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Odpowiedzialne inwestowanie (ang. Socially-
Responsible Investing, SRI) to strategia inwestowania 
środków indywidualnych lub należących do instytucji, 
która w równym stopniu dąży do maksymalizacji zysku, 
co do osiągnięcia dobra społecznego. 

Inwestorzy społecznie odpowiedzialni w swoich 
decyzjach inwestycyjnych uwzględniają aspekty 
związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem 
korporacyjnym (ang. ESG - Environment, Social, 
Governance). Uprzywilejowują oni te przedsiębiorstwa, 
które stosują praktyki z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, w tym dotyczące takich zagadnień jak 
ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa 
człowieka czy różnorodność w miejscu pracy. 

W związku z podejmowanymi przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie oraz firmę Deloitte 
działaniami ukierunkowanymi na rozwijanie 
i ugruntowanie koncepcji odpowiedzialnego 
inwestowania na polskim rynku kapitałowym, 
w czerwcu 2011 roku przeprowadzone zostało pierwsze 
w Polsce tak kompleksowe badanie na temat wpływu 
i skali faktycznego uwzględniania czynników ESG 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Badanie miało na celu zdefiniowanie poziomu 
świadomości polskich inwestorów nt. CSR oraz szans 
rozwojowych związanych z uwzględnianiem czynników 
ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Do wypełnienia ankiety on-line, składającej się 
z 13 szczegółowych pytań, zaproszono grupę 120 
przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych - osób 
zajmujących się zawodowo analizą rynku kapitałowego 
oraz inwestowaniem. Uzyskano zwrot odpowiedzi na 
poziomie 33%. 

Kluczowe wnioski z badania
•	 Znacząca większość ankietowanych przedstawicieli 

inwestorów dostrzega możliwość wpływu działań 
z zakresu społecznej odpowiedzialności na wyniki 
finansowe odnotowywane przez firmy.

•	 Mimo, że większość badanych widzi bezpośredni 
wpływ działań CSR na wyniki finansowe firmy, ponad 
połowa nie dostrzega bezpośredniego przełożenia 
aktywności w zakresie CSR na obniżenie ryzyka 
biznesowego w przypadku spółek działających na 
rynku polskim.  

•	 Należy spodziewać się, że postrzeganie CSR jako 
narzędzia służącego aktywnemu obniżaniu ryzyka 
biznesowego w przedsiębiorstwach będzie wśród 
inwestorów zyskiwać na znaczeniu wraz ze wzrostem 
liczby firm, które wdrażają strategie CSR jako element 
ich strategii biznesowej.

•	 Jedynie 23% ankietowanych wie o funkcjonowaniu 
na rynku polskim funduszy etycznych, które inwestują 
w spółki szczycące się zrównoważonym i społecznie 
odpowiedzialnym podejściem do prowadzonej 
działalności.

•	 Ogromna większość (82,5%) biorących udział 
w badaniu jest świadoma funkcjonowania na GPW 
indeksu spółek odpowiedzialnych. Jest to sygnał dla 
warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, że 
RESPECT Index jest coraz bardziej rozpoznawalny.

•	 Pomimo odnotowania generalnie wysokiego poziomu 
świadomości odnośnie faktu funkcjonowania Indeksu 
RESPECT, aż 70% inwestorów nie jest w stanie 
wskazać, jakie spółki wchodzą w jego skład. 

•	 Blisko 80% respondentów udzieliło odpowiedzi 
pozytywnej na pytanie o potrzebę oraz zasadność 
dokonywania okresowej weryfikacji spółek 
tworzących i aspirujących do wejścia w skład Indeksu.

•	 Ponad 70% ankietowanych inwestorów stwierdziło, 
że nie bierze pod uwagę czynników ESG w procesie 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie 
jednak połowa badanych uważa, że w ciągu 
najbliższych 2-3 lat wzrośnie zainteresowanie 
odpowiedzialnym inwestowaniem, co może wpłynąć 
na potrzebę baczniejszego przyglądania się czynnikom 
ESG, i będzie miał na to wpływ fakt powołania oraz 
funkcjonowania Indeksu RESPECT.

Wstęp
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Do badania dotyczącego decyzji inwestycyjnych 
w kontekście odpowiedzialności społecznej zostali 
zaproszeni reprezentanci domów maklerskich, funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm doradczych 
i banków powierniczych. Przeważającą grupę wśród 
jego uczestników stanowili przedstawiciele domów 
maklerskich - 60% wszystkich respondentów. Fundusze 
inwestycyjne oraz fundusze emerytalne to odpowiednio 
druga i trzecia pod względem reprezentacji grupa, 
która wzięła udział w badaniu. Analizując strukturę 
respondentów odnotować należy nieproporcjonalny 
rozkład ankietowanych i nadreprezentację domów 
maklerskich. 

