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Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu 
na rynku nieruchomości

Importance of corporate social responsibility 
in the real estate market

The following article discusses the role that corporate social 
responsibility plays in the real estate market. Initially, the impor-
tance of corporate social responsibility for all market players was 
justified. The general characteristics of the real estate market and 
investment in this market are indicated. Next, the scope and spec-
ificity of the social impact of business responsibility has been de-
veloped for investment in the real estate market and its individual 
entities, as well as the environment.
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W niniejszym artykule omówiona została rola, jaką społeczna 
odpowiedzialność biznesu odgrywa na rynku nieruchomości. Na 
wstępie uzasadniono znaczenie, jaką społeczna odpowiedzialność 
biznesu odgrywa dla wszystkich podmiotów rynku. Wskazano ogól-
ną charakterystykę rynku nieruchomości i inwestycji na tym rynku. 
Następnie opracowano zakres i specyfikę oddziaływania społecznej 
odpowiedzialność biznesu na inwestycje na rynku nieruchomości                  
i na poszczególne jego podmioty, a także na środowisko naturalne. 

Słowa kluczowe: CSR, nieruchomości, inwestycje, rozwój.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR – Corporate 
Social Responsibility) odnosi się przede wszystkim do zagadnień 
poruszanych w wielu różnych dziedzinach nauki, np. ekonomii, za-
rządzaniu, prawie czy etyce i filozofii. W literaturze, CSR jest często 
nazywana również społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, 
biznesem w społeczeństwie czy społecznie zaangażowanym bizne-
sem. Ma ona również istotny wpływ na rozwój takich teorii, jak np. 
koncepcja społecznego reagowania (ang. Social Responsiveness) 
czy społecznego wkładu (ang. Corporate Social Performance), któ-
re kładą nacisk na wzory zachowań, mechanizmy, struktury i pro-
cedury, które umożliwiają reakcję na oczekiwania interesariuszy 
we właściwy sposób (Buczkowski i inni 2016). Rosnące poczucie 
odpowiedzialności i wpływu biznesu na otoczenie, które mogli-
śmy zaobserwować w ostatnich latach, a jednocześnie poszukiwa-
nia metod i narzędzi włączania odpowiedzialności w działalność 
przedsiębiorstw, doprowadziło do powstania znacznej liczby in-
strumentów służących do wdrażania, zarządzania, mierzenia oraz 
komunikowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowią 
one zarówno wytyczne, normy, kodeksy, które wyznaczają zasady 
w odniesieniu do zachowań biznesowych, jak również kompleksowe 
systemy zarządzania, narzędzia audytu, komunikacji bądź metodo-
logii screeningu inwestycyjnego (Makuch 2011). Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu stanowi istotny element, który buduje klimat 
współpracy pomiędzy biznesem a szeroko rozumianym gronem in-
teresariuszy, takich jak: pracownicy, społeczności lokalne, dostaw-
cy, klienci, kontrahenci, władze państwowe. Taki klimat jest oparty 
przede wszystkim na poszanowaniu wzajemnych interesów, ale 
równocześnie wynika ze zrozumienia faktu, iż współpraca jest efek-
tywniejsza od konfliktu, agresywnego konkurowania czy nadmiernej 
eksploatacji zasobów ludzkich, środowiskowych czy innych. Jednak 
CSR odgrywa również niezwykle istotną rolę dla etyki biznesu. Etyka 

