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Spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu
– czy to siÚ opïaca? Analiza stóp zwrotu
indeksów zrównowaĝonego rozwoju
wzglÚdem tradycyjnych indeksów gieïdowych
Rafaï Miedziak*, Filip Wójcik**
RosnÈca presja spoïeczna nakïadana na podmioty gospodarcze przez róĝne grupy interesu
powinna skïaniaÊ przedsiÚbiorstwa do dziaïañ w zakresie etyki, ekologii oraz poszanowania
spoïecznego, tak aby nie budowaÊ negatywnego wizerunku przedsiÚbiorstwa w oczach spoïeczeñstwa. PrzedsiÚbiorstwa muszÈ jednak zgodnie z klasycznÈ teoriÈ zarzÈdzania finansami
maksymalizowaÊ wartoĂÊ przedsiÚbiorstwa, a przy tym majÈtek udziaïowców-wïaĂcicieli. Moĝe
to powodowaÊ konflikt interesu wĂród róĝnych grup interesariuszy/akcjonariuszy. Powstanie
indeksów zrównowaĝonego pozwoliïo sprawdziÊ czy inicjatywy kïadÈce nacisk na spoïecznÈ
odpowiedzialnoĂÊ nie ograniczajÈ stopy wzrostu majÈtku wïaĂcicielskiego. W ramach niniejszego artykuïu postanowiono sprawdziÊ czy bardziej efektywne dla inwestorów jest angaĝowanie kapitaïu w spóïki „odpowiedzialne spoïecznie”, czy w „tradycyjne”. W tym celu posïuĝono
siÚ porównaniem w ujÚciu rocznych stóp zwrotu z indeksów tradycyjnych oraz zrównowaĝonego w róĝnych krajach. Dokonano równieĝ analizy wariancji stóp zwrotu z uĝyciem metody
ANOVA w celu odpowiedzenia na pytanie czy dostrzegalne sÈ róĝnice w uzyskiwanych stopach zwrotu. Autorzy, jednoczeĂnie zaznaczajÈ, ĝe ocena inwestycji wyïÈcznie pod wzglÚdem
przewidywanej stopy zwrotu moĝe dla wielu potencjalnych inwestorów byÊ niewystarczajÈcym
kryterium do wyboru/oceny inwestycji, mogÈ byÊ dla nich istotne równieĝ takie kwestie, jak
chociaĝby polityka Ărodowiskowa firmy czy analiza fundamentalna spóïki.
Sïowa kluczowe: rynki gieïdowe, spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu, indeksy zrównowaĝonego rozwoju, indeksy gieïdowe, zrównowaĝony rozwój.
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Corporate Social Responsibility – Is It Worth It? Analysis of Rates
of Return of Sustainable Development Indexes in Relation
to Traditional Stock Indexes
Increasing social pressure imposed on economic entities by various interest groups should
encourage enterprises to act in the field of ethics, ecology and social respect, so as not to
build a negative image of the enterprise in the eyes of society. However, according to classical
financial management theory, enterprises must maximize the value of the enterprise and the
*
**

Rafaï Miedziak – magistrant, Wydziaï ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska. https://orcid.
org/0000-0001-9765-8850.
Filip Wójcik – magistrant, Wydziaï ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Polska. https://orcid.
org/0000-0003-4362-0560.
Adres do korespondencji: Wydziaï ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3,
02-678bWarszawa, Polska; e-maile: r.miedziak@student.uw.edu.pl; 376720@wz.uw.edu.pl.

assets of the shareholders. This may create a conflict of interest among different stakeholder/
shareholder groups. The emergence of sustainable indexes allowed us to check whether initiatives emphasizing social responsibility do not limit the growth rate of ownership. As part
of this article, it was decided to check whether investing capital in „socially responsible” or
„traditional” companies is more effective for investors. To this end, a comparison was made
in terms of annual rates of return on traditional and sustainable indexes in different countries. An analysis of variance of return rates was also carried out using the ANOVA method
in order to answer the question whether there are noticeable differences in the achieved rates
of return. The authors, at the same time, point out that assessing investments only in terms of
the expected rate of return may, for many potential investors, be an insufficient criterion for
investment selection/assessment; issues such as the company’s environmental policy or the
company’s fundamental analysis may also be relevant for them.
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1. Wprowadzenie
RosnÈce znaczenie kwestii interesu spoïecznego w dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw
wywiera znaczÈcy wpïyw na zmianÚ
postrzegania koncepcji wspóïczesnego
zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem oraz celu
ich funkcjonowania. Zgodnie ze strategicznym podejĂciem Portera i Kramera
(Porter i Kramer, 2007) cele ekonomiczne
i spoïeczne pozostajÈ w ciÈgïej symbiozie,
a rozwój zarówno gospodarki, jak i spoïeczeñstwa jest wzajemnie wspóïzaleĝny.
Mimo to spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu nadal jest postrzegana przez duĝy
odsetek przedsiÚbiorców jako dobrowolne
uzupeïnienie dziaïalnoĂci operacyjnej niemajÈce duĝego wpïywu na dziaïanie przedsiÚbiorstwa (Sarcevic, 2018). Koncepcja
spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu stoi
w opozycji do tradycyjnego ujÚcia celu
funkcjonowania przedsiÚbiorstw w ramach
nauk o finansach przedsiÚbiorstw (Smith
i in., 2019) mówiÈcego, ĝe zasadniczym
celem funkcjonowania przedsiÚbiorstwa
jest maksymalizacja wartoĂci majÈtku wïaĂcicielskiego. W ujÚciu tradycyjnym realizacja innych celów jest opcjonalnÈ pochodnÈ
wïaĂciwej polityki maksymalizacji wartoĂci
majÈtku wïaĂcicieli. Tym samym w ramach
struktury interesariuszy przedsiÚbiorstwa
moĝe powstaÊ tzw. konflikt agencji zwiÈzany zb róĝnymi celami wĂród menedĝerów, udziaïowców i innych interesariuszy
(Sul ib in., 2014). RosnÈce znaczenie grup
interesu niezwiÈzanych w ujÚciu praw-

