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Wstęp

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz firma doradcza Deloitte, kontynuując działania zmierzające do 

upowszechniania koncepcji odpowiedzialnego inwestowania (ang. SRI - socially-responsible investing) po raz drugi wspólnie 

przeprowadziły kompleksowe badanie adresowane do przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych. Tematem badania był 

wpływ czynników związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG - environment, social, 

governance) na decyzje inwestycyjne. Do wypełnienia ankiety on-line, składającej się z 16 pytań, zaproszono grupę składającą 

się z ponad 120 profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego. Uzyskano zwrot odpowiedzi na poziomie 1/3.

Dzięki wykorzystaniu struktury pytań przyjętej w ramach ubiegłorocznego badania, możliwe stało się zaobserwowanie skali 

zmian zachodzących w świadomości inwestorów oraz ich stosunku do odpowiedzialnego inwestowania. Dodatkowo,  

w ankiecie poszerzono zakres pytań dotyczących pierwszego w Europie Środkowej i Wschodniej indeksu giełdowego spółek 

odpowiedzialnych – RESPECT Index, tak aby poznać opinię inwestorów, niezwykle cenną dla dalszego rozwoju indeksu.

W porównaniu do poprzedniego badania możemy zaobserwować nieznaczny wzrost wiedzy i poprawę stosunku inwestorów 

do wartości płynącej z uwzględniania aspektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu w podejmowanych przez nich 

decyzjach dotyczących lokowania aktywów. Jednocześnie droga, jaką mamy do przebycia w celu zbliżenia się do poziomu 

prezentowanego w tym względzie przez dojrzałe rynki Europy Zachodniej i USA, wciąż jest długa i wymagane są dalsze, 

bardziej aktywne działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym. 

Odpowiedzialne inwestowanie (SRI) to strategia 
inwestowania środków indywidualnych lub należących do 
instytucji, która w równym stopniu dąży do maksymalizacji 
zysku, co do osiągania określonych celów społecznych 
i uwzględniania potrzeby rozwijania się w sposób 
zrównoważony.

Inwestorzy odpowiedzialni podejmując decyzje inwestycyjne uwzględniają aspekty związane 
ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG). Uprzywilejowują oni 
te przedsiębiorstwa, które stosują praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym 
dotyczące takich zagadnień jak ochrona praw konsumenta, zrównoważony łańcuch dostaw, 
ograniczanie skali negatywnego oddziaływania na środowisko, odpowiedzialne zarządzanie 
zasobami ludzkimi czy choćby przejrzysty ład organizacyjny.
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Mając na uwadze trendy obserwowane na wspomnianych wcześniej rynkach, warto podejmować działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym. Jak wynika bowiem z badania 
European SRI Study 2012, przeprowadzanego w dwuletnim cyklu przez Europejskie Forum Zrównoważonego Inwestowania (Eurosif), wolumen odpowiedzialnych i zrównoważonych 
inwestycji na rynkach europejskich rośnie dynamicznie od kilku lat. Dzieje się tak pomimo kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej. 

Eurosif w swoim badaniu rozróżnia siedem strategii  
odpowiedzialnego inwestowania:
•	 inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem  

(ang. sustainability themed investment), 
•	 inwestycje zgodnie z zasadą „najlepszy w swojej klasie”  

(ang. best-in-class investment selection),
•	 screening na podstawie norm (ang. norms-based screening),
•	wyłączenie z portfolio inwestycyjnego  

(ang. exclusion of holdings from investment universe),
•	 integracja czynników ESG do analizy finansowej  

(ang. integration of ESG factors in financial analysis),
•	 zaangażowanie i rzecznictwo interesariuszy  

(ang. engagement and voting on sustainability matters),
•	 inwestycje ukierunkowane na generowanie pozytywnego  

wpływu (ang. impact investment).

W przypadku pierwszych czterech z wyżej wymienionych strategii w latach 2009-2011 odnotowano wzrost w zakresie posługiwania się nimi na poziomie ponad 37% w skali roku. 
Porównując powyższe wyniki można stwierdzić, że odpowiedzialne inwestowanie znajduje się w Polsce dopiero na początku drogi do dynamicznego rozwoju. Najbardziej 
popularną obecnie strategią odpowiedzialnego inwestowania stosowaną na rynku polskim są wyłączenia (5,2 mld PLN). Wyłączenia najczęściej dotyczą energetyki jądrowej, 
produkcji i handlu bronią, branży alkoholowej i tytoniowej oraz hazardu. Pozostałymi strategiami stosowanymi przez inwestorów w Polsce są screening pozytywny, screening 
na podstawie norm oraz wbudowanie czynników ESG w ramy analizy finansowej. 

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w sferze zwiększania świadomości i edukowania na temat korzyści oraz praktycznych 
aspektów odpowiedzialnych i zrównoważonych inwestycji. Dopiero większe zaangażowanie w działania podejmowane w tym obszarze może przełożyć się na wartość 
dla inwestorów płynącą z odpowiedzialnych inwestycji. Daje to bowiem szansę na wzrost efektywności procesu korzystania z informacji pozafinansowych dotyczących 
przedsiębiorstw, który może być czynnikiem wpływającym na podnoszenie poziomu trafności decyzji inwestycyjnych - podejmowanych przez inwestorów czy rekomendacji 
formułowanych przez profesjonalnych uczestników rynku.

