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STOWARZYSZENIE INVESTHINK

Stowarzyszenie Investhink jest niezależnym think tankiem, zajmującym się tworzeniem 
opracowań, badań naukowych, komentarzy i opinii związanych z rynkiem finansowym. 
Nasz zespół to grupa praktyków rynkowych z długoletnim doświadczeniem w polskich  
i międzynarodowych instytucjach finansowych. 

Za misję stawiamy sobie promocję wiedzy i etyki w obszarze inwestycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Obalamy mity związane 
z inwestowaniem, przywracamy racjonalność, promujemy najlepsze, sprawdzone na 
świecie praktyki. 

Nasz przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem 
majątkiem klientów, jak i wszelkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. 
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WPROWADZENIE

Inwestowanie zgodnie ze wskaźnikami ESG 
(Environmental, Social, Governance) inaczej 
zwane inwestowaniem zrównoważonym 
(Sustainable Investments (SI)) to ważny trend 
na międzynarodowym rynku finansowym, 
odzwierciedlający strategie zrównoważonego 
rozwoju wdrażane przez inwestorów 
oraz wspierany, szczególnie w Europie, 
nowymi rozwiązaniami regulacyjnymi.  Co 

ciekawe, popularność zrównoważonego 
inwestowania (SI) nie słabnie nawet w obliczu 
globalnej pandemii. Fundusze skupione na 
inwestowaniu zgodnym ze wskaźnikami ESG 
zanotowały napływy nawet w marcu (miesiącu 
z najgłębszym spadkiem amerykańskich 
indeksów akcji w historii). Tymczasem 
dane płynące z rynku wskazują, że obecne 
praktyki sprawozdawczości niefinansowej 
wymagają rewizji, albowiem nie dostarczają 
oczekiwanych przez rynek danych.
 
Tegoroczna analiza opublikowana w maju 
2020 r. przez Climate Disclosure Standards 
Board (międzynarodowe konsorcjum 
zrzeszające przedstawicieli biznesu 
i organizacji pozarządowych) wskazuje, że 
obecne praktyki w zakresie sprawozdawczości 
korporacyjnej stosowane w Unii Europejskiej 
są niewystarczające w obliczu przyjętego 
przez Wspólnotę Europejskiego Zielonego 
Ładu, a także w obliczu, wzrastającej wśród 
inwestorów, świadomości materialnego 
wymiaru ryzyk klimatycznych.

Opublikowany przez CDSB raport „Falling 
short?” analizuje 50 największych, 
europejskich spółek giełdowych o łącznej 
kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,3 bln 
USD. Dane zaczerpnięte zostały z raportów 
przygotowanych zgodnie z obecnie 
obowiązującą Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie 
ujawniania danych niefinansowych 
i informacji na temat różnorodności, która 
nakłada obowiązek raportowania danych ESG 
na wszystkie europejskie firmy, zatrudniające 
powyżej 500 pracowników. 

Czym jest inwestowanie zrównoważone? Czy inwestowanie, w którym kryteria 
niefinansowe ESG (Environmental, Social, Governance) zyskują przewagę nad 
kryteriami finansowymi, to tylko przejściowa moda, która przeminie wraz z nadejściem 
okresu gorszych stóp zwrotu z tego typu inwestycji? Jak duży jest rynek inwestycji 
odpowiedzialnych? Jak na tle globalnych rynków kapitałowych wypada Polska? Czy 
spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych właściwie prezentują 
informacje niefinansowe, w tym ryzyka klimatyczne? Jakie może to rodzić dla nich 
skutki? Między innymi na te pytania odpowiadamy w niniejszym raporcie, pierwszym 
z zaplanowanych czterech, w których wieloaspektowo przeanalizujemy zagadnienia ryzyk 
klimatycznych z perspektywy firm notowanych na GPW w Warszawie oraz podmiotów 
planujących pozyskanie kapitału na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Wskaźniki ESG zgodnie z Zasadami Odpowiedzialnego 
Inwestowania ONZ
ESG — Environmental, Social and Governance — skrót ten odwołuje się do trzech 
kluczowych wskaźników, wykorzystywanych przez inwestorów oraz agencje 
ratingowe na potrzeby oceny zarządzania ryzykami społecznymi i środowiskowymi.

Skala zrównoważenia i strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy mają 
coraz większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji finansowych, ponieważ 
zmiany klimatu i zmiany społeczne wywierają coraz większy wpływ na działalność 
operacyjną przedsiębiorstw. 

• Zmiana klimatu
• Emisja gazów 

cieplarnianych (GHG)
• Kurczące się zasoby 

naturalne (w tym woda)
• Odpady, zanieczyszczenia
• Wylesienie

• Warunki pracy, w tym 
niewolnictwo i praca dzieci

• Społeczności lokalne, 
w tym społeczności 
tubylcze

• Konflikt i kryzys 
humanitarny

• Zdrowie i bezpieczeństwo
• Relacje pracownicze  

i różnorodność

• Wynagrodzenie kadry 
kierowniczej

• Przekupstwo 
i korupcja

• Struktura zarządu, 
zróżnicowanie 
i włączenie społeczne

• Uczciwa strategia 
podatkowa

ŚRODOWISKO SPOŁECZEŃSTWO ZARZĄDZANIE
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Największą słabością 78% skontrolowanych 
przez CDSB przedsiębiorstw był problem 
z transparentnym określeniem tzw. głównych 
ryzyk, w tym przede wszystkim ryzyk 
klimatycznych oraz analizą ich materialnego 
wpływu na działalność operacyjną firmy. 
Raporty niefinansowe spółek notowanych 
na GPW poddane analizie w 2019 r. przez 
Fundację Standardów Raportowania, 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) 
oraz Bureau Veritas wypadły jeszcze gorzej. 
Na 10 możliwych do uzyskania punktów 
przyznawanych w odniesieniu do wskaźników 
zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego 
oraz raportowania emisji gazów cieplarnianych 
przeciętny wynik spółek notowanych na GPW 
wyniósł zaledwie 1,03 pkt. 

