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CONCEPTS ON ENTERPRISE VALUE FOR SHAREHOLDERS 

Streszczenie: Koncepcje zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu 
stają się standardem funkcjonowania współ-
czesnych przedsiębiorstw. Inwestycje odpo-
wiedzialnie społecznie są coraz częściej wybie-
raną formą lokowania kapitału na rynkach 
finansowych. Celem artykułu jest sprawdzenie, 
jak na tle indeksów branżowych funkcjonują 
spółki notowane w ramach Indeksu RESPECT 
będącego odpowiedzią Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie na potrzeby rozwoju 
koncepcji spółek społecznie odpowiedzialnych 
na parkiecie giełdowym, a także jak sam Indeks 
RESPECT prezentuje się na tle indeksu WIG20. 
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano 
narzędzia takie jak metoda CAGR, analiza 
korelacji, pomiar ryzyka systemowego współ-
czynnikiem beta oraz analiza cen akcji poszcze-
gólnych spółek z Indeksu RESPECT na tle indek-
sów branżowych wraz z pomiarem ryzyka 
odchyleniem standardowym. Wnioski z prze-
prowadzonego badania dotyczą wpływu przy-
należności spółek do Indeksu RESPECT na ich 
postrzeganie przez akcjonariuszy.   
Słowa kluczowe: Indeks RESPECT, społeczna 
odpowiedzialność biznesu, analiza cen akcji, 
indeksy branżowe, relacje pomiędzy WIG20 i 
Indeksem RESPECT 
 

Abstract. Sustainable growth and Corporate 
Social Responsibility concepts have become a 
standard in the functioning of modern compa-
nies. Social responsible investments are chosen 
more often in capital placement on financial 
markets. The purpose of the paper is to analyze 
the way RESPECT Index, which was created as a 
response to the development of corporate 
social responsibility needs on Polish trading 
floor, functions against sector indexes and 
WIG20. The analysis was conducted with the 
usage of CAGR method, correlation analysis, 
measurement of systemic risk with beta coeffi-
cient and share prices analysis of RESPECT 
Index companies against sector indexes with 
the risk measurement with standard deviation. 
Conclusions derived from the research cover 
the influence of companies affiliation to RE-
SPECT Index on their perception by sharehold-
ers. 
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WSTĘP 

Koncepcje zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR) stają się w obecnych czasach standardem funkcjonowania współczesnych 

przedsiębiorstw [Czerwonka 2013, 69-71]. Jednostki gospodarcze wykorzystują 

rozbudowane strategie w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 

i zrównoważonego rozwoju, aby poza naturalnym dążeniem do generowania 

zysku, skupić się także na szeroko pojmowanym rozwoju w aspektach między 

innymi społecznym i środowiskowym [Lulewicz-Sas 2014, 142-144]. 

Zjawisko wykorzystywania koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR przez 

przedsiębiorstwa nie uchodzi uwadze akcjonariuszy, którzy zainteresowani są 

papierami wartościowymi i maksymalizacją zysku z nich pochodzącego. Akcjona-

riusze stanowią specyficzną grupę interesariuszy, których celem jest optymalizacja 

portfela inwestycyjnego, w taki sposób, aby przy założonym ryzyku osiągnąć mak-

symalny zysk lub przy założonym zysku minimalizować ryzyko. Aspekt czysto finan-

sowy działań i zachowań akcjonariuszy stopniowo ulega zmianie. Obecnie, inwe-

stycje o charakterze spekulacyjnym zastępowane są długoterminowymi, co wska-

zuje na zaangażowanie inwestorów w decyzje podejmowane w spółkach i efekty, 

które się z nimi wiążą, także w sferze pozafinansowej [Duliniec 2015, 39]. 

Wychwycenie wszystkich spółek, które stosują się do zasad społecznej odpo-

wiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju jest procesem długotrwałym  

i wymagającym, szczególnie ze względu na szybkie zmiany otoczenia gospo-

darczego. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stworzony został 

specjalny indeks spółek stosujących się do zasad CSR i zrównoważonego rozwoju 

pozwalający na efektywne wyodrębnienie przedsiębiorstw społecznie odpowie-

dzialnych. Indeks RESPECT powstał 19 listopada 2009 roku i od tego czasu jego 

portfel zasilany jest przez przedsiębiorstwa respektujące szereg zasad związanych 

z odpowiedzialnością społeczną biznesu. Nazwa indeksu jest akronimem słów 

responsibility (ang. odpowiedzialność), ecology (ang. ekologia), sustainability (ang. 

zrównoważony), participation (ang. uczestniczenie), environment (ang. środowi-

sko), community (ang. społeczeństwo) i transparency (ang. przejrzystość). Projekt 

RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowie-

dzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną 

spółek, którą charakteryzuje m.in.  jakość raportowania, poziom relacji inwestor-

skich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych 
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parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stano-

wi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. 

