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HOSPODÁRSKA ETIKA A FINANČNÁ SFÉRA 

ETICKÉ INVESTOVANIE 

 

Ján KALAJTZIDIS 

 
„Nepotrebujeme mravnosť in abstracto, v teóriách a knihách.  

Etika nie je pre písací stôl, je pre reálny život.“ 

(Tomáš Garrigue Masaryk) 

 

ojem etické investovanie1 môže na ľudí pôsobiť ako oxymoron, v tejto práci sa však po-

kúsime tento pohľad vyvrátiť. Našou úlohou je predstaviť etické investovanie, poukázať 

na tento fenomén, ktorému sa v našej kultúrne oblasti nevenovalo dostatok pozornosti, a ktorú 

si podľa nášho názoru zaslúži. Každý z nás je ovplyvňovaný a má možnosť ovplyvňovať spo-

ločnosť, ktorá ho obklopuje prostredníctvom peňazí, ktoré ako ťažisko konania nadobúdajú 

neobmedzenú moc. Slúžia ako prostriedok, ktorým vyjadrujeme naše nazeranie na svet a náš 

postoj k nemu. Sú nástrojom, pomocou ktorého môžeme naše postoje konkretizovať. Dnes sa 

ľudia začínajú intenzívnejšie zaujímať o svet, v ktorom žijú, ako ho žijú a ako ho sami 

ovplyvňujú. 

Zadefinovanie pojmu etické investovanie nie je ľahká úloha, toto tvrdenie vyplýva aj 

z množstva pomenovaní, ktoré sa pre tento fenomén využíva. Neexistuje jednotná definícia 

etického investovania, ktorá by bola všeobecne prijatá a používaná. Jedným z mnohých zade-

finovaní môže byť takéto: Etické investovanie je investovanie peňazí, pri ktorom sa nezvažuje 

len jediný cieľ a to zisk, ale zvažujú sa etické, environmentálne, spoločenské a ekonomické 

dôsledky investovania. Prvú odlišnosť z bežným investovaním teda nachádzame v rozšírení 

cieľa, ku ktorému investori uprednostňujúci etické investovanie smerujú. Pri etickom investo-

vaní teda investori získavajú moc ovplyvňovať spoločnosť v ktorej žijú a zároveň preberajú 

zodpovednosť za dôsledky, ku ktorým dochádza pri zhodnocovaní ich peňazí. Túto moc 

a zodpovednosť získavajú ako dôsledok svojich rozhodnutí pri výbere kritérií investovania. 

                                                 
1 V literatúre sa stretávame z rôznymi obmenami pomenovania takéhoto spôsobu investovania. Medzi najbež-

nejšie patrí: spoločensky zodpovedné investovanie (socially responsible investment), zodpovedné investova-

nie (responsible investment), investovanie v súlade z myšlienkou trvale udržateľného rozvoja (sustainable in-

vestment). 
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Podľa názoru Vladimíra Baláža zo spoločnosti Sevisbrokers Finance, o. c. p., a. s. (Baláž, 

2006) etické investície môžeme definovať podľa cieľovej skupiny investorov. Vyčleňujeme tri 

základné skupiny: environmentálne orientované, sociálne a morálne orientované a nábožen-

sky orientované. 

Environmentálne orientované investície potom rozdeľujeme na zelené, tmavozelené a svet-

lozelené investície. Tmavozelené fondy (dark green) sú pri výbere investície veľmi striktné 

a orientujú sa výlučne na obnoviteľné zdroje energie. Na rozdiel od nich „klasické“ zelené 

investujú do environmentálnych technológií a odmietajú investície do podnikov, ktoré sú 

škodlivé vo vzťahu k životnému prostrediu. Odmietajú napríklad jadrový a ťažobný priemy-

sel. Existuje však aj tretia forma environmentálne orientovaných investícii nazývaných svet-

lozelené fondy, ktoré sa vyznačujú len miernou formou striktnosti kritérií v porovnaní s tma-

vozelenými fondmi. 

