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Obecnie coraz szerzej rozprzestrzeniającym się trendem zarówno zarządczym jak 
i społecznym staje się funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z dbałością o środo-
wisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (Żemigała, 2007). Zaczęto zwracać uwagę 
i domagać się od przedsiębiorstw podejmowania odpowiedzialnych decyzji, w zgodzie 
nie tylko z racjonalnością finansową nastawioną na zysk, ale także z innymi czynni-
kami uwzględniającymi potrzeby otoczenia przedsiębiorstwa. Zapoczątkowana wie-
le lat temu koncepcja odpowiedzialnego społecznie biznesu (CSR - Corporate Social 
Responsibility) i inwestowania (SRI - Social Responsible Investing) to ogromny krok 
do zmiany stanowiska inwestorów w kwestii przejścia z klasycznego podejścia teorii 
finansów, na te, zgodne z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Zmiana ta wyma-
ga zarówno przygotowania i wypracowania kwestii formalnych takich jak podstawy 
prawne oraz instytucjonalne i zachęty podatkowe, ale także konieczne jest przybliżenie 
inwestorom korzyści oraz kosztów płynących ze zmiany koncepcji inwestycyjnej. Za 
sprawą wszystkich tych pobudek powstaje coraz więcej przedsiębiorstw ESG), czyli 
takich, które poza aspektami finansowymi są nastawione na działalność pozafinanso-
wą związaną ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym. 
Skrót ESG pochodzi od angielskiego zwrotu Environmental, Social and Governance 
i w wolnym tłumaczeniu oznacza ochronę środowiska, ład korporacyjny i społeczną 
odpowiedzialność.

Obszarem tematycznym pracy jest analiza i ocena rynku inwestycji odpowie-
dzialnych społecznie w Polsce na podstawie przedsiębiorstw funkcjonujących zgodnie 
z kryteriami ESG, występującymi w indeksie na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie o nazwie RESPECT Index. Celem pracy jest weryfikacja hipotezy 
o efektywności inwestycji w spółki lub indeksy spółek działających zgodnie z kryteriami 
ESG. W celu potwierdzenia lub odrzucenia tej hipotezy porównywane są stopy zwrotu 
otrzymane z inwestycji w tak zdefiniowaną grupę spółek (RESPECT Index) oraz w gru-
pę spółek reprezentującą tak zwany szeroki rynek (WIG).

Postawiono hipotezę, że czynniki ESG są istotnym komponentem wpływającym 
na decyzje inwestorów, a kierowanie się nimi w przypadku dokonywania decyzji inwe-
stycyjnych zmniejsza asymetrię informacji oraz pomaga w zrozumieniu strategii i ładu 
operacyjnego spółki. Wiedza płynąca z analizy kryteriów ESG pomaga zrozumieć nie 
tylko działania na płaszczyźnie finansowej, ale również stopień, w którym spółka jest 
zaangażowana w odpowiedzialny i zrównoważony rozwój.

Strukturę pracy można określić w następujący sposób: Pierwsza część pracy po-
święcona jest omówieniu i wyjaśnieniu istoty i zakresu inwestowania społecznie odpo-
wiedzialnego oraz koncepcji ESG, a także pokazuje genezę powstania tych czynników 
i sposoby pomiaru wskaźników ESG. W drugiej części pracy analizie została poddana 
rentowność podmiotów ESG na podstawie RESPECT Index, gdzie dokonano zesta-
wienia i porównania wyników inwestycyjnych powyższego indeksu w porównaniu do 
indeksu WIG na przestrzeni 10 lat funkcjonowania indeksu RESPECT. Dodatkowo ze-
stawiono i porównano ze sobą wyniki inwestycyjne RESPECT Index w porównaniu do 



6

nowopowstałego indeksu WIG-ESG. Ponadto w trzeciej części pracy poprzez zmianę 
wag udziałowych spółek wchodzących w skład indeksu RESPECT, zbudowano własny 
portfel inwestycyjny w oparciu o teorię portfelową Markowitza i ukazano rezultaty ba-
dania wyników inwestycyjnych i porównania ich ze sobą.

Praca odwołuje się i nawiązuje do literatury przedmiotu, a zwłaszcza artykułów nauko-
wych opisujących zarówno ESG w kontekście inwestycyjnym, jak i funkcjonowania 
przedsiębiorstw działających według jego kryteriów. Dodatkowo literatura skupia się 
na samej metodyce podejmowania decyzji inwestycyjnych i strategiach inwestycyj-
nych, opisując teorię finansową rynków.
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Koncepcja kryteriów inwestycyjnych w spółki ESG

Z klasycznej teorii finansów, rozbudowanej później w klasyczną teorię portfelo-
wą (Markowitz, 1952), można dowiedzieć się, że racjonalny inwestor powinien ignoro-
wać czynniki społeczne, środowiskowe czy moralne i kierować się jedynie czynnikami 
finansowymi (Friedman, 1963). W klasycznej teorii portfelowej Markowitz (1952) zakła-
da również, że oprócz maksymalizacji zysków należy spełniać także warunek minima-
lizacji ryzyka. Alokacja kapitału w inwestycje wiąże się każdorazowo z oczekiwaniem 
osiągnięcia określonego poziomu dochodu przez inwestora (Dębski, 2007). Nieodłącz-
nymi kwestiami inwestowania jest więc stopa zwrotu, a także towarzyszący inwesty-
cjom stopień ryzyka podejmowany przez inwestora. Są one miernikami niezbędnymi 
do określenia poziomu efektywności inwestycji.  Zachowując określony poziom ryzy-
ka inwestor będzie dążył do maksymalizowania stopy zwrotu z inwestycji finansowej. 
Według tej teorii, jeśli awersja do ryzyka jest ograniczona to najczęściej warto po-
dejmować ryzyko inwestycyjne. Milton Friedman w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych XX wieku stworzył twierdzenie, że wartość aktywów jak i przedsiębiorstwa 
powinna się opierać właściwie wyłącznie na samym wyniku finansowym oraz uzna-
wać koszty odpowiedzialności społecznej za nieistotne. Twierdzenie to dominowało na 
rynkach finansowych przez większość stulecia, a doktryną Friedmana nazwano jego 
słowa “Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na zwiększaniu zysków” (1990). 
Wypowiedź tę argumentował niekorzystnym wpływem odpowiedzialności społecznej 
na wyniki finansowe przedsiębiorstw, a także uważał, że regulacje w tej kwestii będą 
szkodziły gospodarce w ujęciu makroekonomicznym.

Przeciwstawna teoria zyskała jednak na popularności w drugiej połowie XX wieku. 
Od lat 70 poprzedniego stulecia, można dostrzec pewne zmiany w strategiach inwe-
stowania w przedsiębiorstwa. Bardziej powszechna staje się teoria, w której przed-
siębiorstwa nie polegają wyłącznie na uzyskiwaniu przychodów, ale patrzą szerzej na 
otoczenie. Czynniki ESG, które dotyczą zarządzania, środowiska i spraw społecznych 
są wartościami przedsiębiorstw skłaniającymi inwestorów do dokonywania odpowie-
dzialnych społecznie inwestycji (SRI). Inwestorzy nie kierują się już tylko i wyłącznie 
aspektami finansowymi. Analizując inwestowanie społecznie odpowiedzialne z zacho-
waniem wszystkich kryteriów ESG, można dowiedzieć się, że idea zrównoważonego 
inwestowania zakłada, że przedsiębiorstwo powinno troszczyć się o coś więcej niż 
tylko swój interes ekonomiczny (Sikacz, 2016). Zakłada ono, że wartości etyczne są 
tak samo ważne jak korzyści finansowe z przedsięwzięcia, co nie przekreśla klasycz-
nej teorii finansów, ale ją uzupełnia (Rogowski, Ulianiuk, 2012). Zatem, aby inwestycja 
była uznana za odpowiedzialną społecznie musi być równocześnie zgodna z elemen-
tami ESG jak i spełniać kwestie efektywnościowe. Patrząc na to, jak działania podmio-
tów gospodarczych wpływają na szereg płaszczyzn życiowych całego społeczeństwa 
oraz środowiska naturalnego, można uznać rosnącą świadomość przedsiębiorstw 
w kwestiach pozafinansowych za bardzo sprzyjający fakt. Cały proces przekształca-
nia przedsiębiorstw na działające zgodnie z kryteriami społecznymi, środowiskowymi 
i dotyczącymi ładu korporacyjnego wpływa nie tylko na ich działalność operacyjną, ale 
przede wszystkim na otoczenie, co może okazać się nową erą świadomego funkcjo-
nowania przedsiębiorstw jak i społecznie odpowiedzialnego inwestowania (Domań-
ska-Szaruga, 2011).
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Inwestowanie zgodne z ESG koncentruje się na różnych niefinansowych wymia-
rach wyników osiąganych przez akcje. Definiując ESG, można określić te czynniki jako 
pewnego rodzaju filozofię funkcjonowania organizacji zgodnie z wytyczonymi normami. 
W szczególności odnosi się do wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, wymiaru spo-
łecznego i zarządzania. Dla każdego z elementów składających się na ESG, zbierane i 
analizowane są liczne informacje na temat stosowanych przez firmę praktyk i polityki. 
Analiza ta jest wykorzystywana przez zarządzającego portfelem do skonstruowania 
zdywersyfikowanego portfolio. Zazwyczaj jest on tak zbudowany, aby spełniał mini-
malne standardy w odniesieniu do tych trzech wymiarów. Zdefiniowane zostały główne 
strategie inwestycyjne ESG (van Duuren, et al. 2015), do których należą:

• inwestowanie typu best-in-class (wyłonienie najlepszych 25 lub 33% spółek 
pod względem spełniania kryteriów ESG)

• pozytywna selekcja (skoncentrowanie na konkretnych branżach)
• negatywna selekcja (wykluczanie konkretnych inwestycji z uwagi na między 

innymi względy etyczne)
• aktywizm (składanie wniosków i petycji, a także głosowanie na corocznych 

walnych zgromadzeniach akcjonariuszy)
• zaangażowanie (spotkania z zarządem spółki w celu przekonania go do więk-

szego zaangażowania w kwestie związane z ESG, a tym samym osiągania 
lepszych wyników ze strategii).

W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kwestie ogólne związane 
z koncepcją ESG, w tym jej geneza, istota i zakres oraz metody pomiaru. Dodatkowo 
przedstawione i zdefiniowane zostanie inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) 
z uwzględnieniem jego koncepcji i strategii. Rozdział ma na celu ukazanie najważniej-
szych faktów i teorii oraz wyjaśnienia sensu powstania ESG.

1.1 Geneza koncepcji ESG i inwestowania odpowiedzialnego społecznie

ESG i społecznie odpowiedzialne inwestowanie wydają się być nowymi zagadnienia-
mi, jednak podobne działania pojawiły się już bardzo dawno temu. Decyzje dotyczące 
lokowania aktywów finansowych od zawsze oparte były na wielu różnych czynnikach, 
jednak podstawową zachętą do inwestowania były korzyści majątkowe, które nie brały 
pod uwagę kwestii społecznych czy środowiskowych. Początki inwestycji odpowie-
dzialnych społecznie miały miejsce w Anglii już w XVIII wieku (Czerwonka, 2011) i były 
związane z działalnością organizacji religijnych oraz kościoła. Instytucje religijne były 
prekursorami obecnej formy odpowiedzialnego inwestowania, bowiem wierzono, że 
inwestowanie niesie za sobą pewne wartości i nie jest działaniem neutralnym dla reszty 
społeczeństwa. Z tego powodu nie godzono się na inwestowanie w firmy, które działają 
sprzecznie z ich wartościami moralnymi. Również w obecnych czasach wielu inwe-
storów kieruje się względami religijnymi i etycznymi w dokonywaniu decyzji lokowania 
środków finansowych w inwestycje (Czerwonka, 2013), co pozwala określić tę formę 
inwestycji jako pewien rodzaj inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI). Warto 
zaznaczyć, że nie istnieje jedna definicja inwestowania etycznego ze względu na wie-
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lość i różnorodność występujących na świecie religii. Jednym z pierwotnie powstałych 
funduszy powierniczych, których celem było inwestowanie zgodne z odpowiedzialno-
ścią społeczną był założony w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku fundusz Pioneer 
Found (Becker, McVeigh, 1999), którego polityka zakazywała inwestowania środków 
pieniężnych w akcje przedsiębiorstw z przemysłu alkoholowego i tytoniowego. Na 
przełomie lat 50 i 60 XX wieku w USA zarządzane przez związki zawodowe fundusze 
emerytalne zainwestowały swoje aktywa w - między innymi - rozwój projektów miesz-
kaniowych sprzedawanych po korzystnych cenach czy w zakłady opieki zdrowotnej, 
dostrzegając tym samym, że dzięki swoim aktywom kapitałowym mają możliwość 
wpływania na szersze środowisko społeczne.

Początek inwestowania społecznie odpowiedzialnego we współczesnym rozu-
mieniu tego pojęcia (decyzje inwestycyjne podejmowane nie tylko w oparciu o kryteria 
finansowe, ale również ze względu na szeroko pojmowane dobro społeczne) datowany 
jest na okres od początku lat 70 XX wieku aż do końca lat 80 XX wieku. W USA rozpo-
częto takie działania między innymi za sprawą trwającej wówczas wojny w Wietnamie 
oraz ogólnoświatowej pogardy wobec reżimu apartheidu w RPA, które to doprowadzi-
ły do dezinwestycji zgodnie z zachowaniem postaw etycznych inwestorów. Sytuacja 
w Południowej Afryce jest jednym z najbardziej znanych przykładów nałożenia sank-
cji inwestycyjnych w postaci kodeksu etycznego inwestowania. W 1971 roku czło-
nek zarządu General Motors w USA, Leon Sullivan, stworzył kodeks postępowania 
o prowadzeniu interesów z RPA, znany również jako Kodeks Sullivana. Presja spo-
łeczności biznesowej, a przede wszystkim inwestorów amerykańskich, wywierana na 
reżim w RPA odegrała kluczową rolę w obaleniu apartheidu. Oba problemy znacząco 
przyspieszyły i rozwinęły koncepcję SRI wśród inwestorów. Za powstanie odpowie-
dzialnego inwestowania odpowiadały także ruchy obywatelskie mające powiązanie 
z prawami obywatelskimi, ochroną środowiska i równouprawnieniem kobiet, które 
w kwestiach odpowiedzialnego inwestowania społecznego lobbowały za zaprze-
staniem nieetycznych praktyk. Podejmowano w tym czasie wiele działań, aby zak-
tywizować rynki kapitałowe oraz przedsiębiorstwa do wzięcia pod uwagę koncepcji 
społecznych i środowiskowych w swoim funkcjonowaniu i podejmowaniu decyzji. 
W konsekwencji licznych protestów przeciwko apartheidowi i wojnie w Wietnamie 
stworzono pierwszy fundusz SRI - Pax World Found w USA w 1971 roku (Sparkes, 
2002).

W Europie pojęcie inwestowania odpowiedzialnego społecznie pojawiło się nie-
wiele później, bo już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. W 1984 roku w Wiel-
kiej Brytanii powstał pierwszy w Europie etyczny fundusz powierniczy - Friends Provi-
dent Stewardship Unit Trust, co skłoniło inne kraje do zakładania podobnych inicjatyw. 
Równolegle powstały także pierwsze wykwalifikowane agencje ratingowe, oceniające 
spółki pod kątem społecznie odpowiedzialnych inwestycji, takie jak EIRIS powstałe 
w 1983 w Wielkiej Brytanii czy też KLD Research & Analitics, które powstało w 1988 
roku w Stanach Zjednoczonych. Utworzono także organizacje, których celem było 
wspieranie koncepcji SRI.
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Dynamiczny wzrost inwestycji odpowiedzialnych społecznie można obserwować 
od początku XXI wieku. Inwestycje odpowiedzialne społecznie, zaczęły znajdować 
prawdziwe uznanie inwestorów (Dejean et al. 2004), a wraz z ich uznaniem rosła tak-
że akceptacja dla pozytywnej selekcji spółek w oparciu o kryteria ESG. Kryzys finan-
sowy na rynku nieruchomości, zapoczątkowany w 2007 roku w Stanach Zjednoczo-
nych, również przyczynił się do powstania tego trendu, ze względu na utratę zaufania 
wśród inwestorów do instytucji finansowych. Kryzys ten podważył także zasadność 
czysto finansowych kryteriów inwestowania. Mimo słabnącego wzrostu gospodar-
czego, idea społecznie odpowiedzialnego inwestowania przetrwała próbę. Skompli-
kowaną do określenia kwestią pozostaje, czy ciągle zwiększająca się liczba spółek 
deklarujących społeczną odpowiedzialność jest jedynie krótkotrwałym trendem czy też 
nowopowstałym paradygmatem inwestowania, mającym swoje podłoże w potrzebie 
przekształcenia klasycznej teorii finansów zgodnie ze społecznymi i etycznymi moty-
wami. Wpływ na świadomość przedsiębiorstw w kwestiach środowiskowych i społecz-
nych, a także ich decyzje o świadomym prowadzeniu interesów, miała także sytuacja 
wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej¹. Wydarzenie to otworzyło szersze spojrzenie 
na inwestycje i działalność spółek, pokazując jakie skutki może za sobą nieść lek-
ceważenie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ze zdefiniowanego pojęcia 
odpowiedzialnego społecznie inwestowania, narodziły się kryteria (ESG), które dane 
przedsiębiorstwo musi spełnić, aby być postrzegane i uważane za działające zgod-
nie z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym.