Europa (14 krajów) Polska

2009  
(mln EUR)

2011  
(mln EUR)

Złożona stopa 
wzrostu rocznego 

(CAGR)

2009  
(mln PLN)

2011  
(mln PLN)

Inwestycje związane ze 
zrównoważonym rozwojem 25 361 48 090 37,7% 0 0

Najlepszy w swojej klasie/ 
screening pozytywny 132 956 283 206 45,9% 0 56

Screening na podstawie norm 988 756 2 346 308 54,0% 8 56

Wyłączenia 1 749 432 3 829 287 47,9% 4 450 5 211

Zaangażowanie/rzecznictwo 
interesariuszy 1 668 473 1 950 406 8,1% 0 0

Integracja czynników ESG 3 204 107 3 204 107 6,8% 0 56

Źródło: European SRI Study 2012, Eurosif, s. 26, s. 52
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•	Większość ankietowanych inwestorów dostrzega pozytywną 

korelację pomiędzy odpowiedzialnym podejściem do 

prowadzenia biznesu a wynikami finansowymi.

•	Jedynie 22% respondentów uznało, że CR (ang. corporate 

responsibilty - odpowiedzialny biznes) może przekładać 

się negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Można przy tym przypuszczać, że upatrywanie negatywnej 

współzależności pomiędzy odpowiedzialnym biznesem  

a wynikami firm jest efektem braku właściwego zrozumienia 

koncepcji CR i utożsamiania jej nadal z darowiznami 

lub też kosztownymi inwestycjami prośrodowiskowymi 

wymuszonymi przez zmieniające się otoczenie prawne.

•	Rośnie grono tych, którzy zauważają wpływ działań CR 

na ograniczenie ryzyka biznesowego. W porównaniu 

z badaniem ubiegłorocznym, udział respondentów 

dostrzegających takie powiązanie wzrósł o 25 punktów 

procentowych.

•	Zaledwie 26% respondentów przyznało, że wie  

o istnieniu w Polsce funduszy, które lokują swoje aktywa  

w zgodzie z koncepcją SRI. Stanowi to rezultat podobny do 

odnotowanego w roku poprzednim, pomimo faktycznego 

wzrostu liczby dostępnych na rynku funduszy etycznych.

•	94% ankietowanych respondentów słyszało  

o funkcjonowaniu na warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych indeksu spółek odpowiedzialnych 

RESPECT Index. Odnotowany wzrost znajomości indeksu 

świadczy zarówno o skuteczności podejmowanych 

działań informacyjnych, jak i stopniowym zwiększaniu skali 

zainteresowania spółkami odpowiedzialnymi na naszym 

rynku giełdowym.

•	Aż 81% ankietowanych przyznało jednocześnie, że nie analizuje 

składu indeksu. Indeks nie stanowi punktu odniesienia  

w procesie podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych 

lub też formułowania rekomendacji w tym zakresie. 

•	Nieco ponad połowa respondentów przewiduje wzrost 

zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem, a także 

wzrost rzeczywistej skali angażowania się funduszy etycznych 

na rynku polskim, w związku z funkcjonowaniem Indeksu 

RESPECT.

•	Chociaż badanie wykazało, że wprawdzie sam RESPECT 

Index nie ma w tym momencie jeszcze zbyt dużego wpływu 

na decyzje inwestycyjne, to jednak coraz więcej inwestorów 

deklaruje fakt uwzględniania kryteriów ESG w podejmowanych 

decyzjach.

Kluczowe wnioski z badania



•	Podobnie jak w ubiegłym roku bodźcem, który  

w największym stopniu mógłby skłonić inwestorów  

do uwzględniania czynników ESG na etapie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych, jest wzrost świadomości klientów  

i nacisku z ich strony na uwzględnianie tego typu aspektów 

w procesy decyzyjne zachodzące po stronie inwestorów.

•	Niemniej ciekawy jest fakt mniejszego niż w zeszłym roku 

potencjalnego wpływu zmian legislacyjnych na decyzje 

inwestorów (1,79 vs 2,13). Może być to dowód na to,  

że skuteczniejsza w popularyzacji odpowiedzialności biznesu 

jest tzw. praca u podstaw i stopniowa edukacja inwestorów 

niż przymus w postaci modyfikacji otoczenia prawnego.
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Wyniki 
badania
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Do udziału w badaniu zostali zaproszeni reprezentanci domów maklerskich, 
funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm doradczych i banków 
powierniczych. Podobnie jak w pierwszej edycji, najliczniej reprezentowaną 
grupę stanowili przedstawiciele domów maklerskich (71% wszystkich 
respondentów). 

Druga pod względem reprezentacji grupa to fundusze emerytalne. Pozostałe 
grupy podmiotów, czyli m.in. fundusze inwestycyjne oraz firmy typu asset 
management reprezentowane były w badaniu jednostkowo. Analizując 
strukturę respondentów, odnotować należy – podobnie jak  
w ubiegłym roku – znaczną nadreprezentację domów maklerskich.

Jaki rodzaj firmy lub instytucji Pani/Pan reprezentuje?

Respondenci 

Dom maklerski

Fundusz emerytalny

Inny

Fundusz inwestycyjny

Asset management
71%

13%

10%
3%

3%
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Podobnie jak w pierwszej edycji badania, większość ankietowanych dostrzega 
korelację pomiędzy odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia biznesu  
a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. 

Wśród ankietowanych stwierdzających istnienie powiązań pomiędzy 
działaniami z zakresu odpowiedzialnego biznesu a wynikami przedsiębiorstwa, 
zdecydowana większość wskazała na pozytywny charakter tej korelacji.  
Ich zdaniem realizacja odpowiedzialnych praktyk może wpływać na poprawę 
wyników finansowych firmy. Przeświadczenie to wynika z rosnącej świadomości 
istoty i możliwości związanych z przyjęciem koncepcji odpowiedzialnego 
biznesu, jak również z wniosków płynących z obserwacji trendów 
inwestycyjnych na świecie, w tym gdy chodzi o inwestowanie odpowiedzialne.