Na sociálne a morálne orientovanú cieľovú skupinu sa zameriavajú investície odmietajúce 

podniky využívajúce prácu znevýhodnených obyvateľov, akými sú napríklad deti a väzni. 

Kritéria nespĺňajú ani štáty, ktorých legislatíva takýto spôsob využívania neodmieta. Zákaz 

investovania sa v striktnom meradle týka aj podnikov vyrábajúcich zbrane. Naopak tento typ 

investícii sa zameriava na podniky, ktoré sú spoločensky zodpovedné a snažia sa internalizo-

vať etiku do svojej korporátnej politiky. S investíciami zameriavajúcimi sa na túto cieľovú 

skupinu potom úzko súvisí proces eticizácie (ethicism). 

Poslednou skupinou sú nábožensky orientované investície. Tie sa pri rozhodovaní o vlože-

ní peňazí do procesu zhodnocovania rozhodujú na základe odporúčaní predstaviteľov svojej 

náboženskej orientácie. Takúto formu orientácie považujeme za najstaršiu. Už v 18. storočí 

existovala „Náboženská skupina priateľov“ – kvakeri, ktorá svojim členom zakazovala po-

dieľať sa akýmkoľvek spôsobom na obchode s otrokmi. Dnes stále narastajúci význam majú 

aj investície islamské a židovské. Islamské obmedzenia sa týkajú napríklad neinvestovania do 

podnikov vyrábajúcich alkohol. V tomto kontexte je potrebné sa zameriavať i na problém kul-

túrneho relativizmu, vo vzťahu k morálnym princípom ktoré sa podľa tejto teórie nemôžu 

všeobecne vťahovať, na každú spoločnosť. Dobro a zlo si v konečnom dôsledku určuje a pri-

spôsobuje každá spoločnosť pre seba. 

Na základe týchto poznámok teda môžeme etické investovanie definovať ako investičnú 

stratégiu, ktorá kombinuje vôľu maximalizovať investičný zisk a zároveň dosahovať spolo-

čenské dobro. Spoločenské dobro za týchto okolnosti stotožňujeme so snahou o dosahovanie 

sociálnej spravodlivosti, upevňovanie občianskych a ľudských práv, ochranou životného pro-

stredia. Etické investovanie je teda investičná stratégia uprednostňujúca korporátne praktiky, 
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ktoré okrem orientácie na zisk (ekonomická zodpovednosť voči investorom)2 sú aj environ-

mentálne, sociálne, spoločensky a morálne zodpovedné. 

 

KRÁTKA HISTÓRIA ETICKÉHO INVESTOVANIA 

Počiatky etického investovanie nachádzame, v náboženských učeniach, ktoré nechceli, aby 

boli peniaze investované do „hriešnych“ aktivít. Martin Luther vo svojom spise O obchodo-

vaní a úžere z roku 1524, na jednej strane akceptuje požičiavanie peňazí (teda investovanie), 

ale na druhej strane odmieta neprimerane vysoké úroky, ktoré často mnohý vyžadovali. Za 

hriešne aktivity sa považovalo napríklad obchodovanie s tabakom, alkoholom alebo hazard. 

Prvé takéto nariadenie, respektíve odporúčanie ktoré poznáme pochádza z roku 1758, keď tzv. 

„Náboženská skupina priateľov“ (kvakeri) zakázala svojim členom zúčastňovať sa na obcho-

de s ľuďmi. Začiatkom 20. storočia metodistická cirkev začala investovať na burze cenných 

papierov, vedome odmietajúc podniky, ktoré vyrábali a obchodovali s alkoholom a tabakom. 

