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O
d stycznia 2009 do końca września
2010 roku wartość indeksu RES-
PECT wzrosła o ponad 90 proc.,

w tym samym czasie sWIG80 i mWIG40
zyskały po 75 proc., a WIG20 zwiększył się
o 45 proc. Odpowiedź jest w liczbach,
a liczby – wiadomo – nie kłamią. – W mi-
nionym roku giełdowy gracz inwestują-
cy w RESPECT Index zarobił 32 proc, na-
tomiast szeroki rynek wzrósł sporo mniej
gdyż o 19 proc. – zauważa Aleksandra Bil-
ska analityk finansowy PGNiG SA.

Joanna Warmuz, CSR Manager w ING
Banku Śląskim przyznaje, że grupa in-
westorów zainteresowanych, czy spółka
wprowadziła strategię CSR, rośnie. Z jej
obserwacji wynika, że są to inwestorzy po-
szukujący informacji czy spółka działa od-
powiedzialnie i etycznie, czy podjęła dzia-
łania zmierzające do ograniczenia np. ry-
zyka reputacyjnego, środowiskowego.
Z roku na rok wzrasta świadomość etycz-
nego inwestowania, przybywa funduszy
inwestycyjnych lokujących kapitał w od-
powiedzialnych przedsiębiorstwach. Tak-
że prezes zarządu Elektrobudowy SA,
Jacek Faltynowicz, jest zdania, że inwes-
towanie w spółki przestrzegające zasad
CSR jest opłacalną strategią. – Szczegól-
nie w przypadku inwestorów długoter-
minowych, którzy oczekują zapewnie-
nia bezpieczeństwa zainwestowanych
środków oraz zwrotu w dłuższym okresie
czasu. Inwestorami takimi są OFE i wie-
lu innych inwestorów instytucjonalnych
– dodaje. Mariusz Machajewski, wice-
prezes zarządu w Grupie LOTOS SA,
uważa, że jest to strategia opłacalna dla
tych, którzy poza efektywnością ekono-
miczną przywiązują wagę do tego, gdzie
lokowane są ich środki. –Z analiz, który-
mi dysponujemy wynika, że podejmo-
wane przez nas działania społeczne, śro-
dowiskowe, a także jakość zarządzania
spółką mają wpływ zarówno na wzrost
wartości marki, jak i na wyniki sprzeda-
żowe – twierdzi Machajewski. Inwestorzy

wkrajach rozwiniętych wcoraz większym
stopniu traktują firmy legitymujące się
strategią opartą na wartościach społecz-
nych jako godne zaufania. – Na świecie ist-
nieje wiele indeksów SRI, które dostar-
czają inwestorom informacji o spółkach
działających według wysokich standar-
dów CSR. Wybierając takie spółki, in-
westorzy nie ponoszą dodatkowego ryzy-
ka, gdyż odpowiedzialne inwestowanie nie
wpływa negatywnie na wyniki finansowe,
a dodatkowo tworzy wartość etyczną za-
inwestowanego kapitału – kończy Ma-
chajewski.

Zyskowność i odpowiedzialność
Zyski w spółce i odpowiedzialność spo-
łeczną można ze sobą łączyć i – jak pod-
kreśla prezes zarządu Elektrobudowy
SA, Jacek Faltynowicz – w dłuższym
okresie czasu jedno bez drugiego nie
może istnieć. Bez szeroko rozumianego za-
ufania społecznego nie jest możliwy roz-
wój spółki,  a bez rozwoju nie jest możli-
wy wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jo-
anna Warmuz, CSR Manager w ING Ban-
ku Śląskim przypomina, że dojrzałe po-
dejście do CSR zakłada powiązanie stra-
tegii zarządzania z celami biznesowymi:
– CSR to odpowiedzialne podejście do
osiągania zysków, tworzenia przyjaznego
miejsca pracy, poszanowania środowiska
i wsparcia lokalnych społeczności. Nale-
ży pamiętać, że strategia CSR musi być
kompleksowa i powiązana z działalnością
firmy we wszystkich wspomnianych ob-
szarach, wtedy przynosi wymierne zyski.