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na uporządkowanie swojego podejścia 
do odpowiedzialnego biznesu i poprzez całościowe zrozumienie koncepcji 
stara się włączać ideę odpowiedzialności we wszystkie procesy zachodzące 
w przedsiębiorstwie. Na rynku pojawia się również rosnąca liczba raportów 
społecznych, a firmy w celu uwiarygodniania prezentowanych w nich danych, 
decydują się na poddawanie ich niezależnej weryfikacji. Przy założeniu, że spółki 
będą angażować się w autentyczne aktywności z obszaru CR i zdecydują się 
aktywnie komunikować inwestorom korzyści płynące z faktu ich podejmowania, 
możemy spodziewać się w najbliższych latach stopniowego wzrostu 
zainteresowania inwestowaniem uwzględniającym czynniki ESG. 

Odpowiedzialny biznes a wyniki finansowe

Czy uważa Pani/Pan, że strategia spółki zbudowana 

w oparciu o kryteria ESG uwzględniane w sposobie 

prowadzenia działalności biznesowej, może 

przekładać się w sposób wymierny na jej wyniki 

finansowe?

Tak

Nie

Nie wiem
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Jedynie 22% respondentów uznało, że CR może przekładać się  
w sposób negatywny na prosperowanie przedsiębiorstwa. Można przy 
tym przypuszczać, że upatrywanie negatywnej współzależności pomiędzy 
odpowiedzialnym biznesem a wynikami firm wynika z braku właściwego 
zrozumienia koncepcji CR. Zdaje się to być konsekwencją utożsamiania jej 
nadal z darowiznami lub też kosztownymi inwestycjami prośrodowiskowymi 
wymuszonymi przez zmieniające się otoczenie prawne.

Analizując rozkład odpowiedzi udzielanych przez poszczególne grupy 
respondentów można zauważyć, że największą świadomość w zakresie 
istnienia pozytywnego przełożenia działań w sferze odpowiedzialności 
społecznej firm na wyniki finansowe wykazują, podobnie jak w roku ubiegłym, 
fundusze emerytalne (75%). Wśród reprezentantów domów maklerskich wyniki 
prezentowały się trochę słabiej i kształtowały się na poziomie 55%. 

Jak zdefiniowałaby Pani/Pan wpływ tego podejścia  

na wyniki finansowe spółki?

Pozytywnie

Negatywnie

78%

22%
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Coraz większe grono inwestorów dostrzega wpływ działań z zakresu CR na 
ograniczenie ryzyka biznesowego. W porównaniu z badaniem zeszłorocznym, 
udział respondentów dostrzegających takie powiązanie wzrósł znacząco -  
o 25 punktów procentowych. 

Źródeł tego pozytywnego trendu można upatrywać zarówno w ewoluującym 
podejściu polskich przedsiębiorstw do koncepcji odpowiedzialnego biznesu, jak 
i rosnącej świadomości inwestorów. Coraz więcej firm, przystępując do procesu 
opracowywania strategii CR, zdaje sobie sprawę z konieczności budowania jej 
w powiązaniu ze strategią biznesową. Wychodząc z tego założenia firmy dążą 
do tego, aby poszczególne działania ujęte w strategii CR wspierały z jednej 
strony realizację celów biznesowych, z drugiej zaś odpowiadały na główne 
ryzyka, jakie stoją przed organizacją. 

Rosnące przekonanie inwestorów do koncepcji CR sprawia natomiast, że rośnie 
grono tych, którzy są w stanie odróżnić odpowiedzialność biznesu realizowaną 
w ujęciu PR-owym od tej praktykowanej w sposób autentyczny i przekładającej 
się na prowadzenie biznesu w każdym jego wymiarze, a więc również na 
ograniczanie szeroko pojętego ryzyka. W odróżnianiu obydwu podejść pomocą 
służą im liczne standardy ze sfery odpowiedzialnego biznesu, audytowanie 
części pozafinansowej raportów rocznych czy też różnego rodzaju rankingi, 
oceniające dojrzałość przedsiębiorstw pod kątem CR. 

Ryzyko i atrakcyjność inwestycyjna

Czy uważa Pani/Pan, że spółka, której strategia 

zbudowana jest  w oparciu o kryteria ESG, może 

być traktowana przez inwestorów jako podmiot  o 

obniżonym poziomie ryzyka,  a tym samym  

o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej?

Tak

Nie

Nie wiem

65%

19%

16%
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Wśród krajów Europy Zachodniej, w których odnotować można znaczącą 
popularność funduszy etycznych, wyróżniają się Francja, Szwajcaria i Wielka 
Brytania. Według badania przeprowadzonego niedawno przez Thomson 
Reuters oraz UKSIF1 wartość aktywów zarządzanych przez fundusze SRI 
kształtowała się w każdym z nich w czerwcu 2011 na poziomie ok. 8 mld euro. 
Zaobserwować można również przyrost liczby funduszy etycznych aktywnie 
działających na rynku europejskim. 

Odnosząc te statystyki do rynku polskiego należy stwierdzić, że znajduje 
się on w początkowym stadium rozwoju. Również inwestorzy dysponują 
ograniczoną wiedzą, jeśli chodzi o znajomość funkcjonujących funduszy 
etycznych. Zaledwie 26% respondentów przyznało, że wie o istnieniu w Polsce 
funduszy, które lokują swoje aktywa zgodnie z koncepcją SRI. Stanowi to 
rezultat podobny do odnotowanego w roku poprzednim. Stało się tak pomimo 
faktycznego wzrostu liczby dostępnych na rynku funduszy etycznych. Zdaje się 
to świadczyć o deficycie działań promujących funkcjonujące rozwiązania oraz 
uświadamiających rynek, co do znaczenia i korzyści wynikających z lokowania 
aktywów w sposób odpowiedzialny. 