nym z przedsiÚbiorstwem powoduje, ĝe
bez uwzglÚdnienia aspektów np. zwiÈzanych zb etykÈ pracy czy Ărodowiskiem nie
jest moĝliwe dziaïanie maksymalizujÈce
korzyĂci dla wïaĂcicieli – czego przykïadem
moĝe byÊ brytyjsko-holenderskie przedsiÚbiorstwo paliwowe Royal Dutch Shell
ibjego problemy wizerunkowe (Ziemblicki,
2018). Dawna koncepcja mówiÈca, ĝe dziaïania przedsiÚbiorstwa wbduchu spoïecznej
odpowiedzialnoĂci (dalej: CSR) sÈ dodatkowym kosztem i dobrym, ale niewymaganym postÚpowaniem staje siÚ coraz mniej
aktualna w dobie, gdy roĂnie zainteresowanie np. szeroko pojÚtym raportowaniem
w zakresie spoïecznej odpowiedzialnoĂci
przedsiÚbiorstwa. CSR od wielu lat nie
jest tylko chwilowÈ modÈ, lecz takĝe niejako inwestycjÈ w przyszïoĂÊ majÈcÈ na
celu zaspokojenie interesu przedsiÚbiorstwa ibklienta w dïugiej perspektywie czasu
(Hillard, 2017; Russo i in., 2018; Boon
Heng Teh i in., 2019). Interes ten moĝe
mieÊ róĝnorodny charakter w zaleĝnoĂci
od motywów postÚpowania danych grup
interesariuszy, moĝe on równieĝ ewoluowaÊ wb zaleĝnoĂci od zmian spoïecznych
ibgospodarczych (Pattit, 2014).
W ramach niniejszego artykuïu postanowiono zweryfikowaÊ hipotezÚ Statmana
(Statman, 2000) na uaktualnionych wartoĂciach indeksów porównawczych mówiÈcÈ,
ĝe nie ma istotnie statystycznych róĝnic pod
wzglÚdem ksztaïtowania wartoĂci wbramach
indeksów tradycyjnych oraz zrównowaĝonego rozwoju. Analizie poddano piÚÊ
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indeksów zrównowaĝonego rozwoju oraz
piÚÊ tradycyjnych barometrów gieïdowych.
Dokonana analiza literaturowa badañ
zb zakresu dochodowoĂci indeksów zrównowaĝonego rozwoju (Santoso i Feliana,
2014; Choi i in., 2010; Kooskora i in. 2019)
pozwala stwierdziÊ, ĝe takie porównanie
sprawdzi czy efektywne wyïÈcznie w ujÚciu bezwzglÚdnej stopy zwrotu jest inwestowanie w spóïki „odpowiedzialne spoïecznie”. W ramach pracy bezpoĂrednio
powiÈzano kapitalizacjÚ rynkowÈ spóïki
(indeksu) z fluktuacjÈ majÈtku jej wïaĂcicieli, nie uwzglÚdniano realizowanej polityki
wbzakresie dywidendy. RosnÈca popularnoĂÊ
polityki CSR-owej powoduje, ĝe coraz wiÚcej spóïek ujÚtych w ramach tradycyjnych
indeksów gieïdowych stosuje rozwiÈzania
CSR-owe w ramach swoich polityk. Wbartykule przyjÚto jednak podziaï pomiÚdzy
spóïkami ujÚtymi w ramach tradycyjnych
indeksów oraz indeksów zrównowaĝonych.
Naleĝy jednak nadmieniÊ, ĝe wysoka kapitalizacja rynkowa poïÈczona zbintensywnymi
dziaïaniami w zakresie polityk CSR-owych
moĝe skutkowaÊ uwzglÚdnieniem spóïki
wbdwóch omawianych typach indeksów.
Celem poznawczym niniejszego artykuïu jest zbadanie dochodowoĂci wybranych indeksów zrównowaĝonego rozwoju
w latach 2012–2017. Postanowiono hipotezÚ badawczÈ mówiÈcÈ, ĝe stopy zwrotu
(wb badanym okresie) dla wïaĂcicieli sÈ
ksztaïtowane na podobnym poziomie
w przypadku spóïek ujÚtych w ramach
zarówno indeksów tradycyjnych, jak i zrównowaĝonego rozwoju.
StrukturÚ niniejszego artykuïu podzielono na trzy czÚĂci. CzÚĂÊ pierwsza obejmuje wprowadzenie do problematyki badania oraz przeglÈd literatury. CzÚĂÊ druga
obejmuje badanie wïasne zwiÈzane z wnioskowaniem statystycznym na podstawie
rocznych stóp zwrotu dla indeksów w latach
2012–2017. CzÚĂÊ trzeciÈ stanowi podsumowanie przeprowadzonego badania.

2. Spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ
biznesu – od koncepcji do
elementu strategii wspóïczesnego
przedsiÚbiorstwa
W niniejszej czÚĂci dokonano charakterystyki spoïecznej odpowiedzialnoĂci
biznesu, przedstawiono rozwiÈzania „spoïeczne” stosowane przez przedsiÚbiorstwa
oraz przedstawiono wyniki niektórych
16

badañ odnoszÈcych siÚ do tematyki dochodowoĂci przedsiÚbiorstw CSR-owych.
2.1. CSR – definicja i zaïoĝenia
„Spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu”
to pojÚcie, które przez szeroki zakres
znaczeñ i definicji jest róĝnie interpretowane przez firmy, instytucje oraz osoby
postronne (Lau i in., 2007). Jednak z racji,
ĝe celem artykuïu nie jest skupianie siÚ na
pochodzeniu koncepcji CSR ani dokïadne
badanie znaczenia jej nazwy, na potrzeby
publikacji przyjÚto definicjÚ, mówiÈcÈ, ĝe
spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu opisuje wymagania normatywne dla przedsiÚbiorstw wb zakresie uczciwych praktyk biznesowych ib zobowiÈzañ majÈcych na celu
poprawÚ problemów spoïecznych (Beckert
i Zafirovsky, 2011). CSR to szeroko stosowany termin w dyscyplinie zarzÈdzania,
który ïÈczy cele biznesowe i wartoĂci spoïeczne (Masuma i in., 2015). CSR jest stosowane jako podejĂcie strategiczne, które
zapewnia zróĝnicowanie konkurencyjne
poprzez sieÊ zaleĝnoĂci tak biznesu, jak
ibnadrzÚdnych celów spoïecznych (Ramesh
i in., 2019).
Do gïównych zaïoĝeñ CSR naleĝy zaliczyÊ jego dïugoterminowoĂÊ. Praktyki
spoïecznej odpowiedzialnoĂci nie moĝna
wypracowaÊ z dnia na dzieñ, a cele w nich
ujÚte powinny ujmowaÊ dïuĝszy horyzont
czasowy niĝ koniec roku rozliczeniowego.
Zbracji swoich zbliĝonych spoïecznie zaïoĝeñ, CSR czÚsto wystÚpuje obok zrównowaĝonego rozwoju, a nawet, wedïug niektórych teorii, spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ
biznesu zwykle koncentruje siÚ na wkïadzie firmy w zrównowaĝony rozwój spoïeczeñstwa (Kleine i Hauff, 2009). Organizacja Narodów Zjednoczonych postawiïa
siedemnaĂcie celów zrównowaĝonego
rozwoju, które majÈ byÊ zrealizowane do
2030 roku. Zrównowaĝony rozwój naleĝy
rozumieÊ jako rozwój w celu zaspokojenia
potrzeb obecnego pokolenia, jednoczeĂnie nie zmniejszajÈcy szans zaspokojenia
potrzeb przyszïych pokoleñ, co wskazuje na
warunek dïugoterminowoĂci tych praktyk
(Vasavada i Kim, 2017).
Jednak przedsiÚbiorstwa powinny byÊ
zainteresowane wdraĝaniem praktyk CSR
ze wzglÚdów nie tylko etycznych, lecz takĝe
na potencjalne zyski (Charlo i Munoz,
2017). Dziaïania zgodne z politykÈ odpowiedzialnego biznesu mogÈ wpïynÈÊ na
sytuacjÚ firmy na wiele róĝnych sposobów.
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Podobnie oddziaïywanie postÚpowañ CSR
na kondycjÚ finansowÈ przedsiÚbiorstwa
moĝe dawaÊ ten sam skutek, ale wpïywaÊ
na inne aspekty firmy. Przykïadowo, zachÚcanie do inwestycji w zakup akcji moĝe byÊ
oddziaïywaniem na akcjonariuszy, ale równieĝ na pracowników (Kucharska i Kowalczyk, 2019), zwiÚkszajÈc ich wydajnoĂÊ, co
przekïada siÚ na polepszenie sytuacji przedsiÚbiorstwa.
Zaangaĝowanie spoïeczne firmy przynosi najwiÚksze efekty wtedy, gdy ïÈczÈ siÚ
interesy przedsiÚbiorstwa oraz potrzeby
spoïeczne. Analiza przyszïych potrzeb
spoïecznych, uwzglÚdnienie ich w celach
strategicznych oraz wybór zadañ spoïecznych nadajÈ temu procesowi wymiar
strategiczny. Warto wiÚc zwróciÊ uwagÚ,
ĝe zarówno zarzÈdzanie strategiczne, jak
ib spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu zajmujÈ siÚ ksztaïtowaniem relacji z interesariuszami firmy. W analizie strategicznej
otoczenia uwaga powinna skupiaÊ siÚ gïównie na otoczeniu rynkowo-kapitaïowym,
czyli miejscu, gdzie gïównymi interesariuszami sÈ klienci, udziaïowcy, konkurenci
oraz banki. PrzedsiÚbiorstwa jednak, dziaïajÈ równieĝ w otoczeniu polityczno-spoïecznym, gdzie interesariuszami sÈ wïadze,
pracownicy wraz ze swoimi rodzinami,
spoïecznoĂci lokalne, organizacje pozarzÈdowe, sÈdy, partie polityczne, koĂcioïy,
zwiÈzki zawodowe, abnawet szkoïy oraz uniwersytety (Jakubów, 2008).
Zwolennicy polityki CSR wskazujÈ na
koniecznoĂÊ ponoszenia konsekwencji
dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw. Wynika ona
z potrzeby niwelowania negatywnych skutków ich dziaïalnoĂci, poĂród których moĝna
nadmieniÊ miÚdzy innymi zanieczyszczenie
Ărodowiska, wykluczenie z racji zwolnienia
z pracy, rozwój chorób cywilizacyjnych czy
obniĝenie statusu materialnego. JednoczeĂnie spoïeczny charakter przedsiÚbiorstwa
stawia przed nim waĝnÈ rolÚ w caïej gospodarce. Polega ona nie tylko na zaspokojeniu swoich potrzeb materialnych (patrz:
dÈĝenie do zysku za wszelkÈ cenÚ), lecz
takĝe na udziale w rozwoju cywilizacyjnym
i kulturowym spoïeczeñstwa (Czerwiñska
ibKrzyĝanowska, 2010).
Jednym z gïównych powodów rozwijania polityki CSR przez przedsiÚbiorstwa
sÈ wolne Ărodki pieniÚĝne. CzÚĂÊ autorów
twierdzi, ĝe tego typu dziaïania sÈ pozytywnie powiÈzane z wczeĂniejszymi wynikami
finansowymi (Moore, 2019). Stanowi to