60,0%
20,0%

15,0%

2,5%
2,5%

Dom maklerski

Fundusz inwestycyjny

Fundusz emerytalny

Firma doradcza

Bank powierniczy

Jaki rodzaj firmy lub instytucji Pani/ Pan reprezentuje?

Respondenci
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Znacząca większość ankietowanych przedstawicieli 
inwestorów dostrzega możliwość wpływu działań 
z zakresu społecznej odpowiedzialności na wyniki 
finansowe odnotowywane przez firmy. 

Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują 
na pojawienie się wyraźnie pozytywnej tendencji 
wiązania odpowiedzialności społecznej z poprawą 
wyników finansowych firm. Zdecydowana większość 
ankietowanych przedstawicieli środowiska inwestorów 
dostrzega pozytywną relację pomiędzy działaniami 
podejmowanymi w obszarze CSR a wynikiem 
finansowym. Należy oczekiwać w związku z tym wzrostu 
wpływu czynników ESG na decyzje podejmowane 
w toku dokonywania zakupu lub sprzedaży walorów 
poszczególnych spółek. Jest to zresztą trend wyraźnie 
obserwowany na dojrzałych rynkach finansowych, 
w tym przede wszystkim w UE. Wysoki poziom 
świadomości ankietowanych, co do związku pomiędzy 
odpowiedzialnością społeczną firmy a jej wynikami 
finansowymi, może wynikać z rosnącej popularności 
koncepcji CSR wśród działających na rynku polskim 
przedsiębiorstw (coraz więcej firm opracowuje strategie 
społecznej odpowiedzialności powiązane z celami 
biznesowymi spółek, publikuje raporty społeczne 
oraz komunikuje do publicznej wiadomości o swoich 
planach i działaniach w tym zakresie). Wynika to 
również zapewne z tendencji obserwowanych na 
świecie i rosnącej popularności idei odpowiedzialności 
społecznej wśród firm, które są światowymi liderami 
w swoich branżach. 

Rozkład odpowiedzi pomiędzy poszczególnymi grupami 
respondentów wskazuje, że największą świadomość 
wpływu działań w sferze odpowiedzialności społecznej 
firm na wyniki finansowe wykazują fundusze emerytalne 
(67%). W przypadku domów maklerskich oraz funduszy 
inwestycyjnych wyniki te są jednak tylko niewiele niższe. 

Odpowiedzialność społeczna a wyniki 
finansowe

62,5%

30,0%

7,5%

Tak

Nie

Nie wiem

Czy działania podejmowane przez spółki w sferze odpowiedzialności 
społecznej (np. działania na rzecz redukcji negatywnego oddziaływania 
na środowisko) mogą przekładać się w sposób wymierny na jego wyniki 
finansowe?
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Mimo że większość badanych widzi bezpośredni wpływ 
działań CSR na wyniki finansowe firm, ponad połowa 
nie dostrzega bezpośredniego przełożenia aktywności 
w zakresie CSR na obniżenie ryzyka biznesowego 
w przypadku spółek działających na rynku polskim. 

Stosunkowo duży udział odpowiedzi negatywnych 
sugerować może ograniczony stopień zrozumienia 
dla istoty, działań i narzędzi z zakresu społecznej 
odpowiedzialności bądź też postrzeganie CSR jako 
aktywności o wymiarze czysto PR-owym. Z drugiej 
strony, twierdzenie o braku wpływu odpowiedzialności 
społecznej na poziom ryzyka w firmie może wynikać 
z jakości działań CSR podejmowanych przez polskie 
spółki. Wiele spośród nich nastawionych jest jedynie 
na poprawę wizerunku, przez co w oczach inwestorów 
relacja między CSR a zmniejszaniem poziomu ryzyka nie 
jest widoczna. 