Analizując strukturę odpowiedzi przez pryzmat rodzaju podmiotu, jakie dany 
respondent reprezentował, największą świadomością wykazali się, podobnie 
jak w zeszłym roku, przedstawiciele funduszy emerytalnych (75%). Na znacznie 
niższym poziomie kształtowała się natomiast wiedza reprezentantów domów 
maklerskich.

1  Thomson Reuters EXTEL/UKSIF SRI & Sustainability Survey 2011, wrzesień 2011

Fundusze etyczne

Czy słyszał(a) Pani/Pan  o aktywności inwestycyjnej 

na rynku polskim funduszy etycznych (których zasady 

inwestowania zakładają uwzględnianie wszyst kich 

lub wybranych kryteriów ESG czy kupowanie 

walorów firm, które mogą być postrzegane jako 

odpowiedzialne)?

Tak

Nie

Nie wiem
26%

61%

13%
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Indeks RESPECT jest znany dla 94% ankietowanych respondentów,  
co stanowi poprawę wyniku o 11,5 punktów procentowych w porównaniu 
z ubiegłorocznymi danymi. Znaczący wzrost poziomu znajomości indeksu 
świadczyć może o skuteczności podejmowanych działań informacyjnych. 
Należy przy tym zaznaczyć, że działalność promocyjna GPW powinna być 
kontynuowana, aby wspierać wzrost skali inwestycji w firmy uznawane za 
odpowiedzialne oraz uświadamiać korzyści wynikające z takiego podejścia. 
Warto rozważyć przyjęcie formuły dialogu z rynkiem finansowym, która pozwoli 
skutecznie odnotowywać opinie inwestorów i analityków giełdowych  
w zakresie pożądanych przez nich kierunków zmian w sposobie 
funkcjonowania indeksu. Wśród podmiotów, które nie wiedziały dotychczas  
o istnieniu RESPECT Index znalazły się pojedyncze przykłady domów maklerskich 
i funduszy inwestycyjnych. 

Świadomość istnienia RESPECT Index

Czy słyszał(a) Pani/Pan (przed przystąpieniem do 

niniejszego badania) o funkcjonowaniu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie indeksu spółek 

odpowiedzialnych – RESPECT Index?

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej indeks spółek  
odpowiedzialnych. Zadebiutował 19 listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Firma Deloitte jest partnerem merytorycznym projektu, odpowiada także za 
weryfikację przedsiębiorstw aspirujących do wejścia w skład Indeksu. 

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW i jest 
jednym ze wskaźników budujących ich wiarygodność w oczach inwestorów. Trafiają do 
niego firmy działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu  
korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem  
i poszanowaniem czynników społecznych, pracowniczych i ekologicznych. Udziały spółek 
w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów 
giełdowych.

Więcej informacji: www.odpowiedzialni.gpw.pl 

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

94%

3%
3%

http://www.odpowiedzialni.gpw.pl 
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Analogicznie jak w roku ubiegłym, znacząca większość badanych (prawie 
70%) uważa fakt ustanowienia RESPECT Index za słuszny i wymagający 
kontynuacji. Spadła przy tym z ponad 12% do 6 % liczba tych, którzy uważali, 
że kierunek przyjęty przez indeks nie znajduje uzasadnienia. Rynek finansowy 
docenia wysiłki GPW skierowane na promowanie spółek prowadzących swoją 
działalności w sposób odpowiedzialny. Przede wszystkim zaś widzi potencjał 
w dalszym rozwoju indeksu, jako narzędzia wspierającego ukierunkowanie 
procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie tylko na czynniki stricte 
finansowe, ale również te o charakterze niefinansowym. W związku z tym 
można przypuszczać, że w Polsce będziemy obserwowali dalszy, stopniowy 
wzrost zainteresowania koncepcją odpowiedzialnego biznesu oraz jej 
odpowiednikiem w świecie finansów - inwestowaniem odpowiedzialnym. 

Jednocześnie, odpowiedzi udzielone przez respondentów w reakcji na kolejne 
pytania wskazują na to, że inwestorzy dostrzegają przyszły potencjał RESPECT 
Index, nie doceniając wartości, jaką kreuje on obecnie. Ważne wydaje się więc 
zaangażowanie profesjonalnych uczestników rynku giełdowego w prace nad 
rozwojem indeksu i modyfikacją podejścia do selekcji spółek wchodzących  
w jego skład, tak aby obrany kierunek przyczyniał się do wzrostu 
zainteresowania rynku finansowego, wpływając zarówno na trafność decyzji 
inwestycyjnych, jak i na dalszą popularyzację koncepcji SRI.  

Ocena RESPECT Index

Czy Pani/Pana zdaniem kierunek przyjęty przez Giełdę, 

którego wyrazem jest ustanowienie i rozwijanie 

indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index,  

jest słuszny  i powinien być kontynuowany?

Tak

Nie

Nie wiem

68%

6%

26%



Aż 81% ankietowanych przyznało, że nie analizuje składu indeksu, a więc nie 
stanowi on samodzielnie punktu odniesienia w procesie podejmowania czy 
rekomendowania przez nich decyzji inwestycyjnych. Istnieje więc potrzeba 
kontynuacji działań informacyjnych. Warto również rozważyć możliwość 
wzmocnienia aktywności podejmowanych w sferze komunikacji o przełożenia 
poszczególnych wymagań RESPECT Index na funkcjonowanie firmy, jej wyniki, 
a w konsekwencji poziom ryzyka inwestycyjnego definiowanego w odniesieniu 
do konkretnego podmiotu. 