W dobie popularności i pożyteczności społecznej koncepcji CSR i zrównoważo-

nego rozwoju wydawać się może, iż inwestorzy decydują się o inwestycji w akcje 

danej spółki także przez pryzmat tychże kryteriów. Indeksem, do którego warto 

odnieść analizy cen akcji spółek z Indeksu RESPECT jest indeks WIG20, którego 

portfel obejmuje dwadzieścia największych polskich spółek akcyjnych. Odniesienie 

wartości Indeksu RESPECT do WIG20 pozwoli na uzyskanie obrazu postrzegania 

wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju na 

postrzeganie wartości przedsiębiorstwa przez akcjonariuszy . 

Niniejszy artykuł ogniskuje wokół analizy cen akcji przedsiębiorstw z Indeksu 

RESPECT, jak i wartości samego indeksu na tle indeksów branżowych oraz WIG20. 

Atrakcyjność akcji spółek z Indeksu RESPECT została przedstawiona pod kątem 

średnich rocznych zwrotów z Indeksu RESPECT na tle WIG20, ryzyka systematycz-

nego i mierzonego odchyleniem standardowym spółek z Indeksu RESPECT na tle 

spółek z indeksów branżowych [Duliniec 2015, 42] oraz rentowności dziennej dla 

spółek w ramach danej branży będących w portfelu Indeksu RESPECT oraz tych 

będących poza nim w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. 

CEL I METODY BADAWCZE 

Celem artykułu jest sprawdzenie, jak na tle indeksów branżowych funkcjonują 

spółki notowane w ramach Indeksu RESPECT, a także jak sam indeks prezentuje 

się na tle WIG20. Pozwoli to na uzyskanie obrazu nastawienia inwestorów do 

spółek społecznie odpowiedzialnych i umożliwi ustalenie rentowności i ryzyka 

związanych z zakupem akcji tego typu jednostek gospodarczych. Realizację zamie-

rzonego celu umożliwi postawienie następujących hipotez badawczych: 

- H1: Akcje spółek społecznie odpowiedzialnych (notowanych w ramach Indek-

su RESPECT) są wyżej wyceniane przez rynek niż akcje spółek spoza Indeksu RE-

SPECT; 

- H2: Instrumenty oparte na Indeksie RESPECT dają wyższe średnioroczne 

zwroty niż instrumenty oparte na WIG20; 

- H3: Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy indeksami WIG20 i RESPECT; 

- H4: Akcje spółek z Indeksu RESPECT charakteryzuje niższe ryzyko systemowe 

w stosunku do spółek z tej samej branży będących poza indeksem; 
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- H5: Średnie dzienne stopy zwrotu spółek notowanych w ramach Indeksu RE-

SPECT są wyższe niż spółek z tej samej branży będących poza indeksem, co czyni je 

bardziej rentownymi z punktu widzenia potencjalnych akcjonariuszy. 

 W celu odpowiedniego testowania postawionych hipotez w badaniu wy-

korzystano szereg metod. Pierwszym etapem jest pomiar średnich rocznych stóp 

zwrotu z WIG20 i Indeksu RESPECT przy użyciu metody CAGR (ang. Compound 

Annual Growth Rate), czyli skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu, według 

następującego wzoru [Steiger 2008, 13-19]: 

             
     

     
 

 

       , 

gdzie: 

      – wartość początkowa w badanym okresie, 

      – wartość końcowa w badanym okresie, 

   – rok początkowy badanego okresu, 

   – rok końcowy badanego okresu. 

 W badaniu zawarto także analizę korelacji pomiędzy indeksem WIG20  

i Indeksem RESPECT wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona. Analiza kore-

lacji mierzona współczynnikiem Pearsona pozwala na odpowiedni dobór zmien-

nych objaśniających do modelu. W tym etapie badania niezbędne jest utworzenie 

wektora i macierzy współczynników korelacji. W celu ocenienia siły zależności 

zmiennej objaśnianej Y i potencjalnych zmiennych objaśniających X1, X2, … , Xm, 

oblicza się współczynniki korelacji za pomocą poniższego wzoru [Nowak, 14]: 

 

    
        

             

                      
   

 
   

 

 

Do zbadania ryzyka systemowego wykorzystany został współczynnik beta po-

zwalający na ustalenie stopnia korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje 

danej spółki, a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu 

akcji różnych spółek. Na potrzeby badania jako indeksy dla poszczególnych spółek 

wybrano indeksy branżowe. Współczynnik beta podany jest następującym wzo-

rem [Gołębiowski, Tłaczała 2009, 212-213]: 
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, 

gdzie: 

   – zwrot z danej inwestycji, 

   – zwrot z całego pakietu akcji (inaczej inwestycji w indeks stanowiący pakiet 

wszystkich akcji dostępnych na danym rynku). 