biznesu wytwarza specyficzny kod, język biznesowy, który znacząco 
ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, obniża koszty dosto-
sowania się do obowiązującego prawa, a przede wszystkim zwiększa 
efektywność gospodarowania. Należy pamiętać, że CSR i etyka biz-
nesu są to pojęcia nierozerwalnie ze sobą powiązane i wzajemnie na 
siebie oddziałujące. Mają one bardzo duży wpływ na system zarzą-
dzania, a równocześnie podnoszą jego efektywność i wpływają na 
osiąganie przez przedsiębiorstwa lepszych wyników ekonomicznych, 
niż przedsiębiorstwa niestosujące tego rodzaju zasad (Kulawczuk, 
Poszewiecki 2007). Rosnąca na rynku nieruchomości konkurencja 
zmusza przedsiębiorców do poszukiwania coraz to efektywniejszych 
narzędzi, w celu uzyskania przewagi nad konkurentami. Można je 
uzyskać poprzez wyeksponowanie wewnętrznych zasobów przed-
siębiorstwa, takich jak: specyficzne kompetencje, czynniki będące 
elementem otoczenia organizacji, relacje z dostawcami oraz źródła 
pozyskania surowców. Obecnie często mamy do czynienia z zało-
żeniem, że w celu dbania o dobry wizerunek (co stanowi element 
przewagi konkurencyjnej) przedsiębiorstwa powinny uwzględniać 
w swoich strategiach, zarówno krótkookresowych, jak i długookre-
sowych, ochronę środowiska. Przyjazna środowisku naturalnemu 
działalność przedsiębiorstw nabrała obecnie dużego znaczenia 
i staje się nowym źródłem przewagi konkurencyjnej (Wieteska-Ro-
siak 2013). Celem artykułu jest wskazanie roli, jaką CRS odgrywa na 
rynku nieruchomości i inwestycji na tym rynku.

Specyfika rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości stanowi zakres zainteresowań licznych 
dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomia, prawo, finanse, geo-
dezja, rolnictwo, budownictwo, architektura, a także leśnictwo. Ze 
względu na znaczenie, jakie nieruchomości odgrywają jako skład-
nik majątku narodowego oraz ich rynkowy charakter (nieruchomość 
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jako towar bądź obiekt inwestycyjny) w szczególnym stopniu są one 
w zakresie zainteresowań ekonomii. W ostatnim okresie można za-
uważyć dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w gospodarce. 
Równocześnie rozwija się metodyka badań opłacalności i ryzyka in-
westowania na tym rynku. Taki rozwój powoduje zapotrzebowanie 
na usługi pośredników, rzeczoznawców, deweloperów, doradców 
i zarządców. Zmiany zachodzące w gospodarce wpływają na rynek 
nieruchomości, np. na wielkość i strukturę popytu na powierzch-
nię gruntów, procesy zużycia obiektów budowlanych, zmiennej 
roli lokalizacji oraz ryzyko inwestowania w nieruchomości. Ponad-
to jedną z głównych cech inwestycji na rynku nieruchomości jest 
ryzyko. Czynniki, które przyczyniają się do powodzenia inwestycji 
na rynku nieruchomości to (Kacała 2013): stan gospodarki i rynku 
nieruchomości, decyzje polityczne, rozwiązania techniczne i eksplo-
atacja obiektów, zjawiska losowe. Nieruchomości definiujemy jako 
prawnie wyodrębnione grunty i budynki trwale związane z grunta-
mi lub części takich budynków, jeżeli stanowią odrębny przedmiot 
własności. Z punktu widzenia inwestowania istotny jest podział 
nieruchomości na dwa główne rodzaje: nieruchomości gruntowe 
oraz nieruchomości budowlane (budynki i lokale) (Gawron 2011). 
Należy zwrócić jednak uwagę, że nieruchomości budowlane mo-
żemy podzielić na: nieruchomości niedochodowe – mieszkania 
własnościowe, socjalne i nieruchomości użyteczności publicznej 
oraz nieruchomości dochodowe – mieszkania na wynajem, biura, 
obiekty handlowe, produkcyjne, usługowe itp. (Kucharska-Stasiak 
2006). Rozwój rynku nieruchomości doprowadził do wykształcenia 
się sześciu głównych podmiotów: 1) inwestorów, do których zalicza-
my: a) inwestorów użytkowników – którzy sami użytkują nierucho-
mość; b) inwestorów właścicieli – którzy posiadane nieruchomości 
wynajmują; c) inwestorów spekulantów – którzy dążą do uzyskania 
szybkiego zwrotu kapitału poprzez krótką eksploatację nierucho-
mości lub kupują nieruchomości w celu ich sprzedaży z zyskiem; d) 
inwestorów akcjonariuszy – którzy lokują kapitał w akcje instytucji 
inwestujących w nieruchomości; 2) kredytodawców; 3) dewelo-
perów; 4)najemców; 5) dzierżawców; 6) pośredników; 7) obsługę 
techniczną rynku (Kucharska-Stasiak 2006). Omawiając rynek nie-
ruchomości koniecznym jest wskazanie podstawowych cech, które 
odróżniają ten rynek od innych rynków, które nadają mi specyficzny 
charakter. Wśród takich cech należy wskazać: niejednolitość rynku, 
niedoskonałość, małą elastyczność popytu i podaży, wymóg facho-
wej obsługi, lokalny charakter, niski poziom efektywności (Kacała 
2013). Niejednolitość rynku nieruchomości polega na wysokim 
poziomie różnorodności. W ramach rynku nieruchomości możemy 
wyodrębnić rynki mieszkaniowe, komercyjne, rynki najmu i lokat, 
lub rynki lokalne i o większym zasięgu. Na każdy z tych rynków mają 
wpływ inne czynniki determinujące ich rozwój i działalność. Z kolei 
mała elastyczność popytu i podaży wpływa na znaczne trudności 
osiągnięcia stanu równowagi rynkowej. Zjawisko to wywołane jest 
brakiem substytucyjności nieruchomości oraz wysoką sztywnością 
podaży. Mechanizmy działające na wszystkich rynkach, powodują-
ce osiągnięcie na nich stanu równowagi, działają również na rynku 
nieruchomości, jednakże działanie to jest mocno opóźnione (Ku-
charska-Stasiak 1999). Ponadto, rynek nieruchomości obsługiwany 
jest przez liczne podmioty, z których dla zdecydowanej większości 
wymagane są licencje i uprawnienia. Zmienność rynku powoduje 
zatem konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