Choć kategoria głównych ryzyk jest kluczowym 
elementem raportowania niefinansowego 
zgodnie z Dyrektywą 2014/95/UE, to równie 
ważne jest transparentne raportowanie 
ryzyk klimatycznych, aby instytucje 
finansowe mogły odpowiedzialnie zarządzać 
portfelem inwestycyjnym. Według TCFD 
(2017) ryzyka klimatyczne dzielimy na ryzyka 
transformacyjne (regulacyjne i legislacyjne, 
technologiczne, rynkowe oraz reputacyjne) oraz 
ryzyka materialne (gwałtowne i chroniczne). 

W obliczu kryzysu klimatycznego i jego 
poważnego w skutkach wpływu na światową 
gospodarkę, strategiczna i transparentna 
analiza ryzyk klimatycznych w działalności 
przedsiębiorstw, z podziałem na poszczególne 

branże, stała się głównym obszarem badań 
powołanej przez Radę Stabilności Finansowej 
przy G20- Grupy Roboczej ds. raportowania 
finansowo- klimatycznego (The Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD)). 

Wnioski opublikowane już w 2017 roku przez 
TCFD, pod przewodnictwem Michaela R. 
Bloomberga wskazały jednoznacznie, że 
kryzys klimatyczny stanowi zarówno długo 
jak i krótkoterminowe ryzyko dla działalności 
wielu sektorów, a tym samym dla stabilności 
globalnej gospodarki. 

Jako eksperci związani od lat z rynkiem 
kapitałowym, aktywnie działający na 
rzecz krajowych oraz międzynarodowych 
instytucji finansowych rozumiemy, że dane 
niefinansowe, w tym transparentna analiza 
ryzyk klimatycznych, są kluczowe, aby 
inwestorzy mogli w pełni ocenić trwałość 
swoich inwestycji. Aktywa inwestowane 
zgodnie ze strategiami zrównoważonego 
inwestowania (SRI) stanowią już ponad 25% 
wszystkich światowych inwestycji. Ich znaczenie 
rośnie wraz ze wzrostem świadomości 
inwestorów, konsumentów, a także rozwojem 
międzynarodowych i krajowych regulacji. 

Transparentna analiza ryzyk klimatycznych 
jest nowym obszarem, stanowiącym wyzwanie 
nawet dla największych globalnych spółek. 
Jest jednak obszarem kluczowym, zarówno dla 
inwestorów, jak i multikorporacji, które swoje 
polityki klimatyczne wdrażają w ramach całego 
łańcuchów dostaw. 

Dlatego zarówno w niniejszym, jak i w trzech 
kolejnych opracowaniach przyjrzymy się, 
dlaczego polskie firmy powinny analizować 
ryzyka środowiskowe, a także na podstawie 
kompleksowej metodologii TCFD podpowiemy, 
jak to robić, aby zgodnie z najlepszymi 
standardami i)  zarządzać ryzykiem 
klimatycznym, ii) przygotować firmę do 
raportowania wg. ujednolicanych obecnie 
standardów raportowania niefinansowego 
oraz iii) odpowiedzieć na potrzeby 
międzynarodowych inwestorów. 

WPROWADZENIE

78%
ma problem z transparentnym 
określeniem tzw. głównych ryzyk, 
w tym ryzyk klimatycznych

42%
ominęło w swoich raportach 
niefinansowych ryzyka klimatyczne, 
które mogą mieć materialny wpływ 
na ich działalność operacyjną, zgodnie 
ze wskazaniami na temat ryzyk 
klimatycznych dla danego sektora

Spośród 50 największych europejskich spółek giełdowych: 

Aktywa 
inwestowane 
zgodnie ze 
strategiami 
zrównoważonego 
inwestowania (SRI) 
stanowią już ponad 
25% wszystkich 
światowych 
inwestycji.

CDSB 2020
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Inwestowanie zrównoważone  
(SI - sustainable investments) to strategia 
inwestowania, w której determinanty 
behawioralne zyskują przewagę wobec 
kryteriów finansowych. Kluczowym czynnikiem 
wyboru portfela inwestycyjnego w koncepcji 
SI jest bowiem selekcja spółek ze względu 
na ocenę ich odpowiedzialnego (etycznego) 
działania. Celami takiego inwestowania, 
oprócz maksymalizacji zysku, stają się 
również interesy innych osób oraz tzw. 
dobro społeczne. Jak podkreśla A. Duliniec 
(2015) zamiennie z pojęciem SI używa 
się innych określeń takich jak inwestycje 
etyczne, inwestycje zielone (ekologiczne), 
inwestowanie odpowiedzialne społecznie 
(SRI – Socially Resposible Investing) a także 
ESG, tj. inwestowanie według kryteriów 
środowiskowych, społecznych i związanych 
z ładem korporacyjnym (ESG – Environmental, 
Social, Governance).

Strategie oparte na zasadach 
„zrównoważonego rozwoju” oznaczają 
strategie rozwoju polegające na aktywnym 
zaangażowaniu we wdrażanie standardów 
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw 
(Jamróz 2017)3. Chodzi o tzw. złoty środek 
i równowagę pomiędzy interesem 
przedsiębiorstwa (najczęściej jest nim 
maksymalizacja zysku lub udziału w rynku) 
i interesem społeczeństwa i otoczenia 
przedsiębiorstwa. 