Szczególnie ważne wydaje się ponadto tłumaczenie warunków, jakie 
muszą spełnić spółki, aby znaleźć się w jego składzie, a także podkreślanie 
potencjalnego wpływu poszczególnych kryteriów na wyniki finansowe 
przedsiębiorstw. Prezentowanie metodyki RESPECT Index z wykorzystaniem 
języka inwestorów może wpłynąć na stopniową zmianę postrzegania indeksu,  
a więc również na wzrost jego popularności.

Zainteresowanie wynikami notowań RESPECT Index

Czy interesuje się Pani/Pan wynikiem notowań 

RESPECT Index?

Tak - regularnie

Tak - od czasu do czasu

Nie analizuję tego indeksu

3%
16%

81%
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Chociaż wydaje się, że poziom świadomości odnośnie faktu istnienia Indeksu 
RESPECT jest generalnie wysoki, szczegółowa wiedza w tym zakresie jest już 
o wiele bardziej uboga. Świadczy o tym fakt, że ok. 80% ankietowanych 
nie potrafi wymienić przynajmniej 5 spółek wchodzących obecnie w skład 
indeksu. Taka powierzchowna wiedza na temat indeksu może wpływać 
na brak wymiernego zastosowania danych przez niego dostarczanych dla 
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Respondenci nie znając podmiotów 
wchodzących w skład Indeksu nie mają możliwości śledzenia na bieżąco ich 
wyników, dostrzegania różnic w ich funkcjonowaniu w porównaniu do innych 
firm. 

Podmioty, które wykazały się większą wiedzą stanowiły niespełna 20% 
respondentów. Co ciekawe, wszystkie, które potrafiły wymienić co najmniej 
5 spółek należących do Indeksu to domy maklerskie. Najczęściej wymieniane 
były firmy reprezentujące branżę wydobywczą i finansową, takie jak PKN Orlen, 
KGHM, PGNiG, PZU, BPH.

Jak widać szerzenie wiedzy wśród inwestorów na temat Indeksu jest pierwszym 
i niezbędnym krokiem, który należy wykonać, aby możliwe było dalsze 
budowanie jego reputacji i wiarygodności.

Znajomość składu RESPECT Index

Czy potrafił(a)by Pani/Pan wymienić przynajmniej  

5 spółek wchodzących obecnie w skład RESPECT 

Index?

Tak

Nie19%

81%
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Badanie przeprowadzone rok temu pokazało, że większość firm oceniła 
ustanowienie i funkcjonowanie Indeksu RESPECT za potrzebne, właściwie 
ukierunkowane i wymagające kontynuacji. Takie deklaracje nie przekładają się 
jednak na konkretne działania i chęć bieżącego posługiwania się Indeksem. 
Najlepszym dowodem na to jest fakt, że ankietowani nie widzą potrzeby,  
aby umieszczać w tworzonych przez siebie raportach dotyczących konkretnych 
spółek, informacji na temat tego czy wchodzą one w skład RESPECT Index czy 
też nie. 

Raporty analityczne a informacje z zakresu ESG

Czy tworząc raport analityczny umieszcza Pani/Pan  

w nim informację o tym, że spółka wchodzi bądź też 

nie wchodzi w skład RESPECT Index?

Tak

Nie

Nie dotyczy

0%

68%

32%
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Rosnąca wiedza na temat RESPECT Index wśród profesjonalnych uczestników 
rynku giełdowego nie przekłada się w wymierny sposób na wybór składu 
portfela akcji. 74% respondentów stwierdziło, że przy formułowaniu 
rekomendacji bądź podejmując własne decyzje inwestycyjne, które odnoszą 
się do konkretnej spółki, nie ma dla nich znaczenia fakt czy podmiot ten należy 
do indeksu spółek odpowiedzialnych. Można w tym miejscu dopatrywać się 
związku z częścią badania, która wykazała, że ponad 80% respondentów nie 
potrafiło wymienić przynajmniej 5 spółek tworzących ten Indeks. 

RESPECT Index a decyzje inwestycyjne

Czy formułując rekomendacje lub podejmując decyzje 

inwestycyjne dotyczące konkretnej spółki bierze Pani/

Pan pod uwagę fakt znajdowania się jej w składzie 

RESPECT Index?

Tak

Nie

Nie dotyczy

0%

74%

26%
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Okresowe niezależne badanie spółek wchodzących w skład RESPECT Index 
przez profesjonalne firmy audytorskie ma znaczenie dla większości badanych. 
65% respondentów stwierdziło, że taka weryfikacja spółek uwiarygadnia 
zarówno sam Indeks, jak i fakt spełnienia przez spółki ustalonych wymogów. 

Obok audytu finansowego, funkcjonuje zapotrzebowanie na weryfikację tych 
danych ujawnianych przez spółki, które nie wiążą się jedynie z ich wynikami 
finansowymi. Co więcej, informacje o działaniach podejmowanych w ramach 
odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu nie mogą pochodzić 
jedynie od zainteresowanych spółek, tak jak ma to miejsce przy wypełnianiu 
kwestionariuszy stanowiących bazę dla stworzenia Indeksu. Rola zewnętrznego 
audytora, sprawdzającego wiarygodność raportowanych danych, jest nie do 
przecenienia i - jak twierdzą badane instytucje finansowe - uwiarygadnia nie 
tylko sam Indeks, ale również poszczególne tworzące go spółki. 

Dogłębna analiza wykazała, że respondentami, którzy nie dostrzegali wartości 
weryfikacji prowadzonej przez niezależny podmiot (26%), były osoby 
jednocześnie negatywnie nastawione do zasadności i wartości płynącej  
z ustanowienia Indeksu, jak również do samej koncepcji odpowiedzialnego 
inwestowania.

