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ESG w mieszkaniówce
MARKETING / PR

Środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład 
korporacyjny. Na podstawie tych trzech elementów
będą powstawały zaawansowane, niefinansowe
raporty przedsiębiorstw. Koncepcja ESG dotyczyć 
będzie większości podmiotów rynkowych - już od 2023 r. 
obowiązek raportowania otrzymają organizacje 
zatrudniające powyżej 250 pracowników, natomiast 

trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki 
notowane na rynku regulowanym, które mają 
powyżej 10 pracowników. Część firm publikuje raporty 
zrównoważonego rozwoju już od kilku lat. Szacuje się,
że na naszym rynku takich przedsiębiorstw jest 
obecnie ponad 200.

Artur Adamek 
Absolwent kierunku marketing i komunikacja rynkowa. 
Obecnie copywriter w firmie Prime Time PR, zajmującej się
budowaniem wizerunku i wsparciem sprzedaży deweloperów.

Neutralność klimatyczna i odpowiedzialność społeczna to obecnie szeroko poruszane 
tematy, które z dnia na dzień stają się coraz bardziej palące dla świata - w tym 
również sektora mieszkaniowego. Z tego względu, koncepcja ESG zaczyna odgrywać 
w nim coraz większą rolę.
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Rosnąca świadomość

Drogą instytucji finansowych musi więc pójść również 
rynek nieruchomości. Od ESG nie ma już odwrotu
i można się spodziewać, że regulacje dotyczące tej 
koncepcji będą się stawać coraz bardziej szczegółowe. 
Uwzględnienie jej kryteriów w strategii firmy ma 
pozytywnie wpływać na jej wyniki finansowe, zwiększać 
przewagę konkurencyjną i obniżać ryzyko operacyjne. 
Co najważniejsze, jest też często wymogiem 
koniecznym do uzyskania finansowania dla swoich 
działań.

- ESG to obszar, którego nie można zaniedbać
i każdy podmiot działający w branży 
nieruchomości powinien zwracać na niego 
szczególną uwagę i zacząć traktować poważnie 
jako całość. Elementy strategii firm związane 
z tą koncepcją, do tej pory postrzegane były jako 
działania doraźne, takie jak dostosowanie się
do nowych norm technicznych i regulacji oraz 
działania wizerunkowe. Dziś natomiast stają się 
czynnikami wpływającymi na wartość, pozycję
na rynku oraz atrakcyjność zarówno dla 
najemców, jak i inwestorów. Klienci stają się 
coraz bardziej świadomi tego, że nieruchomości 
mogą wywierać znaczący wpływ na otoczenie, 
środowisko i społeczeństwo. Standardy ESG
w mojej opinii już wkrótce będą kształtowały
i wpływały w sposób istotny na cenę 
nieruchomości oraz chęć świadomego 
inwestowania wśród klientów. 
Jest to transformacja na wielu płaszczyznach
- społecznej, środowiskowej, gospodarczej
i ekonomicznej. Ten trend w najbliższych latach 
będzie się dynamicznie rozwijał - mówi Witold 
Indrychowski, prezes spółki Merari.

Instytucje finansowe prekursorami

Raportowanie ESG będzie niezwykle ważne dla 
rynku nieruchomości, gdyż jest to jeden z sektorów 
emitujących najwięcej gazów cieplarnianych do 
atmosfery. Według informacji podawanych przez 
Business Insider, odpowiada on nawet za 40% 
całej światowej emisji dwutlenku węgla. Branża 
deweloperska bacznie przygląda się więc działaniom 
prekursorów, czyli instytucji finansowych, które to już 
od 10 marca 2021 roku mają obowiązek ujawniania 
informacji związanych z wprowadzaniem w firmie 
zasad zrównoważonego rozwoju. Jak to wygląda w 
ich przypadku? PwC podaje, że 86% ankietowanych 
banków dokonało ogólnej oceny zgodności 
z aktualnymi wymogami ESG oraz oszacowało ich 
wpływ na biznes, a 64% jest na etapie wdrażania 
wymogów określonych przez ramy prawne Unii 
Europejskiej.

