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H
istoria wspólnego inwestowania
oraz instytucji funduszy inwe-
stycyjnych ma początki w Wiel-

kiej Brytanii. W latach 80. ubiegłego
wieku pojawiła się tam nowa forma
oszczędzania, która w późniejszym cza-
sie doczekała się nazwy Social Res-
ponsible Investment (SRI) – społecznie
odpowiedzialne inwestowanie. Pierw-
sze inwestycje w tym duchu wynikały
z pobudek religijnych. Inwestowanie
zgodnie z przyjętymi wtedy zasadami
SRI oznaczało zakaz lokowania kapitału
w branżę alkoholową oraz tytoniową.
W następnych latach lista zakazanych
branż się powiększała, do tego grona
szybko dołączyli m. in. producenci bro-
ni. Początkowa faza tej formy inwe-
stycyjnej nie była zbyt dochodowa, sto-
py zwrotu były niższe od tradycyjnych
strategii inwestycyjnych. Przełom sta-
nowiły procesy przegrane przez czoło-
wych graczy z branży tytoniowej – wie-
lomilionowe odszkodowania za utratę
zdrowia przyczyniły się do zawiązy-
wania przez te spółki rezerw na poczet
odszkodowań. Wtedy też opinia pub-
liczna zaczęła zwracać szczególną uwa-
gę nie tylko na zyski firm, lecz również
na ich współobecność w społeczeń-
stwie i ich oddziaływanie na środowi-
sko. Szczególne znaczenie zaczęły od-
grywać czynniki ekologiczne. Obecnie
portfel SRI opiera się w głównym stop-
niu o spółki, które wytwarzają energię
elektryczną z odnawialnych źródeł
energii, czyli w sposób restrykcyjny
podchodzą do emisji szkodliwych związ-
ków chemicznych do atmosfery. Zwra-

ca się przy tym uwagę na skończoność
zasobów naturalnych, co jest najbar-
dziej widoczne w sektorze energetycz-
nym. Finansowanie alternatywnych
rozwiązań przyczynia się do przedłu-
żenia procesów technologicznych, co
jest równoznaczne z sygnałem, że bran-
że te będą dochodowe.

Rynek SRI na świecie
Od kilku lat prowadzone są badania
nad wielkością tego specyficznego ryn-
ku. Na każdym kontynencie powstały
organizacje, które monitorują SRI.
Ostatnie badania pokazują, że rynek
ten zwiększył się aż o 60 proc. w prze-
ciągu dwóch lat. Dane na koniec 2007
roku wskazywały, że ogólny stan akty-
wów wynosił blisko 5 trylionów euro,
a na koniec 2009 roku już prawie 8 try-
lionów euro. Warto zwrócić uwagę na
rozkład tych aktywów na poszczegól-
nych kontynentach.

Rozkład ten jest niesymetryczny. Bli-
sko 2/3 całego rynku skumulowane
jest w Europie. Kraje zza Oceanu At-
lantyckiego skupiają 33,5 proc., a tylko
niecały 1 proc. to zasługa Japonii oraz
Australii i Nowej Zelandii. Widać, że na-
stąpiło odwrócenie się od tej formy in-
westowania w Ameryce Północnej,
a ostatnie dwa lata przekonały coraz
większą ilość Europejczyków, że po-
mnażanie środków finansowych może
odbywać się w sposób odpowiedzialny.
Wzrost aż o 12 proc. stanowi znaczącą
zmianę.

Dynamiczny rozwój rynku w Europie
jest zauważalny od kilku lat. Stanowi to

wynik zwiększającego się zaufania
uczestników rynku kapitałowego do
tej formy lokowania swoich środków.
W porównaniu do 2003 roku, aktywa
zwiększyły się blisko piętnastokrotnie
i w 2009 roku osiągnęły 5 trylionów
euro. Niezwykle ciekawy jest fakt, że
mimo kryzysu finansowego SRI nie
zanotowało w Europie większych wa-
hań. Inaczej prezentuje się sytuacja
w Stanach Zjednoczonych. Tu wzrost
został także odnotowany, jednak jego
charakterystyka jest już odmienna.
W USA panował spokojny trend i dy-
namika wzrostów pozostawała na po-
ziomie 10-20 proc., co oznacza, że osiąg-
nięcie aktywów na koniec 2009 roku na
poziomie ponad 3 trylionów USD sta-
nowiło zaledwie (w porównaniu do Sta-
rego Kontynentu) 42 proc. więcej, niż
w 2003 roku.