dla nich wyjaĂnienie zwiÈzku miÚdzy CSR
a wynikami finansowymi; tzn. wyĝsze wyniki
finansowe powodujÈ dostÚpnoĂÊ wolnych
zasobów pieniÚĝnych i wiÚksze moĝliwoĂci
inwestycji spoïecznych. Paradoks polega
jednak na tym, ĝe przedsiÚbiorstwa stosujÈ
tÚ strategiÚ tylko w sytuacji dobrobytu,
poniewaĝ w przypadku sïabych wyników
finansowych maleje prawdopodobieñstwo,
ĝe przedsiÚbiorstwa bÚdÈ realizowaÊ cele
spoïecznie odpowiedzialne (Campbell,
2007).
Jednym z wyzwañ stojÈcych przed
przedsiÚbiorstwem stosujÈcym koncepcjÚ
CSR jest próba odpowiedzi na potrzeby
wszystkich interesariuszy. Firmy zainteresowane postrzeganiem przez wszystkich
interesariuszy i spoïeczeñstwo jako motorów dziaïañ w zakresie spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu, szczególnie w zakresie raportowania CSR, powinny nie tylko
broniÊ interesów akcjonariuszy, lecz takĝe
odpowiadaÊ na potrzeby wszystkich interesariuszy (Martinez i Alvarez, 2019).
2.2. Zrównowaĝone raportowanie jako
element polityki CSR-owej
Warto nadmieniÊ w tym miejscu o raportowaniu CSR. Firmy publikujÈ je w celu
zapewnienia swoich interesariuszy (klientów, inwestorów, a nawet dalsze otoczenie, które dziÚki takiemu raportowi buduje
sobie opinie o danym przedsiÚbiorstwie),
ĝe strategia firmy jest spoïecznie odpowiedzialna, a takĝe istniejÈ dowody potwierdzajÈce tÚ tezÚ. Chociaĝ w kilku badaniach
stwierdzono, ĝe bardziej prawdopodobne
jest, ĝe dobrze prosperujÈce firmy opublikujÈ samodzielny raport CSR (Zao
ibCho, 2019; Michelon i in. 2014; Cahyandito, 2004), relacja wyników finansowych
do raportowania CSR moĝe byÊ bardziej
skomplikowana, gdy bierze siÚ pod uwagÚ
presjÚ instytucjonalnÈ i konkurencyjnÈ. Po
pierwsze, przepisy i regulacje odgrywajÈ
gïównÈ rolÚ w mechanizmach rynkowych
w regionach rozwiniÚtych (Europa, Ameryka Póïnocna) i nieodpowiedzialne firmy
naruszajÈce przepisy i regulacje sÈ czÚĂciej
karane. Natomiast nieodpowiedzialne
firmy w rozwijajÈcych siÚ lub sïabiej rozwiniÚtych regionach mogÈ ïatwo uniknÈÊ
sankcji poprzez np. przekupstwo ib budowanie powiÈzañ politycznych (Farooq i in.,
2017). Rozwój rynku zwiÚksza presjÚ instytucjonalnÈ na sïabe wyniki, a tym samym
promuje te firmy do angaĝowania siÚ