Vychádzali i z učenia Johna Wesleyho, teológa a kazateľa žijúceho v 18. storočí. V jeho 

kázni „Používanie peňazí“3 položil základy k spoločensky zodpovednému investovaniu, keď 

stanovuje základné pravidlá, ako neubližovať svojim blížnym pri podnikaní a vyhýbať sa 

priemyslu, ktorý spôsobuje znečistenie. Zároveň obhajuje peniaze a vyjadruje myšlienku, že 

nie oni, sú pôvodom zla, ale tí, ktorí ich zle využívajú. Peniaze sa dajú použiť tak, aby vznika-

lo zlo, ale na druhej strane môžeme prostredníctvom nich smerovať k dosahovaniu dobra. Už 

Aristoteles v Etike Nikomachovej vyjadruje myšlienku, že peniaze sú len prostriedkom. A te-

da prijatím tejto myšlienky môžeme za pomoci peňazí ako prostriedku, ich racionálnym in-

vestovaním, smerovať k spoločenskému dobru. 

Tento typ investovanie však, ešte nebol typom kolektívneho investovania akým sú naprí-

klad podielové fondy, ktoré ponúkajú bankové inštitúcie. V USA sa pohyb týmto smerom za-

čal v 70. rokoch v období vojny vo Vietname. Protesty proti vojne v tomto období viedli 

k negatívnemu postoju ľudí k chemickému priemyslu (napalm), ktorý z tejto vojny profitoval. 

Ľudia si uvedomovali, že ich osobné presvedčenie a to ako investujú svoje peniaze, má moc 

ovplyvňovať dianie okolo nich. 

V roku 1967 Luther Tyson, neskôr zakladateľ Pax world fund,4 považovaný za prvý etický 

podielový fond, dostal list, v ktorom sa ho istá pani z Ohia pýtala na existenciu podielových 

                                                 
2 Milton Friedman, podľa ktorého morálna zodpovednosť manažérov voči investorom je v tvorbe zisku. 
3 On-line publikovaná na: http://www.raptureme.com/resource/wesley/serm-050.html. 
4 http://www.paxworld.com. 
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fondov, prostredníctvom ktorých by mohla spravovať svoje dôchodkové sporenie a neboli by 

spojené s priemyslom previazaným na vojnovú výrobu. Odpoveď však bola negatívna. O nie-

koľko rokov neskôr sa Tyson ako účastník mierových rokovaní o ukončení Vietnamskej vojny 

v Paríži rozhodol vytvoriť fond, ktorý by bol určený investorom ako spomínaná žena. 

Ako sám konštatuje motiváciou bolo umožniť ľudom investovať s možnosťou uchovať si 

vlastné hodnoty a zároveň vyzvať korporácie, aby zavádzali a udržiavali sociálne i environ-

mentálne štandardy. V roku 1971 bol založený pravdepodobne prvý podielový fond, ktorý pri 

investovaní zohľadňoval ekonomické a spoločenské kritéria navzájom. V ďalších rokoch na-

sledovalo Pax world fund 201 nových fondov spadajúcich do kategórie etického investovania, 

ktoré v roku 2005 dosiahli hodnotu 2,3 bilióna amerických dolárov. 

V Európe sa prvé spoločensky zodpovedné investičné fondy objavujú o desaťročie neskôr. 

Prvým je F&C Stewardship fund5 založený v roku 1984 vo Veľkej Británií, ktorá je pova-

žovaná za priekopníka etického investovania v Európe. 

 

SPÔSOBY ETICKÉHO INVESTOVANIA 

Dve základné podoby etického investovania sú: Investovanie do firiem na základe infor-

mácií, ktoré prináša trh a informácií, ktoré poskytujú rozličné výskumné agentúry. „Jednou 

z najviac uznávaných je EIRIS – Ethical Investment Research Service, zo sídlom v Londýne.“ 

(vl. preklad) (Crane, 2004, s. 212). Druhým typom je investovanie na základe vlastných etic-

kých kritérií. Takéto investície sú detailnejšie monitorované a investovanie môže byť založené 

na vlastných kritériách. Kritéria pre takéto investovanie sa rozdeľujú do dvoch skupín. Určujú 

sa také, ktoré majú pozitívny prínos a tie, ktoré investor považuje za negatívne v prístupe 

k spoločnosti alebo k životnému prostrediu. 