 Kolejny etap badania stanowiło zgromadzenie danych o cenach akcji na 

zamknięcie poszczególnych sesji spółek z Indeksu RESPECT w ramach indeksu 

branżowego. Następnie obliczono rentowność dzienną według następującego 

wzoru [Łuniewska 2012, 83]: 

   
       

    
, 

gdzie: 

   – stopa zwrotu w okresie t, 

   – cena akcji w okresie bieżącym, 

     – cena akcji w okresie poprzednim. 

 Zastosowany wzór pomija wypłacaną dywidendę ze względu na niską jej 

istotność w przeprowadzanym badaniu. W celu zapewnienia przejrzystości danych 

obliczona rentowność przedstawiona została w ujęciu rocznym, jak średnia warto-

ści każdego z analizowanych lat. 

 Kolejną cechą cen akcji, którą poddano analizie było ryzyko mierzone od-

chyleniem standardowym stóp zwrotu, według następującego wzoru [Jajuga 

2013, 79; Wawrzynek 2007, 34]: 

   
          

   

 
, 

gdzie: 

  – odchylenie standardowe stopy zwrotu z inwestycji na   sesjach, 

  – liczba sesji, 

   – stopa zwrotu w okresie, 

   – średnia stopa zwrotu. 

 W przeprowadzanych analizach skupiono się na spółkach wchodzących  

w skład portfela Indeksu RESPECT i uzyskiwane wartości odnoszone były do spółek 



Wpływ stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu  

na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy  

52 

spoza tego indeksu. Według stanu na dzień 10.06.2016, w którym zebrano dane 

do badania portfel Indeksu RESPECT składał się ze spółek zgodnie z tabelą 1. Po-

nadto, w tabeli 1 uwzględniony został także indeks branżowy dla każdej spółki  

z Indeksu RESPECT, jeżeli spółka notowana jest w ramach takiego indeksu. 

 Biorąc pod uwagę skład Indeksu RESPECT, to dominują spółki z trzech 

branż – bankowej (6), energetycznej (4), paliwowej (3) i surowców (2). Udział 

wszystkich tych spółek w portfelu Indeksu RESPECT wynosi 76,34%, zatem w ana-

lizie indeksów branżowych ograniczono się jedynie do indeksów: WIG-BANKI, 

WIG-ENERGIA, WIG-PALIWA oraz WIG-SUROWCE, co wystarczająco pozwoli na 

odzwierciedlenie zależności w ramach branży występujących wśród spółek noto-

wanych w Indeksie RESPECT oraz spółek będących poza tym indeksem. Z Indeksu 

RESPECT w badaniu ujęto zatem 15 spółek, co stanowiło 65,2% wszystkich spółek 

z portfela Indeksu RESPECT. 

Tabela 1. Portfel spółek Indeksu RESPECT (stan na dzień 10.06.2016) 

Lp Nazwa spółki Symbol 
Udział w port-

felu (%) 
Indeks branżowy 

1 
Polski Koncern Naftowy Orlen SA 

PKNOR-

LEN 
11,253 WIG-PALIWA 

2 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-

nictwo SA 
PGNIG 11,05 WIG-PALIWA 

3 Polska Grupa Energetyczna SA PGE 10,632 WIG-ENERGIA 

4 Bank Zachodni WBK SA BZWBK 10,047 WIG-BANKI 

5 KGHM Polska Miedź SA KGHM 9,209 WIG-SUROWCE 

6 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA PZU 9,165 - 

7 ING Bank Śląski SA INGBSK 5,243 WIG-BANKI 

8 

Orange Polska SA 
ORAN-

GEPL 
4,709 

WIG-

TELEKOMUNIKA-

CJA 

9 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-

Mościcach SA 

GRUPA-

AZOTY 
3,843 WIG-CHEMIA 
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10 
Bank Millennium SA 