Znaczenie weryfikacji spółek wchodzących  
w skład RESPECT Index

Czy Pani/Pana zdaniem fakt okresowej weryfikacji 

spółek wchodzących w skład RESPECT Index przez 

profesjonalną firmę audytorską ma znaczenie dla 

uwiarygodnienia zarówno spełnienia wymogów 

Indeksu przez spółki, jak i podniesienia wiarygodności 

samego Indeksu?

Tak

Nie

Nie wiem

65%

26%

10%
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Jeżeli spojrzymy na wymierne korzyści wynikające z funkcjonowania Indeksu, 
badani dostrzegają w nim przede wszystkim szansę promocji etycznego 
inwestowania. Nieco ponad połowa respondentów przewiduje wzrost 
zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem, a także wzrost rzeczywistej 
skali zaangażowania funduszy etycznych na rynku polskim właśnie dzięki 
istnieniu Indeksu. Jednak znacząca część respondentów wskazuje w tym 
miejscu, że będzie to proces długoterminowy, który może potrwać od 4 do 7 
lat. Natomiast mniej liczna grupa badanych instytucji, tj. 16%, uważa, że już po 
2-3 latach możliwe będzie zaobserwowanie wymiernych zmian. 

Można jednak w tym miejscu zaobserwować pozytywny trend, bowiem 
w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad połowę zmniejszyła się liczba 
badanych, którzy nie dostrzegają tego typu korzyści dla całego rynku, które 
byłyby wynikiem samego faktu funkcjonowania Indeksu. Może to oznaczać, 
że wraz z upływem czasu zasadność istnienia Indeksu staje się oczywista dla 
coraz większej liczby inwestorów. Wyróżnienie wśród spółek notowanych na 
GPW grona tych podmiotów, które szczycą się swoją odpowiedzialnością oraz 
utworzenie dla nich osobnego indeksu, połączone z coraz częstszymi akcjami 
edukacyjno-promocyjnymi, wpływa ich zdaniem na budowę świadomości  
i wiedzy na temat tego, czym jest odpowiedzialne inwestowanie oraz dlaczego 
może się ono opłacać.

Korzyści z RESPECT Index

Czy uważa Pani/Pan, że funkcjonowanie na GPW 

RESPECT Index może wymiernie wpłynąć na 

zwiększenie zainteresowania odpowiedzialnym 

inwestowaniem oraz wzrost rzeczywistego 

zaangażowania funduszy etycznych na polskim rynku?

Tak, w okresie 2-3 lata

Tak, w okresie 4-7 lat

Nie

Trudno powiedzieć

16%

39%
13%

32%
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Chociaż badanie wykazało, że sam RESPECT Index nie ma w tym momencie jeszcze zbyt dużego 

wpływu na decyzje inwestycyjne, to jednak dostrzec można pozytywne zmiany, gdy chodzi  

o uwzględnianie kryteriów ESG. Nie jest to wprawdzie milowy krok, ale nawet taka zmiana pozwala 

patrzeć z nadzieją w przyszłość. Wprawdzie żadna z instytucji nie deklaruje w tym momencie 

pełnego wykorzystania wszystkich kryteriów ESG w procesach decyzyjnych, jednak już ponad 10% 

spośród nich uwzględnia część kryteriów, co czwarta natomiast instytucja finansowa planuje wzięcie 

pod uwagę w przyszłości danych pozafinansowych. Można tu dostrzec korelację z faktem, iż ponad 

połowa respondentów przewiduje wzrost zainteresowania tematyką CR w kolejnych 2-7 latach,  

na co wpływ mieć będzie między innymi powołanie i funkcjonowanie do istnienia Indeksu RESPECT. 

Przechodząc do pogłębionej analizy wspomnianego trendu, okazuje się, że wśród badanych 

instytucji, które deklarują uwzględnienie w przyszłości kryteriów społecznych i środowiskowych 

w swoich decyzjach inwestycyjnych ponad połowę stanowiły domy maklerskie. Dodatkowo 

badani, którzy udzielili tej odpowiedzi, to te same podmioty, dla których połączenie aspektów CR 

i inwestowania to kwestia 4-7 lat.

Natomiast w grupie spółek korzystających z wybranych kryteriów ESG znajdują się 2 

domy maklerskie, jednostkowe podmioty zajmujący się asset management oraz instytucje 

sklasyfikowane jako „inne”. Wszystkie one dostrzegają także pozytywny trend w branży  

i przewidują wzrost zainteresowania tematyką CR.

¾ funduszy emerytalnych nie kieruje się w swoich decyzjach inwestycyjnych kryteriami 

ESG. Może to wynikać z rygorystycznych wymogów związanych z kształtowaniem portfela 

inwestycyjnego tych instytucji. Dodatkowe kryteria ESG mogłyby jeszcze silniej zawęzić krąg 

możliwych do wyboru celów inwestycyjnych.

Wpływ kryteriów ESG na decyzje inwestycyjne

Czy kryteria ESG są przedmiotem zainteresowania 

Państwa firmy na etapie podejmowania decyzji 

inwestycyjnych?

Tak, uwzględniamy
wszystkie kryteria ESG

Tak, uwzględniamy
wybrane kryteria ESG

Nie, ale bierzemy pod
uwagę uwzględnianie 
kryteriów ESG 
w przyszłości

Nie

0% 13%

26%

61%
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Przeprowadzone badanie miało również na celu sprawdzenie podejścia do 
kryteriów ESG instytucji finansowych funkcjonujących jako akcjonariusze polskich 
spółek.