W każdym przedsiębiorstwie wiążącymi postaciami w procesach decyzji inwesty-
cyjnych są menedżerowie, ze względu na ich centralne położenie w organizacji i wpływ 
na jej funkcjonowanie. W ówczesnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem jest 
w większym stopniu oparte na umiejętnościach zarządzania zmianą niż wprowadza-
nia stabilności do podmiotu. Pomimo ogromnych zmian w strategiach zarządzania nie 
zmienił się fakt, że każda firma dąży do pomnażania swoich zysków, zmieniły się jed-
nak perspektywy w osiąganiu tego celu - zaczęto zauważać, że dzięki wykorzystaniu 
czynników ekologicznych i społecznych możliwe do zrealizowania z jeszcze lepszym 
skutkiem stają się cele ekonomiczne (Domańska-Szaruga, 2011).

ESG zastąpiło koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w celu 
ukazania szerszego zakresu kwestii niefinansowych w przedsiębiorstwach. Tematy-
ka ESG jest dość młoda i dopiero rozwijająca się w Polsce, jednak już w 2002 roku 
wprowadzono regulacje ładu korporacyjnego dzięki działaniom Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie w obszarze upowszechniania wiedzy na temat bizne-
su i inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Powstały w 2007 roku Kodeks Dobrych 
Praktyk spółek giełdowych, będący zbiorem zasad ładu korporacyjnego i zawierający 
w sobie rekomendacje dotyczące spółek giełdowych oraz dobre praktyki stosowa-
ne przez zarządy spółek giełdowych, członków rad nadzorczych i akcjonariuszy kon-
tynuował tę działalność. W 2009 roku rozpoczęto publikację indeksu giełdowego na 
GPW o nazwie RESPECT Index jako pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych 

¹ 20 kwietnia 2010 roku doszło do eksplozji na platformie wiertniczej Deepwater Horizon, która spowodowała wyciek ropy 
do wód oceanicznych, będąc tym samym jedną z największych katastrof ekologicznych w historii.
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społecznie w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego zadaniem było zrzeszenie pol-
skich spółek funkcjonujących zgodnie z ideą kryteriów ESG i ulokowanie ich w port-
felu indeksu. Zadaniem projektu miała być promocja działań zgodnych z społeczną 
odpowiedzialnością biznesu (CSR) w przedsiębiorstwach, w celu nakłonienia innych 
przedsiębiorstw do zmiany swoich postaw i funkcjonowania na rynku. Obecnie in-
deks ten nie jest już publikowany, a jego ostatnia publikacja miała miejsce 31 grud-
nia 2019 roku. W 2010 roku na polskim rynku rozpoczęto również badania, prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych nad kryteriami ESG o nazwie 
“Analiza ESG spółek w Polsce”, które patronatem objęła Komisja Nadzoru Finanso-
wego. Miał on przede wszystkim na celu zebranie bardzo dużej liczby spółek i ich 
danych pozafinansowych, aby zgromadzone dane móc między sobą porównywać 
oraz badać zależności i wpływ wartości niefinansowych na rzeczywistą wartość przed-
siębiorstw. Wyniki owych badań nie są jednak podawane do informacji publicznej.

Kolejną z ważnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego inwestowania w Polsce 
jest wprowadzenie Standardu Informacji Niefinansowych, który pozwala spółkom na 
raportowanie pozafinansowych informacji, które obowiązują na mocy Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego z 2014 roku. Został on opublikowany w celu ułatwienia spół-
kom wypełniania obowiązku raportowania osiągnięć i działań pozafinansowych. Rynek 
zrównoważonego inwestowania w Polsce jest wciąż uznawany za młody i rozwijający 
się (Wolska, Czerwonka, 2013) za sprawą słabego zaufania polskiego społeczeństwa 
do instytucji finansowych oraz ograniczoną świadomość inwestorów, przez co obraz 
rynku może wydawać się niejednoznaczny.

1.2 Istota i zakres koncepcji kryteriów ESG i inwestowania odpowiedzialnego 
społecznie

Głównym celem społecznie odpowiedzialnych inwestycji oraz kryteriów ESG jest 
pozytywny wpływ na społeczeństwo, środowisko oraz procedury zarządzania przed-
siębiorstwem. Przy inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym (SRI) według własnych 
wartości, między innymi etycznych czy ekologicznych, inwestorzy podejmują decyzje 
inwestycyjne eliminując przy tym wybrane firmy lub branże. Podejmowanie decyzji in-
westycyjnych zgodnych z czynnikami ESG jest sposobem lokowania kapitału, który 
bierze pod uwagę nie tylko czynniki finansowe, ale również te pozafinansowe (Remlein, 
2017). Dla inwestorów działających zgodnie z SRI jest ono także jednym z dodatko-
wych narzędzi do oceny przedsiębiorstw. Świadome inwestowanie, jest często sta-
wiane na równi z inwestowaniem zgodnym z czynnikami ESG, wokół czego zdążyło 
już powstać wiele teorii. Pierwsza z nich mówi, że inwestowanie odpowiedzialne spo-
łecznie jest pewnego rodzaju podgrupą ESG, która koncentruje się na inwestowaniu 
zgodnie z czynnikami zrównoważonego rozwoju firmy, jednakże patrząc jedynie na 
dobre i złe strony przedsiębiorstw, a tym samym wykluczając je z portfela inwestycyj-
nego bądź przyjmując je do niego. Druga z teorii opowiada się za tym, że inwestowanie 
w spółki ESG jest pełniejszą, bardziej rozszerzoną formą inwestycji odpowiedzialnych 
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społecznie. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jest według tej teorii kompo-
nentem wchodzącym w skład idei ESG, jednak ESG łączy w sobie coś więcej, albo-
wiem zakłada nie tylko świadome inwestowanie, ale także ochronę środowiska oraz 
ład korporacyjny (Sikacz, 2016). SRI często łączy się z przekonaniami i wartościami 
(jak względy etyczne spowodowane wyznaniem religijnym), a ESG z faktycznymi dzia-
łaniami (Czerwińska, 2009). Przedsiębiorstwo może stać się bardziej atrakcyjne dzięki 
uwzględnieniu czynników ekologicznych i społecznych, a także ładu korporacyjnego.

ESG odpowiedzialne jest za budowanie wartości spółki na podstawie raportowa-
nia danych niefinansowych. Transparentność przedsiębiorstw w publikowanych rapor-
tach pozwala na bardziej świadome i racjonalne dokonywanie decyzji inwestycyjnych 
przez inwestorów. Ponadto, stanowi ona także podstawę do odbudowywania zaufania 
społecznego w kwestii funkcjonowania instytucji finansowych, które zostało zaburzone 
przede wszystkim podczas rozpoczętego w 2007 roku na rynku amerykańskim kryzysu 
finansowego. W wyniku spadku zaufania, zmiany trendów konsumenckich, większej 
świadomości ekologicznej czy pojawienia się nowych modeli biznesowych, powsta-
ła potrzeba wnikliwego spojrzenia na działalność przedsiębiorstw na płaszczyznach 
społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Można również zaobserwo-
wać wzrost zainteresowania strategiami społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI) 
w spółki działające zgodnie z komponentami ESG przez podmioty finansowe.