Wydziaï ZarzÈdzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.31.2

17

wbdziaïania CSR, w zwiÈzku z czym korelacja miÚdzy raportowaniem CSR a wydajnoĂciÈ finansowÈ jest osïabiona.
PrzedsiÚbiorstwa w regionach rozwijajÈcych siÚ (Europa Wschodnia, Indie, Chiny)
oraz sïabiej rozwiniÚtych (Azja Wschodnia, Ameryka Poïudniowa), o niedoskonaïych mechanizmach rynkowych, w celu
uzyskania korzyĂci strategicznych szukajÈ
powiÈzañ politycznych, takich jak niĝsze
koszty finansowe (Wisse i in., 2018). Przy
mniejszej presji ze strony interesariuszy
spoza rzÈdu firmy te mogÈ publikowaÊ
raport CSR zgodnie z wïasnymi potrzebami, nie zaĂ ulegajÈc presji zewnÚtrznej.
Natomiast firmy w regionach rozwiniÚtych
sÈ kojarzone z róĝnymi typami interesariuszy ib muszÈ utrzymywaÊ z nimi dobre
relacje, aby uzyskaÊ przewagÚ konkurencyjnÈ. Dlatego sïabo wydajna firma moĝe
równieĝ opublikowaÊ raport CSR. Powyĝsze problemy staïy siÚ podstawÈ do badañ
dotyczÈcych niezaleĝnego raportowania
CSR. Wyniki wskazujÈ, ĝe rozwój rynku
zmniejsza wpïyw wyników finansowych na
skïonnoĂÊ firm do wydawania niezaleĝnych
raportów CSR (Flammer, 2015).
Jednak caïa polityka zwiÈzana z CSR
wychodzi daleko poza raporty. Obecnie
spoïeczna odpowiedzialnoĂÊ biznesu ma
fundamentalne znaczenie, poniewaĝ jest
wb stanie tworzyÊ wartoĂci zarówno dla
przedsiÚbiorstw, jak i spoïeczeñstwa (Porter
i Kramer, 2011). Praktyki CSR, które koncentrujÈ siÚ na Ărodkach Ărodowiskowych,
spoïecznych i ekonomicznych, wywierajÈ
wpïyw, jaki zrównowaĝony rozwój ma na
firmÚ. Dlatego koncepcja CSR moĝe przynieĂÊ ogromne korzyĂci i wspieraÊ wyniki
firm (Font i in., 2016).
CSR zostaï podzielony na dwa konkurencyjne „rodzaje” w zaleĝnoĂci od wpïywów instytucjonalnych: „ukryty” i „jawny”
CSR (Lee i Riffe, 2019; Angus-Leppan
ib in., 2010). Ten pierwszy rodzaj odpowiedzialnoĂci jest osadzony w relacjach
biznes-spoïeczeñstwo-rzÈd w ramach systemu politycznego. Moĝe to wynikaÊ z silnych norm, które wszystkie strony uznajÈ
i wb których wszystkie uczestniczÈ. Normy
te mogÈ stanowiÊ podstawÚ regulacji, której legitymacja jest potwierdzona przez jej
demokratyczny kontekst lub dominujÈce
podejĂcie do ksztaïtowania polityki, takie
jak partycypacyjne praktyki dÈĝenia do
konsensusu. Przez jawny CSR odwoïujemy
siÚ do zasad korporacyjnych, aby przyjÈÊ
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odpowiedzialnoĂÊ za interesy spoïeczeñstwa. Jawny CSR zwykle polega na dobrowolnych kierowanych przez wïasny interes
zasadach, programach i strategiach, zajmujÈcych siÚ problemami postrzeganymi jako
czÚĂÊ odpowiedzialnoĂci spoïecznej firmy
lub jej interesariuszy. CSR ukryty opisuje
rolÚ korporacji w obrÚbie Ărodowiska instytucjonalnego, jawny zaĂ – dziaïania korporacji w interesie spoïeczeñstwa. W ukrytym
CSR naleĝy równieĝ szukaÊ odpowiednich
norm narzuconych przez instytucje, a nie
dobrowolnej strategii przedsiÚbiorstwa
(Matten i Moon, 2004).
Aby zostaÊ uznanym za odpowiedzialnego spoïecznie, przedsiÚbiorstwa muszÈ
wziÈÊ pod uwagÚ cztery rodzaje odpowiedzialnoĂci: ekonomicznÈ, prawnÈ, etycznÈ
i filantropijnÈ (Carroll, 1996). PrzedsiÚbiorstwo moĝe zostaÊ uznane za w peïni
odpowiedzialne spoïecznie, gdy te cztery
filary ze sobÈ wspóïwystÚpujÈ. OdpowiedzialnoĂÊ prawna oraz ekonomiczna stanowiÈ niezbÚdne minimum, które wyznacza
ramy funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Oczekiwana przez spoïeczeñstwo jest odpowiedzialnoĂÊ etyczna. Jej
trzon stanowi obowiÈzek unikania krzywdy.
Zazwyczaj najtrudniejszÈ do osiÈgniÚcia
jest odpowiedzialnoĂÊ filantropijna, czyli
dziaïania podejmowane przez przedsiÚbiorstwo w formie zaangaĝowania spoïecznego, jest sygnaïem dla spoïeczeñstwa, ĝe
przedsiÚbiorstwo wyraĝa gotowoĂÊ podjÚcia
zobowiÈzañ, aby byÊ jego czÚĂciÈ.
2.3. Indeksy zrównowaĝonego rozwoju
jako narzÚdzie oceny efektywnoĂci
dziaïania
Z racji rosnÈcej roli koncepcji CSR oraz
coraz wiÚkszej uwagi przykïadanej przez
inwestorów do spoïecznej odpowiedzialnoĂci spóïek gieïdowych, powstaïy indeksy
zrównowaĝonego rozwoju. PeïniÈ one nie
tylko funkcjÚ benchmarku, lecz sÈ takĝe
waĝnym ěródïem informacji dla inwestorów, zwïaszcza instytucjonalnych (takich
jak fundusze inwestycyjne czy emerytalne).
Spóïki znajdujÈce siÚ w tych indeksach ocenia siÚ pod kÈtem realizowania strategii
przeciwdziaïania zmianom klimatycznym,
zuĝyciu energii, zarzÈdzania zasobami
ludzkimi, relacji z klientami, innymi sïowy
– spoïecznej odpowiedzialnoĂci. Kryteria
oceny, dziÚki swojej mierzalnoĂci, mogÈ
sïuĝyÊ do oceny potencjalnego ryzyka inwestycji (Adamczyk, 2013).
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Indeksy zrównowaĝonego rozwoju pojawiïy siÚ na gieïdach w latach 90. XXbwieku.
Pierwszy nosiï nazwÚ Domini 400 Social
Index (w czerwcu 2009 roku zmieniono jÈ
na FTSE KLD 400 Social Index – KLD400).
Indeks ten skupia 400 spóïek dziaïajÈcych
na rynku amerykañskim, które wyróĝniajÈ
siÚ znaczÈco pod wzglÚdem kryteriów CSR
(Marcinkowska, 2010). W Polsce pierwszy
indeks zrównowaĝonego rozwoju powstaï
osiemnaĂcie lat po powstaniu Gieïdy
Papierów WartoĂciowych w Warszawie,
stworzono indeks firm odpowiedzialnych
spoïecznie zwany Respect Index (Stawska
i Grzesiak, 2018). JednÈ z podstaw utworzenia tego indeksu byïo rosnÈce znaczenie
koncepcji CSR wĂród inwestorów gieïdowych.
Na temat opïacalnoĂci inwestowania
wbindeksy zrównowaĝonego rozwoju napisano wiele prac i przeprowadzono caïy
szereg badañ statystycznych. DotyczÈ one
indeksów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jednak, z racji kontekstu naszej
pracy, warto zwróciÊ uwagÚ na badanie
T.K. WiĂniewskiego (WiĂniewski, 2010).
Doszedï on do wniosku, ĝe klasyfikacja
gïównych indeksów gieïdowych (WIG20,
mWIG40 oraz sWIG80) oraz indeksu
RESPECT Index za pomocÈ taksonomicznej miary TMAI wykazuje, ĝe indeks
notowanych na gieïdzie spóïek stosujÈcych
koncepcjÚ CSR charakteryzuje siÚ wyĝszÈ
atrakcyjnoĂciÈ inwestycyjnÈ od indeksów
WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Konkluzja ta wydaje siÚ szczególnie istotna, jeĂli
weěmiemy pod uwagÚ podstawowÈ zasadÚ
inwestowania na rynku kapitaïowym: uzyskiwanie stosunkowo wysokich stóp zwrotu
przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego
ryzyka inwestycyjnego. Wniosek ten moĝe
prowadziÊ równieĝ do wzrostu zainteresowania inwestorów w lokowaniu funduszy
w tego typu aktywach, a wiÚc spóïkach
stosujÈcych w swoim modelu biznesowym
koncepcje CSR.
W kwestii atrakcyjnoĂci inwestowania wb spóïki stosujÈce koncepcje CSR,
zb zagranicznych ěródeï moĝna przytoczyÊ
chociaĝby badania sektora arabskiego (Platonova i in., 2018) i koreañskiego (Jeong
i in., 2018). Prace te pokazujÈ pozytywny
wpïyw stosowania koncepcji CSR przez
pryzmat wyników finansowych, tj. osiÈganego zysku, kapitalizacji rynkowej. Jednak
sytuacja w krajach o innym stopniu rozwiniÚcia, gdzie rynki dziaïajÈ na odmiennych