Nowa Ekonomia Ekologiczna, zrodzona 
w berlińskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej 
(Rogall 2010), nie uzyskała szerokiej akceptacji 
pomimo przeszło 20 letniej historii. Jednak 
pokłosiem podejmowanych na forach 
międzynarodowych dyskusji na temat 
zrównoważonego rozwoju był światowy 
szczyt w Rio de Janeiro w 1992 r., a emanacją 
przyjęte tam wytyczne. Tam też pojawił się 
termin polityka ochrony środowiska i przyjęto 
26 zasad4, które powinny kierować rozwojem 

na poziomie globalnym. Wzrost gospodarczy 
traci zatem prym na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 

Według R. Sparksa (2002) CSR i SRI to dwie 
strony tego samego medalu - zrównoważoną 
i odpowiedzialną społecznie aktywność 
gospodarczą można rozpatrywać z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa oraz z punktu 
widzenia inwestorów na rynku kapitałowym. 
Strategia SRI to inwestowanie w spółki 
działające według koncepcji CSR, gdzie 
działalność gospodarcza przynosi korzyści nie 
tylko samym właścicielom i zarządzającym 
spółką, ale także innym grupom interesariuszy 
takich jak pracownikom, odbiorcom, 
dostawcom czy społeczności lokalnej skupionej 
wokół danej spółki5. 

W trakcie selekcji aktywów w inwestycjach SRI/
ESG stosuje się zarówno selekcję negatywną 
i pozytywną:

• Selekcja negatywna polega na eliminowaniu 
inwestycji związanych z tzw. branżami 
„grzesznymi”6, energetyką nuklearną, 
wytwarzaniem produktów modyfikowanych 
genetycznie, dyskryminacją pracowników czy 
wykorzystywaniem dzieci do pracy. Dobór 
aktywów do portfela może być również ściśle 
związany z konkretnym światopoglądem czy 
religią (Martysz 2013)7. 

• Selekcja pozytywna polega natomiast na 
wybieraniu do portfela spółek deklarujących 
stosowanie koncepcji zrównoważonego 
rozwoju (sustainable development), społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate 
social responsibility) oraz zasad ładu 
korporacyjnego (corporate governance). 

1. CZYM JEST INWESTOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONE?

ESG to inwestowanie 
według kryteriów 
środowiskowych, 
społecznych 
i związanych z ładem 
korporacyjnym  
(ESG - Environmental, 
Social, Governance)

W koncepcji racjonalnego inwestora1, wywodzącej się z klasycznej teorii finansów2, 
decyzje inwestora są zdeterminowane wyłącznie poprzez czynniki finansowe a czynniki 
społeczne i moralne, takie jak wiara, dobro społeczne czy etyka, są tu całkowicie 
ignorowane. 

1 Człowiek racjonalny podejmuje konsekwentne 
działania zmierzające do stałego podnoszenia 
poziomu swojego dobrobytu i tzw. 
oczekiwanej użyteczności, co czyni, analizując 
informacje za pomocą obiektywnego aparatu 
matematycznego.

2 Jest to nurt ekonomii neoklasycznej, 
tzw. mainstream. Jego fundamentami są 
paradygmat człowieka racjonalnego (tzw. 
homo oeconomicus) oraz hipoteza rynków 
efektywnych; zob. Martysz, Rzeszutek, 2016.

3 Wokół sformułowania „zrównoważony rozwój” 
narosło wiele nieporozumień, ponieważ często 
jest ono błędnie rozumiane jako umiarkowane 
tempo wzrostu czy inwestycje w aktywa 
o umiarkowanym ryzyku. 

4 Przykładowo, zasada nr 10 wskazuje, że 
ekonomiczny i społeczny rozwój jest kluczowy 
dla zapewnienia korzystnego otoczenia dla życia 
i pracy człowieka oraz stworzenia warunków na 
ziemi koniecznych do poprawy jakości życia. Jak 
widać istotą jest poprawa jakości życia.

5 Tym samym z koncepcją CSR wiąże się również 
podejmowanie decyzji ukierunkowanych na 
ochronę praw człowieka, praw pracowniczych 
oraz ochrony środowiska.

6 Są to m.in. przemysł zbrojeniowy, alkoholowy, 
tytoniowy, hazardowy, pornograficzny.

7 Według Koranu należy unika praktyk 
biznesowych związanych z hazardem, 
wieprzowiną, pornografią oraz instytucji 
finansowych czerpiących korzyści z odsetek, 
czyli lichwy.
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Wydaje się, że najszerzej akceptowanym 
globalnym standardem klasyfikacji sposobów 
inwestowania odpowiedzialnego jest ten 
zaproponowany przez Global Sustainable 
Investment Alliance (GSIA) - podmiot zrzeszający 
siedem największych organizacji działających 
w obszarze SRI (GSIA, 2012):
1) selekcja negatywna: wykluczanie z portfela 
inwestycyjnego lub funduszu konkretnych 
sektorów, spółek lub praktyk bazując na 
specyficznych kryteriach ESG,
2) selekcja pozytywna: inwestowanie na 
podstawie kryteriów ESG (w kategoriach 
absolutnych lub relatywnych względem 
konkurencji),
3) selekcja oparta na normach: 
wykorzystywanie międzynarodowych 
standardów (np. ONZ, OECD, ILO, UNICEF) 
jako podstawy do zawężenia spektrum 
inwestycyjnego,

4) integracja ESG: włączenie czynników 
ekologicznych, społecznych i ładu 
korporacyjnego do procesu inwestycyjnego 
i analizy finansowej,
5) inwestowanie tematyczne: inwestowanie 
środków w konkretne inicjatywy, sektory, 
czy spółki związane ze zrównoważonym 
rozwojem (np. energia odnawialna, tworzenie 
miejsc pracy, budownictwo komunalne, 
zrównoważone rolnictwo itp.),
6) impact investing: inwestowanie w celu 
wykreowania konkretnych zmian społecznych 
lub środowiskowych, skupione głównie na 
rynkach niepublicznych (np. fundusze private 
equity), 
7) zaangażowanie korporacyjne 
i akcjonariuszy: działania skierowane na 
wywołanie zmian zachowań korporacji 
poprzez m.in. bezpośrednie zaangażowanie 
pracowników (np. oddolne propozycje zmian), 
czy aktywność akcjonariuszy (głosowanie nad 
uchwałami, własna inicjatywa).

1. CZYM JEST INWESTOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONE?
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2. CZY INWESTOWANIE ESG TO MODA?