W początkowych fazach rozwoju inwestowanie społecznie odpowiedzialne dzia-
łało na zasadzie wyłączania poszczególnych spółek z portfela inwestycyjnego ze 
względu na rodzaj prowadzonej działalności (Syed, Ntim, 2017). Jest to podstawowa 
i najbardziej powszechna strategia społecznie odpowiedzialnego inwestowania za-
kładająca wykluczenie poszczególnych podmiotów, za sprawą przekonań etycznych 
i moralnych. Obecnie pojęcie SRI rozwija się, kreując szersze spojrzenie na długoter-
minowy potencjał firmy i biorąc pod uwagę kwestię zrównoważonego rozwoju. W dzi-
siejszych czasach możemy spotkać się z twierdzeniem, że firmy inwestujące w szero-
ko pojęty zrównoważony rozwój mają większe szanse na osiąganie lepszych wyników 
finansowych w długim terminie. Ze względu na zróżnicowanie w podejściu inwestorów, 
Europejskie Forum Zrównoważonych i Odpowiedzialnych Inwestycji wyróżnia siedem 
podstawowych strategii SRI:

• Strategia wykluczeń, negatywnej selekcji (Exclusions of holdings) - wyłączenie 
      z  portfela spółek niespełniających danych norm etycznych bądź społecznych
• Badań przesiewowych opartych na normach prawnych (Norm-based screening) - 
• to strategia mająca na celu dobranie do portfela inwestycyjnego spółki spełniające 

normy ESG oraz wszelkie międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw

• Wyboru najlepszych inwestycji (Best-in-Class selection) - jest metodą, dzięki której 
dobierane do portfela inwestycyjnego spółki ESG są najbardziej efektywne
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• Zrównoważonego rozwoju (Sustainability themed) - to strategia mająca na celu po-
dejmowanie decyzji inwestycyjnych w aktywa mające związek ze zrównoważonym 
rozwojem

• Integracji komponentów ESG (ESG integration) - metoda ta skupia się 
• na oczekiwanym wpływie czynników ESG na rentowność spółek, przy jednocze-

snym uwzględnieniu ryzyka jak i wszelkich sposobności związanych z ESG
• Zaangażowania i głosowania (Engagement and voting) - to strategia mająca na celu 

dobranie do portfela inwestycyjnego spółki spełniające normy ESG oraz wszelkie 
międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

• Inwestowania wpływowego społecznie (Impact investing) - polega na inwestowa-
niu w organizacje, których oprócz względów finansowych celem jest bezpośredni 
wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Strategii odpowiedzialnego inwestowania jest wiele, jednak kluczową dla inwesty-
cji zgodnych z koncepcją ESG jest strategia integracji. Strategia integracji odpowiada 
za intencjonalne wykorzystanie czynników koncepcji ESG w ocenie opłacalności inwe-
stycji i tworzeniu analizy finansowej. Zakłada ona, że uwzględnienie kryteriów wska-
zujących na społeczną odpowiedzialność inwestycji może mieć pozytywny wpływ na 
decyzje inwestycyjne, jak również stanowić o nieuwzględnianych dotychczas kategorii 
ryzyk (Kłobukowska, 2014).

1.3 Pomiar czynników ESG

Komponenty ESG mogą okazać się trudne do zmierzenia ze względu na wielość 
miar oraz zróżnicowanie działalności przedsiębiorstw funkcjonujących zgodnie z jego 
kryteriami. Raporty składane przez spółki dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw 
w duchu koncepcji ESG często nie są ustandaryzowane, ponieważ w zależności od 
branży prowadzonej działalności trudnym, a czasem niemożliwym, okazuje się zmie-
rzenie poszczególnych działań podmiotów. Kluczowym problemem okazuje się także 
niewielka liczba dowodów na korelację wielu pozycji związanych z ESG w tworzonych 
raportach z rzeczywistymi wynikami przedsiębiorstwa.

Z racji, że ESG składa się z trzech komponentów (environmental, social and go-
vernance) oczekiwane są sposoby pomiaru odnoszące się do każdej jego składowej. 
Pierwszym z nich jest ochrona środowiska (environmental), którego miarą może być 
zużycie prądu, wody czy produkcja odpadów, a także zaangażowanie w akcje recy-
klingu czy sprzątania świata w przedsiębiorstwie. Drugim jest społeczna odpowie-
dzialność (social), której miarą mogą być kontakty z dostawcami, klientami czy innymi 
przedsiębiorstwami, ale także warunki pracy zapewniane przez przedsiębiorstwo swo-
im pracownikom oraz zaangażowanie w akcje charytatywne. Ostatnim z nich jest ład 
korporacyjny (governance) do którego miar można zaliczyć występowanie korupcji, 
płace członków zarządu czy ich przynależność do partii politycznych.
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Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat powstało wiele indeksów społecznej 
odpowiedzialności biznesu, dzięki czemu temat koncepcji odpowiedzialnego inwesto-
wania jest w trakcie ciągłego rozwoju. Mają one na celu umożliwienie oceny działal-
ności przedsiębiorstw pod kątem ich społecznie odpowiedzialnych działań. Indeksy 
zawierające w swoim portfelu inwestycyjnym spółki ESG odgrywają ważną rolę infor-
macyjną dla inwestorów (Jedynak, 2012).

Pierwszym na świecie indeksem giełdowym opierającym się na kryteriach ESG 
był amerykański Domini 400 Social Index, obejmujący swoim portfelem inwestycyj-
nym 400 spółek. Obecnie stosuje się jego nową nazwę FTSE KLD 400 Social Index. 
Stosując strategie wykluczenia, do portfela indeksu nie są dobierane spółki z branży 
hazardowej, tytoniowej, zbrojeniowej oraz broni nuklearnej (Rogowski, Ulianiuk, 2012). 
Odrzucane są także instytucje, które nie spełniają takich wymogów finansowych jak: 
płynność, cena akcji, kapitalizacja, i relacja długu do kapitału własnego. Do portfela 
inwestycyjnego dobierane są spółki na podstawie działalności zgodnie z czynnikami 
środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym.

Początki grupy indeksów Dow Jones Sustainability World Index sięgają 1999 roku 
w konsekwencji współpracy Dow Jones Indexes, STOXX Limited i SAM Group. Są to 
najdłużej działające wskaźniki zrównoważonego rozwoju na świecie. Obejmują 2500 
spółek z 60 dokładnie zdefiniowanych branż. Dow Jones Sustainability World Index to 
grupa światowych indeksów zawierających w swoim portfelu spółki ESG, które dobie-
rane są na podstawie spełniania konkretnych wymogów, kontrolując trzy aspekty dzia-
łalności przedsiębiorstw: ochronę środowiska, ekonomię i odpowiedzialność społecz-
ną. Selekcja spółek odbywa się jedynie na poziomie selekcji pozytywnej i ma na celu 
wyłonienie najlepszych w swojej branży spółek (Best-in-Class). Odbywa się poprzez 
odrzucanie spółek nie działających w sposób etyczny i zrównoważony.

FTSE4GOOD Index to brytyjski odpowiednik Dow Jones Sustainability Index. 
Został stworzony w 2001 roku i tworzy zespół wskaźników, które pomagają w pomiarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Używa kryteriów dotyczących przestrzegania 
praw człowieka, zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu korupcji i przestrzegania stan-
dardów pracy. Jest najbardziej znaną i rozpoznawalną grupą indeksów opierającą się 
na ocenie czynników ESG w Europie.
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Tabela 1. Wybrane indeksy ESG na świecie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Jedynak, "Efektywność strategii 
inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index." 

Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 12, 2012; s.161-172.

RESPECT Index to pierwszy indeks giełdowy w Europie Środkowo-Wschodniej, 
zrzeszający firmy działające zgodnie z czynnikami ESG. Powstał 19 listopada 2009 i od 
tego czasu dobierał spółki Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie na podstawie czynników społecznych i ekologicznych, a także funkcjonujące 
zgodnie z standardami ładu korporacyjnego i relacji z inwestorami, jego selekcja jest 
również powiązana z selekcją płynności finansowej wybranych spółek. Wprowadzenie 
indeksu dla spółek działających zgodnie z czynnikami ESG na GPW było z pewno-
ścią pewnego rodzaju przełomem dla polskiego rynku przedsiębiorstw. Spółki chcące 
wchodzić w skład portfolio RESPECT Index muszą spełnić szereg kryteriów i przejść 
przez ankiety dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz wykazać działania zgodne 
z kryteriami ESG. Muszą one również sporządzać raporty będące zgodne ze standar-
dami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI). Do zadań 
tych przedsiębiorstw należy także zastosowanie do kodeksu etycznego bądź uwzględ-
nienie w swoim funkcjonowaniu polityki środowiskowej. Nazwa indeksu pochodzi od 
pierwszych liter słów z języka angielskiego, odsłaniających rzeczywiste znaczenie i cel 
funkcjonowania tego indeksu:

1. R - responsibility – odpowiedzialność,
2. E - ecology – ekologia,
3. S - sustainability – zrównoważony rozwój,
4. P - participation – udział,
5. E - environment – środowisko,
6. C - community – społeczność,
7. T - transparency – przejrzystość.
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RESPECT Index publikowany był przez 12 edycji, aż do 2019 roku. Przez ten czas 
należało do niego łącznie 49 spółek, niektóre z nich brały udział w każdej edycji. RE-
SPECT Index to indeks dochodowy, w którego skład wchodzą spółki z wagami zaokrą-
glonymi do tysięcy liczby akcji2. Liczba spółek w indeksie jest nieograniczona, a spółki 
są do niego dobierane za pośrednictwem Respect Rating. Jest to ranking stworzony 
na podstawie formularzy wypełnianych przez spółki chcące dołączyć do RESPECT 
Index, za pomocą których są one dobierane w oparciu o najlepsze wyniki społecznej 
odpowiedzialności biznesu (klasy: A, AA, AAA). Podmiotem wspomagającym kwalifi-
kację spółek do RESPECT Index jest firma Deloitte (Matczak, et al. 2019) Udział pro-
centowy spółek w indeksie nie może przekraczać 25% w sytuacji, gdy w portfelu in-
deksu znajduje się nie więcej niż 20 spółek, oraz 10% gdy liczba spółek przekracza 20. 
RESPECT Index posiada własną formułę obliczania, udostępnioną przez GPW:

gdzie:

M(t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji t,
M(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym, 
K(t) – wartość współczynnika korygującego na sesji t.

