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SINTEZĂ: Studii privind rapoartele de sustenabilitate ESG 

 

Un studiu recent al Universității din New York (aici), care cumulează 

rezultatele a peste 1000 de cercetări din perioada 2015-2020 arată că: ”Am găsit 

corelații pozitive între respectarea principiilor ESG și performanță financiară în 

58% dintre studiile avute în vedere care analizează randamentul capitalurilor 

(Return on Equity – ROE), rentabilitatea activelor (Return on Assets – ROA). 

13% dintre studii arată impact neutru, 21% dintre studii arată rezultate 

neconcludente și doar 8% dintre studii arată o corelație negativă. 

 

Alte studii arată că unele categorii de fonduri care urmăresc investițiile în 

companiile ce respectă principiile ESG (nu toate) au înregistrat performanțe mai  

bune decât evoluția generală a pieței de capital în ultimii 10 ani. Mai mult de  

trei sferturi dintre fondurile care au avut astfel de investiții în ultimii 10 ani încă  

sunt active (procentul de ,,supraviețuire’’ este mai mic de 50% în cazul 

fondurilor tradiționale). 

 

I. Până la apariția standardelor de sustenabilitate (care urmează), 

evaluări în privința respectării cerințelor de sustenabilitate se fac deja. 

Clasamentul Just 100 din Statele Unite și exemplul companiilor listate 

din Malta. 

 

Just Capital oferă o analiză anuală a performanțelor companiilor listate în 

SUA, realizând o clasificare în privința aspectelor ESG. Metodologia 

clasamentului are în vedere criterii în ceea ce privește respectarea unor principii 

privind angajații, acționarii, clienții, comunitățile și mediul. 

 

Metodologia studiului din 2021 (disponibilă aici) include sondaje privind 

percepția publicului asupra companiilor, evaluarea companiilor pe date publice, 

confruntarea evaluărilor față de eșantionul de date folosite și includerea 

sugestiilor companiilor față de datele disponibile public înainte de finalizarea 

clasamentului. Clasamentul este apoi realizat și publicat, pe baza unui model. 

 

Rezultatul primelor 10 companii pentru anul 2021, în funcție de respectarea 

criteriilor ESG este următorul: 

 

 

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021%20Rev_0.pdf
https://www.morningstar.co.uk/uk/news/203214/do-sustainable-funds-beat-their-rivals.aspx
https://justcapital.com/full-ranking-methodology/
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9 din primele 10 companii, sunt companii de tehnologie, Bank of America 

fiind singura excepție din top 10. Întreg clasamentul (TOP 100) este disponibil 

aici. 

 

Evaluarea companiilor se face în urma a 20 de criterii identificate prin sondaje 

și care au în vedere mai multe categorii de părți interesate, în următoarele 

ponderi: i) angajații (39%); ii) comunitățile (20%); iii) acționarii și guvernanța 

(19%); iv) clienții (11%); v) mediul (10%). 

 

În percepția publicului american, principala chestiune ca importanță în privința 

evaluării unei companii din perspectiva ESG nu este mediul, ci are legătură 

cu angajații, conform studiului Just Capital. 

 

Iar pentru categoria de părți interesate ,,angajați’’ – cu o pondere de 39%, 

criteriile colectate și stabilite în urma studiului sunt următoarele: a) nivelul plății 

https://justcapital.com/rankings/
https://justcapital.com/rankings/
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și ca salariul să fie unul corect; b) protecția sănătății angajaților și siguranța lor; 

c) oferirea de beneficii de către angajatori; d) mediu de lucru divers și un cadru 

de lucru inclusiv; e) investițiile pe care companiile le fac în pregătirea 

angajaților. 

 

 
De altfel, încă din August 2021, Comisia de Supraveghere a Pieței de Capital 

din SUA (Security and Exchange Commission) a anunțat că evaluează 

necesitatea unor raportări obligatorii pentru companiile listate în privința 

modului în care tratează ,,capitalul uman’’. 

 

Exemplul evaluării Maltei, în Uniunea Europeană 

Bursa din Malta publică un set de criterii și scoruri despre cum respectă 

companiile listate aici criteriile ESG, fără însă să facă un clasament, aplicând în 

linii mari, aceleași criterii. Datele despre companiile listate în Malta și criteriile 

ESG sunt disponibile aici. 

 

Clasamentul Just Capital are însă criterii mult mai complexe (care ar putea fi 

avute în vedere în privința stabilirii standardelor raportărilor de sustenabilitate). 

Mai jos sunt ilustrate: i) scorul privind respectarea criteriilor ,,S’’ – social, 

respectiv factorii avuți în vedere de platforma malteză; ii) scorul și criteriile în 

cazul criteriului forță de muncă, așa cum rezultă din metodologia Just Capital 

(mai amplă). Cele două exemple sunt pentru două entități bancare: HSBC Bank 

Malta PLC, respectiv Bank of America: 

 

HSBC Bank Malta PLC: 

 

https://www.cnbc.com/2021/08/20/the-sec-wants-to-know-how-well-companies-are-treating-their-workers.html
https://www.cnbc.com/2021/08/20/the-sec-wants-to-know-how-well-companies-are-treating-their-workers.html
https://www.cnbc.com/2021/08/20/the-sec-wants-to-know-how-well-companies-are-treating-their-workers.html
https://www.cnbc.com/2021/08/20/the-sec-wants-to-know-how-well-companies-are-treating-their-workers.html
https://sustainabledevelopment.gov.mt/esg/
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Bank of America (SUA) 

 

 
 

https://justcapital.com/companies/bank-of-america-corporation