„Odpowiedzialne” giełdy
W dzisiejszych czasach każda duża
giełda posiada na swoim parkiecie in-
deks spółek odpowiedzialnych. Meto-
dologia wyboru firm do tych indeksów
jest różna. Większość giełd opiera się na
zasadzie poszanowania środowiska,
czego wynikiem jest duża liczba „zie-
lonych” indeksów. Warto przyjrzeć się
bliżej tej formie doboru uczestników do
koszyka tych indeksów.

Giełda w Londynie wprowadziła
w 2001 roku indeks FTSE4Good, któ-
rego podstawowym celem było wyse-
lekcjonowanie spółek działających
zgodnie z zasadami CSR w swoim sek-
torze. Ważną cechą wyróżniającą ten in-

Społecznie odpowiedzialne
inwestowanie

Coraz większa liczba graczy giełdowych chce inwestować nie tylko z zyskiem, ale

również odpowiedzialnie i zwraca uwagę na formułę społecznie odpowiedzialnego 

inwestowania (SRI). Oznacza ona, że świadomie inwestuje się w spółki działające

w myśl zasad CSR czy też takie, które posiadają ekologiczne i/lub etyczne certyfikaty. 
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deks jest ciągła weryfikacja koszyka
spółek. FTSE4Good jest poddawany
aktualizacji kilka razy w roku, gdy
spółki go opuszczają, bądź są przyj-
mowane. Dzieje się tak w oparciu o kry-
teria przyjęte przez zarządzających
tym indeksem. W chwili obecnej jest
ich pięć: kryteria środowiskowe, po-
szanowanie praw człowieka, standardy
związane z łańcuchem dostaw w za-
kresie pracy i poszanowanie prawa
pracy, zasada przeciwdziałania korup-
cji oraz kryteria związane z wpływem
na zmianę klimatu. W ramach tych
głównych zasad wyróżnia się podzbio-
ry szczegółowych kwestii, którym
sprostać muszą przedsiębiorstwa, aby
zostać włączone w indeks FTSE4Good.
W ramach całej grupy indeksów spo-
łecznie odpowiedzialnych na giełdzie
londyńskiej wyróżnia się sześć pod-
stawowych:
� FTSE4Good Index Series
� FTSE4Good Environmental Leaders

Europe 40 Index
� FTSE4Good IBEX Index
� FTSE CDP Carbon Strategy Index Se-

ries
� FTSE ECPI Italia SRI Index Series
� FTSE Environmental Markets In-

dex Series.

Każda z tych grup zawiera kilka ko-
lejnych indeksów, które skupiają firmy
w podziale wg branż i narodowości.
Wielka Brytania skupia na swojej gieł-
dzie największy odsetek firm zorien-
towanych na zasady etyczne i strategię
zrównoważonego rozwoju. 

Stany Zjednoczone także posiadają na
swoim rynku indeksy odpowiedzialne
społecznie. Podstawowym indeksem,
który skupia wyselekcjonowanych li-
derów w tym zakresie, jest Dow Jones
Sustainability World Index. Reprezen-
tuje on najlepszych spośród najwięk-
szych uczestników rynku, którzy jed-
nocześnie spełniają długoterminowe
założenia w zakresie wyników finan-
sowych, ochrony środowiska oraz
spraw społecznych. Indeks obejmuje 10
proc. z grona 2 500 największych firm
o zasięgu międzynarodowym. Powstał
w oparciu o kryteria ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne, takie jak
ład korporacyjny, zarządzanie ryzy-
kiem, zarządzanie marką, standardy

dla sieci dostawców, praktyki związane
z zatrudnieniem. Pierwsze opracowa-
nie tego indeksu miało miejsce we
wrześniu 1999 roku. W skład tego in-
deksu wchodzą przedsiębiorstwa z pra-
wie 30 krajów z różnych części świata.
Nie ma też ukierunkowania na sektor,
z którego pochodzą te firmy. Alokacja
jest duża i rozkłada się na 10 branż.