Dla utrzymania ciągłości wartości indeksów, po każdej zmianie w liście uczestników 
indeksu, każdorazowo przeliczany jest współczynnik korygujący indeksu podstawo-
wego. Określa się go wzorem:

gdzie:
M(t) – kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą
Q(t) - wartość pakietów uczestników wpisywanych na listę indeksu 
Z(t) - wartość pakietów uczestników usuwanych z listy indeksu 
K(t) – nowa wartość współczynnika korygującego
K(t’) - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego.

2 Pakiety akcji uczestników indeksu wyznaczane są po ostatniej sesji grudnia i czerwca w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie 
i zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji.
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RESPECT Index to giełdowy indeks dochodowy, z tego względu przy jego wyliczaniu 
zawiera się dochody z dywidend i praw poboru, a także ceny zawartych w nim akcji. Podczas 
pierwszej publikacji indeksu 31 grudnia 2008 roku jego wartość wynosiła 1000 punktów.

Indeksy społeczne to jedna z metod pomiaru odpowiedzialności społecznej spółek 
i porównania przedsiębiorstw działających zgodnie z kryteriami ESG do reszty podmio-
tów notowanych na rynku kapitałowym. Wymienione powyżej indeksy stanowią naj-
częściej stosowane wskaźniki wykorzystywane do decyzji inwestycyjnych, ze względu 
na ich wysoką miarodajność. Jedną z metod pomiaru wydajności finansowej spółek 
odpowiedzialnych społecznie jest porównanie wyników wybranych indeksów giełdo-
wych przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z głównymi indeksami zrzeszają-
cymi pozostałe przedsiębiorstwa.
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ROZDZIAŁ II
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Powiązanie płynności finansowej spółek z działalnością przedsiębior-
stwa w obszarze zaangażowania społecznego na podstawie RESPECT 
Index nie zawsze bywa oczywiste dla inwestorów kierujących się jedynie wskaź-
nikami finansowymi. Inwestorzy na rynku kapitałowym dążą do osiągnięcia opty-
malnych korzyści finansowych, rozumianych jako maksymalna stopa zwrotu. 
W wielu przypadkach chodzi o stopy zwrotu mierzone ryzykiem, a zatem przy zacho-
waniu odpowiedniego poziomu zmienności aktywa bądź całego portfela. Istotą inwe-
stowania społecznie odpowiedzialnego jest osiągnięcie optymalnych korzyści finan-
sowych przy jednoczesnych inwestycjach w spółki stosujące się do czynników ESG.

Porównanie wyników finansowych portfela inwestycyjnego zawierającego w sobie 
spółki działające zgodnie z czynnikami ESG do standardowych portfeli inwestycyjnych 
można dokonać na dwa sposoby (Philips, Hager & North Investment Management, 
2007):

• za pomocą analizy rentowności funduszy SRI w porównaniu z rentownością trady-
cyjnych funduszy inwestycyjnych;

• porównanie indeksów społecznie odpowiedzialnych z tradycyjnymi, poprzez zasto-
sowanie indeksów tradycyjnych jako benchmarków do badania rentowności indek-
sów ESG

W badaniu przeprowadzonym w tej pracy, głównym celem będzie analiza porów-
nawcza RESPECT Index w stosunku do indeksu giełdowego reprezentującego szerszy 
rynek - WIG Index. Ponadto, wykorzystując fakt równoległego notowania RESPECT 
Index oraz powstałego później WIG-ESG dokonam dodatkowej analizy mającej na celu 
znalezienie różnic i podobieństw między wyżej wymienionymi indeksami bliźniaczymi.

2.1 Skład RESPECT Index w poszczególnych latach publikacji indeksu

Skład RESPECT Index zmieniał się wielokrotnie podczas 10 letniego okresu pu-
blikacji indeksu. Indeks ten na przestrzeni lat mógł zawierać w swoim portfelu inwe-
stycyjnym nieograniczoną liczbę spółek. Jak można zaobserwować w Tabeli 2., skład 
indeksu we wszystkich z 12 publikacji uzupełniało zaledwie pięć spółek: Elektrobu-
dowa S.A., Grupa Lotos S.A., ING Bank Śląski S.A., KGHM Polska Miedź S.A oraz 
PGNIG S.A. Wiele spółek odnotowało swój udział w RESPECT Index podczas pra-
wie wszystkich okresów, na przykład z wyłączeniem jednego okresu publikacyjnego. 
Zdarzają się  też spółki składowe, które wystąpiły jedynie raz w portfelu. Z uwagi na 
sposób selekcji spółek, ich rotacja jest jednak niewielka i względnie stała przez cały 
okres notowania. Innymi słowy, zarówno dynamika występująca na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, jak i rozmiary, a także charakter notowanych tam spółek, 
nie pozwalała na dużą zmienność w składzie RESPECT Index.

Analiza rentowności inwestycji zgodnych z ESG na podstawie RESPECT Index
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Tabela 2. Spółki wchodzące w skład RESPECT Index w poszczególnych latach 
publikacji indeksu (wszystkie 12 publikacji)
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Tabela 2. Spółki wchodzące w skład RESPECT Index w poszczególnych latach 
publikacji indeksu (wszystkie 12 publikacji)
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Tabela 2. Spółki wchodzące w skład RESPECT Index w poszczególnych latach 
publikacji indeksu (wszystkie 12 publikacji)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.gpw.pl

2.2 Porównanie wyników inwestycyjnych RESPECT Index do indeksu WIG

Celem poniższego rozdziału będzie badanie stopy zwrotu z inwestycji w spółki 
społecznie odpowiedzialne, które działają według kryteriów ESG oraz są notowane na 
polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład RESPECT 
Index.  Stopa zwrotu inwestycji w spółki z RESPECT Index zostanie porównana do 
analogicznej stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek wchodzących w skład portfela 
indeksu głównego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - WIG Index. 
Jest to wstępne porównanie z największym i najpopularniejszym indeksem na GPW, 
który reprezentuje szeroki rynek oraz zgodnie z teoriami ekonomicznymi, powinien 
być w stanie najlepiej odwzorować kondycję oraz sentyment do polskiej giełdy. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że w skład indeksu WIG wchodzą wszystkie spółki RESPECT 
Index, jednak z punktu widzenia weryfikowanej hipotezy nie stanowi to problemu. Dla 
przypomnienia, w poniższym rozdziale zbadano hipotezę dotyczącą dylematu, przed 
którym może stanąć potencjalny inwestor, tj. czy warto inwestować w spółki reprezen-
tujące cały warszawski parkiet, czy skupić się jedynie na spółkach działających zgodnie 
z kryteriami ESG. Przy założeniu, że RESPECT Index odzwierciedla notowania spółek 
działających zgodnie z tymi kryteriami, inwestor powinien skupić się na inwestycjach 
społecznie odpowiedzialnych, jeżeli stopa zwrotu uzyskana z inwestycji w RESPECT 
Index będzie wyższa, a inwestor podejmuje ekonomicznie racjonalne wybory.
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Istotne jest, by nie patrzeć tylko na skumulowaną stopę zwrotu od początku no-
towań, które zostały zaprezentowane w badaniu, ale również na zannualizowane stopy 
zwrotu oraz metryki odzwierciedlające zannualizowane stopy zwrotu mierzone ryzy-
kiem (na przykład Sharpe Ratio³ ). Ponadto, warto zwrócić uwagę na kroczącą sto-
pę zwrotu w danym oknie czasowym, w celu zweryfikowania czy ewentualne okresy 
z relatywną stratą do drugiego indeksu są przypadkiem, czy też powtarzającym się 
trendem. Analizując wyniki, warto mieć również na uwadze ewentualne czynniki niefi-
nansowe lub wydarzenia polityczne szczególnie w krótkim okresie. Branża ESG dotyczy 
sektorów takich jak na przykład energetyka, które mogą być wrażliwe na zapadające 
decyzje polityczne. W przypadku, gdy waga (alokacja) spółki dotkniętej zachowaniem 
kursu typu event-driven znacznie różni się pomiędzy tą w indeksie WIG, a tą w RE-
SPECT Index, możemy zaobserwować chwilowy wzrost lub spadek relatywnej stopy 
zwrotu mierzonej w porównaniu do drugiego indeksu. Jeśli wagi danej spółki są sobie 
bliskie zarówno w jednym jak i w drugim indeksie, to tego typu wydarzenie nie wpłynie 
na relatywne różnice, ponieważ efekt będzie taki sam na jednym, a także na drugim 
indeksie.