Jednocześnie jednak 40% ankietowanych dostrzega 
związek pomiędzy społeczną odpowiedzialnością 
a obniżonym poziomem ryzyka, widząc w strategiach 
i działaniach CSR element kompleksowego podejścia do 
zarządzania ryzykiem w organizacji. Należy spodziewać 
się, że postrzeganie CSR jako narzędzia obniżania ryzyka 
biznesowego w przedsiębiorstwach będzie wśród 
inwestorów zyskiwać na znaczeniu wraz ze wzrostem 
liczby firm, które wdrażają strategie CSR jako element 
ich strategii biznesowej. Wzrost liczby spełniających 
międzynarodowe standardy, audytowanych raportów 
z obszaru odpowiedzialności społecznej też zapewne 
wpłynie na podniesienie skali postrzegania działań CSR 
jako czynnika służącego obniżaniu poziomu czy - szerzej 
- zarządzaniu ryzykami biznesowymi i podnoszeniu 
atrakcyjności inwestycyjnej firm.

Ryzyko i atrakcyjność inwestycyjna

62,5%

30,0%

7,5%

40,0%

50,0%

10,0%

Tak

Nie

Nie wiem

Czy spółki odpowiedzialne społecznie można traktować jako podmioty 
o obniżonym poziomie ryzyka, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności 
inwestycyjnej?
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Na dojrzałych rynkach UE i Ameryki Północnej 
widać wyraźnie trend dynamicznego wzrostu liczby 
i wolumenu funduszy etycznych. Na rynku polskim 
fundusze etyczne są obecne w bardzo ograniczonym 
zakresie. Przy tym środowisko inwestorów ma niską 
świadomość już istniejących i działających u nas 
funduszy etycznych. Znaczna przewaga odpowiedzi 
negatywnych nad pozytywnymi w reakcji na pytanie 
o obecność na polskim rynku funduszy etycznych 
(50% vs 22,5%) oraz istotny odsetek odpowiedzi 
„nie wiem” oznacza, iż wiedza inwestorów na temat 
portfolio towarzystw funduszy inwestycyjnych jest 
silnie ograniczona. Jedynie 22,5% ankietowanych 
wie o istnieniu na rynku polskim funduszy etycznych, 
które inwestują w spółki szczycące się społecznie 
odpowiedzialnym czy - szerzej - zrównoważonym 
podejściem do prowadzonej działalności. Wartym 
podkreślenia jest przy tym fakt, że największą 
znajomością w zakresie funkcjonowania na 
naszym rynku funduszy etycznych wykazali się 
przedstawiciele funduszy emerytalnych (ok. 33% 
wie o istnieniu funduszy etycznych). To właśnie one 
posiadają najwięcej już funkcjonujących produktów 
związanych z funduszami inwestycyjnymi. Na znacznie 
niższym poziomie prezentuje się natomiast wiedza 
w tym zakresie po stronie przedstawicieli funduszy 
inwestycyjnych oraz domów maklerskich. Wyraźnie 
rynek potrzebuje zarówno promocji już istniejących 
rozwiązań, jak i przede wszystkim nowych funduszy 
etycznych. 

Fundusze etyczne

22,5%

50,0%

27,5%

Tak

Nie

Nie wiem

Czy na rynku polskim aktywne są fundusze etyczne, które inwestują 
w spółki szczycące się zrównoważonym i społecznie odpowiedzialnym 
podejściem do prowadzonej działalności?
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Ogromna większość (82,5%) biorących udział w badaniu 
jest świadoma funkcjonowania na GPW indeksu spółek 
odpowiedzialnych. Jest to sygnał dla warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, że RESPECT Index jest 
coraz bardziej rozpoznawalny. Jednocześnie niepokoi 
informacja, że nadal istnieje grupa inwestorów (17,5%), 
która nie jest świadoma istnienia Indeksu. Największą 
niewiedzą w tym zakresie wykazali się przedstawiciele 
funduszy inwestycyjnych, z których aż 37,5%  
(3 na 8) stwierdziło, że nie wie o istnieniu RESPECT 
Index. Wyraźnie przedstawiciele funduszy 
inwestycyjnych nie są aktywni w poszukiwaniu narzędzi 
wspierających rozwój inwestycji w firmy odpowiedzialne 
społecznie. RESPECT Index funkcjonuje już bowiem trzeci 
rok i wielokrotnie był prezentowany w mediach oraz 
podczas szeregu wystąpień publicznych. Wynika z tego 
konieczność podjęcia odpowiednio sprofilowanych 
działań edukacyjnych skierowanych do analityków 
giełdowych i inwestorów. Wzrost świadomości odnośnie 
istnienia RESPECT Index będzie mieć pozytywny wpływ 
zarówno na pojawienie się nowych, atrakcyjnych 
narzędzi inwestowania odpowiedzialnego społecznie, 
jak i na rozwój GPW. 