– Trudno mówić o odpowiedzialności
społecznej firmy, która nie przynosi zy-
sków, czy wyobrazić sobie jej funkcjono-
wanie w dłuższej perspektywie – dodaje
Marzena Strzelczak z Departamentu Mar-
ketingu i Komunikacji PGNiG SA – Nawet
przedsiębiorstwa społeczne, których ce-
lem jest realizacja misji społecznych, in-
westują wypracowane nadwyżki, a więc
starają się, realizując cele społeczne tak-
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że osiągać zyski – dodaje. Budowanie
wartości oznacza, że firmy starają się pat-
rzeć na swój rozwój i wzrost nie tylko
przez pryzmat krótkoterminowych zy-
sków, ale budują przewagę konkurencyj-
ną także w oparciu o realizację innych ce-
lów, na przykład środowiskowych czy
społecznych, odpowiadając na potrzeby in-
teresariuszy firmy. Na tym przekonaniu
opierają się strategie odpowiedzialności
społecznej, które – wspierając realizację
celów biznesowych – uwzględniają tę
szerszą perspektywę. Realizacja idei zrów-
noważonego rozwoju, działanie zgodnie
z zasadami odpowiedzialności społecznej
pozwalają firmie lepiej zarządzać ryzy-
kami, mają znaczenie w motywowaniu
pracowników, wpływają korzystnie na
jej reputację, a to wszystko przekłada się
na wzrost wartości firmy.

Mariusz Machajewski podkreśla, że
firmy odpowiedzialne społecznie rzadziej
doświadczają sytuacji kryzysowych, po-
nieważ na skutek różnego rodzaju wery-
fikacji mają bardziej uporządkowany do-
stęp do informacji pozafinansowych i po-
trafią nimi przez to lepiej zarządzać.

Świadomość i nieświadomość
Rynek inwestycji SRI na świecie ma już
bogatą tradycję. Na największych świa-
towych giełdach tego rodzaju indeksy
funkcjonują od lat. FTSE 4 Good czy Dow
Jones Sustainability Index gromadzą
spółki wg ich osiągnięć w zakresie zrów-
noważonego rozwoju. Marzena Strzel-
czak z Departamentu Marketingu i Ko-
munikacji PGNiG SA nie pozostawia jed-
nak złudzeń – CSR dużej części społe-
czeństwa kojarzy się z filantropią. Jak po-
kazały badania przeprowadzone jesienią
2010 roku przez organizację Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej, tylko 3 proc. pol-
skiego społeczeństwa rozumie termin
„społeczna odpowiedzialność biznesu”.
Strzelczak zauważa, że polski rynek ka-
pitałowy kształtowany jest przez tę spo-
łeczną niewiedzę czy niedojrzałość. –
Z drugiej jednak strony, polska giełda
jako jedyna w tej części Europy wprowa-
dziła indeks firm odpowiedzialnych spo-
łecznie – RESPECT Index, więc z pewno-
ścią jesteśmy na dobrej drodze i dalej niż
nasi sąsiedzi – dodaje. Także Mariusz
Machajewski dostrzega znaczenie inde-
ksu RESPECT. Zauważa jednak, że indeks
skupia zaledwie 16 spółek, co powoduje, że

krajowi inwestorzy nie mają punktu od-
niesienia, nie są im dostępne dane histo-
ryczne, które obiektywnie potwierdzały-
by wartość zainwestowanych w firmy
z indeksu środków, szczególnie, że mamy
zaledwie dwa rodzime fundusze etyczne.
Specyfika inwestycji wfundusze oparte na
instrumentach finansowych spółek od-
powiedzialnych społecznie pozwala na
analizy tylko w dłuższej perspektywie.

Mariusz Machajewski z Grupy LO-
TOS zdradza, że w czasie, jaki minął od
ogłoszenia indeksu na warszawskiej GPW,
spółka odnotowała zapytania i prośby
o wypełnienie ankiet dotyczących czyn-
ników ESG, czyli odnoszących się do wy-
ników środowiskowych, społecznych oraz
ładu korporacyjnego. Pochodziły one
w większości od instytucji badających ten
segment rynku, takich jak np. uczelnie
wyższe realizujące projekty badawcze. –
Skierowano do nas zapytania pogłębiające
wyniki i informacje publikowane przez
spółkę w raportach społecznych, zwłasz-
cza w ostatnim raporcie zintegrowanym.
Ich nadawcami byli głównie zagraniczni
analitycy specjalizujący się w inwesty-
cjach społecznie odpowiedzialnych – do-
daje. Także Faltynowicz zauważa, że
w ostatnim czasie wyraźnie wzrósł udział
inwestorów instytucjonalnych o długim
horyzoncie inwestowania w akcjonaria-
cie Elektrobudowy SA – Jednym z czyn-
ników wyzwalających ten ruch może być
udział Elektrobudowy w indeksie RES-
PECT – przyznaje.