Existuje viacero spôsobov rozdelenia metód etického investovania, ktoré sa snažia maxi-

malizovať finančný výnos a zároveň spoločenské dobro. Pokúsime sa predstaviť niekoľko 

z nich. Rozdelenie na štyri základne metódy:6 

Preverovanie – preverovanie, ktoré vylučuje od investovania na základe spoločenských a / 

alebo environmentálnych kritérií, ako príklad sa dá uviesť vylúčenie investovania do firiem 

zaoberajúcim sa tabakom. K vylúčeniu dochádza, ak firma pôsobí v odvetví ktorého vplyv na 

spoločnosť či životné prostredie sa nezhoduje s hodnotami investorov. K začleneniu naopak 

                                                 
5 http://www.fandc.com/new/aboutus/Default.aspx?id=63830. 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_investment. 
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dochádza ak firma pôsobí pozitívne. Ako príklad sa dajú uviesť aktivity v sfére obnoviteľných 

zdrojov. 

Zbavovanie – zbavovanie sa akcií, ku ktorému dochádza na základe etických a nie finanč-

ných kritérií. Investor sa rozhodne že investície ktoré má, už nie sú v súlade s jeho hodnotami 

a tak sa rozhodne akcií zbaviť. 

Aktivita podielnikov (investorov) – úsilie o pozitívne ovplyvňovanie korporátnej politiky. 

K takémuto úsiliu zaraďujeme napríklad iniciovanie dialógu s manažmentom týkajúceho sa 

problémov a ich ovplyvňovanie. Podielnici sa snažia ovplyvňovať smerovanie podniku a ria-

denie manažmentu v nádeji, že táto zmena prinesie v budúcnosti finančné zlepšenie a zároveň 

prispeje k dobru investorov, zákazníkov, zamestnancov a komunity. 

Pozitívne investovanie – investovanie do aktivít, ktoré majú veľký pozitívny prínos v so-

ciálnej sfére a pomáhajú najmä znevýhodnením sociálnym skupinám obyvateľstva. Pomoc sa 

sprostredkuje napríklad prostredníctvom hypoték a mikropožičiek určených pre menšiny ale-

bo sociálne slabé vrstvy spoločnosti. 

Ako príklady sa dajú uviesť aktivity banky Vozrozhdeniy v Rusku a jej program „sociálnej 

karty“,7 či nízko úročené pôžičky farmárom a firmám zaoberajúcim sa agrikultúrnou produk-

ciou. Druhým príkladom je čerstvý nositeľ Nobelovej ceny za mier Muhammad Júnus a banka 

Grámín z Bangladéša, ktorým bola cena udelená za úsilie o ekonomický a sociálny rozvoj 

krajiny. O túto pomoc sa snaží prostredníctvom rôznych podporných ekonomických systé-

mov, z ktorých najznámejší je systém mikropôžičiek. 

Spoločnosť EIRIS poskytuje nezávislé štúdie týkajúce sa spoločenského, environmentál-

neho a etického pôsobenia podnikov rozdeľuje metódy na tri základné. Preverovanie, upred-

nostňovania a angažovanie. Stratégie sa môžu používať v kooperácii i samostatne. Metóda 

preverovania sa delí na dve základne aktivity, vylúčenie a začlenenie do investičného plánu. 

Uprednostňovanie je metóda, ktorá sa uplatňuje ak dochádza k zhode v sektore či zisko-

vosti podnikov, ktoré sú preverované. Ako príklad nám poslúži výber medzi viacerým ťažob-

nými spoločnosťami, ktoré vykazujú podobný zisk, no na základe požiadaviek ich správania 

voči životnému prostrediu bude vybraná tá, ktorá spôsobuje najmenšie škody. 