zasadach nie moĝe stanowiÊ dowodu na
pozytywne przekïadanie siÚ polityki CSR
na naszÈ gospodarkÚ. Niektóre badania
nad analizÈ wpïywu spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu na sytuacjÚ finansowÈ
przedsiÚbiorstw nie dowodzÈ zachodzenia
takiej zaleĝnoĂci, niewaĝne czy pozytywnej,
czy wrÚcz odwrotnie (Fabac i in., 2016).
Tym samym po analizie moĝna dojĂÊ do
wniosku, ĝe jakiekolwiek doszukiwanie siÚ
zaleĝnoĂci pomiÚdzy CSR a sytuacjÈ finansowÈ przedsiÚbiorstwa moĝe byÊ niewykonalne (Galant i Cadez, 2017), gdyĝ nie ma
idealnej miary dla CSR. Kwestia pomiaru
jest bardziej istotna dla CSR, poniewaĝ
sprawozdawczoĂÊ finansowa ma dïugÈ
historiÚ i jest w duĝej mierze znormalizowana, podczas gdy raportowanie CSR jest
nowszym osiÈgniÚciem, w którym do tej
pory osiÈgniÚto niewielkÈ standaryzacjÚ, co
oznacza, ĝe wyniki badañ bÚdÈ róĝniïy siÚ
drastycznie ze wzglÚdu na wybrany rodzaj
pomiaru raportowania CSR. Przykïadowo,
moĝna wziÈÊ za pomiar wskaěnik ROE oraz
przychód caïkowity (Moore, 2019; Evans,
2016), ale badajÈc te same spóïki zróĝnicowanymi wzglÚdem oryginaïu pomiarami
(np. innym wskaěnikiem), bÚdzie moĝna
wysnuÊ odmienne wnioski.

3. Analiza porównawcza indeksów
–bbadanie wïasne
W ramach badania przyjÚto podziaï
pomiÚdzy spóïkami ujÚtymi w ramach tradycyjnych indeksów oraz indeksów zrównowaĝonych. Naleĝy jednak nadmieniÊ, ĝe
wysoka kapitalizacja rynkowa poïÈczona
z intensywnymi dziaïaniami w zakresie polityk CSR-owych moĝe skutkowaÊ
uwzglÚdnieniem spóïki w dwóch omawianych typach indeksów. Analiza stóp zwrotu
oprócz tradycyjnych statystyk opisowych
objÚïa analizÚ wariancji tzw. ANOVA,
która ma pozwoliÊ odpowiedzieÊ na pytanie: czy stopy zwrotu uzyskiwane w ramach
indeksów tradycyjnych oraz zrównowaĝonego rozwoju sÈ przeciÚtnie takie same?
W ramach przeprowadzonego badania
wïasnego dokonano obliczenia logarytmicznych stóp zwrotu w ujÚciu rocznym
dla lat 2012–2017 dla wybranych 5b indeksów ZR oraz 5 tradycyjnych indeksów
(tab. 1) stanowiÈcych alternatywÚ dla
inwestorów. W ramach analizy posïuĝono
siÚ wartoĂciami indeksów wedïug kursu
zamkniÚcia dla pierwszych listopadowych
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notowañ w danym roku dla okreĂlonego
indeksu. Dobór kursu z poczÈtku listopada
wynika z chÚci unikniÚcia wpïywu efektu
tzw. rajdu ĂwiÚtego Mikoïaja na wyniki analizy, który objawia siÚ niekiedy sztucznym
kreowaniem wzrostu indeksów z powodu
nieracjonalnego optymizmu inwestorów
wbokresie przedĂwiÈtecznym – zjawisko to
jest widoczne na wielu Ăwiatowych rynkach
gieïdowych (Aggrawal i Skaves, 2015).
Wb ramach niniejszego badania skupiono
siÚ na inwestycjach o czasie trwania wynoszÈcym jeden rok, odrzucajÈc moĝliwoĂÊ
dïugoterminowego inwestowania na wzór
konkretnego indeksu oraz reinwestycji
wb ramach tego samego lub róĝnych portfeli indeksów. PrzyjÚto, ĝe potencjalny portfel inwestycyjny danego inwestora stanowi

dokïadne odwzorowanie danego indeksu
wb ujÚciu procentowym walorów znajdujÈcych siÚ w portfelu. Dobór par porównawczych wynika z przyjÚtego przez autorów
kryterium geograficznego. Poniĝej wskazano ograniczenia zwiÈzane z przeprowadzonym badaniem wïasnym:
– zastosowanie metody ANOVA przy stosunkowo niewielkiej próbie moĝe prowadziÊ do mylnych wniosków o identycznoĂci/róĝnorodnoĂci zbiorów;
– 5-letni okres próby poddanej badaniu
moĝe okazaÊ siÚ niewystarczajÈcy do formuïowania uniwersalnych wniosków.
W tabeli nr 1 przedstawiono statystyki
opisowe dla analizowanych indeksów gieïdowych tradycyjnych oraz zrównowaĝonego
rozwoju w latach 2012–2017.