MILLEN-

NIUM 
3,799 WIG-BANKI 

11 
Tauron Polska Energia SA 

TAURON-

PE 
3,657 WIG-ENERGIA 

12 Grupa Lotos SA LOTOS 3,639 WIG-PALIWA 

13 
Bank Handlowy w Warszawie SA 

HAN-

DLOWY 
3,215 WIG-BANKI 

14 
Budimex SA BUDIMEX 2,58 

WIG-

BUDOWNICTWO 

15 Energa SA ENERGA 2,567 WIG-ENERGIA 

16 

Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA 
GPW 1,197 - 

17 Apator SA APATOR 1,072 - 

18 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 

Kogeneracja SA 

KOGENE-

RA 
0,878 WIG-ENERGIA 

19 
Elektrobudowa SA 

ELBU-

DOWA 
0,604 

WIG-

BUDOWNICTWO 

20 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA 

BOG-

DANKA 
0,586 WIG-SUROWCE 

21 Pelion SA PELION 0,491 - 

22 Bank BPH SA BANKBPH 0,403 WIG-BANKI 

23 Bank Ochrony Środowiska SA BOS 0,16 WIG-BANKI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gpw.pl/portfele_indeksow#RESPECT 

(dostęp: 10.06.2016) 

Początkiem okresu przyjętego w badaniu jest debiut Indeksu RESPECT 

(19.11.2009), a w przypadku analizy branży – debiut poszczególnego indeksu 

branżowego. Ostatnim dniem badanego okresu jest dzień, w którym dokonano 

zebrania danych, czyli 10.06.2016. 
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WYNIKI 

Pierwszy etap badania stanowiło ogólne porównanie indeksów WIG20 i RE-

SPECT. Zgodnie z metodologią CAGR indeks WIG20 osiągnął -9,49% skumulowa-

nego rocznego wzrostu w badanym okresie, podczas gdy Indeks RESPECT w tym 

samym okresie osiągnął poziom -5,88%. Analizowany okres na rynkach finansów 

przyniósł stratę, jednakże w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe oparte 

na Indeksie RESPECT, strata była mniejsza o 3,61 punkty procentowe. 

 

Rysunek 1. Średnie miesięczne stopy zwrotu dla indeksu WIG20 i RESPECT  

w okresie 19.11.2009-10.06.2016. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 

10.06.2016). 

Zastosowanie jedynie tak prostego wskaźnika nie daje pełnego obrazu zacho-

wania się indeksów. W celu zobrazowania zależności  pomiędzy indeksami WIG20 

i RESPECT sporządzono dwa wykresy. Na wykresie 1 zaprezentowano  średnie 

miesięczne stopy zwrotu dla indeksu WIG20 i Indeksu RESPECT, natomiast na 

wykresie 2 umieszczono skumulowany zwrot z inwestycji 1 złotego w dniu 

30.12.2009 dla WIG20 i Indeksu RESPECT. 

Do analizy empirycznej zachowania stóp zwrotów indeksów WIG20 i RESPECT 

wykorzystano miesięczne stopy zwrotu w okresie 19.11.2009-10.06.2016. Łącznie 

stanowiło to 79 obserwacji. Mała liczba obserwacji uniemożliwiła zastosowanie 

bardziej wyrafinowanych technik analizy cykliczności na rynkach akcji, i uczyniła 

wyprowadzone na ich podstawie wnioski mniej istotnymi ze stricte formalnego 

punktu widzenia. 
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Swoista zbieżność zmian obu indeksów wydaje się być stosunkowo wysoka, 

aby jednak sprawdzić korelację obu indeksów wykorzystano współczynnik korela-

cji Pearsona, który wyniósł 94,2%. Jest to niezwykle wysoki poziom korelacji. Poka-

zuje to, że WIG20 i RESPECT zmieniały się niemalże tak samo w badanym okresie, 

co wynika przede wszystkim ze struktury portfela Indeksu RESPECT. 

Na wykresie 2 przedstawiono skumulowany zwrot z inwestycji 1 złotego  

w dniu 30.12.2009 dla WIG20 i Indeksu RESPECT. Jedynie w roku 2010 inwestycja 

w instrumenty oparte na WIG20 byłaby bardziej rentowna, z nadwyżką nad in-

strumentami opartymi na RESPECT o 17 groszy. W każdym kolejnym okresie to 

zwroty z Indeksu RESPECT były wyższe (lub strata była mniejsza), aż do końca ba-

danego okresu, w którym strata z zainwestowanej złotówki pod koniec 2009 roku 

w WIG20 wynosiłaby 20 groszy, natomiast w Indeks RESPECT – 15 groszy.  

 

Rysunek 2. Skumulowany zwrot z inwestycji 1 złotego w dniu 30 grudnia 2009 dla indeksu 

WIG20 i RESPECT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 

10.06.2016). 