Angažovanie je metóda, v ktorej sa nejedná priamo začleňovanie či vylúčenie podniku 

z možnej investície, hovoríme skôr o snahe pôsobiť na podnik, aby zmenil svoju podnikovú 

                                                 
7 Tento projekt sa testuje v meste Serpuchov. Jedná sa o kartu, ktorá plní okrem funkcie klasickej bankovej 

platobnej karty, aj funkciu karty na zľavy pre sociálne slabších občanov. Zľavy sa týkajú liekov, jedla a do-

pravných služieb mesta. 
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politiku a zameral ju žiadaným smerom. V praktickej rovine sa tento prístup odzrkadlil 

v zmene cien liečiv na chorobu AIDS, keď firma GlaxoSmithKline, jedna z najväčších nadná-

rodných farmaceutických spoločností, prehodnotila svoj prístup k cenovej politike na základe 

dialógu s firmami, ktoré do nej investujú a takýto postup si želali.8 Hraničnou formou tejto 

metódy je ovplyvňovanie rozhodnutí firmy dotýkajúcich sa environmentálnych a spoločen-

ských chúlostivých tém prostredníctvom podielnikov, ktorí pohrozia predajom svojich po-

dielov. 

 

JE ETICKÉ INVESTOVANIE AJ ZISKOVÉ INVESTOVANIE? 

Problematikou ziskovosti etických investícii sa zaoberalo viacero autorov. Ruská ekonóm-

ka Lučko, zaoberajúca sa problematikou hospodárskej etiky hovorí: 

„Ak porovnáme Dow Jones Sustainability Index s Dow Jones Global Index, zistíme, že niektoré roky do-

sahuje vyššie zisky, no v porovnaní z dlhodobého hľadiska v rozmedzí rokov 1997 až 2001 Dow Jones 

Sustainability Index predbehol klasický až o 35 %.“ (vl. preklad) (Lučko, 2005, s. 79). 

Slovenský ekonóm Vladimír Baláž používa ako nástroj na overovanie kolektívnych inves-

tícii tiež indexové trhy. A konštatuje: „indexy pre etické investovanie hovoria, že etické fondy 

určite nie sú stratovou záležitosťou.“ (Baláž, 2006). Vychádzajúc z porovnania Dow Jones a 

Dow Jones Sustainability indexov, ktoré sú porovnateľné aj vzhľadom na štruktúru portfólií 

tiež zistil, že etické indexy dosahuje mierne vyššiu mieru výnosu. 

I keď existuje viacero prieskumov, ktoré boli v tomto smere vedené dokazujú, že fondy in-

vestujúce do etických obchodných aktivít majú z dlhodobého hľadiska väčšiu ziskovosť ako 

klasické investičné fondy. Výskum vykonaný v roku 1999 vo Veľkej Británií tvrdí že „nie je 

pravdepodobné, že etické investovanie vedie za každých okolností k vyšším no zároveň ani 

k nižším výnosom.“ (vl. preklad) (Webster – Havemann, 1999, s. 13) 

Zároveň však štúdia firmy EIRIS konštatuje, že „v priemere existuje nižšia rizikovosť etic-

kých fondov v porovnaní s klasickými.“ (vl. preklad) (Webster – Havemann, 1999, s. 41) Jed-

noznačné tvrdenia týkajúce sa tejto problematiky sú možné, len z dlhodobého hľadiska, no 

doterajšie informácie hodnotia takúto formu investícii i z ekonomického pohľadu veľmi klad-

ne. 

 

                                                 
8 Firmy Oxfam, investičné spoločnosti Hendersons a Morleys & Jupiter. 
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AKÉ SÚ TEDA NAŠE MOŽNOSTI ETICKY INVESTOVAŤ?9 

Predpokladáme, že medzi základné požiadavky každého, kto sa rozhodol investovať penia-

ze, patrí zisk, druhou prioritou je bezpečnosť investície a v našom prípade aj snaha o presa-

dzovanie spoločenského dobra prostredníctvom morálnej stránky investície. 