Konkurencja na rynku nieruchomości ma charakter przede wszyst-
kim lokalny. Niska efektywność rynku natomiast widoczna jest 
w nieznacznej zależności pomiędzy kolejnymi zmianami na rynku, 
a wynikiem wyceny. W wyniku powyższego, działania inwestora 
na tym rynku obarczone są dużym ryzykiem, gdyż nie jest możliwe 
opracowanie jednej, efektywnej strategii inwestycyjnej (Kucharska-
-Stasiak 2004). Jednak niedoskonałość rynku nieruchomości stanowi 
jego najbardziej charakterystyczną cechę. Należy tu podkreślić, że 
do innych cech mających wpływ na niedoskonałość rynku nierucho-
mości należą również: stałość nieruchomości, wrażliwość wartości 
nieruchomości na zmiany zachodzące w jej otoczeniu, zachowania 
spekulacyjne i monopolistyczne, konieczność dysponowania dużą 
kwotą pieniędzy, względną rzadkość zawierania transakcji, nieracjo-
nalne zachowania uczestników obrotu, trudności w zdobyciu infor-
macji o rynku, niedoinformowanie uczestników transakcji, różnorod-
ność nieruchomości, stałość podaży w krótkim czasie i zróżnicowany 
sposób finansowania transakcji. Zatem niedoskonałość tego rynku 
ma znaczny wpływ na problemy w osiągnięciu stanu równowagi, 
co wpływa również na występowanie trudności w procesie wyceny 
nieruchomości (Kucharska-Stasiak 2004).

