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Ринкова ефективність традиційних індексів фондового ринку та індексів соціальної
відповідальності: роль звітності по сталому розвитку
Корпоративна соціальна відповідальність, розкрита в звітності по сталому розвитку, впливає на фінансову
діяльність компаній. Як результат, до традиційних індексів фондового ринку (TI) додаються індекси соціально
відповідального фондового ринку (SRI). Мета цього дослідження – встановити, чи є якісь відмінності у поведінці
TI та SRI. Щоб це зробити, автори аналізують їх ефективність. Вони використовують аналіз R/S, щоб розрахувати
показник Херста як міру сталості (наявність довготривалої пам’яті). Існування сталості було підтвердженням на
користь меншої ефективності. Згідно емпіричних результатів, SRI має меншу ефективність, зокрема Індекс Доу
Джонса. Нижча ефективність також спостерігалась в перехідних економіках з відповідальним інвестиційним
сегментом, в порівнянні з традиційними індексами фондового ринку. Пропонуються подальша стандартизація та
традиційний методологічний підхід до розкриття звітності по сталому розвитку.
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Рыночная эффективность традиционных индексов фондового рынка и индексов социальной
ответственности: роль отчетности по стабильному развитию
Корпоративная социальная ответственность, раскрытая в отчетности по стабильному развитию, влияет на
финансовую деятельность компаний. Как результат, к традиционным индексам фондового рынка (TI) добавлены
индексы социально ответственного фондового рынка (SRI). Цель этого исследования – установить, есть ли какието отличия в поведении TI и SRI. Чтобы это сделать, авторы анализируют их эффективность. Они используют
анализ R/S, чтобы расчитать показатель Херста как меру стабильности (наличие долгосрочной памяти).
Существование стабильности было подтверждением на пользу меньшей эффективности. Согласно эмпирических
результатов, SRI имеет меньшую эффективность, а именно индекс Доу Джонса. Более низкая эффективность также
наблюдалась в переходных экономиках с ответственным инвестиционным сегментом, по сравнению с
традиционными индексами фондового рынка. Предлагаются дальнейшая стандартизация и традиционный
методолгический подход к раскрытию отчетности по стабильному развитию.
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