 Kolejny etap badania obejmował sprawdzenie, jak kształtuje się średnia 

dzienna rentowność akcji spółek z Indeksu RESPECT na tle spółek tej samej branży 

spoza indeksu. W tabelach od XXX do XXX zaprezentowane zostały zestawienia 

średnich dziennych stóp zwrotu dla badanych spółek z poszczególnych indeksów 

branżowych. 
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Tabela 2. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-BANKI 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 2, w ramach indeksu branżowego 

WIG-BANKI, średnioroczna dzienna stopu zwrotu  poszczególnych spółek znajdu-

jących się w portfelu Indeksu RESPECT w latach 2009-2016 wahała się  

w przedziale od -0,31% (osiągnięta w 2016 roku przez BOS) do 0,63% (osiągnięta 

przez BANKBPH w 2009 roku). Analogiczny zakres wahań dla spółek spoza Indeksu 

RESPECT wynosił -0,59% (UNICREDIT w 2016) do 3,19% (UNICREDIT w 2012 roku). 

Obserwując te wartości można stwierdzić, iż rentowność spółek wchodzących  

w skład Indeksu RESPECT w ramach branży bankowej nie podlega tak wysokiemu 

zróżnicowaniu, jak spółek spoza tego indeksu, co wskazuje na wyższą stabilność 

kursów spółek z portfela Indeksu RESPECT w stosunku do spółek spoza indeksu. 

Tabela 3. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-ENERGIA 

  Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %) 

  Spółki z Indeksu RESPECT Spółki spoza Indeksu RESPECT 

Rok PGE 
TAU-

RONPE 

KOGENE-

RA 
ENEA 

ENER-

GA 
CEZ ZEPAK PEP 

INTE-

ROLT 

2010 

-

0,01

% 

0,21% 0,15% 0,05% x 
-

0,04% 
x 0,00% x 

2011 

-

0,03

% 

-0,07% -0,16% 
-

0,09% 
x 0,07% x 

-

0,21% 
x 

2012 -

0,04

-0,03% 0,10% 
-

x 
-

0,33% 0,19% 0,69% 

Rok BZWBK INGBSK MILLENNIUM HANDLOWY BANKBPH BOS PKOBP PEKAO MBANK ALIOR GETINOBLE IDEABANK GETIN UNICREDIT SANTANDER

2009 0,28% 0,34% 0,59% 0,22% 0,63% -0,06% 0,15% -0,29% 0,29% x 0,34% x 0,32% -0,28% x

2010 0,07% 0,07% 0,03% 0,13% -0,04% -0,01% 0,04% 0,06% 0,13% x 0,02% x 0,12% -0,13% x

2011 0,04% -0,02% -0,06% -0,10% -0,29% -0,19% -0,07% -0,05% -0,05% x -0,11% x -0,16% -0,20% x

2012 0,05% 0,07% 0,10% 0,17% 0,18% -0,13% 0,06% 0,10% 0,13% 0,41% -0,12% x -0,19% 3,19% x

2013 0,20% 0,11% 0,20% 0,05% 0,07% 0,18% 0,03% 0,06% 0,21% 0,14% 0,21% x 0,18% 0,19% x

2014 0,01% 0,11% 0,07% 0,02% -0,02% -0,08% -0,01% 0,03% 0,03% 0,00% -0,06% x -0,26% 0,04% -0,10%

2015 -0,11% -0,05% -0,13% -0,15% -0,16% -0,28% -0,13% -0,05% -0,16% -0,05% -0,46% -0,02% -0,14% 0,00% -0,12%

2016 0,08% 0,09% -0,10% 0,05% 0,01% -0,31% -0,04% 0,03% -0,01% -0,17% -0,11% -0,06% -0,14% -0,59% -0,06%

Spółki z Indeksu RESPECT

Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %)

Spółki spoza Indeksu RESPECT
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% 0,04% 0,08% 

2013 

-

0,03

% 

-0,02% -0,19% 
-

0,04% 
-0,09% 

-

0,11% 

-

0,04% 
0,00% -0,03% 

2014 
0,07

% 
0,07% 0,07% 0,06% 0,16% 0,07% 0,04% 0,06% -0,06% 

2015 

-

0,14

% 

-0,20% 0,07% 
-

0,10% 
-0,22% 

-

0,09% 

-

0,41% 

-

0,01% 
-0,01% 

2016 
0,04

% 
-0,06% 0,27% 

-

0,05% 
-0,20% 

-

0,02% 
0,39% 

-

0,52% 
-0,14% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-PALIWA 

  Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %) 