Dva základne prístupy, ktorými môžeme náš cieľ sledovať, sú: vyhýbanie sa neetickým in-

vestíciám a zároveň vyhľadávanie a aktivita v smere pozitívneho investovania, ktoré sme už 

spomenuli. V tomto smere za problematický považujeme pojem neetická investícia, či neetic-

ké investovanie. Ak by sme sa odvolávali na subjektívnu morálno-hodnotovú štruktúru jed-

notlivca, mohla by byť v konečnom dôsledku považovaná akákoľvek investícia za morálne 

obhájiteľnú. Preto je vhodné vychádzať zo základných kritérií, ktoré by sme mohli charakteri-

zovať ako snahu o to, aby investícia neubližovala, nepoškodzovala zdravie a nespôsobila 

smrť. Zároveň považujeme za dôležitú snahu o nepoškodzovanie životného prostredia i keď 

nemusí ísť priamo o jeho ochranu. 

Ak hovoríme o pozitívnom investovaní, nemusí sa jednať len o podniky, ktoré priamo po-

zitívne prispievajú k riešeniu spoločenských, sociálnych či environmentálnych problémov. Za 

vhodné sa nám zdá aj zameranie sa na firmy s otvoreným prístupom k spoločenskej zodpo-

vednosti, podniky a firmy presadzujúce nový fenomén eticizácie (ethicism). 

 

ETICIZÁCIA (ETHICISM) 

Odvodené z gréckeho antického slova „ethikos“, ktoré v preklade znamená vyvstávanie zo 

zvyku. Pojem eticizácia používame na pomenovanie procesu, ku ktorému dochádza, ak sa 

biznis správa eticky a takéto správanie vedie k vzniku, či zvyšovaniu zisku. 

Z ekonomického pohľadu sa môžeme zamerať na eticizáciu v troch hlavných oblastiach. 

Je to forma vlády, priemysel a konzumenti, výzvou je také konanie, ktoré vedie k tvorbe 

dobra v ich prospech a zároveň nie je na úkor zákazníkom, zvieratám či prostrediu a zamest-

nancom.  

Vo vzťahu k forme vlády – slobodný trh a demokratická spoločnosť je prostredie, z ktorého 

sa môže eticizácia vyvíjať a rozvíjať. Naopak potom rozvojové krajiny, ktoré ešte len smerujú 

k demokracii a slobodnému trhu môžu využiť eticizáciu ako prostriedok k mierovej politickej 

zmene a ekonomickému úspechu. 

                                                 
9 http://www.ethicalinvesting.com/philosophy.shtml. 
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Vo vzťahu k priemyslu – eticizácia je konanie, ktoré zákazníci stále viac očakávajú. Zá-

kazníci sa dožadujú, aby podniky od ktorých si kupujú výrobky sa správali eticky. Táto výzva 

v sebe zahŕňa širokú škálu činnosti od zvyšovania miery recyklácie, spravodlivú plácu pre 

zamestnancov, investovanie do spokojnosti zamestnancov, či znižovanie znečistenia životné-

ho prostredia. 

Vo vzťahu ku konzumentom – každý z nás, spotrebiteľov, má možnosť meniť veci k lep-

šiemu tak, že sa rozhodne správať etickejšie ako konzument10 kedykoľvek je to možné. 

O eticizácii v biznise môžeme uvažovať ako o výzve a významnej sociálno ekonomickej 

zmene, ku ktorej dochádza v ekonomike 21. storočia. Podľa niektorých názorov, ktoré uvažu-

jú o eticizácii a procesoch ktoré ju sprevádzajú (spoločenská zodpovednosť podniku, slušné 

obchodné praktiky) z dlhodobého hľadiska môžeme hovoriť o zmene, ktorá je porovnateľná 

s industrializáciou, ktorá prebehla v 18 a 19. storočí alebo voľným obchodom, ktorý sa rozvi-

nul v storočí 20. 