 
Korzyści z realizowania CSR

Przedsiębiorcy realizują zasady CSR przede wszystkim w celu 
polepszenia swojej sytuacji na rynku i uzyskania korzyści ekonomicz-
nych z nimi związanymi. Przedsiębiorstwa w różnym stopniu mogą 
korzystać na wprowadzeniu zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez brytyjską sieć 
CSR (CSR Network), która głównie zajmuje się promocją społecznej 
odpowiedzialności biznesu, do najważniejszych korzyści z jej stoso-
wania zaliczyć można: zwiększone zyski, lepszy dostęp do kapitału, 
ograniczenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie marki firmy i re-
putacji, wzrost sprzedaży i lojalności klientów, powiększenie wydaj-
ności i jakości pracy, zwiększoną możliwość przyciągania i utrzyma-
nia pracowników, zmniejszenie potrzeby zarządzania formalnego, 
ograniczenie ryzyka oraz skuteczne konkurowanie z konkurenta-
mi (Kulawczuk i inni 2007). Korzyści płynące dla przedsiębiorców 
ze stosowania zasad CRS nie kończą się bynajmniej wyłącznie na 
powyższych. Z raportu UNIDO wynika, że CSR jest „pragmatyczną 
odpowiedzią na presje wywierane przez konsumentów i społe-
czeństwa” i stwierdza, że CSR może przynosić „korzyści dla małych 
przedsiębiorstw związane z lepszym dostosowaniem się do potrzeb 
klientów, kooperacją z korporacjami międzynarodowymi, polepsze-
niem wydajności i powiększeniem zdolności w zakresie zdobywania 
wiedzy i innowacji” (Raynard, Forstater 2006). Należy jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że korzyści ze stosowania zasad CSR odgrywają 
większą rolę i w większym stopniu występują w dużych przedsię-
biorstwach. Z raportu UNIDO wynika równocześnie, że nie wszyst-
kie podmioty rynkowe w równym stopniu mogą korzystać z eko-
nomicznych korzyści związanych ze stosowaniem CSR (Kulawczuk 
i inni 2007). Potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw z realizowania 
zasad CSR to m.in.: większa integracja i zespolenie załogi wokół ce-
lów firmy = większa sprzedaż, sprzyjający klimat pracy = większa 
sprzedaż, szybsze osiąganie założonych celów firmy = większa sprze-
daż, wciągnięcie pracowników w proces zarządzania = zmniejszenie 
liczby błędów, kreowanie odpowiedzialności pracowników = większa 
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troska o koszty w firmie, kreowanie innowacyjności pracowników = 
większa skłonność do inwestycji, większa wydajność pracy (większy 
wzrost wydajności pracy) = większy zysk, większa sprzedaż = więk-
szy zysk, większy poziom zysku = lepsza wycena firmy, większa ela-
styczność firmy w reakcji na zmiany rynkowe = większa sprzedaż, 
większa dyspozycyjność pracowników = większa sprzedaż, większy 
prestiż rynkowy i społeczny = większa sprzedaż (Kulawczuk i inni 
2007). Potencjalne korzyści dla pracowników z realizowania zasad 
CSR przez przedsiębiorstwo to m.in.: większe wynagrodzenia = wyż-
szy poziom przeciętnego wynagrodzenia na 1 pracownika, większe 
bezpieczeństwo pracy, mniej wypadków przy pracy, większy rozwój 
i perspektywy zawodowe, większa pewność pracy, większa satys-
fakcja z pracy, mniejsza rotacja zatrudnienia, mniejsze wahania licz-
by zatrudnionych, większy poziom udogodnień socjalnych, wyższa 
wartość wydatków socjalnych na 1 pracownika, większa termino-
wość wynagrodzeń (Kulawczuk i inni 2007). Potencjalne korzyści dla 
społeczeństwa z realizowania zasad CSR przez przedsiębiorstwa, to 
m.in.: większa konsumpcja z tytułu wyższych wynagrodzeń, większy 
poziom inwestycji z tytułu większej innowacyjności, większy poziom 
wzrostu społecznej wydajności pracy w gospodarce, wyższy poziom 
zebranych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, większe 
wpływy podatkowe i oszczędności budżetowe, mobilizacja środków 
na działalność charytatywną, zrealizowanie wielu celów charytatyw-
nych i społecznych niemożliwych bez pomocy firm, lepszy klimat 
społeczny, ograniczenie liczby strajków, podniesienie produktywno-
ści, wzrost PKB wyższy niż przeciętny, podniesienie terminowości 
płacenia podatków (Kulawczuk i inni 2007).