Regulacje już zostały wspomniane w tej analizie. 
Na stronie regulatora rynków finansowych 
UE: ESMA (European Securities and Markets 
Authority) znaleźć można cel wprowadzania 
nowych regulacji w tym obszarze. Zamieszczona 
tam informacja mówi wprost, że jednym 
z priorytetów UE jest stworzenie bardziej 
zielonej i zrównoważonej gospodarki. 
Wynika to wprost z celu Komisji Europejskiej 
zakładającego stworzenie zeroemisyjnej 
gospodarki europejskiej w roku 2050 i niedawno 
zaakceptowanego „Europejskiego Zielonego 
Ładu”. 

Regulacje mają za zadanie włączyć rynek 
finansowy w realizację tego celu poprzez 
integrację kryteriów ESG w podstawową 
działalność podmiotów rynku finansowego8. 
Efektywnie zatem mają za zadanie 
przekierowanie zasobów finansowych 
w tą właśnie stronę. Czego zatem można 
spodziewać się od europejskiego regulatora 
w nadchodzących miesiącach?: 
• Wprowadzenie ujednoliconej taksonomii 
kategoryzującej czynniki środowiskowe, 
która ma pomóc inwestorom w identyfikacji 
faktycznych rozwiązań ESG;
• Raportowanie: dostarczanie rozszerzonych 
informacji na temat uwzględniania ryzyk ESG 
w procesie inwestycyjnym oraz doradztwa 
inwestycyjnego ze wskazaniem w jaki sposób 
te ryzyka mogą wpłynąć na stopę zwrotu 
z inwestycji/produktu inwestycyjnego;
• Doradztwo inwestycyjne: firmy inwestycyjne 
oraz ubezpieczeniowe będą miały obowiązek 
wkomponowania czynników środowiskowych  
– obok pozostałych czynników zrównoważonego 
rozwoju – w proces doradztwa inwestycyjnego. 
Ankiety odpowiedniości, potocznie zwane 
MIFID-owymi mają zostać wzbogacone 
o kolejny wymiar;
• Nowe benchmarki: stworzenie nowych 
nisko-węglowych i tych, które biorą pod uwagę 

pozytywny wpływ na środowisko w celu 
ułatwienia śledzenia stóp zwrotu inwestycji ESG/
środowiskowych oraz możliwości kreacji nowych 
produktów.

Unia Europejska jest aktywna w tym obszarze 
ale nie jest jedyna.  W ślad za Europą podążają 
kolejne kraje wprowadzając regulacje związane, 
przede wszystkim, z obowiązkiem raportowania 
kwestii środowiskowych. Przykładem może 
być Hong Kong czy Malezja. Podobne procesy 
postępują w Chinach oraz USA9. Inwestorzy 
dostrzegają zmieniające się okoliczności 
i rosnącą rolę czynników klimatycznych. W 2017 
roku CFA Institute przeprowadził badanie 
odnośnie znaczenia kwestii środowiskowych, 
społecznych i ładu korporacyjnego dla 
kursów akcji spółek czy rentowności obligacji. 
Ankietowane osoby – 1100 profesjonalnych 
uczestników rynku finansowego, miały wskazać, 
jakie na dany moment było znaczenie tych 
czynników (2017 r.) oraz oszacować, jakie 
będzie w roku 2022. Badanie przeprowadzone 
zostało na uczestnikach z 17 głównych 
rynków rozwiniętych i wschodzących10. Wyniki 
podsumowuje tabela 1.

Badania ukazują, że prawie ¼ ankietowanych 
uważa kwestie środowiskowe za ważne z punktu 
widzenia wyceny spółki czy rentowności 
obligacji spółek (odpowiednio 24% i 18% 
badanych). Ponad ½ uważa, że te kwestie będą 
ważne także w nadchodzących latach. Wzrost 
wpływu czynników klimatycznych w percepcji 
inwestorów najprawdopodobniej połączyć 
można właśnie z regulacjami. Według badanej 
grupy respondentów, w przyszłości wpływ 
wszystkich trzech czynników będzie rósł. 

Drugim katalizatorem zwiększającym rolę 
czynników środowiskowych w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych są zmiany 
demograficzne. Już obecnie zapotrzebowanie 

Niektórzy uczestnicy rynku w Polsce podchodzą dość sceptycznie do koncepcji ESG 
uznając ją za modę, która przeminie wraz z nadejściem okresu gorszych stóp zwrotu 
z tego typu inwestycji. Wydaje się to  mało prawdopodobny scenariusz, przede wszystkim 
za sprawą kilku czynników, które powinny spowodować, że inwestowanie uwzględniające 
czynniki środowiskowe oraz inne pozafinansowe pozostanie z inwestorami na lata. Dwa 
z nich są zdaniem autorów kluczowe: i) regulacje, ii) zmiany demograficzne.

W Unii Europejskiej 
regulacje mają 
za zadanie  
przekierowanie 
zasobów 
finansowych 
w stronę projektów 
wspierających 
realizację 
Europejskiego 
Zielonego Ładu.

8 https://www.esma.europa.eu/policy-activities/

sustainable-finance 

9 GS Sustain: 2020 ESG Regulatory Update 
– Establishing the decade of ESG, Goldman 
Sachs, 2020 r., s. 6-8.

10 CFA Institute, ESG Integration in Europe, the 
Middle East, and Africa: Markets, Practices, and 
Data, 2019 r.
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11 https://www.morningstar.com/articles/977328/
despite-the-downturn-us-sustainable-funds-
notch-a-record-quarter-for-flows

Wykres 1. Kwartalne napływy do funduszy odpowiedzialnego inwestowania w USA

Źródło: Momingstar Direct. Data as of 3/31/2020. Includes open-end exchange-traded funds available to 
U.S. investors. Includes funds that have been liquidated: does not include funds of funds
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2. CZY INWESTOWANIE ESG TO MODA?

na inwestowanie odpowiedzialne ze strony 
klientów indywidualnych, szczególnie w Europie, 
jest znaczące. Wraz ze zwiększaniem się 
zamożności tzw. millenialsów trend ten będzie 
się nasilał, gdyż dla tego pokolenia kwestie 
środowiskowe są ważniejsze niż dla pokoleń 
starszych.