Ponad 20% badanych podmiotów stwierdziło, że biorąc pod uwagę wspomnianą 
rolę, wykazują się zainteresowaniem tematyką odpowiedzialnego inwestowania, 
w tym 3% uwzględnia już wszystkie kryteria ESG, 6% tylko wybrane, a aż 13% 
planuje zastosowanie takich kryteriów. Dokonując korekty związanej z faktem,  
że 23% podmiotów w tym zestawieniu deklaruje, iż nie jest akcjonariuszem 
polskich spółek, wykazane dane odniesione do rzeczywiście istotnej próby 
przyjmują nawet wyższe wartości. 

Zeszłoroczne badanie wykazało, że spośród kryteriów ESG, którymi firmy, 
jako akcjonariusze kierują się najchętniej przy oddawaniu głosu na walnym 
zgromadzeniu, wybierane są te mające bezpośrednie przełożenie na wynik 
finansowy. Firmy dostrzegają więc powiązanie między wdrożeniem działań 
prospołecznych i proekologicznych a korzyściami finansowymi jakie mogą 
przynieść, i takie działania są w stanie najmocniej popierać.

Wśród respondentów, którzy są akcjonariuszami spółek, a kryteria ESG nie 
wpływają na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu, ponad 75% 
stanowią domy maklerskie. Mniejszy odsetek przypada funduszom emerytalnym  
i portalom finansowym.

Kryteria ESG przedmiotem zainteresowania akcjonariuszy

Czy kryteria ESG są przedmiotem zainteresowania 

Państwa firmy, jako akcjonariusza działających  

w Polsce spółek  (jeśli dotyczy)?

3% 6%

13%

55%

23%

Tak, uwzględniamy
wszystkie kryteria ESG

Tak, uwzględniamy
wybrane kryteria ESG

Nie, ale bierzemy pod
uwagę uwzględnianie 
kryteriów ESG 
w przyszłości

Nie

Brak odpowiedzi
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Podobnie jak w roku ubiegłym bodźcem, który w największym stopniu mógłby 
skłonić inwestorów do uwzględniania czynników ESG na etapie podejmowania 
decyzji inwestycyjnych, jest wzrost świadomości klientów i nacisk z ich strony 
na uwzględnianie tego typ aspektów w decyzjach inwestorów. Odpowiedź ta 
uzyskała średnią ocen na poziomie 2,68 w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza „nie 
ma żadnego wpływu”, a 4 „ma decydujący wpływ”. Na drugim miejscu uplasował 
się fakt powszechnego publikowania przez spółki raportów prezentujących dane 
pozafinansowe oraz obrazujących skalę ich społecznego i prośrodowiskowego 
zaangażowania (średnia ocen 2,32). Kolejną pozycję zajęły opracowywane strategie 
społecznej odpowiedzialności, będące w pełni zintegrowane ze strategią biznesową 
oraz definiujące cele spółki w obszarze m.in. personalnym, klienckim, łańcucha 
dostaw czy też środowiskowym. Co ciekawe, za najmniej wpływające na decyzje 
inwestorów uznane zostały zmiany regulacyjne, kładące większy nacisk na czynniki 
ESG w działaniu funduszy.

W porównaniu z wynikami ubiegłorocznymi, możemy zaobserwować kilka zmian 
w opinii i stosunku inwestorów do inwestowania z uwzględnieniem czynników 
ESG. Bodźcami, które zyskały na znaczeniu są przede wszystkim raporty społeczne, 
podsumowujące osiągnięcia spółek w obszarze społecznej odpowiedzialności 
oraz fakt opracowywania przez przedsiębiorstwa spójnych strategii CR, które 
wspierają osiąganie celów biznesowych oraz ograniczają ryzyka. Oznacza to, 
że coraz bardziej świadomi inwestorzy chętnie doceniliby starania firm, które 
w autentyczny, kompleksowy i pełen przekonania sposób starają się zmieniać 
podejście do prowadzenia działalności na bardziej odpowiedzialne, i ulokowaliby 
w nich swoje aktywa. Jednocześnie coraz ważniejsza w oczach inwestorów staje 

Zachęty dla inwestorów

W jakim stopniu poniższe czynniki mogłyby skłonić 

Państwa do tego, by w większym stopniu uwzględniać 

kryteria ESG na etapie formułowania rekomendacji  

czy podejmowania decyzji inwestycyjnych?

Rozwiązania legislacyjne, kładące 
większy nacisk na kryteria ESG   
w działaniu funduszy 

Większa świadomość po stronie 
naszych klientów (presja z ich 
strony na uwzględnianie tych 
kryteriów w naszych działaniach) 

13%

35%

19%

10%

16%

6%

śr.=1,79

śr.=2,68

3%
13%

29%

10%

26% 19%

0 1 43 Brak odpowiedzi2
Skala od 0 do 4 
(0 - “nie ma żadnego wpływu”; 4 - “ma decydujący wpływ”)
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się przejrzysta i obiektywna komunikacja na temat osiągnięć firmy w szeroko 
rozumianym odpowiedzialnym podejściu do prowadzenia biznesu, realizowana 
poprzez publikowane raporty. Nie bez znaczenia jest tu z pewnością fakt, że na 
rynku obserwujemy poprawę jakościową wydawanych raportów. Coraz więcej 
podmiotów decyduje się na opracowanie swoich publikacji z wykorzystaniem 
międzynarodowych wytycznych do raportowania danych pozafinansowych - GRI. 
Zastosowanie uznanego globalnie standardu w połączeniu z poddaniem zawartości 
raportów niezależnemu audytowi sprawia, że prezentowane dane zyskują na 
rzetelności oraz wiarygodności i stają się porównywalne.