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 
na rynku nieruchomości 

Jednym z podstawowych elementów rynku nieruchomości jest 
działalność inwestycyjna. Zasadnicze znaczenie mają decyzje podej-
mowane przez inwestorów, a odnoszą się one nie tylko do zakupu, 
wynajęcia bądź sprzedaży nieruchomości, ale dotyczą wszelkich 
kwestii powiązanych z przyjętą strategią inwestycyjną. Taka strategia 
polega głównie na wskazaniu sposobu uzyskania zysku z nierucho-
mości, stanowiącej obiekt owej inwestycji. Możemy wskazać szeroki 
zakres możliwych działań podejmowanych w celu pozyskania zysku 
z nieruchomości m.in. (Eldred 2009):

• zysk pochodzący ze wzrostu wartości nieruchomości spowo-
dowanego koniunkturą na lokalnym rynku nieruchomości 
(aprecjacji); zwrot z kapitału własnego może być wyższy przy 
zastosowaniu kapitału obcego w finansowaniu inwestycji 
(dźwigni finansowej); 

• wpływy z wynajmu, dzierżawy itp.; zwrot z kapitału wła-
snego może być wyższy przy zastosowaniu kapitału obcego 
w finansowaniu inwestycji; 

• obniżenie kosztów finansowych przez zaciągnięcie tańszego 
kredytu refinansowego; 

• wygenerowanie dodatkowej gotówki poprzez refinansowa-
nie nieruchomości; 

• kupno nieruchomości poniżej ceny rynkowej (po cenie nie-
doszacowanej); 

• sprzedaż nieruchomości powyżej ceny rynkowej (po prze-
szacowanej cenie); 

• zwiększenie wartości dochodowej nieruchomości przez: bar-
dziej efektywne zarządzanie, bardziej efektywny marketing, 
zmiany w otoczeniu, zmianę sposobu jej wykorzystania; 

• zakup całego obiektu i sprzedaż wydzielonych prawnie lokali 
(po wyższej cenie); 

• zakup mniejszych nieruchomości bądź ich części i scalenie 
oraz sprzedaż bądź wynajem po wyższej cenie; 

• przeprowadzenie części działań deweloperskich: uzbroje-
nia terenu, uzyskania odpowiednich zezwoleń (na budowę, 
przebudowę, rozbudowę, wyburzenie); 

• oszczędności zyskane dzięki przepisom podatkowym. 