Interesująco wygląda również analiza skali 
inwestycji ESG w 2020 roku. Ogromna 
popularność rozwiązań ESG na rynkach 
finansowych nie słabnie. Mogło się wydawać, że 

w obliczu globalnej pandemii tematy takie jak 
zrównoważone inwestowanie odejdą na dalszy 
plan. Jak się okazuje – jest zupełnie inaczej. 
Fundusze skupione na inwestowaniu zgodnym 
z założeniami ESG zanotowały napływy nawet 
w marcu (miesiącu z najszybszym spadkiem 
amerykańskich indeksów akcji w historii)11. 
Naszym zdaniem to jednoznacznie pokazuje, 
że trend ESG nie jest jedynie chwilową modą, 
może nawet nie jest to już wyróżnik i „coś 
ekstra”. Wygląda na to, że to nowa normalność 
w świecie inwestycji.

Wpływ czynników ESG na ceny akcji spółek 2017 2022
Środowiskowe 24% 54%

Społeczne 24% 46%

Ład korporacyjny 60% 69% 

Wpływ czynników ESG na rentowność/ 
spread obligacji korporacyjnych
Środowiskowe 18% 44%

Społeczne 16% 36%

Ład korporacyjny 47% 58% 

Wpływ czynników ESG na rentowność/ 
spread obligacji skarbowych
Środowiskowe 11% 28%

Społeczne 19% 31%

Ład korporacyjny 39% 45% 

Źródło: CFA Institute, ESG Integration in Europe, the Middle East, and Africa:  
Markets, Practices, and Data, 2019 r., s. 20

Tabela 1. Procent respondentów, którzy odpowiedzieli,  
że czynniki ESG mają wpływ zawsze lub często
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3. RYNEK INWESTOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO (ESG)

3.1. Wielkość i struktura
Aktywa inwestowane zgodnie z SRI 
mają spory udział w całości aktywów 
inwestycyjnych na świecie - szacuje się, że 
jest to ponad 25% wszystkich inwestycji, 
a ich udział sięga od 18% w Japonii do 63% i 
w Australii Nowej Zelandii (Global Sustainable 
Investment Alliance 2018). Co ciekawe, 
wbrew udziałom poszczególnych rynków 
kapitałowych na świecie, to nie USA a Europa 
jest największym rynkiem SRI pod względem 
nominalnym, co pokazano w tabeli 2.
Najwyższe tempo wzrostu aktywów SRI 
w latach 2014-2018 zanotowano w Japonii, 
Australii i Nowej Zelandii, co wynika ze 
stosunkowo niskiego poziomu odniesienia. 
Niemniej jednak na większości analizowanych 
rynków dynamika wzrostu jest imponująca. 
Najwyższy udział aktywów SRI wśród 
wszystkich aktywów w zarządzaniu w 2018 r. 
można było zaobserwować w Australii i Nowej 
Zelandii, Kanadzie i Europie (tabela 2).
Najczęściej wykorzystywanym sposobem 
inwestowania odpowiedzialnego jest 
selekcja negatywna (wykres 2). Może to 
wynikać ze stosunkowo łatwej implementacji 
metod selekcji aktywów (wykluczenie 
konkretnych sektorów, spółek, krajów), jak 
i przejrzystej komunikacji do inwestorów12. 
Korzenie tego podejścia można odnaleźć 
w religiach (judaizm, chrześcijaństwo, islam, 

Tabela 2. Wielkość rynku SRI w poszczególnych regionach

2014 2016 2018

Wzrost w okresie 

(CAGR):
Roczna 
dynamika 
wzrostu  
w latach  
2014-2018

 
2014-2016

 
2016-2018

Europa € 9,885 € 11,045 € 12,306 12% 11% 6%

Stany Zjednocone $ 6,572 $ 8,723 $ 11,995 33% 38% 16%

Kanada (inCAD) $ 1,011 $ 1,505 $ 2,132 49% 42% 21%

Australia/Nowa Zelandia (AUD) $ 203 $ 707 $ 1,033 248% 46% 50%

Japonia ¥ 840 ¥ 57,056 ¥ 231,952 6692% 307% 308%

Źródło: Global Sustainable Investment Alliance (2018), Global Sustainable Investment Review, 
http://www.gsi-alliance.org

Data pomiaru aktywów dla 2018 r. to 31.12.2017 r. z wyjątkiem Japonii,  
gdzie datą pomiaru jest 31.03.2018 r.

Wbrew udziałom 
poszczególnych 
rynków 
kapitałowych na 
świecie, to nie 
USA a Europa 
jest największym 
rynkiem SRI

buddyzm), które piętnowały konkretne 
zachowania (np. lichwę) lub typ działalności. 
Pierwsze zinstytucjonalizowane podejście 
w inwestowaniu do negatywnej selekcji 
zaprezentowano szerzej w 1971 r., gdy 
uruchomiono Pax World Fund - pierwszy 
etyczny fundusz na świecie. Fundusz nie 
inwestował m.in. w producentów broni, co 
można było odczytywać jako protest wobec 
trwającej wówczas wojny wietnamskiej (Goff 
2006). Kolejne lata przyniosły rozwój strategii 
określanych jako SRI (Fulton, Kahn, Sharples 
2012).

Podejście oparte na selekcji negatywnej 
ewoluowało w latach 90. XX wieku 
w kierunku bardziej złożonych strategii, 
takich jak integracja – drugiego najczęściej 
wykorzystywanego podejścia do SRI. 
Polega ona na włączeniu czynników ESG 
do procesu inwestycyjnego, np. przypisaniu 
im konkretnej wagi (np. 10-20%) w procesie 
selekcji spółek/funduszy lub - idąc 
znacznie dalej - oszacowanie wpływu tych 
elementów na wycenę spółki (np. w formie 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych). 
W tym przypadku mamy do czynienia 
z bardzo szerokim spektrum stosowanych 
metod, dlatego dokonanie rzetelnej analizy 
powinno być przeprowadzane na poziomie 
pojedynczych strategii.