Niemniej ciekawy jest fakt mniejszego niż w poprzednim badaniu potencjalnego 
wpływu zmian legislacyjnych na decyzje inwestorów (1,79 vs 2,13). Jest to 
znakomity dowód na to, że skuteczniejsza w popularyzacji CR jest praca u podstaw 
i stopniowa edukacja niż przymus w postaci modyfikacji otoczenia prawnego. 
W celu upowszechniania tematyki uwzględniania czynników ESG w decyzjach 
inwestycyjnych bardziej istotne wydaje się więc edukowanie klientów i zachęcanie 
firm do autentycznych zmian i przyjmowania odpowiedzialnych postaw niż presja 
nakładana przez regulatorów. 

W jakim stopniu poniższe czynniki mogłyby skłonić 

Państwa do tego, by w większym stopniu uwzględniać 

kryteria ESG na etapie formułowania rekomendacji czy 

podejmowania decyzji inwestycyjnych?

Większy zasób informacji 
upublicznianych przez spółki   
w postaci corocznych raportów 
prezentujących informacje 
niefinansowe dotyczących 
działań odpowiedzialnych, 
podejmowanych  w obszarach: 
zarządzanie organizacją, rynek 
i klienci, łańcuch dostaw, 
zarządzanie personelem czy 
zarządzanie środowiskowe 

W jakim stopniu poniższe czynniki mogłyby skłonić 

Państwa do tego, by w większym stopniu uwzględniać 

kryteria ESG na etapie formułowania rekomendacji czy 

podejmowania decyzji inwestycyjnych?

Przyjęcie i zakomunikowanie przez 
spółki strategii odpowiedzialnego 
biznesu, która miałaby charakter 
kompleksowy (dotyczyłaby 
obszarów: zarządzanie 
organizacją, rynek i klienci, 
łańcuch dostaw, zarządzanie 
persone lem czy zarządzanie 
środowiskowe), byłaby ściśle 
zintegrowana z ich strate- giami 
biznesowymi, a efekty jej realiza-
 cji byłyby w sposób czytelny 
upubliczniane
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Odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu różnych bodźców na wzrost 
popularności uwzględniania czynników ESG na etapie wykonywania praw 
akcjonariusza kształtowały się podobnie do pytania poprzedniego. Za czynnik  
o największym wpływie uznana została presja ze strony klientów wynikająca z ich 
rosnącej świadomości (średnia ocen 2,47). Kolejne miejsca zajęły,  
jak w poprzednim przypadku, publikacje raportów społecznych oraz 
opracowywanie przez przedsiębiorstwa strategii odpowiedzialnego biznesu. 
Zarówno odpowiedź dotycząca wdrażania strategii CR, porządkujących cele 
spółki w obszarze pracowniczym, środowiskowym, społecznym, klienckim 
czy łańcuchu dostaw, jak i zmiany legislacyjne, zachęcające inwestorów 
do wzmożonej aktywności na tym polu, zyskały wyższe oceny na etapie 
wykonywania praw akcjonariusza, niż na etapie podejmowania decyzji  
o dokonaniu zakupu lub sprzedaży walorów określonych spółek. 

Odnosząc te wyniki do rezultatów zeszłorocznych, widzimy ponownie,  
że potencjalnie większy wpływ na inwestorów, gdy chodzi o uwzględnianie 
czynników ESG w wykonywaniu praw akcjonariusza ma większy zasób 
upublicznianych informacji pozafinansowych oraz fakt przyjmowania przez spółki 
strategii odpowiedzialnego biznesu. 

Zachęty dla akcjonariuszy

W jakim stopniu poniższe czynniki mogłyby skłonić 

Państwa do tego, by w większym stopniu uwzględniać 

kryteria ESG na etapie formułowania rekomendacji czy 

podejmowania decyzji inwestycyjnych?

Rozwiązania legislacyjne, kładące 
większy nacisk na kryteria ESG   
w działaniu funduszy 

W jakim stopniu poniższe czynniki mogłyby skłonić 

Państwa do tego, by w większym stopniu uwzględniać 

kryteria ESG na etapie formułowania rekomendacji czy 

podejmowania decyzji inwestycyjnych?

Większa świadomość po stronie 
naszych klientów (presja z ich 
strony na uwzględnianie tych 
kryteriów w naszych działaniach) 

śr.=2,16

32%

19%
26%

10%

10%

19%

6%16%

39%

śr.=2,47

32%

10%

13%

16%

13%

45%

3%

0 1 43 Brak odpowiedzi2
Skala od 0 do 4 
(0 - “nie ma żadnego wpływu”; 4 - “ma decydujący wpływ”)



26  Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania

W jakim stopniu poniższe czynniki mogłyby skłonić 

Państwa do tego, by w większym stopniu uwzględniać 

kryteria ESG na etapie formułowania rekomendacji czy 

podejmowania decyzji inwestycyjnych? 

Większy zasób informacji 
upublicznianych przez spółki   
w postaci corocznych raportów 
prezentujących informacje 
niefinansowe dotyczących 
działań odpowiedzialnych, 
podejmowanych  w obszarach: 
zarządzanie organizacją, rynek 
i klienci, łańcuch dostaw, 
zarządzanie personelem czy 
zarządzanie środowiskowe 

Przyjęcie i zakomunikowanie przez 
spółki strategii odpowiedzialnego 
biznesu, która miałaby charakter 
kompleksowy (dotyczyłaby 
obszarów: zarządzanie 
organizacją, rynek i klienci, 
łańcuch dostaw, zarządzanie 
persone lem czy zarządzanie 
środowiskowe), byłaby ściśle 
zintegrowana z ich strate- giami 
biznesowymi, a efekty jej realiza-
 cji byłyby w sposób czytelny 
upubliczniane
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