  Spółki z Indeksu RESPECT Spółki spoza Indeksu RESPECT 

Rok PKNORLEN PGNIG LOTOS MOL SERINUS EXILLON 

2009 0,43% 0,11% 0,38% 0,31% x x 

2010 0,14% -0,01% 0,07% 0,08% x x 

2011 -0,09% 0,07% -0,15% -0,01% x x 

2012 0,19% 0,12% 0,27% 0,04% x 0,22% 

2013 -0,06% 0,02% -0,04% -0,06% 0,07% 0,23% 

2014 0,06% -0,06% -0,12% -0,09% -0,37% -0,09% 

2015 0,14% 0,07% 0,03% 0,10% -0,31% -0,21% 

2016 0,06% 0,10% 0,17% 0,18% 0,00% 0,28% 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3 zawiera analogiczne dane dotyczące średnich dziennych stóp zwrotu 

w poszczególnych latach spółek z indeksu branżowego WIG-ENERGIA. W ramach 
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tego indeksu 3 spółki wchodziły w skład portfela Indeksu RESPECT, natomiast 

pozostała część, czyli 6 spółek znajdowało się poza tym indeksem. Wahania w 

przypadku spółek z indeksu WIG-ENERGIA należących równocześnie do Indeksu 

RESPECT wynosiły od -0,2% (TAURONPE w 2015 roku) do 0,27% (KOGENERA w 

2016 roku). W przypadku spółek będących poza Indeksem RESPECT wahania wy-

nosiły od -0,52% (PEP w 2016 roku) do 0,69% (INTEROLT w 2012 roku). Można 

zauważyć zatem podobną charakterystykę, jak w przypadku indeksu WIG-BANKI, 

co oznacza, że akcje spółek z WIG-ENERGIA, które jednocześnie wchodzą w skład 

Indeksu RESPECT są stabilniejsze niż spółki z tej samej branży będące poza indek-

sem. 

Połowa spółek z indeksu WIG-PALIWA jest brana pod uwagę przy tworzeniu 

portfela Indeksu RESPECT. W przypadku branży paliwowej, spółki wchodzące  

w skład Indeksu RESPECT charakteryzowały wahania od -0,15% (LOTOS w 2011 

roku) do 0,43% (PKN ORLEN w 2009 roku). Analogicznie, dla spółek spoza Indeksu 

RESPECT średnia dzienna stopa zwrotu wahała się od -0,37% (SERINUS w 2015 

roku) do 0,31% (MOL w 2009 roku). W analizowanym okresie wzrosty spółek  

w ramach branży paliwowej spółek z Indeksu RESPECT były wyższe niż spółek spo-

za indeksu, natomiast straty niższe w ujęciu ogólnym, co wskazuje na pozytywną 

reakcję inwestorów na Indeks RESPECT w zakresie branży paliwowej. 

Tabela 5. Zestawienie średnich dziennych stóp zwrotu dla spółek z indeksu WIG-

SUROWCE 

 
Średnia dzienna stopa zwrotu w poszczególnych latach (w %) 

 
Spółki z Indeksu RESPECT 

Spółki spoza Indeksu RE-

SPECT 

Rok KGHM BOGDANKA JSW 

2011 -0,17% -0,04% -0,15% 

2012 0,25% 0,12% -0,04% 

2013 -0,18% -0,02% -0,21% 

2014 -0,02% -0,10% -0,39% 

2015 -0,20% -0,35% 0,16% 

2016 0,04% 0,21% -0,26% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6. Współczynniki beta dla wszystkich spółek z indeksów branżowych przyjętych w 

badaniu 

Indeks bran-

żowy 
Spółka 

Współ-

czynnik 

Beta 

RE-

SPECT 

Indeks bran-

żowy 
Spółka 

Współ-

czynnik 

Beta 

RE-

SPECT 

WIG-BANKI 

BZWBK 0,17 

TAK 

WIG-

ENERGIA 

PGE 1,25 

TAK 
INGBSK 0,62 

TAU-

RONPE 
0,94 

MILLEN-

NIUM 
0,56 

KOGE-

NERA 
0,29 

HAN-

DLOWY 
0,51 ENEA 0,73 

NIE 

BANKBPH 0,40 ENERGA 0,75 

BOS 0,12 CEZ 0,38 

PKOBP 0,02 

NIE 

ZEPAK 0,40 

PEKAO 1,08 PEP 0,29 

MBANK 0,98 
INTE-

ROLT 
-0,03 

ALIOR 0,68 

WIG-PALIWA 

PKNOR-

LEN 
0,55 

TAK GETINO-

BLE 
0,61 PGNIG 0,20 

IDEABANK 0,16 LOTOS 0,45 

GETIN 0,61 MOL 0,38 

NIE 

UNICRE-

DIT 
1,06 SERINUS 0,47 

SANTAN-

DER 
0,39 EXILLON -0,08 
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WIG-

SUROWCE 

KGHM 1,11 

TAK 
    

BOGDAN-

KA 
0,53 

    

JSW -0,05 NIE 

    

Źródło: opracowanie własne. 