12 Przykładowo, powstrzymanie się od 
inwestowania w sektory producentów broni, 
paliw kopalnych, czy tytoniowy jest proste 
i jednocześnie wysyła jednoznaczny, oparty 
na konkretnych wartościach komunikat do 
odbiorców.
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3. RYNEK INWESTOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO (ESG)

Kolejne dwa szeroko wykorzystywane 
podejścia do SRI to selekcja oparta na 
normach oraz zaangażowanie korporacyjne 
i akcjonariuszy. Pierwsze z nich można 
porównać do selekcji negatywnej, jednak 
opartej na międzynarodowych standardach. 
W praktyce zarządzający mogą wykorzystywać 
screening oparty na zgodności z regulacjami 
ONZ, OECD, ILO, UNICEF i innych uznanych 
podmiotów. Ta analiza ma prowadzić 
zazwyczaj do wykluczenia danej spółki/kraju 
ze spektrum inwestycyjnego bądź też zmiany 
udziału w portfelu (np. doważając liderów 
w implementacji standardów, a niedoważając 
tych o mniejszej aktywności). Zaangażowanie 
korporacyjne akcjonariuszy jest dużo szersze 
i trudniejsze w analizie, gdyż może obejmować 
takie aktywności jak np. głosowanie 
w sprawach związanych z ESG zgodnie 
z ustalonymi standardami, prezentowanie 
własnych inicjatyw i oczekiwań (zarówno przez 
akcjonariuszy jak i pracowników), dzielenie się 
najlepszymi praktykami itp.

Co ciekawe, najrzadziej wykorzystywanym 
sposobem inwestowania odpowiedzialnego 
jest tzw. impact investing (Cibor, Muzińska 
2011)13. Większość inwestycji tego typu 
jest prowadzona w formule niepublicznej, 

z długim horyzontem inwestycyjnym (np. 
fundusze private equity i venture capital), 
co zawęża grono zainteresowanych. Sposób 
implementacji czynników ESG do procesu 
inwestycyjnego jest bardziej skomplikowany 
niż w metodach opartych na selekcji czy 
integracji. Podczas gdy zastosowanie strategii 
SRI w tradycyjnym funduszu akcji mogłoby 
teoretycznie nastąpić w ciągu kilku dni (np. 
sprzedaż wszystkich spółek z negatywnie 
ocenianych sektorów), stworzenie od podstaw 
strategii osiągnięcia konkretnego wpływ na 
społeczeństwo lub środowisko jest zadaniem 
dalece bardziej złożonym. Co również nie jest 
bez znaczenia, głównym celem inwestowania 
zaangażowanego często jest nie tyle zysk 
finansowy, co zamierzony zysk społeczny. 

Aktywa zarządzane, zgodnie z jedną 
z opisanych powyżej strategii, rosną 
w ostatnich latach w bardzo szybkim tempie, 
co widać na wykresie 3. Wśród strategii 
o dużych aktywach uwagę zwraca szczególnie 
dynamiczny wzrost wykorzystania integracji 
ESG, która w ostatnich latach zyskuje 
wyraźnie na znaczeniu. Spadek aktywów pod 
zarządzaniem obserwowaliśmy w okresie 
2016-2018 wyłącznie wśród strategii opartych 
o normy.

13 Pojęcie to można tłumaczyć jako inwestowanie 
zaangażowane społecznie.

Wykres 2. Aktywa SRI według strategii oraz regionu

Źródło: Global Sustainable Investment Alliance (2018), Global Sustainable Investment Review, http://www.gsi-alliance.org
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2014 2016 2018
Europa 58.8% 52.6% 48.8%

USA 17.9% 21.6% 25.7%

Kanada 31.3% 37.8% 50.6%

Australia/Nowa 
Zelandia 16.6% 50.6% 63.2%

Japonia 3.4% 18.3%

Dane dla Japonii z 2014, podawane są wraz  
z resztą rynku azjatyckiego, stąd są niedostępne

Źródło: Global Sustainable Investment Alliance (2018), 
Global Sustainable Investment Review,  
http://www.gsi-alliance.org

Tabela 3. Udział inwestycji SRI  
w zarządzanych aktywach

Analizując strukturę inwestorów można 
zauważyć, że rynek SRI jest zdominowany przez 
inwestorów instytucjonalnych (takich jak np. 
fundusze emerytalne, czy ubezpieczyciele) - 
ich udział w 2018 r. wyniósł ok. 75%. Inwestorzy 
detaliczni wykazują jednak coraz większe 
zainteresowanie tematem SRI, a ich udział 
w ostatnich latach stale rośnie z ok. 11% w 2012 
r. do ok. 25% w 2018 r. (Global Sustainable 
Investment Review 2018).

impact 
investing

inwestowanie 
tematyczne

selekcja 
pozytywna

selekcja 
oparta na 
normach

zaangażowanie 
korporacyjne  

i akcjonariuszy
integracja 

ESG
selekcja 

negatywna

Wykres 3. Aktywa SRI i ich dynamika według wykorzystywanej strategii

Źródło: Global Sustainable Investment Alliance (2018), Global Sustainable Investment Review, http://www.gsi-alliance.org
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 2018 $ 444.26 $ 1,017.66 $ 1,841.87 $ 4,679.44 $ 9,834.59 $ 17,543.81 $ 19,770.96

 2016 $ 248.47 $ 276.16 $ 818.01 $ 6,195.40 $ 8,385.17 $ 10,353.20 $ 15,063.57

Wzrost 2016-18 79% 269% 125% -24% 17% 69% 31%

Wzrost 
średnioroczny 
(CAGR)

33.7% 92% 50.1% -13% 8.3% 30.2% 14.6%
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4. SZCZEGÓLNE ZNACZENIE  
RYZYK KLIMATYCZNYCH

14 https://www.washingtonpost.com/
climate-environment/inside-pgandes-
choices-blackouts-and-the-threat-of-
wildfires/2019/12/21/868d58e8-107c-11ea-
9cd7-a1becbc82f5e_story.html

15 https://www.munichre.com/topics-online/en/
climate-change-and-natural-disasters/natural-
disasters/natural-disasters-of-2019-in-figures-
tropical-cyclones-cause-highest-losses.html

Rok 2019 okazał się przełomowym dla oceny skutków kryzysu klimatycznego w wielu 
firmach. Inwestorzy stali się świadkami pierwszej w historii upadłości związanej 
z ryzykami klimatycznymi.  Jednocześnie, miliony młodych ludzi na świecie, wyszło na 
ulicę strajkować przeciwko zaniechaniom polityków i biznesu wobec pogłębiającego się 
kryzysu klimatycznego. 