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (ang. Socially Re-
sponsible Investing – SRI) w ostatnich latach budzi duże zaintere-
sowanie również w Polsce. Uzyskało wielu zwolenników głownie 
dlatego, że oferuje możliwość osiągnięcia korzyści zarówno przez 
inwestorów, jak i przez całe społeczeństwo. Inwestycje SRI występu-
ją w różnego rodzaju klasach aktywów, a zatem również na rynku ak-
cji i na rynku nieruchomości. W Polsce zainteresowanie tą tematyką 
rozwija się dopiero od kilkunastu lat, dlatego istnieje znaczne zróż-
nicowanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej pomiędzy 
Polską a krajami Europy Zachodniej i USA. Jednak efektem takiej 
rozbieżności może być (co wskazują liczne badania) znaczne nasile-
nie inwestycji w budownictwie zrównoważonym (Marcinek 2012). 
W wyniku zwiększenia zainteresowania funduszami, które miały nie 
tylko cele zarobkowe, niektóre organizacje, m.in. ONZ, Międzyna-
rodowa Korporacja Finansowa (IFC) czy organizacje specjalistyczne, 
w szczególności Europejskie Forum ds. Zrównoważonego Inwesto-
wania (ang. The European Sustainable Investment Forum – EURO-
SIF), Amerykańskie Forum Zrównoważonego i Odpowiedzialnego 
Inwestowania (ang. The Forum for Sustainable and Responsible 
Investment – US SIF) zaangażowały się we wspieranie odpowiedzial-
nego inwestowania, m.in. poprzez opracowanie wytycznych zawie-
rających np. definicje odpowiedzialnych inwestycji. W następstwie 
powstało dużo zwrotów, wśród których najbardziej popularnym 
było społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) oraz inwestycje 
zrównoważone (ang. sustainable investment), inwestycje etyczne, 
inwestycje zielone (ang. green investment), inwestycje DBLI (ang. 
double bottom line) lub TBLI (ang. triple botom line), czyli inwesty-
cje, których celem jest osiągnięcie odpowiednio zarówno korzyści 
finansowych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska 
(Marcinek 2012). W przypadku inwestycji na rynku nieruchomości 
zarówno cele, jak i motywacje, którymi kierowali się w przeszłości 
inwestorzy przy podejmowaniu SRI miały zmienny charakter, jed-
nak ich strategie były raczej stałe. W literaturze zwykle wyróżnia 
się – zgodnie ze wspomnianą wcześniej organizacją US SIF – trzy 
główne strategie: strategię selekcji (klasyfikacji), strategię aktywi-
zmu akcjonariuszy, strategię inwestowania w społeczeństwo (San-
dberg, Juravle, Hedeström, Hamilton 2009). Podstawową strategią 
jest strategia selekcji (ang. screening). Polega ona na włączaniu 
lub wykluczaniu niektórych rodzajów inwestycji, na podstawie 
takich kryteriów jak produkty, procesy bądź behawioralnych (za-
chowań przedsiębiorstw). Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy 
równocześnie przez inwestorów jest realizowana selekcja pozytyw-
na (ang. positive screening), która służy identyfikacji spółek, które 
spełniają bądź też przekraczają określone standardy społeczne i/lub 
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4. Zróżnicowanie pod względem płynności finansowej oraz 
kosztów transakcyjnych. Cechy rynku nieruchomości, m.in. 
złożoność prawna, bariery informacyjne, niejednorodność 
oraz duża wartość nieruchomości skutkują niską płynnością, 
długim okresem transakcji oraz wysokimi kosztami transak-
cji. W przypadku inwestowania w akcje przedsiębiorstw sy-
tuacja jest zgoła inna. Na rynku nieruchomości nie jest więc 
możliwy (tak jak na rynku akcji) szybki, tani i łatwy ruch ka-
pitału. W kontekście odpowiedzialnego inwestowania ozna-
cza to zatem, że dokonywanie wyborów oraz wycofywanie 
kapitału z niepożądanych aktywów i następnie inwestowa-
nie go w bardziej społecznie odpowiedzialnych inwestycjach 
jest droższe, trudniejsze i wymaga więcej czasu;

5. Dziedziczny charakter nieruchomości. Przedsiębiorstwo, 
działając w konkurencyjnym otoczeniu, a więc szukające 
odpowiedzi na nowe wyzwania, jest zmuszone do stałej 
ewolucji, podczas gdy nieruchomości pozostają w stałym 
miejscu i podlegają stopniowemu zużyciu fizycznemu i funk-
cjonalnemu. Jeżeli inwestor nieruchomości będzie inwesto-
wać w taki sposób, by zapewnić istniejącej nieruchomości 
ponownie konkurencyjną pozycję na rynku, początkowa 
nieruchomość może przetrwać bardzo długi okres, zanim 
zostanie częściowo lub całkowicie zastąpiona. Wskazane 
prawidłowości oznaczają, że inwestujący w przedsiębior-
stwo w każdym momencie dokonują wyborów w ewoluują-
cym świecie i stale odnawiają swoje aktywa. Inwestujący 
w nieruchomości natomiast, ogólnie biorąc, lokują kapitał 
w zasób „dziedzicznych” aktywów, pochodzących z różnych 
okresów, które z punktu widzenia formy i funkcji, odzwier-
ciedlają czas swojego powstania. Inwestycje w doprowadze-
nie tych nieruchomości do pierwotnego stanu lub też w ich 
modernizację są bardzo kosztowne. 