Wzmożone zainteresowanie wśród in-
westorów instytucjonalnych obserwuje
także ING Bank Śląski. Są to głównie fun-
dusze zagraniczne inwestujące zgodnie
z zasadami odpowiedzialnego biznesu.
Warmuz podkreśla, że zainteresowanie to
pojawiło się w momencie zaistnienia
spółki w indeksie RESPECT. Na razie CSR
w kontekście inwestycyjnym w Polsce jest
obszarem w początkowej fazie rozwoju,
choć z ogromnym potencjałem. – Po-
wszechnie doceniane przez inwestorów, jej
zdaniem, są takie elementy CSR, jak:
transparentna komunikacja spółki z in-
westorami, zapewnienie równego dostę-
pu do informacji, ładu korporacyjnego –
to są czynniki decydujące przy określaniu
strategii inwestycyjnych.

W przypadku PGNiG SA trudno ocenić,
czy obecność w indeksie RESPECT wpły-
nęła na zwiększone zainteresowanie in-

westorów (w związku z udostępnieniem
akcji pracowniczych wolny obrót akcjami
spółki w2010 roku zwiększył się o12 proc.).
Aleksandra Bilska przyznaje, że obec-
ność w tego typu zestawieniach zdecydo-
wanie poprawia wizerunek firmy i przy-
ciąga uwagę inwestorów, którzy w swej
strategii uważnie przyglądają się spo-
łecznej działalności przedsiębiorstw. Nie
jest to może decydujący czynnik skłania-
jący do zakupu akcji, natomiast zdecy-
dowanie poprawia wizerunek firmy
w oczach giełdowych graczy.

Przejrzystość i zaufanie
Polski rynek zaczyna jednak coraz bardziej
doceniać potencjał odpowiedzialnego biz-
nesu. Rosnąca liczba społecznych raportów
jest dowodem, że firmy wdrażają strate-
giczne zarządzanie i chcą o tym informo-
wać swoich interesariuszy. Mariusz Ma-
chajewski zauważa, że tym, co wyraźnie
docenia otoczenie, jest właśnie przejrzys-
ta i otwarta polityka informacyjna. Gru-
pa LOTOS jest jednym z liderów raporto-
wania społecznego w Polsce. Koncern ra-
portuje zgodnie zmiędzynarodowym stan-
dardem sprawozdawania ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych aspektów
działalności, opracowanym przez Global
Reporting Initiative (GRI), i jest jedyną pol-
ską spółką raportującą zgodnie z tzw. Po-
ziomem Aplikacji A GRI.

Dzięki przestrzeganiu zasad CSR firmy
mogą minimalizować ryzyka biznesowe
i cieszyć się dobrą reputacją, tym sa-
mym zwiększając swoje szanse na trwa-
ły rozwój. Pamiętajmy, że Bearn Stearns
i Lehman Brothers nie publikowały ra-
portów CSR.

Potwierdzają to wyniki ostatniego ba-
dania Edelman Trust Barometr z marca
2010 roku, opublikowanego przez agencję
PR – Edelman. Pokazuje ono, że w ocenie
społecznej większości państw UE, po-
dobnie jak w USA, reputacja, zaufanie
i przejrzystość działań są wyżej cenione
niż wyniki finansowe firm. W Polsce li-
derzy opinii najwyżej ocenili: jakość pro-
duktów i usług (71 proc.), na drugim
miejscu znalazła się przejrzystość (67
proc.), a na trzecim zakwalifikowało się za-
ufanie (65 proc.). Wyniki finansowe wed-
ług oceny wszystkich regionów plasują się
na samym dole listy 10 najważniejszych
kryteriów.
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