V nasledujúcej pasáži sa pokúsime ukázať eticizáciu v praxi na príklade obchodného re-

ťazca Mark & Spencer. 

V januári 2006 Mark & Spencer predstavil obchodnú stratégiu nazvanú „Look behind the 

label“, vo voľnom preklade čosi ako „pozri sa za štítok“. Táto iniciatíva bola v auguste toho 

istého roku vyhlásená ako najlepšia pozitívna propagácia značky v jej 122 ročnej histórií. Bo-

la označená ako zvýraznenie eticky a environmentálne priateľských obchodných praktík re-

ťazca Mark & Spencer. Päť základných oblastí týkajúcich sa tejto iniciatívy sú: slušné ob-

chodné praktiky, trvalo udržateľný rozvoj, vypratelnosť, geneticky modifikované potraviny, 

zaobchádzanie so zvieratami. 

Zdôrazňovanie etiky sa osvedčilo ako veľmi obľúbené u zákazníkov, ktorí sa zaujímajú 

o to, odkiaľ výrobky pochádzajú a ako sa vyrábajú. Títo ľudia sú pripravení zaplatiť aj viac, 

aby toto privilégium mali. Zameranie sa obchodného reťazca M&S etickým smerom v akomsi 

predvoji pred ostatnými bolo veľmi výhodným krokom, ktorým sa mu podarilo zachrániť 

pred kolapsom, ktorý pred niekoľkými rokmi hrozil. Štúdia vypracovaná investičnými ban-

kármi v Citigroup, zdôrazňuje úspech obchodnej stratégie „Look behind the label“. Autori 

Meg Brown a Bruce Hubbard ju opisujú ako „najlepšiu obchodnú stratégiu aká kedy prebie-

                                                 
10 Ako konzumenti máme možnosť rozhodnúť sa kde a prečo nakupujeme. Sú to rozhodnutia ktorými, dokáže-

me priamo ovplyvňovať či životné prostredie, svoju komunitu alebo chudobné regióny. Podporou malých 

podnikateľov, farmárov, miestnych obchodov podporujeme svoju okolie. Môžeme sa rozhodnúť nakupovať 

v obchodoch ktoré presadzujú slušné obchodné praktiky a vyhýbať sa tým ktoré sú arogantné. 
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hala“. Objavili sa slogany: „Nie sú to len naše prírodné farby, ktoré neničia životné prostre-

dia“, „Zaväzujeme sa zredukovať soľ rýchlejšie, ako poviete chlorid sodný “. Ako dôkaz, že 

sa nejedná len o sľuby, slúži fakt o 15 percentnej redukcii soli v sendvičoch predávaných 

v reťazcoch M&S. Posledné prieskumy za rok 2006 dokázali až 48 percentný nárast zisku na 

746 miliónov anglických libier. Podľa banky Citigroup stratégia „Look behind the label“ dala 

reťazcu M&S najmenej 6 mesačný náskok pred jej najväčšími rivalmi vo Veľkej Británií. Zá-

roveň podnietila aj iné reťazce k podobnej stratégií, napríklad Tesco začalo v Británii presa-

dzovať politiku užívania menšieho množstva nákupných tašiek. Každý nakupujúci, ktorý si 

donesie zo sebou vlastnú tašku je odmenený výhodami prostredníctvom vernostnej karty atď. 

Vzhľadom na našu problematiku uvedieme zistenie, podľa ktorého informácie týkajúce sa 

etického či neetického správania firmy dokážu ovplyvňovať cenu akcii. Efekt ktorý bol ziste-

ný, sa pohybuje v škále od 0,5 do 3 percent. (Webster – Havemann, 1999, s. 1) 

 

PROFIL INVESTORA DO ETICKÝCH FONDOV 

Etické investovanie patrí doposiaľ na okraj záujmu investorov a správcovských spoločnos-

tí, dokázateľne si však razí svoju cestu a dostáva sa do pozornosti širšej verejnosti. Je považo-

vané za jeden z najrýchlejšie rastúcich investičných trendov dnešnej doby. V Spojených štá-

toch amerických je približne 2,34 biliónov amerických dolárov investovaných vo fondoch, 

ktoré by sme mohli označiť za etické. V prepočte k ostatným investíciám to činilo 1 eticky 

investovaný dolár k 8. (Social Investment Forum 2001 Trends Report). 