Rozwój inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynkach 
nieruchomości jest zauważalny na całym świecie, jednak stopień 
ich zaangażowania jest bardzo zróżnicowany. Badania, które były 
przeprowadzane przez międzynarodowe instytucje, m.in. przez 
RREEF Research, ułatwiają identyfikację trendów globalnych oraz 
regionalnych w tym zakresie oraz ich implikacji dla inwestorów, jak 
również zachodzących tu powiązań z rynkiem kapitałowym. Wska-
zać tu można np. (Marcinek 2012): 

I. Wśród tendencji o charakterze globalnym:
1. Deweloperzy oraz menedżerowie adoptują praktyki od-

powiedzialnego biznesu we wszystkich regionach świa-
ta, gdyż osiągają wysokie zyski z realizacji „zielonych” 
budynków; osiąganie wysokich zysków jest możliwe ze 
względu na nagły i ciągły wzrost cen energii oraz znacz-
ne oszczędności, jakie daje realizacja przemyślanych 
„zielonych” rozwiązań (projektów) technicznych, za-
równo obiektów nowych, jak i poddawanych renowacji; 

2. Globalizacja w znacznej mierze wzmacnia i przyspiesza 
rozwój odpowiedzialnych społecznie nieruchomości, 
przy czym w regionach rozwijających się szybki wzrost 
zamożności i rozwój gospodarczy jednocześnie powo-
dują znaczny wzrost zużycia energii i emisji gazów cie-
plarnianych; 

wykonawcze pod względem środowiskowym lub też spółek, które 
są liderami w swoim sektorze (ang. best in class). Selekcja pozytyw-
na opiera się na zasadzie, zgodnie z którą inwestorzy SRI dążą do 
aktywnego wspierania spółek, których społeczne i środowiskowe 
udokumentowane osiągnięcia są zgodne ze standardami społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Selekcja pozytywna jest prze-
prowadzana przez inwestorów głównie na podstawie raportów spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu spółek, przedstawiających m.in. 
główne wskaźniki opracowane na podstawie ogólnie przyjętych 
standardów (Marcinek 2012). Wyrazem rozwoju społecznie odpo-
wiedzialnego inwestowania na rynku nieruchomości są m.in. stale 
rosnące kryteria środowiskowe, społeczne oraz finansowe, które są 
uwzględnianie przez osoby chcące zainwestować w nieruchomości. 
Zwiększenie ogólnego zainteresowania rozwojem społecznie odpo-
wiedzialnego inwestowania w nieruchomości (ang. socially respon-
sible property investment – SRPI) jest wynikiem faktu, że inwestorzy 
i deweloperzy poprzez zaspokajanie zewnętrznych korzyści czy to 
społecznych, czy środowiskowych, nie czynią tego kosztem osiągania 
mniejszych zysków. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż inwestowanie 
społecznie odpowiedzialne w budynki oraz inwestowanie w innego 
rodzaju aktywa, posiada swoje unikalne cechy szczególne. W stosun-
ku do najbardziej rozpowszechnionych aktywów, w jakich rozwinęły 
się SRI, tj. akcji, nieruchomości, różnią się pod wieloma względami 
np. (Marcinek 2012):

1. Zróżnicowane związki pomiędzy inwestorem a aktywami, 
w które inwestuje. W przypadku bezpośrednich inwestycji 
w nieruchomości, inwestor zazwyczaj zostaje wprost właści-
cielem aktywów (ewentualnie współwłaścicielem) i jako taki 
jest pozornie istotnym podmiotem kontroli w zarządzaniu 
nieruchomością. Jednak sprzedając najemcy prawo do użyt-
kowania nieruchomości, właściciel pozbywa się w znacznym 
stopniu kontroli na okres dzierżawy. W przypadku nierucho-
mości podział praw (między właścicielem a najemcą) jest 
odmienny niż w przypadku akcji (udziałów), gdzie inwestor 
jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa i tym samym ma 
udział (proporcjonalny do posiadanych akcji) w kontroli 
działalności przedsiębiorstwa;

2. Podwójny (binarny) charakter nieruchomości jako aktywów. 
Akcje (udziały) mają charakter „indywidualny”, nieruchomo-
ści mają charakter binarny w tym sensie, że w pierwszym 
przypadku RSI określa wzajemne oddziaływanie inwestora 
i (zarządu) przedsiębiorstwa, natomiast w drugim wzajem-
ne oddziaływanie inwestora i nieruchomości lub inwestora 
i nieruchomości oraz najemcy tej nieruchomości;