Od 2009 roku Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie także może po-
szczycić się posiadaniem indeksu od-
powiedzialnego. RESPECT Index (RI)
był pierwszym indeksem spółek odpo-
wiedzialnych na obszarze Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Spośród prawie 400
spółek notowanych na warszawskim
parkiecie wybrano 16 spółek, które
wykazały się ponadprzeciętnym zaan-
gażowaniem w zagadnienia CSR. Ba-
danie zakończyło się RESPECT Ratin-
giem i na jego podstawie wybrano
przedsiębiorstwa, które otrzymały naj-
wyższe oceny.

Podstawowym zadaniem tego przed-
sięwzięcia była promocja idei społecz-
nej odpowiedzialności biznesu w spo-
łeczeństwie i wśród spółek publicz-
nych. Indeks będzie podlegał cyklicz-
nemu badaniu i weryfikowaniu. We-
ryfikacja spółek, które wejdą w skład
RESPECT Index, pozwala na utrzy-
manie wysokiego poziomu oraz na za-
pewnienie, że są to spółki działające
zgodnie z najlepszymi standardami za-
rządzania w zakresie corporate gover-
nance (ładu korporacyjnego), relacji in-
westorskich oraz na płaszczyźnie eko-
logicznej, społecznej i stosunków pra-

cowniczych. Od 1 lutego obowiązuje
nowy skład indeksu, który będzie nową
odsłoną tej inicjatywy. Działalność
GPW na tej płaszczyźnie udowadnia, że
Warszawa nadąża za światowymi tren-
dami.

Jeśli dokonamy analizy zyskowności
polskiego odpowiedzialnego indeksu
w stosunku do blue chipów GPW, to
można zaobserwować, że RI w okresie
od powstania do 19.01.2011 roku zyskał
prawie 32 proc., co daje trzykrotnie
lepszy wynik, niż ten, który osiągnęły
największe spółki warszawskiego par-
kietu. Ten wzrost nastąpił w II połowie
2010 roku i trwa do dziś. Wielu anali-
tyków obserwuje ten rynek i zaczyna
budować strategie finansowe w oparciu
o ekologiczno-etyczny model inwestycji.

Pozytywna ewolucja
Rynek finansowy przez ostatnie kilka-
naście lat zmienił się. Aktualnie za-
uważalne jest etyczno-ekologiczne za-
angażowanie całego sektora. Coraz
większa liczba inwestorów oraz akcjo-
nariuszy zwraca uwagę na przytoczo-
ne aspekty w swojej działalności. Sta-
nowią one często jeden z kilku czynni-
ków przy podejmowaniu strategicz-
nych decyzji. Ekspansja rynku SRI po-
zwala postawić tezę, że w najbliższej
przyszłości idea CSR może stać się
podstawowym kryterium przy budo-
waniu portfela inwestycyjnego. ��
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RESPECT Index – pierwszy skład z dnia 19.11.2009 roku

RESPECT Index Spółki  

RESPECT PKN ORLEN SA Citi Handlowy  

Responsibility – odpowiedzialność Grupa LOTOS SA   APATOR SA  

Ecology – ekologia PGNiG SA    KGHM Polska Miedź  

Sustainability – zrównoważony rozwój Barlinek SA    BANK PBH  

Participation – uczestnictwo ELEKTROBUDOWA SA    Telekomunikacja Polska SA  

Environment – środowisko ING Bank Śląski SA    Mondi Świecie SA  

Community – społeczność GRUPA ŻYWIEC SA    Zakłady Magnezytowe 

„ROPCZYCE” SA  

Transparency – przejrzystość Zakłady Azotowe Ciech SA  

w Tarnowie – Mościcach SA    

Źródło: GPW