Huragany, pożary 
i powodzie 
kosztowały świat 
w 2019 r. nawet 150 
miliardów dolarów, 
a straty dla 
przedsiębiorstw i 
gospodarki jeszcze 
wzrosną z powodu 
wzrostu liczby 
klęsk żywiołowych 
bezpośrednio 
związanych ze 
zmianami klimatu

Bankructwo Pacific Gas & Electric Company 
PG&E, będzie w rzeczywistości pierwszym 
„bankructwem związanym ze zmianami 
klimatu”. PG&E złożyło wniosek o ogłoszenie 
bankructwa w obliczu potencjalnych 
zobowiązań w wysokości 30 mld USD lub 
więcej wynikających z pożarów, które w 2017 
r. i 2018 r. firma wywołała na obszarze, na 
którym od lat świadczyła swoje usługi14. 
Rozległe szkody wynikały w dużej mierze 
z bardzo gorących i suchych warunków, 
które doprowadziły do gwałtownego 
rozprzestrzenienia się dramatycznego 
w skutkach pożaru, w którym zginęło 86 osób. 
Warunki te, jak argumentował były już prezes 

PG&E, były wynikiem globalnego ocieplenia 
i zmiany klimatu. Wielu ekspertów zgadza się 
z jego opinią. W konsekwencji akcjonariusze 
stracili ponad 20 miliardów dolarów, ponieważ 
wycena akcji PG&E straciła na wartości  85%.
Zgodnie z szacunkami jednej z największych 
firm reasekuracyjnych na świecie, Munich Re15, 
huragany, pożary i powodzie kosztowały świat 
w 2019 r. nawet 150 miliardów dolarów. 

„Oczekujemy, że 2020 r. będzie częścią 
tego trendu w kierunku zwiększania strat 
spowodowanych katastrofami pogodowymi, 
trendu, który obserwujemy w ciągu ostatniej 
dekady” - powiedział CNN Business Ernst 
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Rauch, główny klimatolog z Munich Re16.  
W raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń i Deloitte 
pn. „Klimat ryzyka” autorzy wskazują na rosnące 
zagrożenie skutkami zmian klimatu także 
w Polsce, wyliczając m.in, że całkowity koszt 
suszy w Polsce w 2018 roku sięgnął nawet 2,6 
mld PLN17. 

Jednocześnie prowadzone przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy 
Zakład Higieny badania nad związkiem zmiany 
klimatu ze zdrowiem publicznym, wskazują na 
szereg poważnych zagrożeń klimatycznych. 
Będą one wywołane „wzrostem temperatury, 
zmianami reżimu termiczno-opadowego 
oraz częstotliwości i nasilenia ekstremalnych 
zjawisk pogodowych (m. in. fal upałów, 
mrozów, nawalnych deszczy, opadów gradu, 
burz, trąb powietrznych oraz silnych wiatrów), 
które wpływają na zdrowie publiczne zarówno 
w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata 
zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia 
infrastruktury, trudności aprowizacyjne 
i ekonomiczne, degradacja ekosystemów). 
Zmiany klimatu mogą też pośrednio 
wpływać na zdrowie ludzi poprzez wzrost 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
i wody. 

Obserwowane skutki związane ze zmianą 
klimatu mogą występować natychmiast 
(np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) 
lub z opóźnieniem, mogą też utrzymywać 
się przez dłuższy czas (np. zmiany związane 
z falami upałów i powodziami oraz chorobami 
wektorowymi przenoszonymi m.in. przez 
kleszcze).” Autorzy analizy na podstawie 
prowadzonych przez pięć lat badań 
w Warszawie wskazali również, podwyższone 
o ponad 30% ryzyko śmiertelności 
(szczególnie wśród osób starszych) podczas 
przetaczających się przez stolicę fal upałów. 

W odpowiedzi na obserwowane na świecie 
ryzyka materialne związane ze zmianą klimatu, 
miliony młodych ludzi wyszło w 2019 roku na 
ulicę, strajkując przeciwko dotychczasowemu, 
wysokoemisyjnemu modelowi gospodarki 
oraz zaniechaniom polityków i biznesu 
w zakresie powstrzymania katastrofy 

klimatycznej. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 
zainicjowany przez jedną nastolatkę pod 
koniec 2018 roku objął już 150 krajów. Tylko 
we wrześniu 2019 roku w strajkach wzięło 
udział ponad 2 mln osób w ponad 2,5 tys. 
miejsc na świecie. Skala protestu powinna 
u wielu firm wywołać poważne pytania na 
temat potencjalnego ryzyka reputacyjnego 
oraz w przyszłości utraty znacznej części rynku 
(ang. market disruptions). Strajkujący, młodzi 
ludzie to przecież obecni i przyszli klienci, 
grupa docelowa wielu korporacji. Ich bunt 
podobnie jak skala ekstremalnych zjawisk 
pogodowych grozi załamaniem wielu 
dotychczasowych modeli biznesowych. 