Do analizy wykorzystane zostały dane, pobrane ze źródła Investing.com. W re-
zultacie otrzymano szereg czasowy dziennych cen zamknięcia od 31-Gru-2009 do 30-
Gru-2019 dla RESPECT Index oraz WIG Index. Do analizy oraz transformacji danych 
wykorzystano pakiet statystyczny oraz język programowania R, wzbogacony o pakiety 
tidyverse oraz tidyquant, które zawierają szereg funkcji przydatnych do tego typu ćwi-
czeń. Do prezentacji wykresów oraz metryk wykorzystano pakiet PerformanceAnaly-
tics. Wszelkie definicje wykorzystywanych metryk znajdują się w dokumentacji wyżej 
wymienionego pakietu. Do konstrukcji efektywnego portfela na bazie teorii Markowitza 
w następnych częściach tej pracy wykorzystano pakiet IntroCompFinR. Zgodnie z na-
turą oprogramowania, wszystkie pakiety posiadają status licencji open-source i mogą 
zostać wykorzystane w celach badawczych jak i naukowych.

³ Inaczej współczynnik Sharpe’a. Jego zastosowanie pozwala na porównanie portfeli inwestycyjnych o innym poziomie ryzyka i 
innej stopie zwrotu. Ma on za zadanie normalizacje tych wyników.
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Rys. 1. Skumulowane stopy zwrotu RESPECT Index i WIG Index

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony investing.com

Na przedstawionym powyżej Rys. 1 zilustrowano i zestawiono ze sobą skumu-
lowaną stopę zwrotu RESPECT Index i WIG Index na przestrzeni czasu od 31 grudnia 
2009 do 30 grudnia 2019, czyli przez cały okres publikacji indeksu RESPECT. Sku-
mulowana stopa zwrotu ma za zadanie pokazać jak w zadanym okresie zmieniała się 
skumulowana wartość inwestycji w poszczególne indeksy. Od stycznia 2011 roku do 
lipca 2018 można zaobserwować wyraźną przewagę indeksu RESPECT nad indeksem 
WIG, gdzie szczególnie wpływowy wydaje się być okres od stycznia do lipca 2011. 
Następny wykres (Rys. 2) prezentuje zannualizowaną stopę zwrotu z obydwu indeksów 
na półrocznym oknie, co powoduje, że wykres zaczyna się od lipca 2010. 

Rys. 2. Zannualizowane stopy zwrotu RESPECT Index i WIG Index

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony investing.com
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Z przeprowadzonej analizy zannualizowanej stopy zwrotu, kroczącej na bazie 
półrocznych interwałów zauważono, że RESPECT Index ma okresy, w których zapew-
nia wyższą stopę zwrotu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w styczniu 2011 roku, 
gdzie zannualizowana stopa zwrotu za ostatnie pół roku znacznie przewyższa tę, którą 
osiąga WIG Index. Obserwacja ta jest zgodna z hipotezą sformułowaną w poprzednim 
akapicie. Oznacza to, że na półrocznych podokresach zdarzają się takie momenty, 
gdzie RESPECT Index dostarcza lepsze stopy zwrotu w ujęciu rocznym. Zannualizo-
wane odchylenie standardowe jest wyższe w całym okresie, co można zauważyć na 
środkowym panelu Rys. 2. Wynika z tego, że ryzyko związane z niestabilnością dzien-
nych stóp zwrotu (wyrażone jako zannualizowane odchylenie standardowe) jest wyż-
sze dla RESPECT.

Przedstawiona analiza prowadzi do następujących konkluzji. Po pierwsze, za-
obserwowano, że po 2011 roku WIG Index niejednokrotnie dostarcza lepszy zwrot niż 
RESPECT Index, w formie skumulowanej stopy zwrotu. Jest to spostrzeżenie stojące 
w przeciwieństwie do innych artykułów (Jedynak, 2012), (Sikacz, 2016), które porów-
nują zachowanie tych dwóch indeksów tylko na przestrzeni wcześniejszych lat (2009-
2012 i 2009-2015) bazując jedynie na skumulowanej stopie zwrotu. W takim przypad-
ku, jeśli istnieje możliwość zaobserwowania okresu, który z perspektywy stopy zwrotu 
jest jednorazowo znacznie lepszy, można dojść do fałszywych wniosków o systema-
tyczności w osiąganiu lepszych wyników. Z pogłębionej analizy zauważono jednak, że 
było to zaledwie jednorazowe wydarzenie w okolicach 2011 roku, które utrzymywało 
notowania na wyższym lub podobnym poziomie aż do roku 2019. Ponadto na podsta-
wie badania stwierdzono, że wielkość maksymalnej straty kapitału, czyli (max) draw-
down, rozumiane jako odległość na krzywej kapitału pomiędzy lokalnym maksimum, 
a występującym po nim lokalnym minimum jest niższa lub równa podczas całego ba-
danego okresu. Oznacza to, że potencjalny inwestor, który alokuje aktywa w RESPECT 
Index, ma - w najgorszym wypadku - szansę na utratę większej części kapitału, niż 
w przypadku inwestycji jedynie w WIG Index.

Przechodząc do kolejnej części analizy poświęconej porównaniu notowań oraz 
relacji stóp zwrotu pomiędzy RESPECT Index a WIG Index, możemy przyjrzeć się kro-
czącej miesięcznej korelacji stóp zwrotu zaprezentowanej na Rys. 3. Mierząc korelację 
metodą Pearsona dzień po dniu analizując miesięczne partie, a zatem około 21 obser-
wacji w każdej z nich, zauważamy, że zjawisko to charakteryzuje się wariancją relatyw-
nie zmienną w czasie. Występują zarówno podokresy o względnie wysokiej korelacji 
takiej jak 90%, jak również spadki do 80%, mimo wszystko pozostaje ona na wysokim 
poziomie. Pozwala nam to dojść do wniosku, iż relacja pomiędzy stopami zwrotu obu 
indeksów jest zmienna w czasie, nosząca znamiona stacjonarnego szeregu czasowe-
go. Szukając zdolności osiągania trendu, moglibyśmy głębiej przeanalizować okresy 
od 2017 roku, lecz nie jest to kluczowe z perspektywy wykonywanego badania.
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Rys. 3. Korelacja w czasie na przedziale miesięcznym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony investing.com

Tabela 3. Wyniki inwestycyjne WIG Index i RESPECT Index 
w oparciu o wybrane metryki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony investing.com

Przyglądając się wynikom zaprezentowanym w Tabeli 3. zauważono, że zannuali-
zowana stopa zwrotu na przestrzeni całego badanego okresu jest negatywna w przy-
padku RESPECT Index. Oznacza to, że średniorocznie, inwestor traciłby kapitał na tej 
inwestycji, w przypadku, gdy posiadałby ekspozycję na ten portfel przez cały anali-
zowany w badaniu okres 10 lat. Jak zauważono wcześniej, odchylenie standardowe 
jest również większe dla indeksu RESPECT, co oznacza, że inwestycja ta wiązała się 
z większą zmiennością a co za tym idzie, także ryzykiem inwestycyjnym, które jest 
najczęściej definiowane jako odchylenie standardowe lub wariancja stóp zwrotu. 
W rezultacie Sharpe Ratio, czyli zannualizowana stopa zwrotu mierzona ryzykiem (rocz-
nym odchyleniem standardowym) jest znacznie niższe i mniejsze od zera. Przy Sharpe 
Ratio założono stopę wolną od ryzyka równą zero w celu uproszczenia obliczeń. Przy 
założeniu niezerowej wartości można by zaobserwować np. spadek Sharpe Ratio, jed-
nak relacja kierunkowa pomiędzy Sharpe Ratio dla WIG Index oraz RESPECT Index 
pozostanie bez zmian do wartości 1.2%. Dzieje się tak, gdyż stopa zwrotu wolna od 
ryzyka zmniejsza licznik ułamka i przyjmuje taką samą wartość dla obu indeksów. Gdy-
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by założyć stopę zwrotu wolną od ryzyka wynoszącą więcej niż 1.2%, Sharpe Ratio dla 
WIG Index osiągnęłoby wartość ujemną i dopiero wtedy oba wyniki byłyby negatywne. 
Jednak tak wysoka stopa zwrotu wolna od ryzyka w obecnym środowisku inwesty-
cyjnym na rynku instrumentów dłużnych, które często są przyjmowane jako wskaźnik 
inwestycji wolnych od ryzyka, jest niespotykana. Znacznie częściej obserwuje się war-
tości bliskie zeru, bądź nawet ujemne.