Świadomość istnienia RESPECT Index

82,5%

17,5%

Tak

Nie

Czy wie Pani/ Pan o funkcjonowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index?
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Większość badanych (prawie 70%) uznaje działania 
związane z ustanowieniem i funkcjonowaniem Indeksu 
RESPECT za właściwie ukierunkowane i wymagające 
kontynuacji. Stanowi to wyraz poparcia dla działań 
GPW służących wyróżnianiu spółek starających się 
postępować w sposób odpowiedzialny oraz dla 
promocji inwestowania uwzględniającego kwestie 
społecznej odpowiedzialności. Wysoki poziom poparcia 
dla GPW i jej działań wspierających odpowiedzialność 
społeczną firm wyraźnie pokazuje, że wzrost 
zainteresowania inwestorów tą tematyką stał się na 
rynku polskim trendem. Oczywiście poziom deklaracji 
nie przekłada się w pełni na działania w postaci 
konkretnych decyzji inwestorskich, jednak należy 
zakładać, że nasz rynek będzie szedł w ślady dojrzałych 
rynków zachodnich również w zakresie rozwoju 
koncepcji CSR (zrównoważonego rozwoju) oraz SRI 
(odpowiedzialnego inwestowania). Istotnym faktem 
jest, że RESPECT Index, jako pierwsze takie rozwiązanie 
na parkietach Europy Środkowej, nadaje kierunek, 
w którym będzie się rozwijać cały region. Kontynuacja 
działań GPW, wspierana również przez zdecydowaną 
większość badanych, może być pozytywnym sygnałem 
dla nieobecnych jeszcze w naszej części Europy 
międzynarodowych funduszy etycznych.

Ocena RESPECT Index

69,2%

10,3%

20,5%

Tak

Nie

Nie wiem

67,5%

12,5%

20,0%

Tak

Nie

Nie wiem

Czy kierunek przyjęty przez Giełdę, którego wyrazem jest ustanowienie 
RESPECT Index, jest słuszny?

Czy kierunek przyjęty przez Giełdę, którego wyrazem jest ustanowienie 
RESPECT Index, powinien być kontynuowany?
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Pomimo odnotowania generalnie wysokiego poziomu 
świadomości odnośnie faktu funkcjonowania Indeksu 
RESPECT, aż 70% inwestorów nie jest w stanie określić, 
jakie spółki wchodzą w jego skład. Oznacza to, że 
ich wiedza na temat samego Indeksu jest jedynie 
powierzchowna i bazuje na ograniczonych przekazach 
prasowych czy też komunikatach o wymiarze ogólno-
informacyjnym. Respondenci ci nie śledzą więc na 
bieżąco wyników spółek tworzących Indeks, jak również 
przemian, które zachodzą w jego funkcjonowaniu 
i składzie. 

Część spośród ankietowanych, którzy odpowiedzieli 
na pytanie twierdząco, była w stanie wymienić wiele 
przykładów spółek, które znalazły się w Indeksie. 
Wśród najczęściej pojawiających się przykładów spółek 
znalazły się m.in. TP, KGHM, PKN Orlen, Grupa Lotos, 
BRE Bank, Citi Handlowy czy LW Bogdanka. Warto 
nadmienić, że konkretne przykłady spółek, które zostały 
zakwalifikowane do Indeksu, byli w stanie wymienić 
respondenci będący przedstawicielami 3 funduszy 
emerytalnych (60% spośród tego grona) oraz 9 domów 
maklerskich (45%). Wyraźnie głębsza w ich przypadku 
znajomość portfela spółek wchodzących w skład 
RESPECT Index związana jest z wykorzystaniem przez 
nich tych właśnie informacji do celów praktycznych. 
W najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu 
wiedzy w tym zakresie. Będzie to konsekwencją 
pojawienia się narzędzi opartych na wynikach RESPECT 
Index lub związanych z notowaniami spółek z tego 
Indeksu. Oparcie decyzji inwestycyjnych na narzędziu, 
jakim jest Indeks, wymaga czasu oraz wysiłku 
włożonego w budowanie zarówno wiedzy na ten temat 
wśród inwestorów, jak również reputacji i wiarygodności 
samego Indeksu oraz podmiotów go tworzących.

