, niż te mniej pewne swej wiedzy. 

Na poziomie branżowym wyraźnie widać 
kilka czynników, które mogą zachęcić ludzi 
do alokowania większej części swoich portfeli 
inwestycyjnych w zrównoważony rozwój. 
Zaspokojenie potrzeby dodatkowej regulacji, 
przejrzystości na poziomie funduszy i doradztwa 
finansowego zachęciłoby ludzi do wykorzystania 
ich finansów osobistych w celu przyczynienia się 
do bardziej zrównoważonego świata.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane 
mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą 
nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. 
Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost 
lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Firma Schroders zleciła Research Plus Ltd 
przeprowadzenie w okresie od 4 kwietnia do 
7 maja 2019 r. niezależnego badania online na 
grupie 25 743 inwestorów z 32 krajów na całym 
świecie. To badanie definiuje “inwestorów” jako 
osoby, które będą inwestowały minimum 10 
000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 
miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 
lat dokonali zmian w swoim portfelu; te osoby 
odzwierciedlają opinie inwestorów z każdego 
kraju uwzględnionego w ankiecie. Emerytowani 
inwestorzy zostali uwzględnieni w tych 
przypadkach, gdzie było to możliwe.

Ważne informacje

Ten materiał nie stanowi oferty, zachęty 
bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży 
jakiegokolwiek instrumentu finansowego 
lub zastosowania jakiejkolwiek strategii 
inwestycyjnej. Przedstawione tutaj informacje 
uważane są za wiarygodne, jednak nie 
gwarantujemy ich kompletności ani dokładności. 
Wszystkie dane zostały pozyskane przez nas i 

są przedstawiane bez jakiejkolwiek gwarancji. 
Powinny one zostać niezależnie zweryfikowane 
przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. 
Dane stron trzecich są własnością dostawców 
danych lub są przez nich licencjonowane i bez ich 
zgody nie mogą być powielane, wyodrębniane 
ani wykorzystywane w jakimkolwiek celu. Ani 
my, ani dostawca danych, nie ponosimy żadnych 
zobowiązań w związku z danymi stron trzecich.

Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien 
być traktowany jako doradztwo w kwestiach 
księgowych, prawnych czy podatkowych. Nie 
należy opierać się na poglądach i informacjach 
zawartych w niniejszym materiale przy 
podejmowaniu indywidualnych decyzji 
inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma 
nie ponosi też odpowiedzialności za błędne 
informacje oraz opinie. Wszelkie odniesienia do 
papierów wartościowych, sektorów, regionów 
i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach 
ilustracyjnych. Firma Schroders wyraziła w tym 
dokumencie swoje poglądy i opinie, które mogą 
ulegać zmianie.

Na terytorium Ameryki Północnej, niniejsza 
treść jest wydawana przez Schroder 
Investment Management North America 
Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od 
spółki Schroders plc, zarejestrowanego w SEC 
doradcy, dostarczającego produkty i usługi 
zarządzania aktywami klientom z USA i Kanady. 
Dla wszystkich pozostałych osób ta treść jest 
wydawana w Wielkiej Brytanii przez Schroder 
Investment Management Limited, 1 London Wall 
Place, Londyn, EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 
Anglia. Instytucja autoryzowana i nadzorowana 
przez Financial Conduct Authority. 
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