Podsumowując, w oparciu o cały badany okres oraz wybrane w badaniu metry-
ki, czyli zannualizowana stopa zwrotu, zannualizowane odchylenie standardowe oraz 
Sharpe Ratio, inwestycja w RESPECT Index jest gorsza niż w WIG Index, który traktuje 
się jako ogólne przybliżenie kondycji i zachowania spółek notowanych na polskim ryn-
ku kapitałowym. Zannualizowana stopa zwrotu jak również ryzyko związane z inwesty-
cją stawia portfel oparty o indeks RESPECT w gorszym świetle niż ten oparty o indeks 
WIG. Korelacja pomiędzy tymi dwoma portfelami jest zmienna w czasie, jednak utrzy-
muje się na relatywnie wysokim poziomie. Indeks RESPECT zawdzięcza porównywal-
ny wynik skumulowanej stopy zwrotu głównie jednemu z podokresów, w którym udało 
się uzyskać lepsze wyniki, w okolicy 2011 roku, gdy zannualizowana stopa zwrotu 
z tego okresu była znacznie wyższa od indeksu WIG.

2.3 Porównanie wyników inwestycyjnych RESPECT Index z WIG-ESG.

Jak zostało wspomniane we wstępie do tego rozdziału, indeks WIG-ESG, który 
jest nowym indeksem zrzeszającym spółki działające według kryteriów ESG na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych był przez jeden rok notowany równolegle do RESPECT 
Index, którego docelowo miał zastąpić. Powstał w 2019 roku, tuż po ostatniej publika-
cji RESPECT Index.

Ze względu na podobieństwo indeksów, związane z obejmowaniem w swoim 
portfelu spółek działających zgodnie z czynnikami ESG, warto porównać ze sobą ich 
wyniki inwestycyjne, wykorzystując 2019 rok. Poniższa Tabela 4 oraz Rys. 4 prezentują 
te wyniki w oparciu o wybrane metryki oraz wizualizację. W Tabeli 4 nazwy wierszy N, 
Start, Koniec, AnnRet, AnnStd oraz AnnShR odnoszą się odpowiednio do liczby anali-
zowanych obserwacji (dni handlowych w wybranym zbiorze danych), startu oraz końca 
analizowanego okresu, zannualizowanej stopy zwrotu, zannualizowanego odchylenia 
standardowego oraz zannualizowanego Sharpe Ratio (inaczej, Sharpe Ratio).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez GPW i investing.com

Rys. 4. Porównanie wyników inwestycyjnych Respect Index z WIG-ESG Index

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony investing.com

Przedstawione na Rys. 4 porównanie WIG Index, RESPECT Index oraz WIG-ESG 
Index w roku 2019, gdy oba indeksy typu ESG były równolegle notowane na warszaw-
skim parkiecie dostarcza interesujących wniosków. Przede wszystkim, pomimo tego, 
że WIG-ESG jest indeksem bliźniaczym do RESPECT Index, to jest bardzo zbliżony 
do WIG Index pod kątem uzyskanych wyników zannualizowanej stopy zwrotu, zan-
nualizowanego odchylenia standardowego (ryzyka) jak również Sharpe Ratio. Można 
również zauważyć, że skumulowana stopa zwrotu jedynie za ostatni rok tj. rok 2019 
w przypadku RESPECT Index okazuje się bardzo zaniżać wyniki uzyskiwane na szero-
kim rynku, które prezentuje indeks WIG. 
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W przypadku skumulowanej stopy zwrotu na przestrzeni dekady ten okres nie był aż 
tak dobrze zauważalny poprzez wizualną analizę, jak teraz.
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ROZDZIAŁ III
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3.1 Założenia i proces konstrukcji portfela w oparciu o teorię portfelową 
Markowitza.

Niezależnie od wyników inwestycyjnych uzyskanych dzięki portfelowi zbudowa-
nemu na podstawie samego RESPECT Index w porównaniu do WIG, istotnym jest, 
aby zbadać czy inwestor zainteresowany inwestycją w spółki ESG może wykorzystać 
sam fakt bycia danej spółki w RESPECT Index, a więc takiej, która działa w oparciu 
o czynniki ESG do konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego. W tej części zba-
dana zostanie hipoteza, czy stosując podstawową teorię portfelową w oparciu o teorię 
Markowitza, biorąc pod uwagę wyłącznie spółki wchodzące w skład RESPECT In-
dex, inwestor byłby w stanie skonstruować taką alokację portfela, aby otrzymać lepsze 
wyniki inwestycyjne od oryginalnego RESPECT Index. Miarą wyników inwestycyjnych 
będą wybrane już wcześniej metryki zannualizowanej stopy zwrotu, zannualizowanego 
odchylenia standardowego oraz Sharpe Ratio, które jest metryką łączącą poprzednie 
dwie. Innymi słowy, w poniższym eksperymencie inwestor jest zainteresowany eks-
pozycją jedynie na spółki, które należą do portfela RESPECT Index, ale wagi w tym 
portfelu zostaną ustawione w oparciu o teorię portfelową Markowitza. Być może inwe-
stor jest w stanie uzyskać lepszy zwrot z kapitału niż przy inwestycji w WIG przy jed-
noczesnej inwestycji w spółki działające zgodnie z kryteriami ESG jedynie zmieniając 
alokację w poszczególne spółki. W tej części pracy wykorzystane zostaną notowania 
oraz skład RESPECT Index z 2019 roku w porównaniu do portfela zoptymalizowanego 
według teorii Markowitza. Proces konstrukcji portfolio przedstawia się następująco:

• -następuje pozyskanie informacji o składzie RESPECT Index na rok 2019, w opar-
ciu o publikację składu dwunastej edycji indeksu z 12 grudnia 2018 roku.

• -bazując na przywołanej teorii oraz notowaniach z pierwszej połowy 2019 roku, 
skonstruowany zostaje optymalny portfel Markowitza, tj. portfel, który maksymali-
zuje stopę zwrotu przy zachowaniu optymalnego poziomu ryzyka (zannualizowane-
go odchylenia standardowego stóp zwrotu)

• -dokonana zostaje alokacja portfela inwestycyjnego w oparciu o wagi wskazane 
przez proces optymalizacji na cały pozostały okres trwania 2019 roku, tj. drugie 
półrocze

• -portfel zostaje porównany z zachowaniem RESPECT Index na tym samym okresie, 
czyli w drugim półroczu 2019 roku.

W oparciu o publikację składu na rok 2019, do dyspozycji jest 31 spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Optymalizacja zostanie wykonana 
na danych o dziennych cenach zamknięcia, z których obliczono dzienne stopy zwrotu 
za pierwsze półrocze 2019 roku. Na podstawie tych stóp zwrotu i w celu optymalizacji, 
zostały obliczone wskaźniki zannualizowanej stopy zwrotu oraz zannualizowanego od-
chylenia standardowego dla każdej z 31 spółek. Dane pobrane są za pośrednictwem 
strony stooq.pl.

Efektywny portfel inwestycyjny RESPECT Index stworzony na podstawie teorii 
portfelowej Markowitza
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Z analizy wykluczona została spółka Elektrobudowa S.A. ze względu na zawieszenie 
notowań oraz powiązane z tym trudności w znalezieniu notowań tej spółki. Po skon-
struowaniu optymalnego portfolio na podstawie zachowań cen po pierwszym półro-
czu oraz dobraniu odpowiednich wag do portfela Markowitza, dzienne stopy zwrotu 
w drugim półroczu (czyli w okresie obserwacji) zostają pomnożone przez wcześniej 
wspomniane wagi oraz zsumowane, w celu osiągnięcia jednej dziennej stopy zwrotu 
powiązanej z portfelem inwestycyjnym Markowitza.
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3.2 Wyniki portfela inwestycyjnego.