- Dla instytucji finansowych dostosowanie 
się do wymogów ESG wiąże się ze zmianami 
w strategii praktycznie całej instytucji. Jest to 
możliwe wyłącznie przy pełnym zaangażowaniu 
na różnych poziomach organizacji: od organów 
zarządzających, aż po pracowników niższego 
szczebla. Kluczowa będzie odpowiednio 
ukształtowana organizacja wewnętrzna, jasno 
skonstruowany system odpowiedzialności, 
efektywne raportowanie wewnętrzne oraz 
mechanizmy kontrolne. Wybrane fundusze 
już teraz mają statutowy zakaz inwestycji w 
podmioty niespełniające wybranych norm 
ESG. Warto zaznaczyć, że nawet pomimo braku 
formalnych regulacji, inwestycje firm, które w 
otwarty sposób informują o swoich dobrych 
praktykach, są lepiej odbierane przez instytucje 
finansowe oraz inwestorów. - mówi Cezary 
Chybowski, prezes Reliance Polska, właściciel 
portalu inwestycyjnego Obligain.
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Dekarbonizacja, zielony transport, integracja z lokalną 
społecznością, zdrowie i bezpieczeństwo klientów 
i pracowników, jakość współpracy z podwykonawcami 
oraz najemcami: to wszystko będzie się liczyć podczas 
tworzenia raportów ESG w branży nieruchomości. 

- ESG to nie żadna akcja charytatywna, którą 
organizujemy sobie rokrocznie, tylko stały 
element działalności. Znaczenie zrównoważonego 
rozwoju dla inwestorów na rynku nieruchomości 
rośnie i jest naprawdę widoczne. Ponadto, coraz
większa jest świadomość nie tylko budujących, 
ale też kupujących. Wszystko to sprawia, 
że klienci zdają sobie sprawę z faktu, że 
nieruchomości mogą wywierać znaczący wpływ 
na lokalną społeczność. Moim zdaniem obecne 
dziesięciolecie będzie zdominowane wyzwaniami 
zielonej transformacji i związanymi z nią
zagadnieniami z zakresu nowych technologii, 
optymalizacji zasobów i angażowania 
pracowników, a także projektowania środowiska 
pracy. Również odpowiednie traktowanie 
klientów ma ogromne znaczenie. W naszej 
inwestycji postawiliśmy na przykład na 
stworzenie klubu sąsiedzkiego, którego celem 
jest integracja mieszkańców. - twierdzi Bartłomiej 
Rzepa, członek zarządu spółki realizującej 
inwestycję Osiedle Symbioza.

Neutralizacja jest najważniejsza

Zerowa emisyjność przestaje być jedynie przejawem 
troski o środowisko i już wkrótce stanie się po prostu 
kolejnym z wielu wymogów, koniecznych do spełnienia 
przez przedsiębiorstwa. Ważną zmianą, do której 
trzeba się przygotować, jest między innymi pojawienie 
się mechanizmu taksonomii, czyli wprowadzenia 
jednolitych zasad oceniania wszystkich aktywności 
na rynku finansowym pod względem oddziaływania 
na otoczenie. Oznacza to uzależnienie możliwości 
pozyskania finansowania od tego, jak wygląda polityka 
firmy w zakresie neutralizacji takiego oddziaływania. 
Już dziś wielu deweloperów deklaruje, że do swoich 
mechanizmów oceny inwestycji wprowadziło
lub wkrótce wprowadzi czynniki związane z ich 
„zielonością”.

- Zmiany wprowadzane są przez deweloperów na 
wielu płaszczyznach. Począwszy od zwiększonego 
wykorzystywania energooszczędnych 
materiałów budowlanych i wykończeniowych, 
poprzez instalacje ograniczające zużycie wody 
lub kontrolujące użytkowanie klimatyzacji, 
aż po montowanie systemów bazujących na 
odnawialnych źródłach energii, takich jak 
fotowoltaika. Nasza inwestycja Greendustry 
została na przykład poszerzona o ekologiczne 
rozwiązania - zielone tarasy, prywatne ogródki 
czy zielone części wspólne. Oprócz tego 
promujemy posiadanie przez mieszkańców 
całkowicie bezemisyjnych pojazdów, dając 
możliwość montażu ładowarek do samochodów 
elektrycznych - mówi Karolina Opach kierownik 
działu sprzedaży w spółce Quelle Locum.