Znajomość spółek wchodzących w skład 
Respect Index

30,0%

70,0%

Tak

Nie

Czy wie Pani/ Pan jakie spółki wchodzą w skład RESPECT Index?
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Weryfikacja spółek wchodzących w skład RESPECT 
Index przez niezależną firmę ma zdaniem badanych 
istotne znaczenie dla budowania wiarygodności tych 
firm w oczach inwestorów. Potwierdza to struktura 
odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych 
analityków i inwestorów. Blisko 80% respondentów 
udzieliło odpowiedzi pozytywnej na pytanie o potrzebę 
oraz zasadność dokonywania okresowej weryfikacji 
spółek tworzących i aspirujących do wejścia w skład 
Indeksu. Dodatkowo odpowiedzi ankietowanych 
stanowią w znacznej mierze wyraz zapotrzebowania 
po ich stronie na otrzymywanie niezależnych informacji 
o spółkach oraz tych sferach ich funkcjonowania, które 
daleko wykraczają poza dane stricte finansowe. Audyt 
finansowy, choć konieczny, zdaje się dziś stanowić już 
niewystarczającą bazą do podejmowania optymalnych 
decyzji o inwestowaniu w walory spółek giełdowych.

Bez niezależnej weryfikacji kluczowych rozwiązań 
i obszarów stanowiących o odpowiedzialnym podejściu 
do prowadzonej działalności biznesowej, wiarygodność 
kwestionariuszy wypełnianych przez spółki mogłaby  
być kwestionowana. Metodyka przyjęta przez GPW  
(tj. zlecanie weryfikacji profesjonalnej 
i wyspecjalizowanej firmie) ma więc duże znaczenie 
dla uwiarygodnienia zarówno Indeksu RESPECT, jak 
i poszczególnych tworzących go spółek. 

Pogłębiona analiza wykazała, że respondentami, którzy 
nie dostrzegali wartości weryfikacji prowadzonej przez 
niezależny podmiot (12,8%), były osoby jednocześnie 
negatywnie nastawione do zasadności i wartości 
płynącej z ustanowienia Indeksu, jak również do samej 
koncepcji inwestowania odpowiedzialnego społecznie.

Znaczenie weryfikacji spółek wchodzących 
w skład RESPECT Index

76,9%

12,8%

10,3%

Tak

Nie

Nie wiem

Czy fakt okresowej weryfikacji spółek wchodzących w skład RESPECT Index 
przez profesjonalną firmę audytorską ma znaczenie dla uwiarygodnienia 
tychże spółek i samego Indeksu?
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Dokładnie połowa inwestorów uważa, że RESPECT 
Index może mieć realne przełożenie na zwiększenie 
zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem oraz 
wzrost obecności i zaangażowania funduszy etycznych 
na rynku polskim w ciągu najbliższych 2-3 lat. Fakt 
wyróżnienia wśród notowanych spółek grona tych 
podmiotów, które szczycą się swoją odpowiedzialnością 
oraz utworzenia dla nich osobnego indeksu, połączony 
z działaniami promocyjno-edukacyjnymi wpływa, ich 
zdaniem, na budowę świadomości i wiedzy na temat 
tego, czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie 
oraz dlaczego może się ono opłacać. Jednocześnie 
32,5% inwestorów twierdzi, że nie zachodzi korelacja 
między powołaniem i funkcjonowaniem Indeksu 
RESPECT a popularyzacją idei SRI. Jeśli chodzi o strukturę 
odpowiedzi w odniesieniu do rodzaju podmiotu 
biorącego udział w badaniu, reprezentanci funduszy 
inwestycyjnych wyraźnie częściej niż pozostali badani 
(38%) mieli wątpliwości, co do wpływu Indeksu RESPECT 
na wzrost skali zaangażowania funduszy etycznych na 
polskim rynku.

 

Korzyści z RESPECT Index

50,0%

32,5%

17,5%

Tak

Nie

Nie wiem

Czy RESPECT Index może wymiernie wpłynąć na zwiększenie 
zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem i wzrost zaangażowania 
funduszy etycznych na polskim rynku w okresie najbliższych 2-3 lat?

Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm Raport z badania    13



Ponad 70% ankietowanych inwestorów stwierdziło, 
że nie bierze pod uwagę czynników ESG w procesie 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie 
jednak połowa badanych uważa, że w ciągu najbliższych 
2-3 lat wzrośnie zainteresowanie odpowiedzialnym 
inwestowaniem i będzie miał na to wpływ fakt 
powołania oraz funkcjonowania Indeksu RESPECT. 
Można więc wnioskować, że rosnąca liczba inwestorów 
będzie skłaniała się ku uwzględnianiu czynników 
ESG w procesie podejmowania decyzji o nabyciu 
walorów danej spółki. 10% ankietowanych deklaruje 
już dzisiaj uwzględnianie wybranych czynników ESG 
na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 15% 
twierdzi natomiast, że koncepcja SRI jest obecnie 
w ich firmie przedmiotem dyskusji. W przypadku tych 
podmiotów czynniki ESG nie wpływają więc aktualnie 
na podejmowane decyzje. Wydaje się jednak, że sam 
fakt podnoszenia tematu wewnątrz organizacji świadczy 
o rosnącej świadomości w tym zakresie i jest sygnałem 
wyłaniającej się stopniowo pożądanej, pozytywnej 
tendencji. 