Ostatnim analizowanym indeksem branżowym był WIG-SUROWCE, w ramach 

którego dwie z trzech spółek wchodzą w skład Indeksu RESPECT. Wahania śred-

nich dziennych stóp zwrotu w poszczególnych latach dla spółek z branży surow-

ców wchodzących w skład Indeksu RESPECT wynosiły od -0,35% (BOGDANKA  

w roku 2015) do 0,25% (KGHM w 2012 roku). Z kolei spółka JSW będąca poza 

Indeksem RESPECT odnotowała wahania od -0,39% w 2014 roku do 0,16% w 2015 

roku. Ponownie powtarza się zatem schemat wyższej stabilności średnich dzien-

nych stóp zwrotu w ramach branży spółek należących do Indeksu RESPECT na tle 

spółek spoza tego indeksu. 

Innym aspektem wziętym pod uwagę w analizie branżowej było ryzyko syste-

mowe spółek z Indeksu RESPECT i spoza niego mierzone współczynnikiem beta. 

Nie jest możliwe wskazanie jednoznacznej zależności związanej z ryzykiem syste-

mowym, które wydaje się nie mieć istotnego związku z przynależeniem spółki do 

Indeksu RESPECT lub nie. Istotną obserwacją jest jednak fakt, iż jedynie spółki, 

które nie wchodziły w skład Indeksu RESPECT wykazywały tendencje do zachowań 

odwrotnych względem indeksu branżowego. Ponadto, jedynie akcje spółek PEKAO 

i UNICREDIT, znajdujących się poza Indeksem RESPECT można określić jako agre-

sywne (dodatkowo występujące tylko w branży bankowej). W pozostałych przy-

padkach, jeżeli spółka nie wchodziła w skład portfela Indeksu RESPECT, to jej akcje 

na tle zmian branżowych można określić jako defensywne. Akcje agresywne spół-

ek wchodzących w skład Indeksu RESPECT odnotować można w ramach indeksów 

WIG-ENERGIA (PGE) i WIG-SUROWCE (KGHM), jednakże są to duże spółki akcyjne, 

których agresywny charakter akcji nie musi jednoznacznie wynikać z przynależno-

ści do Indeksu RESPECT, a ze zwyczajnych uwarunkowań rynkowych. 
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Tabela 6. Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym spółek z indeksów branżowych 

przyjętych w badaniu 

Indeks bran-
żowy 

Spółka 
Ryzy-
ko (w 
%) 

RE-
SPECT 

Indeks bran-
żowy 

Spółka 
Ryzy-
ko (w 
%) 

RE-
SPECT 

WIG-BANKI 

BZWBK 1,74% 

TAK 

WIG-ENERGIA 

PGE 1,78% 

TAK 
INGBSK 1,85% 

TAURON-
PE 

1,76% 

MILLEN-
NIUM 

2,19% 
KOGENE-
RA 

1,85% 

HANDLOWY 2,10% ENEA 1,85% 

NIE 

BANKBPH 2,03% ENERGA 1,73% 

BOS 1,97% CEZ 1,67% 

PKOBP 1,70% 

NIE 

ZEPAK 2,19% 

PEKAO 1,80% PEP 2,01% 

MBANK 1,97% INTEROLT 1,75% 

ALIOR 1,91% 

WIG-PALIWA 

PKNOR-
LEN 

1,91% 

TAK 
GETINOBLE 2,83% PGNIG 1,78% 

IDEABANK 1,24% LOTOS 1,91% 

GETIN 2,66% MOL 2,20% 

NIE 
UNICREDIT 8,83% SERINUS 3,26% 

SANTAN-
DER 

3,13% EXILLON 3,45% 

WIG-
SUROWCE 

KGHM 2,44% 
TAK     

BOGDANKA 2,23% 
    

JSW 3,30% NIE 
    

Źródło: opracowanie własne. 
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Ostatnim elementem analizy zależności związanych z przynależnością danej 

spółki z branży do Indeksu RESPECT jest pomiar ryzyka z wykorzystaniem odchyle-

nia standardowego. Średnie ryzyko w WIG-BANKI wynosiło 2,53%, podczas gdy dla 

spółek z Indeksu RESPECT w ramach tej branży – 1,98%, a dla spółek spoza Indek-

su RESPECT – 2,90%. W przypadku WIG-ENERGIA średnie ryzyko wynosiło 1,84%, 

natomiast dla spółek z Indeksu RESPECT z branży energetycznej – 1,8%, a dla spół-