V Európe v roku 2003 existovalo 220 rozličných spoločensky zodpovedných investičných 

fondov v hodnote 336 miliárd euro. Nárast o záujem bol zaznamenaný aj v Austrálii, s hodno-

tou fondov 21,5 miliardy amerických dolárov. 

V roku 2004 bol vykonaný prieskum na základe objednávky britských správcovských spo-

ločností, ktorý sa zaoberal otázkou: Kto je typický investor do etických fondov? 

Prieskum bol uskutočnený na bezmála 5000 respondentoch so zameraním na zistenie ich 

zamestnania. Výsledkom bolo zistenie, podľa ktorého najväčší záujem prejavujú bohatí dô-

chodcovia a následne zamestnanci školstva, zdravotníctva a štátnej a verejnej sféry. Druhým 

zistením bolo vekové zloženie potenciálnych investorov, kde etickú formu investovania 

uprednostňovali mladší ľudia, ktorí mali zároveň vyššie vzdelanie a zaujímavosťou je i preva-

ha žien. (Baláž, 2006) 
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ZÁVER 

Etické alebo spoločensky zodpovedné investovanie nemá dlhú históriu, v pomerne krát-

kom čase sa však dokázalo presadiť a zaujať stabilné miesto vo svete investovania. V čoraz 

väčšom meradle ľudia uvažujú a uvedomujú si svoju zodpovednosť, ktorá sa v dnešnom glo-

bálnom svete netýka už len ich samotných alebo ich najbližšieho okolia ale i celého sveta. 

Prudký rozvoj postavil ľudstvo do pozície, keď nemôže naďalej ignorovať rýchlo sa množiace 

problémy. Autor tejto práce nie je zástancom bezbrehého strachovania sa nad úpadkom sveta 

a nie je naklonený ani tvrdeniu, podľa ktorého dochádza k nenapraviteľnej devastácii životné-

ho prostredia. Každý z nás však, ako bytosť morálna, je zodpovedný nielen za seba, ale aj za 

svet, ktorý ho obklopuje. Etické investovanie je prostriedok pomocou ktorého každý z nás 

môže svoje vnútorné hodnoty, princípy a presvedčenia prezentovať. 

 

ZDROJE 

Baláž, Vladimír: Luxus alebo nevyhnutnosť – Čo sa skrýva pod pojmom „etické investovanie“. Inves-

tor, 2006, VII, s. 22 – 25. 

Banka Vozrozhdeniye: Annual report 2004. Moscow 2005. 83 s. 

Barrow, Becky: M&S turns green to gold. Daily Mail, 23. august 2006, s. 11. 

Crane, Andrew – Matten, Dirk: Business ethics. A European perspective. New York: Oxford Universi-

ty Press 2004. 484 s. 

Lučko, Marina Ľ.: Etika biznesa–faktor uspecha. Moskva: Eksmo Education 2006. 317 s. 

Wesley, John: The use of money. 1872. http://www.raptureme.com/resource/wesley/serm-050.html 

Webster, P. – Havemann, R.: Does ethical investment pay? EIRIS, 1999. 

http://www.eiris.org/files/research%20publications/doesethicalinvestmentpay99.pdf 

http://www.paxworld.com 

http://www.fandc.com 

http://www.wikipedia.org 

http://www.ethicalinvesting.com/philosophy.shtml 

 

O AUTOROVI 

Ján Kalajtzidis je študentom 4. ročníka denného magisterského štúdia v odboroch dejepis – 

etika; kontakt: ionann@gmail.com. 

 