Zaledwie jedna firma - fundusz emerytalny - 
zadeklarowała wdrożenie polityki dotyczącej 
inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Wśród 
firm, które uwzględniają wybrane czynniki ESG znalazły 
się ponadto dwa fundusze inwestycyjne oraz dwa 
domy maklerskie. Natomiast kolejne dwa fundusze 
emerytalne, jeden fundusz inwestycyjny oraz trzy domy 
maklerskie rozważają dzisiaj przyjęcie wewnętrznych 
zasad w zakresie SRI/ ESG. 

Szczegółowa analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała 
ponadto, że najbardziej zaawansowane w tym zakresie 
są fundusze emerytalne (50% rozważa wdrożenie lub 
wdrożyło procedury SRI) oraz fundusze inwestycyjne 
(37,5% ankietowanych uwzględnia wybrane czynniki 
lub rozważa podjęcie działań w zakresie wewnętrznych 
procedur SRI).

Decyzje inwestycyjne a koncepcje SRI/ ESG

2,5%
10,0%

15,0%

72,5%

Tak i uwzględniamy czynniki ESG w naszych decyzjach 
inwestycyjnych, działając przy tym na podstawie wewnętrznej 
polityki SRI

Tak i analizujemy wybrane czynniki ESG podejmując decyzje 
inwestycyjne

Tak, ale w chwili obecnej jest ona dopiero przedmiotem dyskusji 
i nie wpływa na decyzje inwestycyjne

Nie, nie bierzemy pod uwagę czynników ESG na etapie 
podejmowania tych decyzji

Czy koncepcja SRI/ ESG jest przedmiotem Państwa zainteresowania na 
etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych?
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Większość ankietowanych (68,4%) nie uwzględnia 
kwestii ESG podejmując decyzje odnośnie sposobu 
głosowania na walnym zgromadzeniu (w spółkach, 
w których posiadają akcje). Natomiast 24% spośród 
nich bierze pod uwagę tylko te zagadnienia z obszaru 
ESG, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki 
finansowe. Są to trzy fundusze emerytalne, jeden 
fundusz inwestycyjny oraz cztery domy maklerskie 
i jedna firma doradcza. 

Prawie 8% przedstawicieli ankietowanych podmiotów 
zadeklarowało każdorazowe uwzględnianie zagadnień 
z zakresu ESG przy okazji głosowań na walnym 
zgromadzeniu. Należą do tej grupy dwa fundusze 
emerytalne i jeden fundusz inwestycyjny. Podobnie więc, 
jak w przypadku pytania dotyczącego uwzględniania 
kwestii ESG w procesie podejmowania decyzji o nabyciu 
walorów konkretnej spółki, również w tym przypadku 
najbardziej zaawansowane w tym względzie wydają 
się być fundusze emerytalne. Zdecydowana większość 
z nich (83%) w określonym stopniu uwzględnia 
zagadnienia z zakresu ESG podejmując decyzje odnośnie 
sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. 
Analiza otrzymanych odpowiedzi wskazuje ponadto, 
że wśród funduszy inwestycyjnych 25% ankietowanych 
zadeklarowało, że zawsze uwzględniają czynniki ESG lub 
też biorą pod uwagę te spośród czynników ESG, które 
mają wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Zainteresowanie akcjonariuszy ideą ESG

0,0%

7,9%

23,7%

68,4%

Tak, zagadnienia z zakresu ESG bierzemy każdorazowo pod uwagę 
podejmując decyzje o sposobie głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, a ponadto formułujemy do władz 
spółek pytania dotyczące istotnych kwestii ESG, podkreślając, że są 
one dla nas ważne

Tak, zagadnienia z zakresu ESG bierzemy każdorazowo pod uwagę 
podejmując decyzje o sposobie głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy

Tak, bierzemy pod uwagę - podejmując decyzje o sposobie 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - wybrane 
zagadnienia z zakresu ESG pod warunkiem, ze bezpośrednio/ 
wprost mogą one oddziaływać na wynik finansowy

Nie, nie bierzemy ich pod uwagę

Czy kwestie ESG są przedmiotem Państwa zainteresowania jako 
akcjonariusza działających w Polsce spółek?

Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm Raport z badania    15



Zdaniem inwestorów tym, co w największym stopniu 
mogłoby wpłynąć na uwzględnianie czynników ESG 
na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest 
większa świadomość po stronie klientów (średnia 
ocen 2,58 na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza „nie ma 
żadnego wpływu”, a 4 „ma decydujący wpływ”) oraz 
presja z ich strony na uwzględnianie tego typu aspektów 
w działaniach inwestorów. Za drugi najbardziej znaczący 
czynnik zostały uznane rozwiązania legislacyjne 
(średnia ocen 2,13), kładące większy nacisk na kwestie 
ESG w działaniu funduszy. Na kolejnym miejscu 
znalazły się raporty CSR, poprzez które inwestorzy 
mogą mieć szerszy dostęp do informacji dotyczących 
społecznie odpowiedzialnego wymiaru działalności 
firm. Co ciekawe, najmniejsze znaczenie ankietowani 
przypisali faktowi przyjęcia przez spółki strategii działań 
społecznie odpowiedzialnych ściśle zintegrowanych z ich 
strategiami biznesowymi. 

Odnosząc się do wyników szczegółowych widzimy, że 
również w przypadku samych przedstawicieli domów 
maklerskich za najważniejszy czynnik uznawana 
jest presja ze strony klientów. Publikacja raportów 
społecznych oraz wdrożenie strategii społecznej 
odpowiedzialności uzyskały bardzo zbliżony wynik 
i zajęły miejsce drugie oraz trzecie. Najmniej ważne 
okazały się natomiast w przypadku tej grupy rozwiązania 
legislacyjne. 

Wśród funduszy inwestycyjnych zwyciężyła również 
większa świadomość klientów w zakresie CSR, przy czym 
różnica pomiędzy pierwszym a drugim czynnikiem - 

rozwiązaniami legislacyjnymi - była nieznaczna. Kolejne 
dwa aspekty - raporty i strategie - uzyskały taką samą 
ocenę. 

Przedstawiciele funduszy emerytalnych stanowią jedyną 
grupę, zdaniem której największe znaczenie mają 
rozwiązania legislacyjne. Dopiero na kolejnych pozycjach 
uplasowały się w ich przypadku: presja ze strony 
klientów, publikacje raportów społecznych i wdrożone 
strategie CSR. 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi można 
wnioskować, że w oczach inwestorów największy 
wpływ mają czynniki noszące znamiona presji 
zewnętrznej - legislacyjnej, bądź wywieranej 
bezpośrednio przez ich klientów. Zachodzące natomiast 
zmiany w zakresie coraz bardziej powszechnego 
uwzględniania odpowiedzialnych praktyk w sposobie 
funkcjonowania spółek giełdowych, wdrażania strategii 
społecznej odpowiedzialności oraz związane z tym 
korzyści w postaci lepiej zarządzanych przedsiębiorstw 
czy też ograniczonego poziomu ryzyka, nie są dla 
inwestorów obecnie jeszcze aż tak znaczące. Aby skłonić 
inwestorów do zmiany podejścia do inwestowania 
w stronę uwzględniającą aspekty społecznej 
odpowiedzialności, konieczna wydaje się więc przede 
wszystkim konsekwentna edukacja klientów instytucji 
inwestycyjnych oraz budowa ich świadomości odnośnie 
właściwej definicji CSR i pozytywnej korelacji, jaka 
występuje pomiędzy odpowiedzialnością społeczną 
a stabilnością i redukcją ryzyka w spółkach. 

Zachęty dla inwestorów

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

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

Większy	zasób	informacji	upublicznianych	
przez	spółki	na	ten	temat	(coroczny	raport	
CSR	–	prezentujący	niefinansowe	wyniki	
osiągane	przez	spółkę,	z uwzględnieniem	
obszaru	społecznego,	środowiskowego	
i ładu	korporacyjnego,	prezentujący	
działania,	postępy	w osiąganiu	
wskaźników	z tego	obszaru,	plany	na	
kolejne	okresy)

Przyjęcie	przez	spółki	
strategii	działań	społecznie	
odpowiedzialnych	ściśle	
zintegrowanych	z ich	
strategiami	biznesowymi,	
wskazujących	na	korzyści	
dla	przedsiębiorstwa	
związane	z działaniami	
w obszarze	CSR