¥rednia stopa
zwrotu

DJSI WORLD

MSCI WORLD

DJSI A&P

NIKKEI225

DJSI EUROPE

EURO STOXX 50

DJIA

WIG20

RESPECT

Parametr/indeks

DJSI US

Tabela 1. Statystyki opisowe stóp zwrotu dla badanych indeksów gieïdowych

2,47% 6,76% 11,39% 10,71% 7,26% 8,42% 16,52% 4,99% 9,36% 7,57%

Odchylenie
standardowe
stóp zwrotu

0,20

0,17

0,10

0,10

0,12

0,10

0,19

0,09

0,10

0,13

Wariancja

0,04

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

0,02

Wspóïczynnik
korelacji

0,97

0,79

0,87

-0,01

0,97

SkoĂnoĂÊ

0,84

0,47

0,33

0,48

-0,17

-1,43

1,07

0,28

0,13

0,53

Kurtoza

-0,31

-0,67

-0,99

-0,26

0,15

2,21

2,43

-1,28

-1,71

-1,49

½ródïo: opracowanie wïasne.

Przedstawione powyĝej statystyki opisowe oraz analiza techniczna pozwalajÈ
wnioskowaÊ na podstawie próby statystycznej, ĝe:
– trendy wzrostowe/spadkowe dla porównywanych parami indeksów wystÚpujÈ
wbpodobnym czasie;
– widoczny jest wysoki wspóïczynnik korelacji stóp zwrotu miÚdzy porównywanymi
indeksami gieïdowymi tradycyjnymi oraz
zrównowaĝonego rozwoju;
– w przypadku wiÚkszoĂci próby statystyki
opisowe dla porównywanych indeksów
20

osiÈgajÈ podobne wartoĂci (wyjÈtek stanowi para indeksów dla rynku azjatyckiego); przyjÚta para indeksów NIKKEI
225 oraz DJSI Asia&Pacific w przeciwieñstwie do pozostaïych indeksów
zb próby wykazuje nieznacznie ujemny
wspóïczynnik korelacji, a takĝe odlegïe wzajemnie wartoĂci Ăredniej stopy
zwrotu wynikajÈcej z uĂrednienia logarytmicznych stóp zwrotu w podanym
przedziale czasowym;
– na 5 analizowanych par indeksów,
wbprzypadku dwóch indeksy zrównowaStudia i Materiaïy 2/2019 (31)

ĝonego rozwoju osiÈgnÚïy wyĝszÈ ĂredniÈ
stopÚ zwrotu aniĝeli tradycyjne indeksy
gieïdowe, z czego w jednej parze róĝnica
na korzyĂÊ indeksu zrównowaĝonego
rozwoju wyniosïa zaledwie 1,16b punktu
procentowego;
– w przypadku hossy na rynku jest ona
lepiej eksponowana w ujÚciu wzrostu
wartoĂci indeksu w przypadku tradycyjnych indeksów gieïdowych.
Druga czÚĂÊ badania wïasnego objÚïa
badanie analizy wariancji stóp zwrotu
dla par indeksów analogicznych do tych
w badaniu statystyk opisowych. PrzyjÚto
powszechnie stosowany poziom istotnoĂci
dla badañ wariancji a = 0,05 (Aczel ibSounderpandian, 2009). Przeprowadzona analiza miaïa pozwoliÊ odpowiedzieÊ na pytanie, czy stopy zwrotu uzyskiwane wbramach

indeksów tradycyjnych oraz zrównowaĝonego rozwoju sÈ przeciÚtnie takie same?
Wb ramach analizy ANOVA przeprowadzono 5 niezaleĝnych obliczeñ z uĝyciem
statystyki Fishera (dalej: F). W ramach
badania dochodowoĂci indeksów zrównowaĝonego rozwoju równieĝ inni autorzy
stosowali statystykÚ F (m.in. Guerard, 1990
i 1997).
Dla kaĝdej pary indeksów przeprowadzono analogiczne testy hipotez.
H(0): Ărednie stopy zwrotu z indeksów
tradycyjnych i zrównowaĝonego rozwoju sÈ
przeciÚtnie takie same.
H(1): Ărednie stopy zwrotu z indeksów
tradycyjnych i zrównowaĝonego rozwoju
nie sÈ przeciÚtnie takie same.
Tabela nr 2 przedstawia wyniki badania
ANOVA dla piÚciu par indeksów.

Tabela 2. Wyniki badania ANOVA

Para indeksów/parametr
tablicy ANOVA

F

WartoĂÊ krytyczna F

p

PL

0,887615375

4,964602744

0,368327312

US

0,013453076

4,964602744

0,909958707

EU

0,035246378

4,964602744

0,854835081

ASIA

1,766463065

4,964602744

0,213346375

0,07429822

4,964602744

0,790724109

WORLD
½ródïo: opracowanie wïasne.