Analizowane spółki, wchodzące w skład skonstruowanego optymalnego portfolio 
znajdują się w Tabeli 5, z wyłączeniem spółki Elektrobudowa S.A. Rys. 5 prezentu-
je każdą z analizowanych spółek na wykresie typowym dla analizy portfelowej Mar-
kowitza, natomiast Tabela 6 oraz Rys. 6 prezentują otrzymane wyniki inwestycyjne 
w porównaniu do RESPECT Index. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony stooq.pl
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Rys. 5. Efektywny portfel opracowany na podstawie teorii portfelowej Markowitza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony stooq.pl

Rys. 6. Portfolio stworzone na podstawie teorii Markowitza oraz RESPECT Index

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony stooq.pl 
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Tabela 6. Porównanie wyników inwestycyjnych RESPECT Index oraz strategii 
opartej o teorię Markowitza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony stooq.pl

Tak skonstruowany optymalny portfel Markowitza zdecydowanie poprawia ja-
kość stóp zwrotu otrzymanych z inwestycji w spółki działające zgodnie z kryteriami 
ESG. Nowy portfel utworzony na bazie spółek wchodzących w skład RESPECT In-
dex nie tylko ma wyższą skumulowaną stopę zwrotu, co widoczne jest również na 
wykresie, ale ma także wyższą zannualizowaną stopę zwrotu (choć wciąż negatyw-
ną), mniejsze zannualizowane odchylenie standardowe, czyli mniejsze ryzyko inwe-
stycyjne oraz lepsze zannualizowane Sharpe Ratio, czyli lepsze stopy zwrotu z in-
westycji mierzone ryzykiem. Innymi słowy, jest to bardziej optymalna inwestycja, 
która wciąż skupia się jedynie na spółkach wchodzących w skład RESPECT In-
dex, lecz efektywniej alokuje kapitał poprzez dopasowanie wag w oparciu o teorię 
portfelową Markowitza i historyczną analizę stóp zwrotu poszczególnych spółek.

Przeprowadzone badanie wykazało istotne wątpliwości co do efektywności 
udziału procentowego (alokacji) spółek w indeksie RESPECT, a także wątpliwości co 
do samego doboru spółek. Przy wykorzystaniu jednej z podstawowych teorii portfelo-
wych z XX wieku, inwestor może uzyskać alokacje dającą lepsze wyniki inwestycyjne 
niż ta, która jest stosowana w oficjalnym portfelu RESPECT Index. Niemniej jednak, 
o ile ryzyko inwestycyjne oraz skumulowana stopa zwrotu jest lepsza, to zannuali-
zowana stopa zwrotu jest wciąż negatywna, co oznacza, że inwestor wciąż straciłby 
pieniądze. Pod wątpliwość zatem można podnieść dobór spółek w RESPECT Index 
lub efektywność inwestycyjną samych spółek działających zgodnie z kryteriami ESG.
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Powyższa praca została zbudowana w oparciu hipotezę dotyczącą efektywno-
ści inwestycji w spółki lub indeksy spółek działających zgodnie z kryteriami ESG. Ce-
lem badania była weryfikacja, czy tak zdefiniowana grupa spółek jest w stanie do-
starczyć inwestorowi lepszych stóp zwrotu niż szeroki rynek. W celu weryfikacji pytań 
badawczych, przybliżone zostały kryteria inwestycji społecznie odpowiedzialnych 
(SRI) oraz definicja czynników ESG. Do analizy posłużono się dostępnym na polskim 
rynku kapitałowym indeksie skupiającym spółki działające w oparciu o te kryteria, 
tj. RESPECT Index. Portfel ten, był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie w latach 2009 - 2019, a dodatkowym uzupełnieniem badania była ana-
liza indeksu WIG-ESG, który w 2019 roku zastąpił indeks RESPECT. Poza przywo-
łaniem definicji oraz analizą wcześniej wymienionej grupy kryteriów, w pracy została 
wykorzystana analiza ilościowa w oparciu o wybrane metryki, które miały za zadanie 
obiektywnie określić rentowność inwestycji na rynku kapitałowym. RESPECT Index 
został porównany do indeksu WIG, a w ostatnim roku notowań dodatkowo z WIG-ESG. 
Ponadto, w badaniu została wykorzystana teoria portfelowa Markowitza, która miała 
na celu zweryfikowanie hipotezy o efektywnej alokacji spółek w indeksie RESPECT.

Badania wykazały, że zarówno średnioroczne (zannualizowane) absolutne stopy 
zwrotu, jak i stopy zwrotu mierzone ryzykiem oraz ryzyko inwestycyjne zdefiniowane 
jako odchylenie standardowe są korzystniejsze przy inwestycji w indeks WIG niż w RE-
SPECT Index w analizowanym okresie tj. 2009 - 2019. Ponadto wykazano, że WIG-ESG 
jest znacznie bardziej zbliżony do indeksu WIG, niż jego wcześniejszy odpowiednik 
w formie indeksu RESPECT. Wiele badań poruszających te zagadnienia przedstawia RE-
SPECT Index jako bardziej korzystny, jednak jest to efekt pojedynczego okresu, w któ-
rym ten portfel dostarczył znacznie wyższe stopy zwrotu. Pozostałe okresy jasno wska-
zują na brak różnic lub negatywną różnicę rentowności z inwestycji w portfel. Ostatnia 
część badań empirycznych dostarcza dowodu na nieefektywną alokację spółek w in-
deksie RESPECT. Przy zastosowaniu prostej teorii portfelowej inwestor jest w stanie uzy-
skać alokację tych samych spółek, która dostarczy lepszych wyników inwestycyjnych.

Podsumowując, inwestycja w spółki działające w duchu kryteriów ESG na polskim 
rynku kapitałowym na przestrzeni lat 2009 - 2019 były mniej efektywne niż inwestycja 
w tzw. szeroki parkiet, czyli na przykład indeks WIG. Wniosek ten może jednak ulec 
zmianie na przestrzeni najbliższych lat, ze względu na duże różnice między oryginal-
nym indeksem37 RESPECT, a zastępującym go indeksem WIG-ESG. Na ten moment 
dostępność danych jest jednak zbyt mała, by ocenić to w długim okresie. ponieważ 
WIG-ESG jest notowany od zaledwie 3 lat. Powyższe badanie pozostawia pole do 
jego rozszerzenia i kontynuacji. Po pierwsze, efektywność może zostać zmierzona przy 
wykorzystaniu bardziej zaawansowanych wskaźników inwestycyjnych a także bardziej 
skomplikowanych miar ryzyka. Ponadto, eksperyment oparty o konstrukcję efektywne-
go portfela w oparciu o teorię Markowitza może zostać rozszerzony na dalsze okresy 
lub wzbogacony o nowe metody. Rzetelna analiza sytuacji na warszawskim parkiecie 
może też zostać przedstawiona w porównaniu do np. rynków zagranicznych, gdzie 
czynniki ESG są częściej spotykane i implementowane w strategiach rozwoju i działa-
niach operacyjnych spółek.
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Wyniki badania nie podważają jednak sensu istnienia kryteriów ESG. Udowodniono, że 
inwestowanie w spółki działające zgodnie z kryteriami ESG na polskim rynku kapitało-
wym jest mniej efektywne z punktu widzenia wyników inwestycyjnych niż inwestycja 
w portfel ogólnorynkowy. Nie przeczy to jednak innym hipotezom, które mogłyby zo-
stać postawione i które są związane np. z wpływem tych kryteriów na dobrobyt spo-
łeczeństwa. Wyniki nie unieważniają również ogólnej koncepcji odpowiedzialnego in-
westowania, ponieważ jest ona częściowo oparta na motywacji, a wyniki finansowe 
i zwrot z inwestycji może się radykalnie zmienić na przestrzeni kilku lub kilkunastu 
kolejnych lat, gdy inwestowanie odpowiedzialne będzie zyskiwać na popularności. Do-
datnie transfery netto w kierunku spółek i funduszy działających zgodnie z kryteriami 
ESG mają szansę zapewnić stabilny i silny dopływ kapitału, czego efekty będzie można 
obserwować na przykład w wynikach inwestycyjnych.
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