Średnia ocena w skali 
5-stopniowej (od 
0 - „nie ma żadnego 
wpływu” do 4 - „ma 
decydujący wpływ”)

2,13 2,58 1,95 1,87

Co mogłoby Państwa skłonić do tego, by w większym stopniu uwzględniać czynniki ESG na etapie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych?
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Odpowiedzi na pytanie, co mogłoby skłonić do 
uwzględniania w większym stopniu czynników 
ESG na etapie wykonywania praw akcjonariusza, 
kształtowały się wśród ankietowanych inwestorów 
według podobnego wzoru jak w przypadku pytania 
poprzedniego. Za najważniejszy czynnik została uznana 
rosnąca świadomość wśród klientów i presja z ich strony 
(średnia ocen 2,51 na skali od 0 do 4). Drugie miejsce 
zajęły rozwiązania regulacyjne (średnia ocen ważności 
czynnika 2,28), przy czym różnica pomiędzy pierwszym 
a drugim czynnikiem nie była aż tak znacząca. Większy 
zasób informacji upublicznianych przez spółki na temat 
społecznie odpowiedzialnego wymiaru ich działalności 
oraz wdrożenie strategii CSR wspierającej cele 
biznesowe spółki uplasowały się dopiero na dalszych 
pozycjach. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż publikacje 
raportów społecznych oraz rozwiązania legislacyjne stały 
się dwoma czynnikami uznanymi za bardziej znaczące 
na etapie wykonywania praw akcjonariusza, niż na 
etapie podejmowania decyzji o dokonaniu zakupu lub 
sprzedaży walorów określonych spółek. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, 
inwestorów - do uwzględniania czynników ESG na 
etapie wykonywania praw akcjonariusza - najbardziej 
zachęcić mogą bodźce zewnętrzne, przede wszystkim 
ze strony coraz bardziej świadomych klientów. 
Jednocześnie pozytywny wydaje się fakt większej 
świadomości i dostrzegania znaczenia raportów 
społecznych oraz wagi szerokiego spektrum informacji 
w nich zawartych. 

Odnosząc się do odpowiedzi udzielonych przez domy 
maklerskie, za najważniejszy czynnik została uznana 
presja ze strony klientów. Drugie miejsce zajęła większa 
skala dostępnych informacji z zakresu CSR. Za najmniej 
istotne zostały uznane rozwiązania legislacyjne oraz fakt 
istnienia strategii CSR. 

W przypadku funduszy inwestycyjnych odpowiedzi były 
niemalże identyczne jak w przypadku poprzedniego 
pytania, z tą różnicą, że większą wagę przypisano 
raportowaniu społecznemu. Porównywalnie sytuacja 
prezentuje się w przypadku funduszy emerytalnych. 
Jedyna zaobserwowana, warta podkreślenia 
odmienność odnosi się do kwestii wdrożenia strategii 
społecznej odpowiedzialności. Tylko przedstawiciele 
funduszy emerytalnych uznali ten czynnik za bardziej 
znaczący na etapie wykonywania praw akcjonariusza, 
niż w toku podejmowania decyzji o zakupie czy 
sprzedaży walorów określonych spółek.  

Zachęty dla akcjonariuszy

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

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

Większy	zasób	informacji	upublicznianych	
przez	spółki	na	ten	temat	(coroczny	raport	
CSR	–	prezentujący	niefinansowe	wyniki	
osiągane	przez	spółkę,	z uwzględnieniem	
obszaru	społecznego,	środowiskowego	
i ładu	korporacyjnego,	prezentujący	
działania,	postępy	w osiąganiu	
wskaźników	z tego	obszaru,	plany	na	
kolejne	okresy)

Przyjęcie	przez	spółki	
strategii	działań	społecznie	
odpowiedzialnych	ściśle	
zintegrowanych	z ich	
strategiami	biznesowymi,	
wskazujących	na	korzyści	
dla	przedsiębiorstwa	
związane	z działaniami	
w obszarze	CSR

Średnia ocena w skali 
5-stopniowej (od 
0 - „nie ma żadnego 
wpływu” do 4 - „ma 
decydujący wpływ”)

2,28 2,51 2,10 1,92

Co mogłoby Państwa skłonić do tego, by w większym stopniu uwzględniać czynniki ESG na etapie wykonywania praw 
akcjonariusza?

Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm Raport z badania    17
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