3. Nieruchomość stanowi łańcuch ograniczonych czasowo inwe-
stycji. Kontraktowy charakter najmu sprawia, że zyski inwe-
stora z bezpośredniej inwestycji w nieruchomość pochodzą 
z kolejnych, określonych czasowo umów. Umowy te muszą 
być jednak odnawiane. Natomiast w dobrze działającym 
przedsiębiorstwie zainwestowany kapitał zazwyczaj nie jest 
określony czasowo. Takie zróżnicowanie oznacza, że inwe-
stor inwestując bezpośrednio w nieruchomość tylko od cza-
su do czasu odzyskuje pełną kontrolę nad zainwestowanymi 
aktywami, natomiast inwestujący w przedsiębiorstwo stale 
zachowuje pewien poziom kontroli (relatywnie do posiada-
nego udziału w kapitale) w całym okresie posiadania akcji;
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3. Korporacje międzynarodowe oraz wielonarodowe firmy, 
których inwestycje są szczególnie ważne w ustanawianiu 
bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych w dzie-
dzinie nieruchomości poprzez wprowadzanie kryteriów 
najmu oraz inwestycyjnych;

4. Główni korporacyjni najemcy poszukują bardziej zrów-
noważonych (ekologicznych) obiektów, aby przyciągnąć 
i zatrzymać pracowników, poprawić swój wizerunek, 
zaspokoić wymagania akcjonariuszy itp. Najemcy nato-
miast ustanawiają minimalne, globalne standardy, np. 
w zakresie efektywności energetycznej;

5. Wprowadzanie coraz lepszych, bardziej zrównoważo-
nych praktyk biznesowych wymusza również polityka 
rządów oraz organizacje ekologiczne i organizacje dzia-
łające na rzecz rozwoju zrównoważonych budynków. 

II. Wśród głównych tendencji o zakresie regionalnym: 
1. Rozwój zrównoważonego inwestowania w nieruchomo-

ści jest obecnie zróżnicowany regionalnie; największe 
jego tempo występuje w gospodarkach wysoko rozwi-
niętych, niższe natomiast w krajach rozwijających się, 
przy czym należy zauważyć, że w najszybciej rozwijają-
cych się gospodarkach wschodzących omawiane tempo 
jest niższe. W najbliższych latach największym rynkiem 
dla zrównoważonego inwestowania pozostanie Ame-
ryka Północna, zamożne gospodarki europejskie oraz 
Japonia, jakkolwiek znaczący potencjał dla tych inwe-
stycji oraz inwestycji dostosowujących stare obiekty do 
współczesnych wymagań istnieje na całym świecie;

2. Dominującą rolę w ustanawianiu standardów w zakre-
sie zrównoważonego inwestowania w nieruchomości, 
w regionach wysoko rozwiniętych, nadal będzie odgry-
wać władza centralna. W gospodarkach wschodzących 
natomiast przewiduje się, iż główną siłą w omawianym 
zakresie będą globalni korporacyjni najemcy przy udzia-
le nacisków lokalnych społeczności. 

Podsumowanie

Omówione różnice występujące pomiędzy inwestowaniem w ak-
cje przedsiębiorstwa a bezpośrednim inwestowaniem w nieruchomo-
ści powodują, że strategie inwestowania społecznie odpowiedzialne-
go w przypadku nieruchomości powinny być prowadzone w sposób 
charakterystyczny dla konkretnej grupy aktywów. Niezwykle istotne 
staje się zaangażowanie władz centralnych w rozpowszechnianie idei 
CSR i działanie w myśl koncepcji Green City. Odpowiednie rozwiązania 
w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii pozwolą na trwały i zrównoważony 
rozwój miast i regionów. Nadzieją napawa fakt, iż inwestorzy, władze 
i społeczeństwo mają coraz większą świadomość, że działalność spo-
łecznie odpowiedzialna przynosi korzyści wszystkim zainteresowa-
nym, a szczególnie istotne znaczenie ma w tym wypadku środowisko 
naturalne, które podlega ciągłej degradacji. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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