Próbując zrozumieć skalę wyzwania, jakie 
dla światowej gospodarki stanowi kryzys 
klimatyczny już w 2015 roku Rada Stabilności 
Finansowej (FSB) przy G20 powołała Grupę 
Roboczą  ds. raportowania finansowo- 
klimatycznego (The Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures (TCFD)). 
Misją tej działającej pod przewodnictwem 
Michaela R. Bloomberga grupy eksperckiej 
było oszacowanie skali ryzyk klimatycznych 
oraz opracowanie rekomendacji mogących 
pomóc firmom oraz instytucjom finansowym 
w strategicznym analizowaniu i ograniczaniu 
tych ryzyk. 

W 2017 roku grupa robocza TCFD 
opublikowała listę rekomendacji w sprawie 
analizy, raportowania i ograniczania 
ryzyk klimatycznych skierowanych 
do wszystkich firm, bez względu na 
sektor działalności, w tym do instytucji 
finansowych, ubezpieczycieli i branży 
reasekuracyjnej.  Prawie trzy lata prac 
grona międzynarodowych ekspertów, 
reprezentujących największe instytucje 
finansowe doprowadziło do wypracowania 
kompleksowych wytycznych, które mogą 
pomóc firmom, oraz rynkowi finansowemu 
lepiej zrozumieć finansowe skutki 
ryzyk klimatycznych (kategorie ryzyk 
klimatycznych wg. TCFD ramka str. 16).

16 https://edition.cnn.com/2020/01/08/business/
munich-re-climate-change-natural-disasters/
index.html

17 https://piu.org.pl/wp-content/
uploads/2018/12/Raport-klimatyczny.pdf
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16 https://edition.cnn.com/2020/01/08/business/
munich-re-climate-change-natural-disasters/
index.html

17 https://piu.org.pl/wp-content/
uploads/2018/12/Raport-klimatyczny.pdf

4. SZCZEGÓLNE ZNACZENIE  
RYZYK KLIMATYCZNYCH

RYZYKA REGULACYJNE 
I LEGISLACYJNE

RYZYKA GWAŁTOWNE 
(ANG. ACUTE RISKS)

RYZYKA CHRONICZNE 
(ANG. CHRONIC RISKS)

RYZYKA 
TECHNOLOGICZNE

RYZYKA 
RYNKOWE

RYZYKA 
REPUTACYJNE

• carbon pricing (podatek lub 
zakup uprawnień), scenariusz  
2 stopni/budżet węglowy

• związane z występowaniem 
ekstremalnych zjawisk 
pogodowych

• związane ze stałą zmianą 
warunków atmosferycznych na 
danym terenie

• zakłócenia dla modeli 
biznesowych związane 
z innowacyjnymi technologiami

• zmiana polityki zakupowej  
czy preferencji konsumenckich

1. RYZYKA TRANSFORMACYJNE

2. RYZYKA MATERIALNE

Zgodnie z rekomendacjami przyjętymi przez 
Grupę Roboczą ds. raportowania finansowo 
- klimatycznego (TCFD), wszystkie firmy 
powinny:
I) wdrożyć nowe standardy zarządzania, 
II) dostosować swoje strategie do nowych 
wyzwań środowiskowych, 
III) wdrożyć procedury zarządzania tymi 
ryzykami, 
IV) rozpocząć pomiary śladu węglowego 
swojej działalności i wreszcie 
V) przyjąć konkretne cele związane 
z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.
 
Obecnie rekomendacje te zostały przyjęte przez 
ponad 900 globalnych spółek, zarządzających 
aktywami na poziomie 11 bilionów dolarów. 
Wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania 
ryzykami klimatycznymi nie tylko podnosi 
odporność bieżącej działalności operacyjnej 
oraz pozwala na skuteczną adaptację do 
nowych wyzwań, ale ma także już dziś znaczenie 
w procesach pozyskiwania kapitału na 
globalnych rynkach.

W Polsce również bada się tego typu zmiany. 
Niestety z opublikowanych we wrześniu 2019 

roku przez Fundację Standardów Raportowania, 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) 
i Bureau Veritas wyników Badania Świadomości 
Klimatycznej Spółek płyną niepokojące wnioski. 
Badano raporty roczne wszystkich spółek 
giełdowych podlegających obowiązkowi 
ujawniania informacji niefinansowych za 
dwa kolejne lata (2017 i 2018). Zawartość tych 
raportów została przeanalizowana przez 
autorów pod względem 10 kryteriów. Dwa 
z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek 
w odniesieniu do zarządzania kwestiami 
kryzysu klimatycznego, a osiem odnosiło się 
do raportowania emisji gazów cieplarnianych. 
Przeciętny wynik spółek wyniósł 1,03 na 10 
możliwych do uzyskania punktów.

Zeszłoroczna analiza dobitnie ukazała, że 
polski rynek finansowy nie jest przygotowany 
na wyzwania środowiskowe, w tym wyzwania 
bezpośrednio związane z kryzysem 
klimatycznym. Ignorując oczekiwania 
międzynarodowych inwestorów stawiających 
sobie ambitne cele ograniczania śladu 
środowiskowego, w tym ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i mitygacji ryzyk 
klimatycznych firmy, notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie narażają 
polski rynek kapitałowy na marginalizację. 

Co istotne niektóre polskie firmy, które nie są 
notowane na giełdzie nie unikną konieczności 
raportowania ryzyk klimatycznych albowiem 
największe globalne firmy takie jak IKEA, 
Unilever zadeklarowały neutralność klimatyczną 
do 2030 roku w ramach całego łańcucha 
dostaw.  

Jako eksperci związani od lat z rynkiem 
kapitałowym aktywnie działający na rzecz 
krajowych, oraz międzynarodowych instytucji 
finansowych w kolejnych opracowaniach 
przyjrzymy się, dlaczego polskie firmy powinny 
analizować ryzyka środowiskowe, a także 
na podstawie kompleksowej metodologii 
TCFD podpowiemy jak to robić, aby wedle 
najwyższych standardów zarządzać ryzykiem 
klimatycznym oraz odpowiedzieć na potrzeby 
międzynarodowych inwestorów.

KATEGORIE RYZYK KLIMATYCZNYCH wg. TCFD
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