Staż w GES

Wybierając praktykę Erasmusa wiedziałam, w którym kierunku chciałabym rozwijać swoje
doświadczenie zawodowe. Należało tylko znaleźć organizację lub firmę, której działalność związana
byłaby z przestrzeganiem prawa międzynarodowego oraz jednocześnie odwoływałaby się do
międzynarodowej działalności korporacji. Przyznam, że trochę czasu mi to zajęło…
Wyobraź sobie pracę, do której idzie się z przyjemnością, a każda chwila spędzona w niej upewnia
Cię, że dokonałeś odpowiedniego wyboru. Tak właśnie wygląda moja.
Dzień rozpoczyna się od przejrzenia stron internetowych w poszukiwaniu informacji związanych z
działalnością określonej firmy, tj. tego czy przestrzega praw człowieka, dba o prawa pracownicze,
uwzględnia ochronę środowiska oraz czy w swojej polityce uwzględnia przeciwdziałanie korupcji.
W sytuacji, gdy dochodzi do incydentu stanowiącego naruszenie wyżej wymienionych norm,
informowana jest zarówno firma, której to dotyczy, jak i jej inwestorzy. Ale wszystko po kolei…
Każdy z analityków w GES ma przydzielone firmy (są to firmy zarówno notowane na giełdach jak i
nienotowane), które monitoruje w kontekście nieprzestrzegania praw międzynarodowych. GES
odwołuje się do większości wytycznych OECD oraz UN Global Compact. Gdy pojawi się informacja o
incydencie, to w pierwszej kolejności jest on analizowany pod kątem jego zasięgu lub tego, czy jest to
incydent, który występuje cyklicznie, oraz czy dana firma od razu zareagowała na daną sytuację, czy
pozostawiła ją swojemu biegowi, lub – co gorsza – próbuje ukryć swoje postępowanie. Dzięki
opisanemu wyżej wstępnemu postępowaniu następuje kategoryzacja incydentu i nadanie mu
odpowiedniego statusu ważności. Kolejnym krokiem, by uzyskać więcej informacji, jest kontakt z
firmą, której incydent dotyczy. Jest to zarówno kontakt mailowy, jak i telefoniczny. Kontakt z firmą
ma na celu rozpoznanie stanowiska firmy w stosunku do incydentu, tzn. jak firma odnosi się do
zarzutów, czy podjęła lub zamierza podjąć jakieś kroki, aby zaradzić sytuacji, oraz w jakim zakresie ma
wdrożoną politykę lub system zarządzania, który regulowałby dane zagadnienie.
Firma w tym przypadku może współpracować, co wpływa nie tylko na wyjaśnienie incydentu, ale
również pozwala zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości poprzez opracowanie odpowiedniej
polityki uwzględniającej prawo międzynarodowe.
Zdarza się jednak, i to bardzo często, że firma niestety nie odpowiada na żadne próby kontaktu.
Wówczas sprawa taka jest monitorowana za pomocą kontaktu z innym źródłem, jakim są organizacje
pozarządowe, think tanki lub inne podmioty prawa międzynarodowego.
Głównym celem GES’u jest umożliwienie inwestorom lokowania środków finansowych w korporacje,
które respektują prawa człowieka, ochronę środowiska, prawa pracownicze, przeciwdziałają korupcji
itd. GES jednocześnie dba, aby kapitał pozostawał na terenach objętych konfliktem lub w krajach, w
których demokracja jest w trakcie implementacji, o ile działalność danej firmy nie przyczynia się do
nasilenia konfliktu oraz nie wspiera panującego reżimu. Dzięki korporacjom takie regiony i państwa
mogą się rozwijać. Należy więc tak współpracować z firmą i inwestorami, by działalność firmy lub jej
spółek mogła pozytywnie wpływać na rozwój biznesu w państwach rozwijających się.
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Działalność opisaną tu przeze mnie określa się mianem Corporate Social Responsibility (CSR), co w
języku polskim oznacza odpowiedzialna działalność biznesu. Koncepcja społecznej odpowiedzialności
biznesu powszechnie jest rozumiana jako przejęcie odpowiedzialności firmy nie tylko za finansowe
aspekty działalności, ale również za implikacje społeczne i środowiskowe.
Biorąc pod uwagę ostatnie finansowe i ekonomiczne problemy Europy i Stanów Zjednoczonych
nasuwa się wiele pytań dotyczących inwestycji. Na jakich obszarach warto teraz inwestować. Gdzie
można otrzymać największe wymierne korzyści? Czyżby inwestycja w rynki wschodzące? W jaki
kapitał?
Okazuje się, że dobrym rozwiązaniem dla inwestorów są właśnie rynki wschodzące – inwestycja w
każdy kapitał, uwzględniając złoto.
Dlaczego warto inwestować na rynkach wschodzących?
Dziesięć najszybciej rozwijających się gospodarek to właśnie ekonomie rynków wschodzących. Przez
większość instytucji finansowych są one wciąż uważane za bardziej ryzykowne dla inwestorów niż
tereny rozwinięte. Jednym z powodów takiej opinii jest wysokie ryzyko związane z zagadnieniami ESG
(z ang. Environmental, Social and Governance issues), czyli łapówkarstwem, korupcją,
zanieczyszczeniem środowiska, wykorzystywaniem w pracy nieletnich itd. To pozafinansowe ryzyko
na terenie państw rynków wschodzących jest w stanie zaskoczyć inwestorów, gdyż firmy generalnie
są mniej przygotowane, aby w sposób konstruktywny ograniczyć ten rodzaj ryzyka.
Jednak już teraz jest wiele rynków wschodzących, które są w trakcie przygotowania własnej polityki,
zarządzania oraz systemu raportowania pod podejście ESG.
Co jest najważniejsze?
To właśnie dzięki międzynarodowym instytucjom inwestycyjnym, które mają udziały w firmach i tym
samym mają możliwość zaangażowania się w ich działalność, mogącym również pozytywnie wpływać
na budowanie odpowiedzialnego podejścia względem ESG na rynkach wschodzących, jest szansa na
nowe i z tendencją do wzrostu inwestycje, przy jednoczesnym rozwoju danych obszarów i
gospodarek państw rozwijających się.
Jednym z moim zadań podczas stażu w GES jest znalezienie rozwiązania dla kształtującej się
gospodarki terenu Kongo, która stanowi doskonałą szansę rozwoju tamtejszego przemysłu
związanego z wydobyciem minerałów z terenów objętych konfliktem. Pytanie, nad którym się
zastanawiam dotyczy tego, co GES może zrobić dla swoich klientów, by inwestując pieniądze mieli oni
pewność, że nie przyczyniają się do nasilenia panującego konfliktu oraz że wykorzystywane przez nich
minerały są certyfikowane.
Zadania wzniosłe, cel również, jednak w zasięgu ręki, zwłaszcza, że tym razem pieniądze mogą mieć
pozytywny wpływ na efektywne wdrażanie zasad demokracji oraz przyczynić się do rozwoju danego
państwa oraz jego polityki wobec korporacji zatrudniających tamtejszą ludność.
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Motto firmy GES brzmi: Czynić każdy dzień trochę lepszym! Odnosi się to do inwestorów, korporacji,
firmy GES oraz całego świata. Myślę, że w tych dwóch zdaniach zawiera się cała idea GES, jak i
podsumowanie pierwszej części artykułu opisującego mój staż w tej firmie.
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