ek spoza indeksu – 1,87%. Z kolei średnie ryzyko dla spółek z indeksu WIG-PALIWA 

wynosiło 2,42% (1,87% dla spółek notowanych także w ramach Indeksu RESPECT 

oraz 2,97% dla spółek spoza Indeksu RESPECT). Średnie ryzyko mierzone w ten 

sam sposób dla indeksu WIG-SUROWCE wyniosło natomiast 2,66% (2,34% - spółki 

z Indeksu RESPECT, 3,30% - spółka spoza Indeksu RESPECT). Szczegółowe dane 

dotyczące ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym zawarto w tabeli 6. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na weryfikację hipotez postawionych 

w badaniu. Przede wszystkim, hipoteza dotycząca wyższej wyceny akcji spół-

ek Indeksu RESPECT w stosunku do spółek pozostających poza indeksem 

(H1) okazała się nieprawdziwa. Nie można wskazać jednoznacznej zależności 

dotyczącej wyceny spółek w związku z ich przynależnością do Indeksu RE-

SPECT. Rynek wycenia spółki niezależnie od ich rozmieszczeniu w ramach 

tego indeksu. 

Potwierdzić można natomiast prawdziwość hipotezy dotyczącej wyższych 

średniorocznych zwrotów instrumentów opartych na Indeksie RESPECT niż 

instrumentów opartych na WIG20 w analizowanym okresie 2009-2016 (H2). 

Jedynie w roku 2009 instrumenty oparte na WIG20 generowałyby wyższy zysk dla 

inwestora, natomiast w przypadku pozostałych lat korzystniejsze wydają się inwe-

stycje w instrumenty oparte na Indeksie RESPECT. Wskazać można także wysoką 

korelację pomiędzy samym Indeksem RESPECT a WIG20, ze względu na spółki, 

które pojawiają się w portfelu każdego z nich. Potwierdza to zatem postawioną 

hipotezę o wysokiej współzależności tych indeksów (H3) z korelacją na poziomie 

94,2%. 

Hipoteza zakładająca niższe ryzyko systemowe mierzone współczynnikiem be-

ta akcji spółek z Indeksu RESPECT (H4) okazała się również być nieprawdziwa. 

Ryzyko systemowe wydaje się nie mieć związku z przynależnością danej spółki do 

Indeksu RESPECT, a opiera się przede wszystkim na zmianach w indeksach bran-
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żowych. Jednakże, warto podkreślić, iż w ogólnym ujęciu, większość akcji spółek 

przyjętych do badania w danym okresie charakteryzowała się tendencjami defen-

sywnymi. 

Ostatnia z postawionych hipotez dotyczyła związku pomiędzy przynależnością  

spółek do Indeksu RESPECT i wyższymi średnimi dziennymi stopami zwrotu tychże 

spółek na tle indeksu branżowego (H5). Badanie potwierdziło niniejszą hipotezę, 

jednakże w ujęciu opartym przede wszystkim na analizie ryzyka mierzonego od-

chyleniem standardowym. Faktem jest, iż wahania średnich dziennych stóp zwro-

tu w poszczególnych latach są niższe w spółkach należących do Indeksu RESPECT, 

jednakże istotne jest, w jaki sposób przekłada się to na ryzyko inwestycyjne. We 

wszystkich badanych indeksach branżowych, jeżeli spółka należała do Indeksu 

RESPECT, to średnie ryzyko inwestycji w jej akcje mierzone odchyleniem standar-

dowym było niższe zarówno od  średniego ryzyka dla całego indeksu branżowego, 

jak i zdecydowanie niższe niż ryzyko spółek spoza Indeksu RESPECT. Oznacza to, że 

inwestorzy mogą traktować inwestycje w papiery wartościowe spółek notowa-

nych w ramach Indeksu RESPECT, jako formę zabezpieczenia kapitału w warun-

kach wysokiej zmienności na rynkach finansowych. 

Należy podkreślić, że zależności zaprezentowane w niniejszym artykule mają 

charakter analityczny i wynikają z analizy zmian kursów cen akcji spółek i indek-

sów. Niemniej, inwestycje społecznie odpowiedzialne są ważną częścią gospodarki 

i pokazują sposób, w jaki myślą inwestorzy i to, na ile cenią wartości moralno-

etyczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Koncepcje społecznej odpowie-

dzialności biznesu zyskują popularność wśród akcjonariuszy przede wszystkim  

w okresie kryzysu i słabszej koniunktury. Inwestycje społecznie odpowiedzialne 

będą systematycznie zyskiwać uznanie wraz z ugruntowaniem tychże koncepcji  

w nowoczesnym pojmowaniu rynków finansowych, gdzie poza aspektem czysto 

finansowym niezwykle ważny pozostaje także aspekt społeczny, na który stawiany 

jest coraz większy nacisk. 
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