Przedstawione powyĝej parametry odnoszÈce siÚ do piÚciu tablic ANOVA pozwalajÈ wnioskowaÊ na podstawie próby statystycznej, ĝe:
– dla kaĝdej pary indeksów naleĝy przyjÈÊ hipotezÚ zerowÈ, która sugeruje
statystycznÈ identycznoĂÊ osiÈganych
stóp zwrotu dla wskazanego poziomu
istotnoĂci; analiza dla innych wartoĂci
parametru istotnoĂci, tj. 0,025, 0,01 i 0,1
nie zmienia wyników testu hipotez dla
ĝadnej pary indeksów;
– najbliĝej do odrzucenia hipotezy zerowej byïo w przypadku pary indeksów dla
obszaru azjatyckiego;
– w zwiÈzku ze stosunkowo niewielkÈ
próbÈ poddanÈ badaniu naleĝy zachowaÊ ostroĝnoĂÊ w interpretacji uzyskanych wyników analizy ANOVA.
PodsumowujÈc, dokonane badanie wïasne potwierdza hipotezÚ Statmana. Wspo-

mniany autor nie byï odosobniony wbtakim
stanowisku, m.in. Guerard (1997), który
ograniczaï swojÈ analizÚ wyïÈcznie na
rynki gieïdowe w Stanach Zjednoczonych
w latach 1986–1996, równieĝ nie stwierdziï istotnych róĝnic w osiÈganych stopach
zwrotu miÚdzy indeksami tradycyjnymi oraz
zrównowaĝonego rozwoju.
Potencjalne zawirowania na rynkach
finansowych dotykajÈ zgodnie z przedstawionymi badaniami obu grup indeksów
–b sugeruje to ich wyraěne sprzÚĝenie ze
sobÈ. Tym samym moĝna przyjÈÊ, ĝe inwestowanie w spóïki z indeksu zrównowaĝonego rozwoju jako metoda dywersyfikacji
dla ryzyka wynikajÈcego z portfeli skïadajÈcych siÚ z „tradycyjnych” spóïek jest
nieefektywna – wskazuje na to np. wysoka
wartoĂÊ wspóïczynnika korelacji. Jedynie
portfel dla rynku azjatyckiego zbudowany
z indeksu NIKKEI 225 oraz indeksu zrów-
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nowaĝonego DJSI Asia&Pacific pozwala
choÊby w niewielkim stopniu dywersyfikowaÊ portfel inwestycyjny.

4. Podsumowanie
Pomimo upïywu lat i rosnÈcej roli odpowiedzialnej dziaïalnoĂci w opinii interesariuszy, wyniki spóïek „odpowiedzialnie
spoïecznych” nadal nie przewyĝszajÈ pod
wzglÚdem dochodowoĂci tradycyjnych
spóïek gieïdowych. Rozpowszechnienie
polityk CSR-owych w niemal wszystkich
branĝach powoduje, ĝe spóïki z indeksów
tradycyjnych równieĝ prowadzÈ mniej lub
bardziej intensywnÈ dziaïalnoĂÊ zwiÈzanÈ
ze spoïecznym raportowaniem. Konkluzje
wynikajÈce z niniejszego artykuïu podzielono na dwie czÚĂci odnoszÈce siÚ do analizy literaturowej oraz indeksów zrównowaĝonego rozwoju, a takĝe przeprowadzonego
badania wïasnego opartego na metodach
wnioskowania statystycznego.
Konkluzje odnoszÈce siÚ do analizy literaturowej oraz indeksów zrównowaĝonego
rozwoju:
– zmiany w Ăwiatowej gospodarce niejako
narzucajÈ na caïy rynek prowadzenia
okreĂlonych dziaïañ etycznych, spoïecznych i ekologicznych; bez tego przedsiÚbiorstwa mogÈ naraziÊ siÚ na wykreowanie negatywnego wizerunku, który moĝe
skutecznie obniĝyÊ wartoĂÊ majÈtku wïaĂcicieli przedsiÚbiorstwa;
– kryteria i wagi oceny zwiÈzane z wejĂciem w skïad indeksu zrównowaĝonego
rozwoju obejmujÈ analizÚ wielu kryteriów z obszarów ekonomii, ekologii
oraz kwestii spoïecznych; nie znaczy
to jednak, ĝe firmy postrzegane jako
tzw. CSR-owe jako cel funkcjonowania
stawiajÈ sobie takie kwestie, jak walka
zb globalnym ociepleniem czy poprawa
jakoĂci ĝycia w zbiornikach wodnych;
przykïadem moĝe byÊ wiele konglomeratów paliwowych obecnych w indeksach
zrównowaĝonego rozwoju (Royal Dutch
Shell czy DuPont);
– wielu badaczy ma wÈtpliwoĂci zwiÈzane
z kwestiÈ CSR i jej wpïywem na wyniki
finansowe przedsiÚbiorstw oraz kapitalizacjÚ rynkowÈ;
– doïÈczenie do indeksu zrównowaĝonego
rozwoju staje siÚ dla wielu firm istotnym
celem. SÈ gotowe zaangaĝowaÊ pokaěne
Ărodki pieniÚĝne, aby mieÊ skuteczne
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narzÚdzie do wdraĝania, np. nowej strategii produkcji ekologicznej.
Konkluzje wynikajÈce z przeprowadzonego badania wïasnego:
– indeksy zrównowaĝonego rozwoju nie
generujÈ w wiÚkszoĂci przypadków
wyĝszych stóp zwrotu dla inwestorów;
podobne wnioski wysunÚli juĝ inni badacze dla innych okresów badania, niniejsze badanie potwierdza ogólny nurt;
– angaĝowanie kapitaïu w spóïki CSR-owe
nie stanowi dobrej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego; wynika to ze sprzÚĝenia spóïek CSR-owych z tradycyjnymi;
– analiza wariancji stóp zwrotu pozwala
stwierdziÊ, ĝe spóïki z indeksów zrównowaĝonego rozwoju oraz tradycyjnych
indeksów osiÈgajÈ statystycznie identyczne stopy zwrotu.
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